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Resumo 

 O ferro é um dos micronutrientes mais importantes a nível biológico, participando 

em diversos processos biológicos. Por outro lado, o seu excesso ou défice no 

organismo estão associados a consequências negativas para a saúde. A 

Hemocromatose Hereditária (HH) é um distúrbio da regulação da homeostase do ferro 

caracterizado por uma elevada absorção intestinal de ferro levando à sua acumulação 

em diversos órgãos. As consequências mais frequentes desta doença são o 

desenvolvimento de cirrose hepática, carcinoma hepatocelular, cardiomiopatias, 

artralgias, hiperpigmentação da pele e problemas endócrinos. O gene HFE é o 

principal gene associado a esta patologia (HH-clássica ou do tipo I). Os genótipos 

mais frequentes são a homozigotia para a alteração p.C282Y e a heterozigotia 

composta p.C282Y/p.H63D. No entanto, existem outros genes envolvidos no 

desenvolvimento de hemocromatose hereditária não clássica. Entre eles, encontra-se 

o gene TfR2 que codifica o recetor 2 da transferrina, estando associado à 

hemocromatose hereditária do tipo III e o gene SLC40A1 codificante da ferroportina e 

associado à hemocromatose hereditária do tipo IV. A forma mais grave de HH é, no 

entanto, a hemocromatose juvenil (HJ) ou tipo II associada a alterações nos genes que 

codificam a hemojuvelina (HJV) ou a hepcidina (HAMP). 

 Um dos objetivos do trabalho subjacente a esta dissertação consistiu na 

implementação no laboratório de uma metodologia de pesquisa rápida, pouco 

dispendiosa e em larga escala, de alterações em genes relacionados com o 

metabolismo do ferro. Deste modo, foi possível realizar a identificação e caraterização 

de mutações em 6 genes relacionados com o metabolismo do ferro (HFE, HJV, HAMP, 

TfR2, SLC40A1 e FTL) em 88 doentes com sobrecarga em ferro (ferritina sérica 

superior a 200 ng/mL e saturação de transferrina superior a 60%), e diagnóstico 

negativo para Hemocromatose Hereditária do tipo I. Os DNAs foram preparados 

utilizando a metodologia Treu Seq Custum Amplicon e sequenciados recorrendo à 

tecnologia de Next Generation Sequencing, illumina.  

 Através desta metodologia foram detetadas 1242 alterações correspondentes a 55 

variantes genéticas diferentes, 16 das quais não estão descritas nas bases de dados 

disponíveis. Dessas 5 são potencialmente patogénicas (3 são missense HFE, 

p.Y230C, TfR2, p.L750V e TfR2, p.A777V; 1 localiza-se numa região de splicing no 

gene TfR2 (c.967-1 G>C) e 1 localiza-se na região 5’-UTR do gene HAMP (-25 G>A).  
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 Foram realizados estudos in silico, recorrendo à ferramenta bioinformática 

PolyPhen-2, de modo a identificar possíveis efeitos que estas mutações poderão ter 

na estrutura das proteínas resultantes. Para além disso, também se procedeu à 

análise do impacto da alteração nucleotídica a nível do splicing utilizando o software 

Human Splicing Finder.  

 Dado o tipo de transmissão autossómica recessiva da hemocromatose hereditária, 

foi possível, através da metodologia utilizada, justificar a sobrecarga em ferro 

(estabelecer uma associação genótipo/fenótipo) em 5 dos indivíduos em estudo. 

 O outro objetivo deste trabalho foi dar início ao estudo funcional in vitro da 

variante p.P124L da proteína HJV em células eucarióticas. Para tal procedeu-se à 

clonagem do cDNA wild-type HJV no vetor de expressão pEGFP-N1, originando uma 

proteína de fusão constituída por HJV e GFP (Green Fluorescent Protein). 

