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RESUMO 

 

A hemoglobina é constituída essencialmente por dois pares de cadeias globínicas (α 

e β) e pelos grupos heme. Defeitos quantitativos na síntese dessas cadeias, causados por 

mutações ou deleções nos genes correspondentes, originam doenças genéticas como as 

talassémias, cuja diversidade fenotípica depende, em parte, da extensão do desequilíbrio de 

síntese entre estas cadeias. 

 Neste estudo, implementou-se uma metodologia de transcrição reversa, seguida de 

PCR em tempo real, para calcular o desequilíbrio entre a expressão dos genes α- e β-

globínicos (razão α/β) a partir de mRNAs extraídos de reticulócitos. Foi analisado um total 

de 42 indivíduos, inicialmente separados em dois grupos, controlo normal (n=28) e β-

talassémicos (n=14), conforme o fenótipo hematológico e bioquímico. Dos que inicialmente 

constituíam o grupo controlo normal, foram detectados três portadores de α-talassémia que 

formaram um grupo à parte. Dos indivíduos que inicialmente constituíam o grupo dos β-

talassémicos, 8 foram determinados como sendo portadores de β-talassémia, tendo sido 

encontrada, em cada um deles, uma das mutações β-talassémicas pesquisadas. Ainda no 

grupo dos β-talassémicos, foram também encontrados 6 indivíduos com outro tipo de 

fenótipo: 2 talassémicos major, 2 com talassémia intermédia e 2 casos atípicos de 

portadores de -talassémia. 

Os resultados mostraram que a razão α/β dos portadores de -talassémia (4,1±1,8) é 

mais elevada (p<0,001) do que a dos indivíduos normais (2,2±0,98). Nos portadores, essa 

razão parece reflectir o tipo de mutação (β+ ou β0) e nos indivíduos homozigóticos ou 

compostos heterozigóticos esta é ainda mais elevada. Ao contrário, as razões α/β do grupo 

de portadores de 3,7kb não se distinguem das do grupo controlo normal. 

Os resultados obtidos permitem-nos concluir que a técnica implementada é indicada 

para caracterizar a β-talassémia, reflectindo o grau de desequilíbrio de expressão entre os 

genes - e -globina. Contudo, é inadequada para distinguir casos de α-talassémia devida a 

delecão 3,7kb. 

Pretende-se aplicar esta metodologia para esclarecer o efeito funcional de novas 

mutações, casos de hemoglobinopatias atípicas e associações genótipo-fenótipo raras. 
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SUMMARY 

 

 Haemoglobin is mainly formed by two pairs of α and β chains, and heme groups. 

Quantitative defects in the synthesis of these chains, caused by mutations or deletions in the 

corresponding genes, can cause genetic diseases such as thalassemia, whose phenotypic 

diversity depends on the extent of imbalance in the globin chains synthesis. 

 In this study, we implemented a methodology of reverse transcription quantitative 

polymerase chain reaction to calculate the imbalance between the expression of α- and β-

globin genes (α/β-globin ratio) from reticulocyte extracted mRNAs. We analyzed a total of 42 

individuals initially divided into two groups, normal control (n = 28) and β-thalassemic (n = 

14), according to the hematological and biochemical phenotype. Of those who initially formed 

the normal control group, we detected three α-thalassemia carriers who formed a separate 

group. Of the individuals who initially formed the β-thalassaemic group, 8 were determined 

as β-thalassemia carriers and it was found one of the searched β-thalassaemic mutations. 

We also found 6 individuals with other types of phenotype in this group: 2 having thalassemia 

major, 2 having intermediate β-thalassemia and 2 atypical cases of intermediate -

thalassemia. 

The results showed that the β-thalassemia carriers α/β-globin ratio (4.1±1.8) is larger 

than that of normal individuals (2.2±0.98). In carriers, this ratio seems to reflect the type of 

mutation (β+ or β0) and it‟s even larger in homozygous or compound heterozygous. However, 

the α/β-globin ratio of 3.7kb carriers is indistinguishable from the normal control group. 

The results allow us to conclude that the implemented technique is shown to 

characterize the β-thalassemia, reflecting the degree of imbalance in expression betwen the 

 and β–globin gene expression. However, it is inadequate to distinguish α-thalassemia 

cases due to the -3,7kb deletion. 

We intend to apply this methodology to clarify the functional effect of new mutations, 

atypical cases of hemoglobinopathies and rare genotype-phenotype associations. 
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I. INTRODUÇÃO 
 

I.1. Hemoglobina  

Os glóbulos vermelhos do sangue são essenciais para a vida humana, pois 

constituem, em conjunto com a molécula de hemoglobina (Hb) contida no seu interior, o 

meio pelo qual o oxigénio é transportado para os tecidos (Bain, 2001). A molécula de Hb é 

um tetrâmero polipeptídico de estrutura globular (Figura I.1.1), composto por dois pares de 

cadeias globínicas, em que cada uma delas forma uma cavidade central onde está contido o 

grupo heme ligado de forma covalente (Clarke e Higgins, 2000). 

Como adaptação às diferentes necessidades de oxigénio ao longo do 

desenvolvimento, a estrutura da Hb muda durante os 

estádios embriónico, fetal e adulto, sendo que nos dois 

últimos apresenta, respectivamente, cadeias α combinadas 

com γ (HbF-α2γ2), β (HbA-α2β2) e δ-globina (HbA2-α2δ2). No 

embrião, as cadeias δ ligam-se às γ (Hb Portland, δ2γ2) ou ε 

(Hb Gower1, δ2ε2) e as α e ε formam a Hb Gower2 - α2ε2. A 

produção de Hb embriónica continua até ao fim do 

desenvolvimento do saco vitelino, sendo depois substituída 

pela HbF, que permanece até pouco tempo depois do 

nascimento, quando é substituída pela HbA e HbA2 

(Weatherall e Clegg, 2001). 

 

I.2. Agrupamentos génicos das globinas  

Os genes que contribuem para a síntese da molécula de Hb estão organizados em 

dois agrupamentos génicos: o da α-globina, o qual contém genes que codificam para as 

cadeias do tipo α e está localizado próximo do telómero do cromossoma 16 (16p13.3), e o 

da β-globina no cromossoma 11 (11p15.5), cujos genes codificam para as cadeias do tipo β. 

Todos os genes globínicos são constituídos por três exões, dois intrões e são flanqueados 

tanto a 5‟ como a 3‟ por sequências transcritas e não traduzidas (Bain, 2001). 

A regulação destes genes é específica da linhagem eritropoética e acompanha os 

diferentes estádios de desenvolvimento, o que resulta na síntese de diferentes 

hemoglobinas, como descrito anteriormente. Este padrão de expressão, rigorosamente 

coordenado, entre dois loci separados fisicamente depende de sequências locais em cis, 

como as sequências promotoras, localizadas na região 5‟ junto aos genes e as localizadas a 

montante dos agrupamentos da α- e β-globina, designadas respectivamente por HS-40 e 

LCR (Locus Control Region), como mostra a Figura I.2.1 (Orkin, 1995; Weatherall e Clegg, 

2001).

Figura I.1.1. Estrutura da 
hemoglobina. Vermelho e azul: 
subunidades proteicas. Verde: 
grupos heme. Adaptado de: 

www.content.answers.com. 

http://www.content.answers.com/
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I.3. Hemoglobinopatias 

As hemoglobinopatias são patologias associadas às hemoglobinas. Dividem-se em 

dois grupos principais: as variantes estruturais da Hb, que resultam de defeitos qualitativos; 

e as talassémias, nas quais há uma diminuição ou ausência da síntese de uma das cadeias 

globínicas (Bain, 2001).  

Segundo Weatherall (2001), as hemoglobinopatias são as doenças monogénicas 

humanas mais comuns, com aproximadamente 7% de portadores na população mundial. 

Em alguns países, sobretudo na região da Bacia do Mediterrâneo, tornaram-se um problema 

de saúde pública. Portugal apresenta uma frequência moderada de portadores, 

caracterizada por uma distribuição heterogénea. As zonas de maior predomínio são as 

regiões do centro e sul do país, havendo distritos onde a frequência é superior a 2% e 

observando-se regiões de alta prevalência (5-10%) (Martins et al, 1993). Foram descritas, a 

nível mundial, mais de 700 variantes estruturais da Hb (http://globin.cse.psu.edu/), porém 

apenas três (HbS, HbC e HbE) ocorrem com grande frequência em diferentes populações, 

sendo a mais comum a drepanocitose ou anemia das células falciformes – HbS (Weatherall, 

2001). 

Primeiramente descritas em crianças de origem mediterrânica por Thomas Cooley e 

Pearl Lee, em 1925, as talassémias são classificadas de acordo com a cadeia que é 

ineficazmente sintetizada, em α-, β-, δβ-, ou εγδβ-talassémias. A redução significativa na 

síntese de um tipo de cadeia globínica origina, consequentemente, um desequilíbrio na 

disponibilidade dos dois tipos de cadeias globínicas para a formação do tetrâmero. A cadeia 

em excesso contribui para o efeito patológico, precipitando na célula e causando danos nos 

precursores eritrócitários e indução da eritropoiese ineficaz (destruição dos eritroblastos 

ainda na medula) ou lesão no eritrócito maduro, levando assim à anemia hemolítica (Bain, 

2001; Weatherall, 2001).  

As talassémias são extremamente heterogéneas a nível molecular. Cada população 

no mundo parece ser portadora de um grupo de mutações comuns, que é característico de 

uma região em particular, junto com um número variável de outras mutações raras. Apesar 

de existirem outros tipos desta patologia, como descrito anteriormente, são as α- e β-

talassémias que, por serem mais comuns e se associarem a maior gravidade, são 

intensamente estudadas e investigadas (Weatherall e Clegg, 2001). 

Figura I.2.1. Esquema representativo dos agrupamentos globínicos α e β. Adaptado de: Brown, 2007. Os 

pseudogenes (Ψ) são homólogos aos genes, porém não são funcionais (Clarke e Higgins, 2000). 

 

5‟ 

HS-40 δ2 

Cromossoma 16 

α1 α2 

3‟ 

Ψα2  Ψδ1  Ψα1  θ  

5‟ 

Gγ β ε LCR Aγ δ 

Cromossoma 11 

3‟ 

Ψβ  
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I.3.1. α-talassémias 

As α-talassémias são um grupo muito comum de doenças que resultam da redução 

da síntese de cadeias α-globina, cujas deleções mais comuns de 3.7 e 4.2kb – as quais 

derivam de um crossing-over desigual que ocorre entre regiões homólogas – dão origem à 

perda de um gene globínico (-α3.7 e -α4.2). Inversamente a este mecanismo delecional, 

origina-se no outro alelo genes triplicados (αααanti 3.7 e αααanti 4.2) (Foglietta et al, 1996; Rees 

et al, 1998; Bain, 2001). Ambas estas deleções resultam em fenótipos similares, com um 

pequeno grau de desequilíbrio entre as cadeias α- e β-, alteração mínima do fenótipo 

hematológico (microcitose e hipocromia) e ausência de anemia no estado heterozigótico. No 

estado homozigótico as alterações são um pouco mais acentuadas (microcitose e 

hipocromia moderada), porém a anemia ainda é reduzida (Rees et al, 1998). 

Assim, há dois tipos principais de α-talassémia, α+- e α0-talassémia, pois reflectem a 

ausência parcial ou completa, respectivamente, na síntese da α-globina de um alelo α1 ou 

α2. Indivíduos normais têm dois genes α por genoma haplóide (Figura I.2.1), o que resulta 

num genótipo αα/αα. Nas α+-talassémias, um dos genes é eliminado por deleção (-α/αα) ou 

inactivado por uma mutação pontual (αTα/αα), embora com menos frequência. Nas 

talassémias α0, ambos os genes estão ausentes, mais frequentemente por deleções que 

envolvem parte ou todo o agrupamento (--/αα) (Weatherall, 2001). 