Posteriormente, e recorrendo a microscopia confocal e western-blot será analisada a 

sua distribuição intracelular na linha celular HeLa transfetada e o seu efeito no 

processamento da HJV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Ferro; Hemocromatose Hereditária; Sobrecarga em ferro; HFE; HJV; 

HAMP; TfR2; SLC40A1; FTL; Next Generation Sequencing; p.P124L.  



iv 
 

Abstract 

 Iron is one of the most important as it, participates in many relevant biological 

processes. On the other hand, its surplus or deficits in the body are associated with 

negative consequences for health. The Hereditary Hemochromatosis (HH) is a disorder 

of iron homeostasis regulation characterized by high intestinal absorption of iron 

leading to its accumulation in various organs. The main consequences of this disease 

are the development of liver cirrhosis, hepatocellular carcinoma, cardiomyopathies, 

arthralgia, skin hyperpigmentation and endocrine problems. The HFE gene is the main 

gene associated with this disease (HH-classical or type I). The most common 

genotypes are homozygous for p.C282Y change and compound heterozygosity for 

p.C282Y / p.H63D. Nevertheless, there are other genes involved in the development of 

non-classical hereditary hemochromatosis. Among them is the TfR2 gene encoding the 

transferrin receptor 2, is associated with hereditary hemochromatosis type III and 

SLC40A1 gene encoding ferroportin and associated with hereditary hemochromatosis 

type IV. The most severe form of HH is, however, juvenile hemochromatosis (HJ) or 

type II associated with changes in the genes encoding the hemojuvelin (HJV) and 

hepcidin (HAMP). 

 One goal of the work underlying this thesis was the implementation in the 

laboratory of a methodology for quick search, less expensive and large-scale changes 

in genes related to iron metabolism. Thus, it was possible to realize the identification 

and characterization of mutations in six genes related to iron metabolism (HFE, HJV, 

HAMP, TfR2, SLC40A1 and FTL) in 88 patients presenting iron overload (serum ferritin 

higher than 200 ng/ml and transferrin saturation above 60%), and a negative diagnosis 

of type I, Hereditary Hemochromatosis. DNAs were prepared using the methodology 

Treu Custum Sequence Amplicon and sequenced using the Next Generation 

Sequencing technology, illumina. 

 Through this methodology 1242 changes were detected corresponding to 55 

different genetic variants, 16 of which are not yet described in the available databases. 

Out of the 16 observed variants 5 are potentially pathogenic (3 are missense HFE, 

p.Y230C, TFR2, p.L750V and TFR2, p.A777V; one is located in a splicing region of 

TFR2 gene (c.967-1 G> C) and one located in the 5'-UTR region of the gene HAMP (-

25 G> A). In silico studies were performed using the bioinformatics tool PolyPhen-2, in 

order to identify possible effects that these variations can have upon the protein 
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structure. In addition, we also examined the impact of nucleotide change the splicing 

level using the Human Splicing Finder software. 

 Due to autosomal recessive inheritance of hereditary hemochromatosis, it was 

possible, through the methodology used, justify the iron overload (establishing an 

association genotype / phenotype) in 5 of the study subjects. 

 The other goal of this work was to start the in vitro characterization of the HJV 

variant p.P124Lin eukaryotic cells.  Accordingly, we have cloned the wild-type HJV 

cDNA into the pEGFP-N1 expression vector, thus originating a recombinant protein 

formed by HJV and GFP (Green Fluorescent Protein). Later on, and using confocal 

microscopy and western blot analyses, its intracellular distribution and effect upon HJV 

processing will be evaluated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords : Iron; Hereditary hemochromatosis; Iron overload; HFE; HVJ; HAMP; TfR2; 

SLC40A1; FTL; Next Generation Sequencing; p.P124L.  
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I.1 O Ferro 

 O ferro é um dos metais mais abundantes na crosta terreste e um dos 

micronutrientes mais importantes a nível biológico. Apresenta a capacidade de aceitar e 

doar eletrões, alternando assim facilmente entre a forma ferrosa (Fe2+) e a forma férrica 

(Fe3+). [1-2]. Esta característica torna este elemento crucial em processos biológicos, tais 

como a catálise de reações envolvendo transferência de eletrões, como acontece na cadeia 

respiratório onde o ferro está presente no citocromo c associado ao seu grupo hemo, fixação 

de azoto nas bactéria, síntese de DNA, eritropoiese e transporte de gases por todo o 

organismo [3-4].  

 Apesar de ser um elemento tão importante a nível biológico, o ferro é um pouco 

paradoxal, no sentido em que é um nutriente fundamental para todas as formas de vida e 

apresenta também um elevado potencial tóxico, devido à sua capacidade de reagir com o 

oxigénio catalisando assim a formação de espécies reativas de oxigénio (ROS), tais como o 

radical hidroxilo OH• e o radical superóxido O2
-•, segundo a sequência de reações Haber-

Weise-Fenton (Figura I-1), [4-5].  

 
Figura I.1: Produção de espécies reativas de oxigéni o. Inicialmente o ferro férrico é reduzido a ferro ferroso 
usando como redutor o radical superóxido, de seguida o ferro ferroso é oxidado pelo peróxido de hidrogénio 
formando ferro férrico, ião hidroxilo e radical hidroxilo. De seguida ocorre a reação de Habber-Weisse na qual o 
ferro férrico participa como catalisador, produzindo mais um radical hidroxilo. [6]. 

 De todas as ROS, o radical hidroxilo é o oxidante mais poderoso presente em 

sistemas biológicos. Quando em contacto com os constituintes celulares provoca stress 

oxidativo originando danos a nível das proteínas, ácidos nucleicos e outros hidratos de 

carbono [5]. 

 O ferro apresenta uma biodisponibilidade geralmente limitada, pois em condições 

aeróbicas encontra-se maioritariamente na forma Fe3+, a qual é insolúvel em solução 

aquosa e a pH fisiológico, apresentando uma constante de solubilidade de Ks=10-18 M [7]. 

Assim sendo, e de modo a adquirirem a quantidade necessária para a realização dos 

processos biológicos e em simultâneo evitar a sua toxicidade, os organismos vivos 

desenvolveram mecanismos de distribuição e uma homeostase meticulosamente regulados 

e sujeitos a um controlo interno [1]. 
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 A dieta humana proporciona duas formas de ferro, o hémico (≈10%) e o não hémico 

(≈90%) [8]. O primeiro encontra-se principalmente na carne e é bem absorvido, por ação das 

enzimas pancreáticas, as quais degradam o grupo hemo e libertam o ferro no lúmen 

intestinal. O ferro não hémico encontra-se principalmente nos cereais, grãos e alguns 

vegetais, sendo menos absorvido que a forma hémica [9]. O ferro hémico apresenta-se 

associado a hemoproteínas tais como a hemoglobina, mioglobina e citocromos, servindo 

principalmente de transporte de oxigénio para o músculo e tecidos eritróides. O ferro não 

hémico encontra-se sobretudo associado a metaloproteínas, nomeadamente presente em 

centros de ferro-enxofre, participando em processos desde a transferência de eletrões 

(cadeia respiratória) à catalise de determinadas reações. [7].  

 O organismo humano adulto contém aproximadamente 3 a 4 g de ferro. Diariamente, 

são absorvidos a partir da dieta entre 1 a 2 mg a fim de compensar as perdas diárias, 

ocorridas por descamação das células epiteliais e processos hemorrágicos [3, 8].  

 Dado que não existe um mecanismo de excreção de ferro, o organismo saudável 

deverá ter a capacidade de avaliar a quantidade interna de ferro disponível, de modo a 

poder responder apropriadamente alterando os processos de absorção e de 

armazenamento deste metal. Este rigoroso controlo deverá evitar tanto a sua falta como o 

seu excesso no organismo e, consequentemente, o desenvolvimento de patologias tais 

como a anemia ou a hemocromatose [10].  
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I.2 Metabolismo do ferro  

I.2.1 Absorção 

Em média a dieta ocidental contém aproximadamente 15 mg de ferro mas apenas 1 

a 2 mg são absorvidos dependendo das circunstâncias e do tipo de ferro. A absorção 

realiza-se no duodeno a nível dos enterócitos duodenais (Figura I.2 ). Divide-se em 2 passos 

principais: absorção pela membrana apical e transferência para a corrente sanguínea por 

meio da membrana basolateral [2, 7].  