No que respeita à classificação clínica das α-talassémias, considera-se (Henry, 

1999): 

● Portador de α+-talassémia (-α/αα) – ausência de um alelo; fenótipo hematológico 

normal ou com alterações ligeiras; 

● Portador de α0-talassémia (--/αα ou -α/-α) – ausência de dois alelos α-globina; 

resulta em anemia muito discreta, microcitose e hipocromia; 

● Doença da HbH (--/-α) – ausência de três alelos α-globínicos. Há uma anemia 

microcítica hipocrómica crónica devido à redução acentuada na síntese das cadeias α. O 

excesso de cadeias β resulta na formação de uma Hb anormal formada por tetrâmeros β4 

(HbH). Esta é muito instável, tem alta afinidade para o oxigênio e funciona fracamente na 

libertação deste para os tecidos. A membrana dos eritrócitos é danificada pelas cadeias β 

oxidadas, acarretando uma fragmentação celular na circulação e anemia hemolítica crónica 

(Bain, 2001). Esta doença foi descrita em quase todos os grupos raciais, em especial os do 

sudoeste asiático, Grécia e partes do Oriente Médio. No entanto, é rara em negros (Henry, 

1999); 

● Hidropsia fetal (--/--) – α0-talassémia em homozigotia resulta numa total ausência 

de síntese de cadeias α, não havendo presença de HbF, A ou A2. Esta condição é 

incompatível com a vida extrauterina e alguns fetos morrem in útero com anemia e 

hepatoesplenomegalia graves, ou poucos dias após o nascimento. No sangue há 
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anisopoiquilocitose e microcitose acentuadas. Quase toda a Hb presente corresponde à Hb 

Bart‟s, que é composta por tetrâmeros γ4. Assim como a HbH, esta hemoglobina também é 

instável e incapaz de libertar o oxigénio nos tecidos (Henry, 1999; Bain, 2001). 

 

I.3.2. β-talassémias 

As β-talassémias surgem, geralmente, como consequência de uma entre mais de 

200 mutações diferentes descritas no gene da β-globina (http://globin.cse.psu.edu/), sendo 

que a maioria deve-se a pequenas substituições de nucleótidos e resultam tanto na 

ausência de síntese de cadeias (β0) quanto na sua redução (β+). A localização no gene e o 

tipo dessas mutações exerce grande influência no fenótipo β-talassémico. Por exemplo, se 

estiverem localizadas dentro ou perto de sequências promotoras e na região 5‟UTR, 

resultam geralmente em uma talassémia β+, devido à diminuição no nível de transcrição do 

gene (Weatherall e Clegg, 2001). A transcrição também pode ser inactivada por deleções, 

embora menos comuns, na região 5‟ e resultar numa talassémia β0. Para além disso, as β-

talassémias também podem resultar de mutações nonsense, de alterações no splicing, de 

substituições ou pequenas deleções que afectam o sinal de poliadenilação AATAAA e a 

região 3‟UTR, ou de mutações que interferem com a tradução da cadeia globínica 

(Weatherall e Clegg, 2001). Contudo, há casos de fenótipos talassémicos em que não se 

detectam alterações no agrupamento β-globínico, e ao qual a mutação não está ligada. 

Estes casos podem ser devidos a défice de factores transcricionais que actuam em trans e 

que falham na interacção com os elementos regulatórios do gene β-globina (Bain, 2001). 

As β-talassémias são comuns nos países da região do Mediterrâneo, subcontinente 

indiano e sudoeste asiático. São raras na população britânica e em outras populações do 

norte da Europa (Bain, 2001; Weatherall e Clegg, 2001). Estudos mostram que na 

população portuguesa quatro mutações β-talassémicas ocorrem em maior frequência: codão 

(Cd) 39 (CT), IVS-I-1 (GA), IVS-I-6 (TC) e IVS-I-110 (GA) (Faustino et al, 1999). De 

acordo com a nova nomenclatura, estas mutações também podem ser descritas 

respectivamente como c.118C>T, c.92+1G>A, c.92+6T>C e c.92+110G>A (ou c.93-21G>A), 

se a sequência de referência é o cDNA (http://globin.cse.psu.edu/). 

Quanto à classificação clínica, consideram-se três tipos (Bain, 2001): 

● Traço β-talassémico ou β-talassémia minor – caracterizada por um fenótipo clínico 

normalmente assintomático, mas apresenta um fenótipo hematológico típico. É geralmente 

devido à heterozigotia, o que também é conhecido como estado de portador; 

● β-talassémia major – caracterizada por uma anemia muito grave, a qual é 

geralmente devido a homozigotia ou heterozigotia composta para mutações talassémicas 

graves. O indivíduo é dependente de transfusões sanguíneas;  
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● Talassémia intermédia – as características clínicas são intermediárias entre 

aquelas que caracterizam a β-talassémia minor e major. É geralmente devido à homozigotia 

ou heterozigotia composta para mutações talassémicas suaves. 

A fisiopatologia das β-talassémias está relacionada com a deficiência de cadeias β-

globínicas funcionais. Consequentemente, as cadeias α em excesso acumulam-se, 

precipitam nos precursores eritrocitários e formam corpos de inclusão. Estes causam danos 

mecânicos e destruição celular prematura na medula óssea. Além disso, os eritrócitos que 

sobrevivem e chegam à circulação periférica são prematuramente destruídos no baço. A 

anemia resulta de uma combinação da eritropoese ineficaz, da hemólise periférica e de uma 

redução geral da síntese da Hb (Thein, 2002).  

Torna-se claro que a gravidade da patologia esteja directamente relacionada com a 

intensidade do desequilíbrio entre as cadeias α e β. Deste modo, factores que reduzem a 

magnitude do excesso de cadeias α nos precursores eritrocitários terão um efeito positivo no 

fenótipo. Tal efeito pode estar relacionado, primeiramente, com a própria gravidade da 

mutação. Além disso, esta também pode ser influenciada pela variabilidade em dois loci, os 

dos genes α- e γ-globina. A co-hereditariedade da β- e α-talassémia reduz o referido 

desequilíbrio e resulta num efeito de melhoria do fenótipo, enquanto que a presença do 

gene α em triplicado resultará num efeito adverso. Similarmente, a capacidade de produzir 

cadeias γ que combinem com o excesso de cadeias α para formar HbF, também terá um 

efeito positivo no fenótipo (Thein, 2002).  

 

I.4. Métodos de diagnóstico 

Em 1975, o Comitê Internacional de Hematologia recomendou que as análises para 

diagnóstico das talassémias incluíssem o hemograma, do qual fazem parte o doseamento 

da Hb, a contagem de eritrócitos, o volume globular médio (VGM), a hemoglobina globular 

média (HGM) e o coeficiente de dispersão relativo ao tamanho do eritrócito (Red Cell 

Distribution Width – RDW); a electroforese da hemoglobina, a focagem isoeléctrica e a 

quantificação das HbA2 e HbF. Os portadores de β-talassémia têm os níveis de Hb próximos 

da normalidade, embora possam ser ligeiramente anémicos com eritrócitos microcíticos e 

hipocrómicos e apresentam um nível elevado de HbA2 (Colah et al, 2007). A Tabela I.4.1 

apresenta os valores considerados normais em indivíduos adultos. 

Na maioria dos programas de rastreio, um VGM menor que 80fL, um HGM menor 

que 27pg e um nível de HbA2 superior a 3,5% são geralmente usados como referência para 

o diagnóstico de portador de β-talassémia. 

Em indivíduos adultos normais, aproximadamente 95% da Hb é constituída por HbA, 

com pequenas quantidades de HbA2 e HbF presentes. Portanto, um dos pontos fulcrais no 
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diagnóstico de portadores de β-talassémia é o aumento da HbA2 (Colah et al, 2007; Clarke e 

Higgins, 2000).  

 
Tabela I.4.1. Valores hematológicos normais em indivíduos adultos (Henry, 1999) 

 Hb (g/dL) VGM (fL) HGM (pg) RDW HbA2 (%) HbF (%) 

Homem 14 – 15 
80 – 90 27 – 33 11,6 – 14,6 

1,5 – 3,5% 
da Hb total 

<1 % da 
Hb total Mulher 12,3 – 15,3 

 

Após o diagnóstico laboratorial de talassémia, torna-se por vezes importante definir, 

através de técnicas de biologia molecular, a alteração presente nos agrupamentos 

globínicos. Através da análise de DNA extraído de leucócitos, células do líquido amniótico 

ou de tecido coriónico, o diagnóstico molecular das talassémias é feito na maioria das vezes 

recorrendo ao uso de técnicas baseadas na reacção de PCR, como a DGGE (Denaturing 

Gradient Gel Electrophoresis) e a SSCP (Single-Strand Conformation Polymorphism), 

utilizadas para mutações desconhecidas, assim como a sequenciação do gene. Em caso de 

pesquisa de mutações conhecidas, podem ser utilizadas a ARMS (Amplification Refractory 

Mutation System) e a restrição enzimática de produtos de PCR. As grandes deleções podem 

ser diagnosticadas por gap-PCR (Clarke e Higgins, 2000; Trent, 2006; Colah et al, 2007). 

Visto que a diversidade fenotípica das talassémias depende, em parte, da extensão 

do desequilíbrio entre as cadeias α e β, um método tradicional para verificar esta situação é 

a determinação da razão da síntese destas cadeias globínicas in vitro, no qual amostras de 

sangue total são incubadas com leucina tritiada, que se incorpora nas cadeias α e β da 

hemoglobina do sangue periférico (Trent, 2006). Contudo, devido à morosidade do método e 

necessidade de material radioactivo para sua execução, esta técnica tem caído em desuso. 

 

I.5. PCR em tempo real 

A técnica de PCR em tempo real é um refinamento da PCR tradicional, desenvolvida 

por Kary Mullis e colaboradores em meados dos anos 80, pela qual recebeu o Prémio Nobel 

da química em 1993. Qualquer ácido nucleico presente numa amostra complexa pode ser 

amplificado por um processo cíclico, a fim de gerar um grande número de cópias idênticas, 

que podem ser facilmente analisadas por electroforese em gel de agarose. Contudo, a maior 

limitação da PCR tradicional é a quantificação, pois a quantidade de produto final não está 

devidamente relacionada com o número de moléculas de DNA presente originalmente 

(Kubista et al, 2006).  

Esta adversidade foi resolvida em 1992 com o desenvolvimento da PCR em tempo 

real por Higuchi e colaboradores, que introduziram na reacção um marcador fluorescente - 

fluoróforo. Este liga-se ao produto formado e revela a sua presença através da emissão de 

fluorescência, que é monitorizada durante a reacção e cujo aumento é proporcional à 
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quantidade de produto formado. Durante os ciclos iniciais, o sinal é fraco e não pode ser 

diferenciado do sinal de fundo (background). Quando o produto formado se acumula, 

desenvolve-se um sinal que aumenta de forma exponencial (Kubista et al, 2006). 

Durante a sua progressão, a reacção passa por duas fases distintas: a fase 

exponencial e a estacionária. Em teoria, na primeira o DNA é desnaturado, ligado a um 

oligonucleótido iniciador (primer) e copiado pela polimerase. Na segunda, os componentes 

da reacção tornam-se limitantes, a disponibilidade de nucleótidos é diminuída, há 

acumulação de inibidores da reacção, perda da actividade da polimerase ou limitação da 

disponibilidade dos primers. Deste modo, as moléculas de DNA começam a competir por 

estes, de forma a aumentar a concentração do produto de amplificação até o ponto em que 

produtos de cadeia simples emparelham-se uns com os outros, mais do que com os primers 

(Freeman et al, 1999). 

Na metodologia de PCR em tempo 

real, são geradas curvas que se 

estabelecem paralelamente na fase 

exponencial e reflectem a diferença entre as 

quantidades iniciais de moléculas. Esta 

diferença pode ser observada e quantificada 

através da comparação entre o número de 

ciclos de amplificação necessários para que 

as amostras alcancem um nível crítico para 

gerar um sinal de fluorescência detectável. 