 
Figura I.2: Regulação da absorção intestinal de fer ro.  O ferro hémico é absorvido por meio da proteína 
transportadora de ferro hémico (HCP), sofre endocitose e o Fe2+ é libertado dentro do endossoma. O ferro não 
hémico inclui Fe2+ e Fe3+. O Fe3+ é reduzido a Fe2+ pelo citocromo b duodenal (DCTYB). Na membrana apical, o 
pH ácido proporciona a passagem do Fe2+ para o enterócito através do transportador de metais divalente 1 
(DMT1). Na membrana basolateral, a passagem de ferro para transferrina (Tf) em circulação é mediada pela 
ferroportina-1 (FPN-1) associada à hefastina (Hp). A hepcidina produzida pelo fígado, liga-se à ferroportina-1 
provocando a sua internalização e consequente degradação, impedindo assim a passagem de ferro para a 
circulação. Adaptado de [11-12]. 

O ferro não hémico vindo da dieta encontra-se principalmente na forma férrica (Fe3+). 

Nesta forma o ferro não é bioviável, sendo necessária a sua redução a ferro ferroso (Fe2+). 

O pH baixo, criado pelo suco gástrico e a redutase férrica, denominada citocromo b 

duodenal (DCYTB) expressa nas vilosidades, criam as condições ideias para esta redução. 

A expressão desta enzima aumenta em resposta à deficiência em ferro e à hipóxia, 

desempenhando uma função crucial na absorção de ferro [2, 13].  

No caso do ferro hémico, este apresenta uma melhor absorção, comparando com o 

ferro não hémico, a qual é independente do pH no lúmen intestinal [1]. No caso do ferro 
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hémico parecer ser transportado intacto do lúmen intestinal para o enterócito mediante a 

ação de uma proteína transportadora (HCP), expressa no enterócito. Responde a estímulos 

tais como hipóxia e deficiência em ferro, verificando-se o aumento da sua expressão nesses 

casos. [14]. Após a chegada ao citoplasma do enterócito, o grupo hemo é metabolizado por 

ação da enzima hemo-oxigenase 1 (HO-1), libertando assim o Fe2+. 

O responsável pelo transporte de ferro livre através da membrana apical é o 

transportador de metais divalentes (DMT1), por meio de um sistema simporte, Fe2+/H+, 

necessitando assim de um pH baixo a nível do lúmen intestinal [15]. Após a entrada no 

enterócito, o ferro pode ser armazenado intracelularmente na ferritina (Ft), a qual pode 

armazenar 1000 ou mais átomos de ferro por molécula, ou pode ser exportado através da 

membrana basolateral por meio da proteína ferroportina-1 (FPN-1) [1, 4]. A ferroportina é um 

exportador de ferro e responsável pela passagem do ferro da célula para a circulação. 

Passados 2 a 3 dias, o ferro retido na ferritina endotelial é perdido por processos de 

descamação das células intestinais [1]. 

A FPN-1 apresenta-se como possivelmente o único exportador celular de ferro 

presente nos enterócitos, macrófagos, hepatócitos e nos trofoblastos sinciciais da placenta. 

A exportação de ferro pela ferroportina depende da participação de duas oxidases 

dependentes de cobre: a ceruplasmina (Cp) presente em circulação e a hefastina (Hp) 

presente na membrana basolateral dos enterócitos. Estas duas enzimas são responsáveis 

pela oxidação do Fe2+ a Fe3+, o qual é posteriormente incorporado na transferrina (Tf) [16]. A 

transferrina apresenta uma grande afinidade para o ferro, é responsável pelo transporte de 

ferro a nível sérico e, mantém-no num estado redox inerte [1-2]. 
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I.3 Transporte, distribuição e armazenamento 

 O ferro exportado pelos enterócitos para a circulação, mediante a FPN-1, é oxidado a 

Fe3+ pela Hp e a Cp, ligando-se rapidamente à transferrina. Esta é uma proteína com 

elevada afinidade para o ferro e, num individuo saudável, apresenta ocupados 30% dos 

locais disponíveis para ligação ao ferro. [1-2]. A ligação do ferro à transferrina pode originar 

dois tipos de complexo, a transferrina mono-férrica (Tf-Fe) e a transferrina di-férrica (Tf-Fe2), 

os quais são posteriormente distribuídos pelo organismo até às células alvo. As células 

adquirem ferro por meio do ciclo da transferrina (Figura I.3 ), [12].  

 
Figura I.3: Ciclo da transferrina: No meio extracelular a pH 7,4 os complexos Tf-Fe ou Tf-Fe2, ligam-se ao 
recetor 1 da transferrina (TfR-1) localizado na membrana plasmática originando o complexo Fe-Tf-TfR1. O 
complexo formado sofre invaginação formando um endossoma revestido por clatrina (siderossoma). 
Posteriormente por meio de uma bomba de protões dependente de ATP, do pH do endossoma baixa para 
próximo de 6,0. Esta diminuição provoca alterações conformacionais na Tf e TfR1 promovendo a libertação de 
Fe3+, o qual por ação de uma redutase férrica é reduzido e transportado para o citoplasma mediante o DMT1. O 
complexo Apo-Tf-TfR1 sofre exocitose e devido ao pH do meio extracelular ser mais elevado ocorre dissociação 
da Apo-Tf do TfR1, libertando a Apo-Tf novamente para a circulação. Adaptada de [3, 8, 12]. 

 O ferro internalizado é utilizado pela célula nos seus processos metabólicos, e o que 

fica em excesso sofre destoxificação ligando-se à ferritina [7]. A ferritina é uma proteína 

esférica constituída por 24 subunidades de cadeias leves (FLC) e cadeias pesadas (FHC). 

Tem capacidade de armazenar intracelularmente até 4500 átomos de Fe3+ por molécula. 

Este ferro fica disponível para posterior utilização por parte das células quando necessário 

[15]. 
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 A maioria do ferro do organismo é utilizada pelos precursores eritropoiéticos na 

produção do grupo hemo na mitocôndria. Nos outros tipos de células, o armazenamento é 

feito na forma de ferritina e hemossiderina [8]. As maiores reservas de ferro no organismo 

localizam-se no fígado (hepatócitos) e nas células do reticuloendotelial (macrófagos). Estes 

participam num processo de reciclagem no qual fagocitam os eritrócitos senescentes, 

libertam o ferro presente na hemoglobina e armazenam-no, ficando este disponível para 

posterior utilização [8].  

 A reciclagem é um processo muito importante para suplementar as necessidades de 

ferro diárias necessárias para a eritropoiese (20 a 30 mg), pois diariamente são absorvidos 

apenas 1 a 2 mg de ferro através do duodeno, (Figura I.4 ), [3, 8]. 

 
Figura I.4: Distribuição do ferro no organismo huma no adulto. Num estado de equilíbrio são absorvidas da 
alimentação e perdias 1 a 2 mg de ferro por dia. Grande parte do ferro circula no plasma ligado à hemoglobina. A 
reciclagem dos eritrócitos pelos macrófagos é importante para manter os níveis de ferro. Os locais principais de 
armazenamento são o fígado, o músculo e as células do reticulo endotelial. Adaptado de [3]. 
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I.4 Homeostase do ferro 

 A homeostase do ferro assegura que existe uma quantidade de ferro suficiente, mas 

não excessiva, em cada célula para as suas necessidades metabólicas e, em simultâneo, 

previne a formação de espécies reativas de oxigénio [1]. O facto de o organismo humano 

não possuir nenhum processo fisiológico de excreção de ferro, a regulação da sua absorção 

intestinal revela-se muito importante de modo a controlar a quantidade de ferro absorvida no 

intestino e a reciclagem nos macrófagos [3-4]. Para tal existem dois mecanismos de 

regulação: um a nível intracelular sensível aos níveis celulares de ferro, e outro sistémico 

controlado pela hormona hepcidina [17]. 

I.4.1 Regulação intracelular  

 A homeostase celular do ferro é obtida por uma regulação bem coordenada da 

expressão do TfR-1 e da ferritina, os quais medeiam, respetivamente, a absorção e o 

armazenamento do ferro. O mecanismo de regulação é pós-transcricional e envolve duas 

proteínas citoplasmáticas reguladoras de ferro, a IRP-1 e a IRP-2, (Figura I.5 ) [18]. 