Este número é registado e a este ciclo dá-se 

o nome de threshold cycle – Ct (Kubista et 

al, 2006) 

A eficiência da reacção pode ser estimada a 

partir de uma curva baseada em diluições 

seriadas de uma amostra padrão, a qual 

pode ser um produto de PCR ou um plasmídeo que contém a sequência alvo. Os valores 

dos Cts das diluições são apresentados em relação ao logaritmo das concentrações das 

amostras, número de cópias da molécula alvo ou factor de diluição (Figura I.5.1). A partir do 

declive da recta resultante pode-se calcular a eficiência de amplificação da reacção 

(Rutledge e Cote, 2003). Ao assumir-se uma certa eficiência, que idealmente aproxima-se 

do dobro do número de moléculas por ciclo, é possível calcular o número de moléculas de 

DNA da sequência amplificada que estava inicialmente presente na amostra (Kubista et al, 

2006).  

Figura I.5.1. Curva padrão da reacção de PCR em tempo 
real. As curvas estão em escala logarítmica para cinco 
amostras padrão. Os pontos que interceptam o threshold 
são os valores de Ct. O gráfico à direita representa os 
valores de Ct versus o logaritmo do número inicial de 
cópias das amostras padrão. Retirado de: Kubista et al, 
2006. 
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I.5.1. Métodos de detecção 

Como mencionado anteriormente, a fluorescência é exclusivamente usada como 

método de detecção na PCR em tempo real e faz parte tanto das sondas específicas como 

de corantes não específicos de DNA. Inicialmente, Higuchi (1992) usou o brometo de etídio, 

que se torna fluorescente ao intercalar-se no DNA, porém este interfere com a reacção. Os 

fluoróforos mais utilizados podem ter fluorescência intrínseca, como a fluoresceína e 

rodamina, ou mudar de propriedades, como o SYBR green, ao ligarem-se à molécula em 

estudo, neste caso, o DNA (Bustin, 2002; Kubista et al, 2006). 

Assim, corantes fluorescentes derivados de cianinas assimétricas como o SYBR 

green I e o BEBO, têm-se tornado mais populares (Bengtsson et al, 2003; Zipper et al, 

2004), pois dão origem a um sinal de fluorescência na presença de qualquer molécula de 

DNA de cadeia dupla, incluindo dímeros formados por primers. Estes interferem com a 

formação do produto da reacção de amplificação devido à competição pelos reagentes e 

podem levar a uma interpretação errada dos resultados. Portanto, é de boa prática que haja 

o mínimo de formação de dímeros de primers durante a reacção (Kubista et al, 2006). 

A verificação da presença dos dímeros de primers pode ser possível através da 

análise da curva de dissociação, que é feita quando a reacção termina, representando uma 

medida da fluorescência em função da temperatura. A primeira decresce gradualmente com 

o aumento da segunda devido ao movimento térmico, que permite que haja uma maior 

rotação interna da molécula correspondente ao corante. Contudo, quando a temperatura 

aumenta até separar a dupla cadeia de DNA, o corante separa-se desta e a fluorescência 

diminui abruptamente. Esta temperatura é chamada temperatura de dissociação (ou 

temperatura de melting – Tm). Como os dímeros de primers são tipicamente mais curtos e 

não completamente homólogos ao produto da reacção, eles dissociam-se a uma 

temperatura mais baixa, o que permite que sejam facilmente detectados ao analisar a curva 

de dissociação (Ririe et al, 1997). 

Actualmente, a maioria dos métodos para a detecção de produtos de PCR em tempo 

real são baseados em primers e sondas. A produção do sinal depende das interacções 

intermoleculares entre estes e a molécula alvo. Um método muito usado é o das sondas 

Taqman, baseado no mecanismo de FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer). 

Estas são oligonucleótidos complementares à sequência alvo, que contém um fluoróforo 

ligado à extremidade 5‟ e um quencher na extremidade 3‟, tornando-os fluorogénicos. 

Durante a reacção, a sonda liga-se especificamente à molécula alvo, entre os dois primers. 

Ao ligar-se ao primer para dar início à síntese da cadeia, a Taq polimerase, através da sua 

actividade intrínseca de exonuclease 5'3‟, hidrolisa a sonda e liberta o fluoróforo. Este 

liberta-se da acção próxima do quencher e verifica-se o aumento da intensidade da 
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fluorescência. Este processo repete-se durante toda a amplificação, reflectindo a 

acumulação do produto da reacção (Holland, 1991). 

Uma grande vantagem dos métodos que utilizam sondas e primers marcados com 

fluoróforos relativamente aos que utilizam corantes que se intercalam no DNA, é que para 

além da especificidade, eles permitem a detecção de mais de um produto no mesmo tubo 

(multiplex). Esta dá-se em paralelo, uma vez que cada sonda pode ser sintetizada 

incorporando fluoróforos diferentes (Holland, 1991; Wittwer et al, 2001). 

 

I.5.2. Métodos de quantificação 

Com mais de uma década de existência, é nos últimos 4 anos que se tem observado 

um grande aumento no uso laboratorial da PCR em tempo real (Deepak, 2007). 

Consequentemente, esta tecnologia tem sido cada vez mais adaptada de forma a melhorar 

a sua capacidade de quantificação. A transcrição reversa, combinada com a PCR, tem-se 

tornado o método de escolha para a análise quantitativa de mRNA derivado de várias fontes 

(Livak e Schmittgen, 2001). É altamente sensível e permite quantificar transcritos raros, 

mesmo a nível do conteúdo de uma única célula e de pequenas mudanças na expressão 

genética. Para além disso, é fácil de realizar e produz quantificações fiáveis e exactas 

(Freeman et al, 1999; Pfaffl, 2001). 

A quantificação dos produtos de PCR pode ser feita de forma absoluta ou relativa. A 

primeira determina o número de cópias iniciais do transcrito de interesse, ao relacionar o 

sinal de PCR com uma curva padrão. Deve ser usada em situações nas quais a 

determinação absoluta do número de cópias do transcrito seja necessária. Para isso, as 

quantidades absolutas dos padrões devem primeiro ser conhecidas através de outro meio. 

Para a determinação dessas curvas, são na maioria das vezes utilizados DNA plasmídico e 

RNA transcrito in vitro, cujas concentrações são obtidas através da absorvância no 

comprimento de luz de 260nm (A260), e depois convertidas em número de cópias através 

do peso molecular do DNA ou RNA (Livak e Schmittgen, 2001; Peirson et al, 2003). 

A quantificação relativa descreve mudanças na expressão do gene alvo em relação a 

algum grupo de referência, como um controlo que não foi tratado ou uma amostra em tempo 

zero num estudo temporal. O método da curva padrão é similar ao da quantificação 

absoluta, com a excepção de que esta curva é feita a partir de diluições seriadas, as quais 

não requerem o conhecimento do número de cópias iniciais (Livak e Schmittgen, 2001). 

O método de comparação dos Cts (2-ΔΔCt) é baseado a partir do pressuposto de que 

as eficiências de amplificação do gene em estudo e do normalizador são aproximadas, com 

duplicação de seu produto a cada ciclo (Peirson et al, 2003). A equação baseia-se na 

diferença (ΔCt) entre os valores de Ct do gene alvo e do normalizador e em seguida 

encontra-se a diferença entre o ΔCt da amostra em estudo e da amostra calibradora. Por 
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último, esses valores relativos são transformados em valores absolutos através da fórmula 

2-ΔΔCt (Pfaffl, 2001). 

 

I.5.3. Gene normalizador 

O gene normalizador é usado como controlo interno para normalizar os valores de 

mRNA obtidos e diminuir efeitos de factores não biológicos. A expressão deste gene não 

deve variar tanto em tecidos, como em células em investigação, ou em resposta a um 

tratamento experimental (Rebrikov e Trofimov, 2006). Como tal, geralmente é utilizado um 

gene “housekeeping”. Muitas publicações destacam, entretanto, o facto de nenhum gene em 

particular ser capaz de preencher os critérios de um gene de referência universal. Ou seja, 

não há gene ideal para normalizar, pois todos são regulados de alguma forma e nenhum é 

constitutivamente expresso em todos os tipos celulares e sob todas as condições, 

independentemente das condições experimentais. Portanto, cabe ao investigador identificar 

e validar o gene mais apropriado para as condições experimentais a utilizar (Vandesompele 

et al, 2002; Bustin et al, 2005). 

 

 I.5.4. Aplicações no diagnóstico de hemoglobinopatias 

Hoje em dia, a PCR em tempo real é utilizada praticamente em todas as áreas 

científicas. Além da ciência médica e forense, é vastamente utilizada na virologia, 

bacteriologia, fungos, veterinária, alimentos, factores ambientais, plantas e também para 

identificação de espécies (Deepak et al, 2007). 

Alguns métodos aplicados no diagnóstico das talassémias têm-se baseado na PCR 

em tempo real. Liu e colaboradores (2006) descrevem esta técnica, em conjunto com a 

análise de curvas de dissociação, como uma alternativa ao diagnóstico molecular de rotina 

para as α-talassémias. Em 2000 foi descrito um estudo (Watanapokasin et al), no qual a 

PCR em tempo real foi utilizada para comparar os níveis de mRNA de α- e β-globina em 

reticulócitos de indivíduos heterozigóticos compostos para β-talassémia e HbE. Em 2007, 

Chaisue e colaboradores estudaram a relação entre a razão da expressão α/β-globina e a 

gravidade da doença em indivíduos com vários genótipos talassémicos. Estes autores 

demonstraram a existência de um desequilíbrio na expressão destes genes e concluíram 

que esta metodologia pode ser utilizada como indicadora da gravidade da doença 

talassémica. 

 

II. OBJECTIVOS 

Diante da importância que o desequilíbrio entre as cadeias α- e β-globina 

desempenham na gravidade da doença talassémica, é pertinente medir este desequilíbrio 

ao nível da transcrição destes genes. Com isso, este estudo tem como objectivos: 
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● Implementar uma metodologia de transcrição reversa seguida de PCR em tempo 

real (RT-qPCR) para o estudo da razão entre a expressão dos genes α e β-globina; 

● Avaliar os genótipos nos loci α- e β-globina dos indivíduos em estudo, assim como 

seus fenótipos hematológico e bioquímico; 

● Estabelecer associações genótipo/fenótipo hematológico e bioquímico; 

● Pretende-se que o estabelecimento desta técnica no laboratório permita ajudar a 

esclarecer casos clínicos de hemoglobinopatias em que a associação genótipo/fenótipo não 

seja clara. Também, em caso de mutações novas, esta metodologia poderá permitir a 

elucidação do seu grau de perturbação na expressão génica. 

 

III. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

III.1. Colheita de amostras e caracterização dos fenótipos hematológicos e 

bioquímicos 

Foram colhidos 15mL de sangue periférico em EDTA a 42 indivíduos, dos quais 28 

são voluntários normais e constituem o grupo controlo, e 14 são β-talassémicos. As 

colheitas foram realizadas após assinatura de um consentimento informado (Anexo A) por 

cada participante. Para o mais rápido acesso a portadores de talassémia, foi contactada a 

Associação de Pais e Doentes com Hemoglobinopatias. 

Foram determinados, a partir de 5mL de sangue de todos os indivíduos, os fenótipos 

hematológicos e bioquímicos, respectivamente, num contador automático de células 

(Coulter LH750, Beckman) e por HPLC – High Performance Liquid Chromatography (Adams 

A1c HA-8160, ARKRAY). Este último tem sido o método de eleição para a quantificação das 

HbA2, HbF e identificação de variantes (Colah et al, 2007). Os indivíduos incluídos no grupo 

dos normais apresentaram ambos os parâmetros hematológicos e bioquímicos dentro dos 

valores de referência (Tabela I.4.1). Indivíduos com valores de HbA2>3,5%, VGM<80fL e 

HGM<27pg foram incluídos no grupo de β-talassémicos (Weatherall, 2001). 

 

III.2. Extração de DNA e RNA 

Em seguida à determinação do fenótipo hematológico e bioquímico, uma amostra de 

sangue total (500μL) prosseguiu para a extração automática de DNA (MagnaPure LC, 

Roche). A integridade do DNA extraído foi confirmada em electroforese em gel de agarose 

(1%; 96V; 60 min), através da visualização de bandas de alto peso molecular. 