 
Figura I.5:  Regulação pós-transcricional do TfR-1 e Ferritina: A deficiência em ferro promove a ligação das 
IRPs aos respetivos IREs inibindo a expressão de ferritina e aumentando a expressão de TfR-1. Quando há 
excesso de ferro as IRPs não se ligam aos IRE promovendo a degradação do mRNA codificante para o TfR-1 e 
aumentando a expressão de ferritina. Adaptado de [19] 

 

 Os mRNAs que codificam o TfR1 e a Ft contêm motivos estruturais denominados 

iron responsive elementes (IRE), localizados nas regiões UTRs. Estas estruturas em hairpin 
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consistem em 30 nucleótidos altamente conservados entre os vertebrados. Os mRNAs que 

codificam para o TfR-1 contêm cinco IREs na região 3’-UTR, por outro lado os que codificam 

para a Ft contêm um na região 5´-UTR [18]. 

 Num estado de carência de ferro, os IREs tornam-se alvos das IRP-1 e IRP-2. Os 

IRPs ligam-se aos IREs com elevada afinidade resultando por um lado na estabilização do 

mRNA codificante do TfR-1, e por outro inibindo especificamente a tradução dos mRNAs 

codificantes da ferritina. Como resultado as células carentes de ferro aumentam a sua 

capacidade de captar ferro proveniente da transferrina por ligação ao TfR-1, e minimizam a 

sequestração de ferro na ferritina [18].  

 Por outro lado, num estado de excesso de ferro as IRPs não se ligam aos IREs, 

permitindo assim a degradação dos mRNA codificantes para o TfR-1 e aumentando a 

tradução dos mRNAs codificantes para ferritina. Esta resposta inibe a captação de ferro e 

promove o armazenamento e destoxificação do ferro em excesso [18]. 

 Existem também outros mRNAs que codificam para proteínas relacionadas com o 

metabolismo do ferro e que possuem IREs, tais como o DMT1 e a ferroportina. Os mRNAs 

codificantes para o DMT1 e para a ferroportina contêm um único IRE presente na região 3’ e 

5’-UTR, respetivamente, e provavelmente agem no sentido de aumentar a sua expressão 

nos enterócitos. Contudo, este mecanismo de ação ainda não se encontra totalmente 

esclarecido [18]. 

I.4.2 Regulação sistémica 

 A homeostase sistémica do ferro engloba a regulação dos mecanismos que 

controlam a absorção de ferro proveniente da dieta, a concentração de ferro nos fluídos 

extracelulares e plasma, a libertação de ferro dos macrófagos envolvidos na reciclagem e 

proveniente do armazenamento nos hepatócitos. Existe apenas um regulador de ferro 

sistémico, a hormona hepcidina [20]. 

 A hepcidina, presente em circulação, é maioritariamente produzida nos hepatócitos, 

mas também é sintetizada com menor relevância nos neutrófilos, monócitos, linfócitos, 

adipócitos, células beta do pâncreas e renais [21]. É sintetizada como um pré-péptido de 84 

aminoácidos, contendo no N-terminal uma sequência sinal de reconhecimento do retículo 

endoplasmático, e um local de consenso para clivagem pela furina que precede o C-

terminal. Para além de regular o metabolismo do ferro, também está envolvida em parte no 
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sistema imunitário de modo a prevenir que os microorganismos invasores utilizem fontes de 

ferro para a sua proliferação [22]. 

 A hepcidina apresenta-se como o principal inibidor do efluxo de ferro proveniente dos 

enterócitos, hepatócitos, macrófagos e células placentárias para a corrente sanguínea. Em 

circulação, faz sentir a sua ação por ligação à ferroportina, o principal exportador de ferro 

nos mamíferos [22]. Como resultado desta interação, a ferroportina é internalizada e 

degradada, diminuindo assim a capacidade de exportar ferro para a circulação. Pensa-se 

que a hepcidina liga-se à região extracelular da FPN-1 por meio do seu N-terminal, 

causando a fosforilação mediada pela Jak-2, das tirosinas 302 e 303 do loop citosólico da 

FPN-1. De seguida, a FPN-1 é internalizada, desfosforilada, sofre ubiquitinação e é 

degradada no endossoma [22]. 

 A expressão de hepcidina é regulada essencialmente por vários tipos de sinais: 1) 

sinais de resposta aos níveis de ferro circulante, 2) sinais de aumento da atividade 

eritropoiética e 3) sinais de resposta inflamatória (Figura I.6 ) [21]. 

 
Figura I.6: Sinais e vias de controlo da expressão d e hepcidina no fígado: A hepcidina responde a vários 
estímulos tais como ferro, citocinas e sinais inibitórios relacionados principalmente com atividade eritropoética. O 
processo de regulação pelo ferro envolve a produção local de proteínas morfogénicas de osso (BMPs) como a 
BMP6. Ativando uma cascata de transdução de sinal onde envolve as proteínas SMAD 1-5-8, que interagem com 
a SMAD 4 no citoplasma que é translocado para o núcleo ativando assim a transcrição do gene da hepcidina. A 
sHJV compete com a BMP6 por ligação ao recetores de BMPs inibindo a transcrição do gene da hepcidina. A 
proteína TMPRSS6 inibe a síntese de hepcidina por degradação da proteína mHJV. A HFE interage com o TfR1 
e provavelmente com o TfR2, estas 3 proteínsa são responsáveis por controlar a expressão de hepcidina em 
resposta aos níveis de ferro. A interleucina IL-6 é a proteína responsável pela resposta da hepcidina à 
inflamação estimulando a transcrição de hepcidina por meio da SMAD 3. Sinais inibitórios da síntese de 
hepcidina são o HIF (Fator de indução de hipoxia), EPO (eritropoietina), fator de crescimento (GDF15) e o 
(TWSG1). Adaptado de [22]. 
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I.4.3 Regulação da hepcidina em resposta aos níveis  de ferro 

 A regulação da hepcidina em resposta aos níveis de ferro envolve vários 

mecanismos e moléculas que funcionam como “sensores” de ferro [21]. O processo de 

deteção dos níveis circulantes de ferro envolve a produção local de bone morphogenic 

proteins (BMPs) tais como o BMP6. Este liga-se aos seus recetores (BMPR I e BMPR II), 

presentes na superfície dos hepatócitos, e em conjunto com o co-recetor de BMP 

denominado hemojuvelina (HJV), inicia um sinal conduzido intracelularmente por 

fosforilação das proteínas small mothers against decapentaplegic (Smad). A fosforilação das 

Smad1, Smad5 e Smad8 forma um complexo com o mediador Smad4, o qual é 

posteriormente translocado para o núcleo ativando a expressão de hepcidina [8]. 

 A HJV pode ser clivada pela furina (a mesma convertase responsável pela 

maturação da hepcidina) e libertada na forma de hemojuvelina solúvel (sHJV) que, ao 

contrário da HJV membranar (mHJV), é capaz de inibir a produção de hepcidina, por um 

mecanismo de competição com os BMPs pela ligação aos seus recetores [21]. 

 As vias de sinalização da regulação da hepcidina podem também ser reguladas pela 

HFE. A HFE interatua com os recetores da transferrina, TfR1 e TfR2, este último 

essencialmente expresso no fígado. Neste mecanismo, pensa-se que em condições de 

elevada saturação da transferrina, a HFE se dissocia do TfR1 e se liga ao TfR2, formando o 

complexo HFE-TfR2 sensível à saturação da transferrina. A interação transferrina-HFE com 

o TfR2 sinaliza uma elevada saturação da transferrina a um sensor de ferro e a um sistema 

de transdução de sinal, possivelmente ao complexo BMPR-HJV [8, 21]. A ligação da 

transferrina di-férrica ao TfR2 inibe a clivagem da HJV pela furina, inibindo assim a 

libertação de sHJV, resultando no aumento da resposta mediada pela mHJV aos BMPs e 

consequente aumento da expressão de hepcidina [8]. 