Antes da extração de RNA, imediatamente após a colheita, foi feito um 

enriquecimento das amostras de sangue em reticulócitos. Para isso, células de 10mL de 

cada amostra foram lavadas duas vezes, em tubos de 15mL, com 4mL de PBS pH 7,4 

(GIBCO®, Invitrogen) e centrifugados numa centrífuga basculante (4°C; 5min; 2500rpm; 



                                                                                                          MATERIAIS E MÉTODOS 

 12 

Multifuge 3S-R Heraeus). Em seguida, foi cuidadosamente recolhido 1mL da fracção 

enriquecida de reticulócitos (Figura III.2.1), a partir da qual se prosseguiu à extração do RNA 

usando o reagente TRIzol®LS (Invitrogen) e seguindo as 

instruções do fabricante. Para evitar possíveis contaminações 

com DNA, as amostras foram submetidas à digestão com uma 

mistura constituída por DNase I RNase free (10u/μL, Roche), 

tampão de DNase 10x (Roche), RNase out 10U (Fermentas) e 

água RNase free para um volume final de 50μL, incubando a 

37°C (1h).  

Após completar 150μL de volume final com água RNase 

free, as amostras foram purificadas e precipitadas a partir da 

adição do mesmo volume de fenol:clorofórmio (5:1; pH 4,5 ±0,2; 

Ambion) e agitação em vórtex. Em seguida, procedeu-se a uma 

centrifugação (4°C; 10-15min; 13200rpm; Centrifuge 5415R, 

eppendorf), a fase aquosa correspondente ao RNA foi precipitada (375μL de etanol absoluto 

RNase free; 1,5μL de glicogénio a 5mg/mL, Ambion; e 15μL de acetato de sódio a 3M, pH 

5,5; Ambion), homogenizada por inversão, incubada (30min; -80°C) e centrifugada 

novamente (4°C; 30min; 13200rpm). Ao precipitado branco resultante foi adicionado etanol a 

70% RNase free (500μL) para uma nova centrifugação (4°C; 10min; 13200rpm), depois da 

qual aquele foi retirado, de modo a que o depósito permanecesse no tubo. Após secagem 

ao ar do etanol residual, o depósito foi ressuspendido em 12μL de água RNase free a 4°C 

durante, no mínimo, 15min. 

A concentração e pureza das amostras de RNA foram determinadas, num 

espectrofotómetro (BioPhotometer, eppendorf), pela razão entre as absorvâncias dos 

comprimentos de onda a 260 e 280nm (A260/280). A integridade dos RNAs foi verificada 

após electroforese em gel de agarose (1%; 86V; 40min) e visualização de duas bandas, que 

correspondem a RNA de alto peso molecular 28S (5kb) e 18S (2kb). As amostras foram 

armazenadas numa arca congeladora (Ultima II, REVCO) a -80°C. 

 

III.3. Determinação dos genótipos α-globina 

A determinação do genótipo α-globina foi realizada em todos os indivíduos, através 

da técnica de gap-PCR, para a pesquisa da deleção -α3.7, a mais comum na população 

portuguesa (Peres et al, 1995). Esta técnica é uma variação da PCR tradicional, permite 

identificar uma deleção conhecida e promover um diagnóstico rápido (Dodé et al, 1992). 

São utilizados três primers, sendo um directo e dois reversos. O primeiro é comum a 

ambos os genes α1 e α2 e corresponde a nucleótidos localizados em uma região homóloga 

destes. Os últimos localizam-se em uma região não homóloga 3‟UTR de ambos os genes 

LEUCÓCITOS  
E PLAQUETAS 

 

PLASMA 

ERITRÓCITOS 

Figura III.2.1 Representação 
de um tubo com 10mL de 
sangue total centrifugado. A 
fracção de reticulócitos 
utilizada para a extracção de 
RNA foi retirada da região 
assinalada.  
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(Dodé et al, 1992). A razão para que todas as amostras sejam submetidas a esta análise 

deve-se ao facto de que o portador da deleção (-α3.7/αα) pode não apresentar alterações nos 

fenótipos hematológico e bioquímico (Bain, 2001). As sequências dos primers, as condições 

da reacção e os tamanhos dos fragmentos estão descritos no ANEXO B, Tabela B.1. Os 

produtos da reacção foram visualizados após electroforese em gel de agarose (1%; 60V; 

90min). 

 

III.4. Determinação dos genótipos β-globina 

O genótipo β-globina foi determinado, pela técnica de ARMS, nos indivíduos que 

apresentaram microcitose (VGM<80fL) e hipocromia (HGM<27pg), com HbA2 elevada 

(>3,5%). Foram pesquisadas as mutações mais comuns na população portuguesa, como 

referido anteriormente.  

A técnica de ARMS é útil na detecção de qualquer mutação que envolva mudanças 

de uma só base ou pequenas deleções. É baseada no uso de primers específicos, que 

permitem a amplificação do DNA em estudo apenas quando o alelo alvo está contido na 

amostra. A especificidade dos primers deve-se ao facto de serem sintetizados de duas 

formas, nas quais a extremidade 3‟ contém ou o nucleótido normal, ou o mutado. Contudo, 

não havendo hibridação nesta extremidade do primer, não haverá amplificação. A presença 

ou ausência de um produto de PCR serve de diagnóstico para a presença ou ausência de 

um alelo mutado (Newton et al, 1989; Little, 1995). Os primers utilizados, as condições da 

reacção e os tamanhos dos fragmentos estão descritos no ANEXO B, Tabela B.2. Os 

produtos da reacção foram visualizados após electroforese em gel de agarose (1%, 86V, 

40min). 

 

III.5. Sequenciação 

As sequenciações basearam-se no método de Sanger e foram feitas 

automaticamente no sequenciador 3130xl DNA Genetic Analyser (Abi Prism; Applied 

Biosystems), com recurso ao Kit comercial BigDye® Terminator V1.1 Cycle Sequencing Kit 

(Applied Biosystems). 

 

III.6. Transcrição reversa 

Os cDNAs das amostras foram sintetizados a partir de 100ng de RNA total, com a 

utilização de random primers, seguindo instruções do kit Ready-To-Go You-Prime First-

Strand Beads (GE Healthcare). 

 

 

 



                                                                                                          MATERIAIS E MÉTODOS 

 14 

III.7. Clonagem dos cDNAs da α- e β-globina em plasmídeo TOPO®XL  

Antes do processo de clonagem, os cDNAs da α- e β-globina foram amplificados por 

PCR (ANEXO B, Tabela B.3) e purificados, utilizando um kit de purificação de produtos de 

PCR (JETquick PCR Product Purification Spin Kit/250; Genomed). As sequências foram 

confirmadas por sequenciação automática e ambos os cDNAs foram clonados no mesmo 

vector. 

Nesta estratégia, os cDNAs da β-globina foram primeiramente submetidos a uma 

reacção de extensão adicional. Esta consiste na adição de dATPs, através da actividade de 

transferase terminal da Taq polimerase, às extremidades 3‟ dos fragmentos, para que 

possam ser clonados no vector TOPO®XL (Invitrogen). Este, linearizado, possui resíduos de 

desoxitimidina (T) na sua extremidade 3‟ e permite uma ligação eficiente dos insertos. A 

reacção deu-se a 72ºC (15-20min), em uma mistura com o produto da amplificação do cDNA 

da β-globina (10μL), dATPs (0,2μL; Invitrogen), Taq polimerase (0,2μL; Applied Biosystems) 

e tampão da enzima (1μL; Applied Biosystems). 

O produto da reacção de ligação foi transformado em bactérias competentes por 

choque térmico (42ºC; 45seg), as quais foram transferidas de imediato para um recipiente 

com gelo (5min). Em seguida, as bactérias foram recuperadas em meio LB (37ºC; 1h) num 

agitador a 550rpm (Gallenkamp) e foram plaqueadas em meio LB-agar com canamicina 

(1:1000), a 37ºC por 18h. Após rastreio e selecção dos clones transformantes (ANEXO B, 

Tabela B.4), as colónias foram inoculadas em tubos com 4mL de meio LB líquido com 

canamicina e permaneceram num agitador a 550rpm (36ºC; 16h). Em seguida, a cultura foi 

utilizada para extracção de DNA plasmídico, conforme protocolo do kit da Genomed 

(JETquick Plasmid MiniPrep Spin Kit/250). Após confirmação da presença do inserto, 

através de uma digestão do plasmídeo com a enzima Bst XI (Boehringer Mannheim), e 

sequenciação, foi feita a clonagem do cDNA da α-globina. 

Na reacção de PCR para o cDNA da α-globina (ANEXO B, Tabela B.3), foram 

utilizados primers sintetizados com linkers que correspondem aos locais de corte das 

enzimas Xho I e Apa I (Boehringer Mannheim e Amersham, Life Science). Primeiramente foi 

feita uma digestão em separado, do vector (plasmídeo + cDNA da β-globina) e do cDNA da 

α-globina, com a enzima Apa I. Esta reconhece um só local de corte, tanto no vector quanto 

no linker do primer para a α-globina, que faz parte do produto de PCR. A reacção deu-se em 

uma mistura de 20μL de cDNA, 4μL de tampão L (10x; Amersham, Life Science), 1μL da 

enzima Apa I e água para um volume final de 40μL (37°C; 1h30min). Após confirmação da 

digestão através de electroforese em gel de agarose (1%; 86V; 90min), prosseguiu-se à 

digestão com a enzima Xho I, também em separado, em uma mistura que continha o 

volume total da digestão anterior, 5μL de tampão H (10x; Amersham, Life Science), 1μL da 
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enzima Xho I e água para um volume total de 50μL. Verificou-se o produto da reacção 

através de uma electroforese em gel de agarose (1%; 86V; 90min). 

Após as duas digestões, seguiu-se uma reacção de ligação (22°C; 2h) entre o cDNA 

da α-globina (13μL) e o vector (3,5μL), utilizando 1,5μL da enzima DNA T4 ligase (200U, 

Fermentas) e 2μL do tampão da enzima (10x; Fermentas). Em seguida procedeu-se à 

transformação, recuperação, rastreio (ANEXO B, Tabela B.4) dos clones, inoculação em 

meio LB líquido com canamicina (36ºC; 16h; 550rpm) e extracção de DNA plasmídico, como 

feito para a α-globina. A presença do vector com os cDNAs da α- e β-globina foi confirmada 

através de digestão com a enzima Apa LI (Biolabs) e sequenciação automática. Finalmente, 

o plasmídeo resultante foi reinoculado e extraído conforme protocolo do kit da Quiagen 

(QIAfilterTM Plasmid Maxi Kit/25). 

 

III.8. PCR em tempo real 
 

III.8.1. Preparação das diluições de plasmídeos para a curva padrão 

A partir da quantificação do plasmídeo extraído após a última inoculação, calculou-se 

o número aproximado de moléculas de plasmídeo contidas em um microlitro desta (ANEXO 

C). Em seguida foram preparadas nove diluições, em que a primeira corresponde a 64x107 

plasmídeos/μL, e as seguintes a 32 x106, 16 x105, 16 x104; 16 x103; 1,6 x103; 320; 160 e 80 

plasmídeos/μL. Para a recta de calibração foram utilizadas as últimas seis diluições. 

 

III.8.2. Preparação das diluições de cDNAs para a curva padrão 

A curva padrão foi feita a partir de 4 diluições conhecidas de cDNA, sintetizado a 

partir de 250ng de RNA de um indivíduo normal, resultando numa concentração de 

aproximadamente 7,6ng/μL. Primeiramente, foi feita uma diluição de 1:30 em relação à 

amostra inicial. A partir desta, foram feitas 4 diluições seriadas com factor 10, das quais a 

primeira foi considerada para a reacção como sendo a 1. Sendo assim, as restantes 

diluições são, em relação à última, de 0,1; 0,01 e 0,001. As amostras também obedeceram 

este padrão, porém apenas a primeira diluição (1) foi utilizada na reacção.  

 

III.8.3. Estratégia da reacção 

A reacção de PCR em tempo real foi realizada no ABI PRISM 7000 Sequence 

Detection System (Applied Biosystems), em separado da transcrição reversa porém no 

mesmo dia desta, numa placa de 96 poços, tendo como detector o SYBR Green. Os genes 

α- e β-globina foram analisados em placas separadas, porém sempre em conjunto com o 

normalizador, o RPS19. 
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Primeiramente, foram realizados vários ensaios com o objectivo de testar várias 

concentrações de primers, temperaturas de annealing e diluições de cDNA, de forma a obter 

um declive semelhante entre os genes em estudo e o normalizador, resultando numa 

eficiência aproximada a 100% em todas as reacções.  

Após a optimização, a reacção foi realizada a partir de duas misturas por placa, uma 

com primers para amplificar um dos genes em 

estudo (α- ou β-globina) e outra com primers 

para o RPS19. Para evitar amplificações 

provenientes de DNA residual e garantir 

amplificação apenas do cDNA, um dos primers 

utilizados em cada mistura reaccional foi 

desenhado de forma a hibridar numa junção 

exão-exão do gene respectivo. 

A curva padrão foi feita para todas as 

placas, ou seja, as diluições de cDNA foram 

utilizadas em todas as reacções, tanto para o 

gene em estudo como para o normalizador, 

para que houvesse a certeza de que as 

eficiências das amplificações eram 

semelhantes. Para além disso, também foram testados controlos negativos, os quais não 

continham cDNA, para assegurar que não houve contaminação nem interferência desta na 

quantificação das amostras. Todas as reacções foram feitas em duplicado e o processo de 

síntese de cDNA foi feito em triplicado, como ilustra o esquema da Figura III.8.3.1. O 

exemplo de uma placa pode ser visto no ANEXO C, Figura C1. Os primers utilizados, assim 

como suas concentrações, reagentes e condições da reacção estão descritos no ANEXO B, 

Tabela B.5. 

 

III.8.4. Análise de dados 

Primeiramente foram analisadas as curvas de dissociação de cada reacção, com o 

intuito de verificar a presença de dímeros de primers ou amplificações derivadas de 

contaminação, o que se pode observar através da presença de mais de um pico em 

temperaturas diferentes, como descrito anteriormente. O valor do threshold foi mantido 

constante em todas as reacções. 

Os cálculos das expressões dos genes globínicos foram feitos seguindo o método   

2-ΔCt, que é uma variação do método 2-ΔΔCt (Livak e Schmittgen, 2001). Foi feita uma média 

dos Cts resultantes das reacções, tanto para os genes da α- e β-globina (MCtα; MCtβ), como 

para o RPS19 (MCtRPS19). Em seguida, os dois genes em estudo foram normalizados para o 

PCR EM TEMPO 
REAL 

cDNA 

mRNA 

TRANSCRIÇÃO 
REVERSA TRIPLICADO 

DUPLICADO 

Figura III.8.3.1. Estratégia para a realização da 
reacção de PCR em tempo real para os genes α- e β-
globina. Os cDNAs de cada amostra, incluindo a 
amostra usada para a curva padrão, foram feitos em 
triplicado. As reacções de PCR em tempo real, para o 
mesmo cDNA, foram feitas em separado para os 
genes em estudo. Porém, na mesma placa, foram 
feitas em duplicado para verificar a reprodutibilidade 
das curvas. 
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RPS19, através da diferença entre as médias dos Cts correspondentes (ΔCt = MCt(α ou β) – 

MCtRPS19). A expressão génica foi calculada através da fórmula 2-ΔCt. Por fim, a razão α/β-

globina foi obtida por 2-ΔCt(α)/2-ΔCt(β).  

 
III.9. Tratamento estatístico 

Os cálculos estatísticos foram realizados no programa SPSS 16.0. Como os dados 

apresentaram uma distribuição normal através do teste de Kolmogorov-Smirnov, eles foram 

analisados aplicando o teste de ANOVA. 

 
IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
IV.1. Avaliação dos genótipos α- e β-globina, dos fenótipos hematológico e 

bioquímico e da associação genótipo-fenótipo 

Através da determinação do fenótipo hematológico e bioquímico, os indivíduos foram 

separados em dois grupos, o grupo dos normais e o dos β-talassémicos, como descrito 

anteriormente. Dos 28 voluntários que inicialmente constituíam o grupo controlo, foram 

detectados por gap-PCR três portadores da deleção -α3.7 (-α3.7/αα), como ilustra a Figura 

IV.1.1A. Estes indivíduos passaram a fazer parte do grupo dos portadores de α-talassémia. 

Dos indivíduos inicialmente classificados como β-talassémicos, foram encontrados 8 

portadores de -talassémia, nos quais foi detectada uma das mutações β-talassémicas 

pesquisadas por ARMS (Figura IV.1.1B). Assim, foram criados três grupos, dispostos na 

Tabela IV.1.1. 

Os indivíduos normais (Grupo I) apresentaram, como era esperado, o fenótipo 

hematológico e bioquímico consistente com os valores considerados normais (Tabela I.4.1). 

O grupo II, correspondente aos portadores de β-talassémia, foi dividido em subgrupos de 

acordo com o tipo de mutação β-talassémica apresentada pelos indivíduos, para que estes 

A 

Figura IV.1.1. Electroforese em gel de agarose de fragmentos amplificados nas reacções de (A) gap-PCR e (B) ARMS.  
(A) 1+2: indivíduo com genótipo αα/αα; 3+4: portador de α-talassémia (-α

3.7
/αα); 5+6: controlo positivo com genótipo –α

3.7
/αα; 

7+8: controlos negativos para os dois protocolos. Linha 9: marcador molecular λ/HindIII. P1: Protocolo 1; P2: Protocolo 2. 
(B) 1: indivíduo portador da mutação IVS-I-110 (GA); 2, 3 e 4: controlos para Cd39 (CT), IVS-I-1 (GA), IVS-I-110 (GA); 
5 e 6: DNA normal e controlo negativo; 7: Marcador molecular de 1Kb. 

1       2        3      4         5       6        7      

862pb 

437pb 

281pb 

390pb 

B 

  1      2      3       4      5     6     7      8       9 
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1,9kb 

P1 P2 P2 P1 P1 P2 P1 P2 

A 



                                                                                                  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 18 

possam também ser discutidos em separado.  

 
Tabela IV.1.1. Grupos de indivíduos normais, de portadores de β-talassémia e de 
portadores de α-talassémia 

 
A mutação no IVS-I-1 (GA), detectada nos indivíduos do grupo II.1, altera o 

primeiro nucleótido do dinucleótido GT (AG^GTTGGTAGATTGGT) necessário para que 

ocorra o mecanismo correcto de splicing. Mutações em um destes dois nucleótidos 

impedem completamente a produção de mRNA normal (http://globin.cse.psu.edu/). Devido a 

este facto, indivíduos heterozigóticos para estas mutações, como é o caso destes, 

apresentam um fenótipo típico de β0-talassémia, com baixos valores de VGM e HGM. A 

Tabela IV.1.2 mostra os valores de referência do fenótipo hematológico e bioquímico para 

as mutações mais frequentes em Portugal. 

 
Tabela IV.1.2. Valores de referência para portadores das mutações β-talassémicas 
estudadas (http://globin.cse.psu.edu/) 

Mutações Hb (g/dL) VGM (fL) HGM (pg) HbA2 (%da total) 

Cd39 (CT) 9,75 - 12,45 64,1 - 81,1 19,1 - 21,3 4,35 - 5,35 

IVS-I-1 (GA) 9,15 - 11,95 62,1 - 77,9 18,7 - 20,5 4,75 - 5,55 

IVS-I-6 (TC) 9,55 - 14,35 64,7 - 77,3 20,6 - 24 3,35 - 4,45 

IVS-I-110 (GA) 10,05 - 13,65 62,6 - 76,4 18,9 - 22,9 4,15 - 5,15 

Não foram encontrados valores de referência descritos para a IVS-II-4,5 (-AG). 

 

A substituição no nucleótido 6 do intrão 1, de uma timina por uma citosina (IVS-I-6; 

TC) apresentada no indivíduo II.2, constitui uma mutação do tipo β+ que resulta numa 

redução da eficiência do splicing devido à alteração da região de consenso de splicing 

AG^GTTGGTATCAAGGTTAG^GTTGGCATCAAGGTT (http://globin.cse.psu.edu/). 

Indivíduos heterozigóticos para esta mutação, que é muito comum na região de Coimbra, 

podem apresentar uma percentagem de HbA2 abaixo do valor utilizado para o diagnóstico 

de portador de β-talassémia. Também podem apresentar valores de VGM e HGM próximos 

Grupo 
Genótipo  

HBB 
Genótipo 

HBA 
Hb (g/dL) 
(min-max) 

VGM (fL) 
(min-max) 

HGM (pg) 
(min-max) 

HbA2 

(% da total) 
(min-max) 

I  
(Indivíduos 

normais) 
n=25 

N/N αα/αα 12,4 – 15,8 81,8 – 94,7 28,3 – 32,9 1,5 – 3,0 

II  
(Portadores 

de β-tal) 
 n=8 

II.1. IVS-I-1/N 

(n=5) 
αα/αα 10,9 – 13,2 62,9 – 65,6 20,2 – 20,9 4,3 – 4,7 

II.2. IVS-I-6/N 

(n=1) 
αα/αα 15,1 74,3 23,5 3,7 

II.3. IVS-I-110/N 

(n=2) 
αα/αα 10,4 – 10,7 63,5 – 68,3 19,8 – 21,7 4,7 – 5,0 

III  
(Portadores 

de α-tal) 
 n=3 

N/N -α
3.7

/αα 13,0 – 13,6 78,3 – 84,3 26,3 – 28,5 2,3 – 2,4 

http://globin.cse.psu.edu/
http://globin.cse.psu.edu/
http://globin.cse.psu.edu/
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da normalidade (Tabela IV.1.2), indicando traço β-talassémico suave ou quase silencioso 

(Bain, 2001). 

A mutação IVS-I-110 (GA) presente no grupo II.3, em semelhança com a IVS-I-6, é 

do tipo β+ e também afecta a eficiência do splicing, porém esta localiza-se 21 nucleótidos a 

montante do sítio aceitador no primeiro intrão (AG^GC), contribui para a formação de um 

novo sítio de splicing e resulta em 80% de mRNA anormal e 20% de mRNA normal 

(http://globin.cse.psu.edu/). 

Os portadores da deleção –α3.7 (grupo III) apresentaram parâmetros hematológicos 

normais ou ligeiramente reduzidos, facto que corrobora com o fenótipo descrito na literatura 

para estes indivíduos. 

 

 IV.2. Optimização e implementação da técnica de PCR em tempo real para a 

determinação da razão entre os mRNAs da α- e β-globina  

 Primeiramente, a estratégia pensada para a realização deste trabalho foi a de 

amplificação dos dois fragmentos de mRNA correspondentes aos genes da α- e β-globina, 

seguida de transcrição reversa, no mesmo poço de reacção, e detecção através de duas 

sondas TaqMan. Uma seria específica para o fragmento correspondente ao gene da α-

globina, marcada com TET na extremidade 5‟ e TAMRA na 3‟, e a outra para o fragmento da 

β-globina, marcada a 5‟ com FAM e a 3‟ com TAMRA. A curva padrão seria determinada 

através de diluições com número conhecido de cópias de plasmídeos, clonados com os 

genes α- e β-globina. Através da comparação entre a amplificação dos genes da α- e β-

globina de uma diluição de cDNA da amostra e a curva padrão correspondente a cada 

placa, obter-se-ia a quantidade de cópias iniciais de mRNA de α- e β-globina e calcular-se-ia 

a razão entre a expressão destes genes. 

 No seguimento da optimização, foram testadas várias combinações entre 

concentrações de primers e sondas, com o objectivo de obter réplicas reprodutíveis e curvas 

padrão com declives semelhantes para os dois genes em estudo. Porém, não tendo sido 

possível alcançar este objectivo, resolveu-se prosseguir com outra estratégia, que está 

descrita no item III.8.3., para a qual também foram testados como normalizadores os genes 

GAPDH, GPS1 e Pol II. Entretanto, como estes não serviram para normalizar os genes em 

estudo por serem pouco expressos nos reticulócitos, células onde as globinas estão muito 

expressas, foi utilizado o RPS19. Este foi o único gene descrito conveniente para 

normalização nestas células, pois é altamente expresso nestas células e seria o mais 

apropriado para normalizar genes como os da α- e β-globinas (Silver et al, 2006). Está 

localizado na posição 19q13.2, tem 11kb, 6 exões e codifica para a proteína ribossomal S19, 

uma de 33 proteínas que, junto com o rRNA 18S, constituem a subunidade 40S (Kenmochi, 

1998; Draptchinskaia, 1999).  

http://globin.cse.psu.edu/
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Através da análise das curvas de dissociação para os dois genes globínicos em 

estudo e para o RPS19, em cada reacção, não se verificou nenhum tipo de contaminação. 

Os declives das rectas, que informaram as eficiências das reacções, mantiveram-se 

constantes tanto para os genes α- e β-globina, como para o RPS19. As Figuras IV.2.1 e 

IV.2.2 apresentam imagens referentes às curvas de dissociação dos fragmentos resultantes 

dos genes globínicos e do RPS19, e aos declives das rectas resultantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3. Avaliação do nível de desequilíbrio na síntese de cadeias α- e β-globina e 

relação com a gravidade da doença talassémica 

A Tabela IV.3.1 apresenta as razões α/β dos indivíduos normais, dos portadores de 

β-talassémia e dos portadores de α-talassémia, obtidas através de RT-qPCR, a partir de 

mRNA extraído de reticulócitos. 

Neste estudo, as razões α/β do grupo I apresentaram-se entre 1,3 e 3,2 (2,2±0,98). 

Embora se tenha esperado valores mais próximos de 1, estes resultados podem ser 

consistentes com a quantidade de genes α activos, relativamente aos genes β. Estudos 

Figura IV.2.1. Curvas de dissociação resultantes das reacções de PCR em tempo real. A fluorescência é medida em função da 
temperatura. (A) Fragmento da α-globina, Tm de 81°C; (B) Fragmento da β-globina, Tm=81,3°C; (C) Fragmento correspondente 
ao gene RPS19, Tm= 84,8°C. 

Temperatura 

A 

D
e
ri
v
a
d
a

 

Temperatura 

B 
D

e
ri
v
a
d
a

 

Temperatura 

C 

D
e
ri
v
a
d
a

 

Log C0 Log C0 

C
t 

C
t 

A B 

Figura IV.2.2. Curvas padrão para (A) os genes α-globina e RPS19 e para (B) β-globina e RPS19, resultantes de uma reacção 
de PCR em tempo real. Na mesma placa foram feitos um gene globínico e o RPS19. As eficiências mantiveram-se constantes. 
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realizados por Chaisue e colaboradores (2007) também revelaram valores semelhantes (0,9 

– 2,9). 

 
Tabela IV.3.1. Razão α/β em indivíduos normais, portadores de β-talassémia e de α-
talassémia 

 
Razões α/β entre 4,2 e 4,6 também já foram reportadas, porém estes estudos 

utilizaram técnicas diferentes (Smetanina, 1996). Um facto que também parece corroborar 

com estes resultados é a descoberta recente de uma proteína estabilizadora da α-globina 

(AHSP). Esta liga-se especificamente a monómeros instáveis destas cadeias globínicas e 

previne sua precipitação na ausência de subunidades disponíveis de β-globina, sugerindo 

que pode haver presença de mais cadeias α- do que β-globina em células normais do 

sangue (Chaisue et al, 2007; Voon e Vadolas, 2008).  

Através da análise estatística dos resultados, verificou-se uma diferença significativa 

(p<0,001) entre o grupo 

controlo (I) e o dos portadores 

de β-talassémia (II), cujas 

razões mantiveram-se entre 3,1 

e 5,8 (4,1±1,78). A Figura 

IV.3.1 representa as razões α/β 

com relação aos genótipos e 

possibilita uma melhor 

visualização destes resultados. 

Observa-se que as razões α/β 

do grupo II, que corresponde 

aos portadores de β-

talassémia, estão mais 

elevadas quando comparadas 

ao grupo controlo, indicando 

uma diminuição de síntese de 

Grupo Genótipo HBB Genótipo HBA 
Razão α/β  
(min-max) 

Média±desvio 
padrão 

 
I  (Indivíduos normais)  

(n=25) 
 

N/N αα/αα 1,3 – 3,2 2,2±0,98 

II  (Portadores de β-tal)  
(n=8) 

II.1. IVS-I-1/N (n=5) αα/αα 3,3 – 5,8 

4,1±1,78 II.2. IVS-I-6/N (n=1) αα/αα 3,1 

II.3. IVS-I-110/N (n=2) αα/αα 4,7 – 5,0 

 
III  (Portadores de α-tal)  

(n=3) 
 

N/N -α
3.7

/αα 2,3 – 2,4 2,37±0,85 

Figura IV.3.1. Razões α/β referentes aos genótipos de indivíduos do grupo 

controlo (I), portadores de β-talassémia (II) e portadores de α-talassémia (III). 

II.1: IVS-I-1/N; II.2: IVS-I-6/N; II.3: IVS-I-110/N. 
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cadeias β nestes indivíduos. Para além disso observa-se entre os indivíduos deste grupo, 

que os portadores da IVS-I-1 (GA), grupo II.1, são os que apresentam maior razão α/β 

devido a esta ser uma mutação do tipo β0 e as outras do tipo β+. 

É também importante notar que as razões α/β dos indivíduos correspondentes ao 

grupo III (portadores de α-talassémia) são semelhantes às do grupo de indivíduos normais. 

Este resultado mostra que o genótipo -α3.7/αα, no qual há ausência de apenas um gene α, 

tende a exercer uma influência mínima ou nula no fenótipo do indivíduo, como descrito 

anteriormente. Isto deve-se provavelmente ao facto de o promotor usado para a expressão 

do gene α híbrido (α2/α1) resultante desta deleção ser o do gene α2, que é mais forte do que 

o do α1, o que causa uma diminuição pequena da expressão da α-globina (Weatherall, 

2001). Estes factos demonstram a utilidade da técnica de RT-qPCR para a determinação da 

razão α/β e consequentemente, para determinar se um indivíduo tem ou não β-talassémia. 

 

IV.4. Casos estudados 

Dos 14 indivíduos que primeiramente constituíam o grupo de β-talassémicos, foram 

encontrados 6 com outro tipo de fenótipo. Dois destes indivíduos são homozigóticos para as 

mutações IVS-I-6 (TC) e IVS-I-110 (GA) (Figuras IV.4.1.A2 e B2), dois são 

heterozigóticos para a deleção no IVS-II-4,5 (-AG) e um é heterozigótico para a IVS-I-1 

(GA). Após reacção de gap-PCR para a pesquisa da deleção -α3.7 nestes indivíduos, foi 

encontrado um portador de α-talassémia e outro de triplo gene α, que correspondem 

respectivamente ao indivíduo homozigótico para a IVS-I-110 e ao heterozigótico para a IVS-

I-1. A Tabela IV.4.1 apresenta o fenótipo hematológico e bioquímico destes indivíduos, 

assim como a razão α/β. 

 

Tabela IV.4.1. Genótipos HBB e HBA, fenótipo hematológico e bioquímico e razão α/β dos 
indivíduos que apresentaram outro tipo de fenótipo 

Casos 
Genótipo 

HBB 
Genótipo 

HBA 
Hb 

(g/dL) 
VGM 
(fL) 

HGM 
(pg) 

HbA2 

(% da total) 
Razão α/β 

IV.1* 
(n=1) 

IVS-I-6/IVS-I-6 αα/αα 8,4 69,7 24 3,3 8,4 

IV.2* 
(n=1) 

IVS-I-110/  
IVS-I-110 

-α
3.7

/αα 9,3 87,4 30,1 2,9 5,9 

IV.3 
(n=2) 

IVS-II-4,5/N αα/αα 7,3 - 8,7 71,7 - 75,6 22,8 - 23,9 5 - 5,1 5,0 - 5,9 

IV.4 
(n=1) 

IVS-I-1/N αα/ααα 9,6 62 21 5,3 11,1 

IV.5 
(n=1) 

Cd39/N αα/αα 12,4 61 18 5,4 6,4 

*Indivíduos submetidos a transfusão periódica 

 

O indivíduo IV.1 apresenta um fenótipo típico de talassémia intermédia por ter a IVS-

I-6 (TC) em homozigotia, o qual é consistente com o facto de que indivíduos 

homozigóticos para esta mutação têm esse tipo de talassémia (http://globin.cse.psu.edu/). A 

razão α/β neste indivíduo apresenta-se maior do que as do grupo de portadores de β-

http://globin.cse.psu.edu/
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talassémia (II), e em particular quando comparado à do indivíduo II.2 (Figura IV.4.2), que é 

portador desta mutação. Isto demonstra o maior desequilíbrio entre estas cadeias globínicas 

e o consequente agravamento do fenótipo hematológico e 

bioquímico deste indivíduo. 

Indivíduos em homozigotia ou heterozigotia 

composta para β-talassémia que também herdam α-

talassémia, como é o caso do IV.2, terão menos cadeias α-

globina e tendem por isso, a ter uma condição menos 

grave. Porém, o grau de melhoria depende da gravidade 

da mutação β-talassémica e do número de genes α 

funcionais (Thein, 2008). Excluindo o facto de ser portador 

de α-talassémia, esperava-se que este indivíduo 

apresentasse, para além da anemia, microcitose e 

hipocromia. Uma das razões para tal acontecimento pode 

ser pela sua submissão à transfusão sanguínea periódica, 

o que pode mascarar estes valores, assim como o da 

HbA2. A razão α/β neste indivíduo, homozigótico para a 

IVS-I-110, está mais elevada do que as dos indivíduos do grupo II.3. Contudo, este valor 

parece ter sido influenciado pelo facto de este indivíduo ser portador da deleção -α3.7, o que 

também diminui a expressão da α-globina. Se este indivíduo tivesse um genótipo αα/αα, a 

sua razão α/β seria 

provavelmente mais elevada, 

talvez próxima à do indivíduo 

IV.1 ou mesmo superior. 

O grupo IV.3 é 

composto por dois indivíduos 

de uma família com β-

talassémia intermédia 

transmitida de modo 

autossómico dominante, 

portadores de uma deleção dos 

nucleótidos 4 e 5 no intrão 2 

(IVS-II-4,5; -AG) do gene da β-

globina. Esta deleção, descrita 

em 1998 por Faustino e 

colaboradores, tem efeito no splicing do mRNA e resulta em três transcritos anómalos. O 

primeiro, devido à perda do exão 2 durante o splicing, origina uma alteração na grelha de 

Figura IV.4.2. Razões α/β dos casos estudados. I: grupo controlo; II: 
portadores de β-talassémia: II.1: IVS-I-1/N; II.2: IVS-I-6/N; II.3: IVS-I-110/N. 
III: portadores de α-talassémia. IV.1: IVS-I-6/IVS-I-6; IV.2: IVS-I-110/IVS-I-
110 + -α3.7/αα; IV.3: IVS-II-4,5/N; IV.4: IVS-I-1/N + αα/ααα; IV.5: Cd39/N. 

Figura IV.4.1. Sequenciação parcial do 
gene da β-globina. A e B: Regiões 
correspondentes ao intrão 1; A.1: 
indivíduo sem mutação no IVS-I-6; A.2: 
indivíduo homozigótico para a IVS-I-6 
(TC, seta); B.1: indivíduo sem 
mutação no IVS-I-110; B.2: indivíduo 
homozigótico para a IVS-I-110 (GA, 
seta). 

B1 B2 

A2 A1 
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leitura e, consequentemente, dará origem a um péptido com a sequência de aminoácidos 

alterada, que será não funcional. O segundo, resultante da activação de um sítio críptico 

aceitador de splicing entre os codões 59 e 60 do exão 2, poderá originar uma proteína 

truncada que não se liga ao heme. O terceiro, devido à activação de outro sítio críptico de 

splicing, localizado no nucleótido 47 do intrão 2, origina uma cadeia globínica alterada 

devido a uma inserção de 15 aminoácidos entre o resíduo 104 e 105, sem alteração da 

grelha de leitura. Esta proteína, não podendo tetramerizar, irá precipitar no precursor 

eritropoiético, resultando numa eritropoiese ineficaz e desencadeando um processo 

fisiopatológico característico da talassémia intermédia observada nestes doentes. Devido a 

estes factos, é esperado que a razão α/β nestes indivíduos tenha tendência a ser mais 

elevada do que as dos indivíduos do grupo II, independente do tipo de mutação β-

talassémica destes últimos, reflectindo assim o maior desequilíbrio entre a α- e β-globina. 

O indivíduo IV.4, para além de ser heterozigótico para a mutação IVS-I-1 (GA), 

também é portador de um alelo no qual o gene α está triplicado. O aumento da produção de 

α-globina em indivíduos heterozigóticos para β-talassémia aumenta o desequilíbrio entre os 

dois tipos de cadeias e pode originar um estado de talassémia intermédia. Porém, este 

fenótipo é muito variável e depende da gravidade do alelo β-talassémico (Thein, 2008). 

Neste caso, a presença de mais um gene α parece exercer uma influência mínima ou nula 

no fenótipo hematológico deste indivíduo, uma vez que os valores apresentados na Tabela 

IV.4.1 estão de acordo com os referenciados para heterozigóticos desta mutação (Tabela 

IV.1.2). Porém, ao observar a Figura IV.4.2, nota-se que esta situação se reflectiu no valor 

da razão α/β deste indivíduo, uma vez que esta está muito mais elevada do que as do grupo 

II, e particularmente do que as dos indivíduos II.1, que são portadores desta mesma 

mutação β-talassémica. 

A mutação relativa ao codão 39 (CT), correspondente ao indivíduo IV.5, é do tipo 

β0 e origina um codão de terminação prematuro (CAGTAG). Como consequência, poderá 

haver ausência de tradução ou tradução anormal de cadeias β muito instáveis, resultando 

numa síntese nula de cadeias β-globina. (Bain, 2001). Porém, era esperado que a razão α/β 

deste indivíduo fosse semelhante às dos indivíduos do grupo II.1, pois estes são portadores 

da IVS-I-1, que também é do tipo β0. Devido à razão α/β deste indivíduo ser superior a estas 

últimas, pensou-se que este pudesse ser também portador de um gene α triplicado. Esta 

dúvida foi esclarecida através da reacção de gap-PCR para a pesquisa da deleção -α3.7, que 

também detecta o gene α triplicado devido à amplificação de dois fragmentos, de 1,9 e 

2,1kb, com os primers usados no protocolo 2 (ANEXO B, Tabela B.1). Uma vez que o 

padrão de bandas resultante da electroforese do produto desta reacção não foi compatível 

com a presença de mais um gene α, supõe-se que este indivíduo possa ter mais alguma 
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alteração no gene da β-globina, além da mutação no codão 39, que resulte num aumento da 

razão α/β. 

 
IV.5. Razão α/β e fenótipo hematológico e bioquímico 

Sabe-se que a gravidade do fenótipo hematológico e bioquímico em indivíduos com 

β-talassémia depende, em primeiro lugar, do tipo de mutação (0 ou +) e se esta está em 

heterozigotia ou homozigotia. Estes factos também se reflectem na dimensão do 

desequilíbrio entre as cadeias α- e β-globina. Para uma melhor visualização dos resultados 

Figura IV.4.3. Razões α/β de todos os indivíduos e respectivos fenótipos hematológicos e bioquímicos. (A) Razão α/β e 
valores de Hb; (B) Razões α/β e valores de VGM; (C) Razões α/β e valores de HGM; (D) Razões α/β e valores de HbA2. 

IV.4. IVS-I-1/N +  αα/ααα 

IV.3. IVS-II-4,5/N;  IV.2. IVS-I-110/ IVS-I-110 + -α
3.7

/αα;  IV.1. IVS-I-6/IVS-I-6;  

I. Controlos (indivíduos normais); II.1. IVS-I-1/N; II.2. IVS-I-6/N; II.3. IVS-I-110/N; 

III. -α3.7/αα;  

IV.5. Cd39/N 

A B 

C D 
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discutidos anteriormente, as razões α/β de cada indivíduo dos grupos controlo (I), 

portadores de β-talassémia (II) e portadores de α-talassémia (III), junto com os casos 

estudados (IV), foram dispostas em gráficos com os valores respectivos de Hb, VGM, HGM 

e HbA2 (Figura IV.4.3). 

Os indivíduos do grupo controlo, com razão α/β entre 1,3 e 3,2 (Tabela IV.3.1), 

apresentam fenótipos normais, consistentes com os referenciados na Tabela I.4.1. Observa-

se ainda que os indivíduos do grupo III, apesar de serem portadores de α-talassémia, têm 

valores de razão α/β sobrepostos aos dos indivíduos normais, com fenótipos normais ou 

ligeiramente alterados, como visto anteriormente. 

Como observado nas figuras IV.3.1 e IV.4.2, o grupo de portadores de β-talassémia 

(II) tende a apresentar valores de razão α/β intermédios, entre os do grupo (I) controlo e os 

dos casos estudados (IV), assim como os valores de Hb, VGM, HGM e HbA2 (Figura IV.4.3), 

embora estes possam variar devido a outras condições como anemia ferropénica e 

transfusão sanguínea, como demonstrado anteriormente. Com relação aos casos 

apresentados neste estudo (grupo IV), nota-se em geral, que a razão α/β nestes indivíduos 

tende a ser mais elevada do que as apresentadas pelo grupo II. O fenótipo hematológico e 

bioquímico destes indivíduos, como consequência da dimensão do desequilíbrio, também 

tende a ser mais grave do que o de um portador de β-talassémia, porém também pode 

variar, como descrito acima, e tornar difícil o diagnóstico apenas através destes parâmetros. 
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V. CONCLUSÕES  

 Neste trabalho, implementou-se no laboratório uma metodologia que permite 

quantificar a razão da expressão entre os genes α- e β-globina. 

● Observou-se que a razão α/β em indivíduos portadores de β-talassémia é mais elevada do 

que em indivíduos normais, sendo esta diferença estatisticamente significativa. 

● Para além disso, a razão α/β varia de acordo com o tipo de mutação -talassémica, 

parecendo ser mais elevada nas do tipo β0. Nas mutações do tipo β+ a razão α/β é menor do 

que as anteriores e mais elevada do que em indivíduos normais, parecendo distinguir, 

dentro dos portadores de β-talassémia, mutações do tipo β0 ou β+. 

● A razão α/β parece distinguir também indivíduos homozigóticos ou compostos 

heterozigóticos de simples portadores de β-talassémia, independente do tipo de mutação 

que estes têm. 

● Dado que em alguns casos o fenótipo hematológico e bioquímico apresentado por um 

indivíduo pode variar devido a muitos outros factores, pode-se determinar se um indivíduo 

tem ou não -talassémia pelo valor da razão α/β, determinada através de RT-qPCR. 

● Esta técnica não parece suficientemente sensível para distinguir um portador de -

talassémia do tipo -3.7 de um indivíduo normal. 

● Conclui-se que esta técnica é um método conveniente para determinar a razão entre os 

mRNAs da α- e β-globina de reticulócitos de indivíduos com β-talassémia e poderá, 

portanto, ser usada como técnica complementar de diagnóstico. Também poderá ser usada 

em casos de investigação dos efeitos funcionais de mutações raras ou casos de associação 

genótipo-fenótipo atípicas. 

 

VI. PERSPECTIVAS FUTURAS 

● Pretende-se realizar esta técnica para um número maior de indivíduos, tanto normais 

como portadores de -talassémia (possuindo uma das quatro mutações mais comuns em 

Portugal), a fim de definir com maior certeza a variação da razão / nestes grupos e 

relacioná-la com o tipo (0 ou + da mutação). 

● Pretende-se ainda aumentar o número de indivíduos estudados com +-talassémia, de 

maneira a perceber se a deleção -3.7 se distingue na razão / dos portadores da deleção  

-4.2 e ainda se ambos se distinguem de mutações pontuais em 2 ou 1 globina e do grupo 

dos normais. 

● Seria também interessante relacionar a razão dos mRNAs  e  globina com a razão das 

proteínas / globina neo-sintetizadas, pela aplicação do método clássico (Trent, 2006). 
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ANEXO A 

Consentimento informado 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 
(estudos de genética molecular) 

 
1. A amostra de produto biológico (sangue em EDTA) colhido em _________, será usado para 

estudos de investigação em genética molecular de hemoglobinopatias, no projecto “Estudo da 
razão entre os mRNAs da alfa- e da beta-globina como um indicador da expressão dos respectivos 
genes globínicos”. O signatário autoriza / não autoriza (riscar o que não interessa) participar nos 
estudos referidos. 

 
2. Os resultados obtidos neste âmbito e os dados hematológicos subjacentes serão objecto de 

tratamento automatizado e estarão sempre protegidos por segredo profissional. Todos estes dados, 
assim como esta declaração, serão arquivados de modo confidencial no Departamento de Genética 
do Instituto Nacional de Saúde Dr Ricardo Jorge. 

 
3. Os resultados obtidos no âmbito da referida investigação poderão vir a ser apresentados, 

exclusivamente de forma anónima, à comunidade científica nacional e internacional. Os resultados 
obtidos para o signatário só serão comunicados se este os solicitar pessoalmente (ou por intermédio 
do seu médico assistente) por escrito, ao director do DG, com os seus elementos de identificação. O 
signatário autoriza / não autoriza (riscar o que não interessa) a apresentação dos resultados obtidos 
da forma indicada. 

 
4. O material biológico do presente signatário, arquivado no DG, pode eventualmente vir a ser 

utilizado no âmbito de quaisquer outros estudos genéticos relacionados ou não com a patologia 
referida acima. Os resultados obtidos, igualmente confidenciais poderão ser apresentados da 
mesma forma que no ponto 3. O signatário autoriza / não autoriza (riscar o que não interessa) a 
realização de outros estudos genéticos e a forma como os resultados obtidos serão comunicados. 

 
Data: ____/____/____ 
 
N

os
 Identificação do produto biológico:__________________________________________________ 

 
Declaro que li e compreendi o significado desta declaração, podendo vir a revogá-la a qualquer 
momento. 
 
Nome: _______________________________________________Nº BI: ____________________ 
 
Assinatura:________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
Assinatura legível do técnico do DG que realizou a colheita  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B 

Condições utilizadas nas reacções de PCR, gap-PCR, ARMS e PCR em tempo real 

 
Tabela B.1. Oligonucleótidos iniciadores (primers), mistura de reacção, condições utilizadas 
na reacção de gap-PCR e tamanhos dos fragmentos 

O. iniciadores (50μM) 
Tm 
(ºC) 

Mistura de 
reacção 
(50 μL) 

Protocolos 
Condições 

Fragmentos 
(Kb) P1 (μL) P2 (μL) 

Directo C10: 5‟-gatgcacccactggactcct-3‟ 
 

59,3 

Tampão  
de PCR 
DMSO 

BSA (0,1M) 
MgCl2 (0,1M) 

dNTPs (25mM) 
C10 
C2 
C3 

Taq (5U/μL) 
H2O  
DNA 

 
5 
5 

0,85 
1 

0,75 
1 
1 
 

0,25 
34,15 

1 

 
5 
5 

0,85 
1 

0,75 
1 
 
1 

0,25 
34,15 

1 

94
◦
C, 10min 

(αα/αα) 
P1: 2,1 
P2: 1,9 

30 
ciclos 

94
◦
C,1min 

55
◦
C,1min 

72
◦
C,3min 

(-α
3.7

/αα) 
P1: 2,1 e 1,9 

P2: 1,9 
(-α

3.7
/-α

3.7
) 

P1: 1,9 
P2: NA 

Inversos 
C2: 5‟-ccatgctggcacgtttctga-3‟ 
C3: 5‟-ccattgttggcacattccgg-3‟ 

58,3 
57,2 

72
◦
C, 5min 

(αα/ααα) 
P1: 2,1 

P2: 2,1 e 1,9 
(ααα/ααα) 

P1: 2,1 
P2: 2,1 e 1,9 

 

 
Tabela B.2. Oligonucleótidos iniciadores (primers), mistura de reacção, condições utilizadas 
nas reacções de ARMS e tamanhos dos fragmentos 

O. iniciadores (50μM) 
Tm 
(ºC) 

Mistura de 
reacção 
(50 μL) 

Protocolos* 

Condições 
Fragmentos 

(pb) P1 
(μL) 

P2 
 (μL) 

Directos 

COMUM  
1: 5‟-acctcaccctgtggagccac-3‟ 
 
CONTROLO 
15: 5‟-caatgtatcatgcctctttggacc-3‟ 

 
61,9 

 
 

56,0 

Tampão 
 de PCR 

BSA (0,1M) 
dNTPs (25mM) 

Primers 
1 
14 
15 
75 
69 
68 
70 

Taq (5U/μL) 
H2O 
DNA 

 
5 

0,7 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

0,2 
35,6 
1,5 

 
5 

0,7 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
 
1 

0,2 
37,6 
1,5 

94
◦
C, 5min 

N/N: 
862 

 
Cd 39 
(1+75): 

437 
 

IVS-I- 1 
(1+69): 

281 
 

IVS-I- 6 
(1+70): 

286 
 

IVS-I- 110 
(1+68): 

390 

Inversos 

CONTROLO 
14: 5‟-gagtcaaggctgagagatgcagga-3‟ 
 
MUTADOS  
75: 5‟-cagatccccaaaggactcaaagaacctgta-3‟ 
 

69: 5‟-ttaaacctgtcttgtaaccttgatacgaat-3‟ 
 

68: 5‟-ccagcagcctaagggtgggaaaatacact-3‟ 
 

70: 5‟-tctccttaaacctgtcttgtaaccttgatg-3‟ 

 
60,3 

 
 

61,1 
 

56,4 
 

63,5 
 

58,1 

26 
ciclos 

94
◦
C, 1min 

65
◦
C, 1min 

72
◦
C, 3min 

72
◦
C, 5min 

Os nucleótidos em castanho, itálico e sublinhados correspondem às mutações.  
*Protocolo 1: para detecção das mutações Cd39 (CT), IVS-1-1 (GA), IVS-1-110 (GA); Protocolo 2: para detecção da 
mutação no IVS-1-6 (TC). 

 
 
Tabela B.3. Oligonucleótidos iniciadores (primers), mistura de reacção, condições de PCR 
utilizadas na amplificação dos genes da α- e β-globina e tamanhos dos fragmentos  

O. iniciadores (50μM) 
Tm 
(ºC) 

Mistura de 
reacção 
(50 μL) 

Protocolos Condições 
Fragmentos 

(pb) P1 
(μL) 

P2 
(μL) 

P1 P2 

(P1) 
alfa-

globina 

 

ALFA RNA.S (DIRECTO): 

5‟-ttttc’tcgagatggtgctgtctcctgccgac-3‟ 
 

ALFA RNA.AS (INVERSO): 
5‟-ttttgggcc’cacggtatttggaggtcagcacgg-
3‟ 

 
 

61,9 
 
 

61,3 

Tampão de PCR 
DMSO 

BSA (0,1M) 
MgCl2 (0,1M) 

dNTPs (25mM) 
P. directo 
P. inverso 

Taq (5U/μL) 
H2O 
DNA 

5 
5 

0,85 
1 

0,75 
1 
1 

0,3 
34,1 

1 

5 
 

0,75 
 

0,75 
1 
1 

0,3 
39,2 

1 

95
◦
C, 10m 94

◦
C, 5m 

(P1) 
446 

 
(P2) 
419 

31 cilcos: 
95

◦
C, 1m 

64
◦
C, 1m 

72
◦
C, 1m 

31 ciclos: 
94

◦
C, 1m 

71
◦
C, 1m 

72
◦
C, 1m 

(P2) 
beta-

globina 

 

126 (DIRECTO): 
5‟-agaagtctgccgttactgccctgtgg-3‟ 
 

RNA2AS (INVERSO): 
5‟-gtgatacttgtgggccagggcat-3‟ 

 
64,2 

 
 
61,7 

72
◦
C, 10m 

As sequências em castanho, itálico e sublinhadas correspondem aos linkers que contêm os locais de corte („) das enzimas 
XhoI (ALFA RNA.S) e Apa I (ALFA RNA.AS). 



 

 

 
Tabela B.4. Oligonucleótidos iniciadores (primers), mistura de reacção, condições utilizadas 
nos rastreios dos clones transformantes nas clonagens dos fragmentos da β- e α-globina e 
tamanhos dos fragmentos 

O. iniciadores (50μM) 
Tm 
(ºC) 

Mistura de 
reacção 
(50 μL) 

Protocolos Condições 
Fragmentos 

(pb) P1 
(μL) 

P2 
(μL) 

P1 P2 

(P1) 
β-globina + 
TOPO XL 

 

M13R (DIRECTO): 
5’-caggaaacagctatgac-3’ 
 

T7 (INVERSO): 
5‟-aatacgactcactataggg-3‟ 

 
47.0 

 
 

47.6 

Tanpão de PCR 
BSA (0,1M) 

dNTPs (25mM) 
P. directo 
P. inverso 

GoTaq 
H2O 
DNA 

2,5 
0,4 
0,2 
1 
1 

0,15 
16,7

5 

2,5 
0,4 
0,2 
1 
1 

0,15 
16,7

5 

95
◦
C, 1min 95

◦
C, 7min 

β-globina+ 
TOPO XL: 

639 
 

α-globina + 
β-globina+ 
TOPO XL: 

1051 
 

40 cilcos: 
95

◦
C, 30s 

54
°
C, 45s 

72
°
C, 45s  

40 cilcos: 
95

◦
C, 30s 

54
°
C, 45s 

72
°
C, 1m30s 

(P2)  
α-globina +  
β-globina+ 
TOPO XL 

M13R (DIRECTO): 
5’-caggaaacagctatgac-3’ 
 

T7 (INVERSO): 
5‟-aatacgactcactataggg-3‟ 

 
47.0 

 
 

47.6 

72
°
C, 7min 

 

 
Tabela B.5. Oligonucleótidos iniciadores (primers), mistura de reacção, condições utilizadas 
na reacção de PCR em tempo real e tamanhos dos fragmentos  

O. iniciadores (50μM) 
Tm 
(ºC) 

Mistura de 
reacção 
(50 μL) 

Protocolos 
Condições 

Fragmentos 
(pb) (1) (2) (3) 

(1) 
alfa-

globina 

qRTPCR_αS (DIRECTO): 
5‟-ggaggccctggagaggat-3‟ (exões 1 e 2) 
 

qRTPCR_αAS (INVERSO): 
5‟-cgtggctcaggtcgaagtg-3‟ (exões 2) 

58,8
58,3 

SYBR 
Green 

Primers 
qRTPCR_αS 

qRTPCR_αAS 
BETA1_S 

BETA1_AS 
RPS19_F 
RPS19_R 

H2O 
Diluição 
de cDNA 

12,5 
 
1 
1 
 
 
 
 

5,5 
5 

12,5 
 
 
 
1 
1 
 
 

5,5 
5 

12,5 
 
 
 
 
 
1 
1 

5,5 
5 

94
◦
C, 

10min 

α-globina: 
74 
 

β-globina: 

80 
 

RPS19: 
211 

(2) 
beta-

globina 

BETA1_S (DIRECTO): 
5‟-gtggatcctgagaacttcaggct-3‟ (exões 2 e 3) 
 

BETA1_AS (INVERSO): 
5‟-ggggtgaattctttgccaaagtgat-3‟ (exão 3) 

58,6
58,1 

40 ciclos: 
94

◦
C, 15s 

60
°
C, 1min 

(3) 
RPS19 

RPS19_F (DIRECTO): 
5‟-ggcagccttcctcaaaaagtc-3‟(exões 2 e 3) 
 

RPS19_R (INVERSO): 
5‟-atgacgccgtttctctgacgt-3‟ (exão 4) 

56,6
58,9 

As junções exão-exão nos primers directos dos três genes estão assinaladas. Os oligonucleótidos em castanho, itálico e 
sublinhados correspondem a exões diferentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO C 

PCR em tempo real 

 

 

Cálculos para obtenção do número de moléculas de plasmídeos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura C.1. Representação de uma placa de 96 poços onde foram feitas as reacções de PCR em tempo real. Nos poços 
correspondentes às colunas 1, 2, 5, 6, 9 e 10 foram amplificados fragmentos correspondentes a um gene globínico. Nos poços 
restantes foram amplificados fragmentos correspondentes ao gene normalizador. Todas as amostras, incluindo as diluições, 
foram feitas em duplicado para cada gene. Os números de cada poço correspondem aos números das amostras; Dil.: Diluição; 
C. neg.: Controlo negativo.  

 
 

     (1) Peso molecular de 1mol de plasmídeo = 662 X Tamanho do plasmídeo em pares de bases 

  Número de moléculas/μL = 
nº avogadro (6,023x10

23
) x concentração do plasmídeo em g/μL 

(1) 

16 
Dil. 1 

16 
Dil. 1 

16 
Dil. 1 

16 
Dil. 1 

8 
Dil. 1 

8 
Dil. 1 

8 
Dil. 1 

8 
Dil. 1 

19 
Dil. 1 

19 
Dil. 1 

19 
Dil. 1 

19 
Dil. 1 

H 

15 
Dil. 1 

15 
Dil. 1 

15 
Dil. 1 

15 
Dil. 1 

7 
Dil. 1 

7 
Dil. 1 

7 
Dil. 1 

7 
Dil. 1 

18 
Dil. 1 

18 
Dil. 1 

18 
Dil. 1 

18 
Dil. 1 

G 

14 
Dil. 1 

14 
Dil. 1 

14 
Dil. 1 

14 
Dil. 1 

6 
Dil. 1 

6 
Dil. 1 

6 
Dil. 1 

6 
Dil. 1 

17 
Dil. 1 

17 
Dil. 1 

17 
Dil. 1 

17 
Dil. 1 

F 

13 
Dil. 1 

13 
Dil. 1 

13 
Dil. 1 

13 
Dil. 1 

5 
Dil. 1 

5 
Dil. 1 

5 
Dil. 1 

5 
Dil. 1 

C. 
neg. 

C. 
neg. 

C. 
neg. 

C. 
neg. 

E 

12 
Dil. 1 

12 
Dil. 1 

12 
Dil. 1 

12 
Dil. 1 

4 
Dil. 1 

4 
Dil. 1 

4 
Dil. 1 

4 
Dil. 1 

Dil. 4 
0,001 

Dil. 4 
0,001 

Dil. 4 
0,001 

Dil. 4 
0,001 

D 

11 
Dil. 1 

11 
Dil. 1 

11 
Dil. 1 

11 
Dil. 1 

3 
Dil. 1 

3 
Dil. 1 

3 
Dil. 1 

3 
Dil. 1 

Dil. 3 
0,01 

Dil. 3 
0,01 

Dil. 3 
0,01 

Dil. 3 
0,01 

C 

10 
Dil. 1 

10 
Dil. 1 

10 
Dil. 1 

10 
Dil. 1 

2 
Dil. 1 

2 
Dil. 1 

2 
Dil. 1 

2 
Dil. 1 

Dil. 2 
0,1 

Dil. 2 
0,1 

Dil. 2 
0,1 

Dil. 2 
0,1 

B 

9 
Dil. 1 

9 
Dil. 1 

9 
Dil. 1 

9 
Dil. 1 

1 
Dil. 1 

1 
Dil. 1 

1 
Dil. 1 

1 
Dil. 1 

Dil. 1 
1 

Dil. 1 
1 

Dil. 1 
1 

Dil. 1 
1 

A 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

Gene em estudo 
(α- ou β-globina) 

Gene 
Normalizador 

(RPS19) 

Gene em estudo 
(α- ou β-globina) 

Gene 
Normalizador 

(RPS19) 

Gene em estudo  
(α- ou β-globina) 

Gene 
Normalizador 

(RPS19) 