 Existem também outros fatores que regulam negativamente a expressão de 

hepcidina no fígado. A matriptase-2 uma serina protease membranar codificada pelo gene 

TMPRSS6 e predominantemente expressa no fígado, desempenha um papel fundamental 

na homeostase do ferro. A matriptase-2 interage com a HJV inibindo a síntese de hepcidina 

por clivagem da mHJV em fragmentos, provavelmente anulando a sua ação e diminuindo a 

síntese de hepcidina [8]. 
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I.4.4 Regulação através de sinais de aumento da ati vidade 

eritropoiética 

 Numa situação de anemia ou hipóxia a atividade eritropoiética encontra-se elevada. 

Nestes casos a síntese de hepcidina é inibida, tendo como efeito garantir a mobilização de 

ferro para a medula óssea. Os mecanismos moleculares envolvidos nesta resposta são 

variados [21]. 

 Num estado de hipóxia, o principal sistema regulador envolve os chamados Hypoxia 

Inducible Factors (HIFs). Em condições normais de oxigénio, a subunidade α do HIF é 

hidroxilada e degradada através da via ubiquitina-proteossoma. Por outro lado, em 

condições de hipóxia ou de deficiência de ferro, a hidroxilação é inibida, resultando na 

estabilização da subunidade α do HIF e consequente ativação de todos os genes que 

respondem especificamente a este fator de transcrição, como é o caso do gene da 

eritropoeina (EPO). Recentemente, foi demonstrado que a hepcidina é um dos alvos do HIF-

1, que se liga à região promotora do gene que codifica a hepcidina e diminui a sua 

transcrição nos hepatócitos, enquanto que aumenta a expressão de DMT1 nos enterócito 

por ligação ao promotor do gene DMT1 [8, 21]. 

 A EPO produzida pelo rim em condições de hipóxia ou de deficiência de ferro, atua 

nos hepatócitos no sentido de inibir a expressão de hepcidina. O mecanismo, pelo qual a 

EPO atua como inibidor da hepcidina, ainda não se encontra totalmente esclarecido. Para 

além do efeito indireto no aumento da eritropoiese, a EPO tem também um efeito direto de 

inibição da síntese da hepcidina nos hepatócitos, através da regulação do fator de 

transcrição STAT3 e pela cascata de transdução de sinal Smad, mediada pelo recetor da 

eritropoietina (EPOR) [8, 21]. 

I.4.5 Regulação da hepcidina na inflamação  

 Durante um processo inflamatório, a síntese e a concentração sistémica de hepcidina 

encontram-se elevadas. Este mecanismo de regulação poderá estar relacionado com a 

possibilidade da hepcidina atuar no processo de defesa do organismo contra 

microorganismos invasores, limitando assim o crescimento microbiano. Muitas citocinas 

estimulam a síntese de hepcidina durante um processo inflamatório, mas a IL-6 é a que 

mais se destaca. A IL-6 ativa a via de transdução de sinal JAK-STAT3, com a ligação do 

fator de transcrição STAT3 ao promotor do gene HAMP, levando assim ao aumento da 

expressão de hepcidina. Este aumento da sua expressão vai originar a diminuição da 
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disponibilidade de ferro para as necessidades dos microorganismos, diminuindo assim o seu 

crescimento e proliferação [20]. 

I.5 Alterações do metabolismo do ferro 

 Apesar da existência de um mecanismo de regulação complexo e bem organizado 

de regulação do ferro, existem vários fatores genéticos e ambientais que provocam a 

desregulação deste sistema e, como consequência, levam a uma diminuição ou sobrecarga 

dos níveis de ferro no organismo [3]. A sobrecarga em ferro no organismo irá eventualmente 

afetar os órgãos, em particular as células parênquimais, levando à produção de espécies 

reativas de oxigénio, as quais podem danificar as estruturas intracelulares conduzindo ao 

desenvolvimento de cirrose, cardiomiopatias, diabetes, artralgias, hipogonadismo e 

pigmentação da pele [23-24].  Os órgãos mais afetados são o fígado, pâncreas, coração e 

gónadas [24]. Quando a eritropoiese é normal mas o ferro excede a capacidade da Tf se 

ligar a ele (por exemplo no caso da hemocromatose), este é depositado nas células 

parênquimais do fígado e do coração. Por outro lado, quando o excesso se deve ao 

aumento do catabolismo dos eritrócitos, a acumulação ocorre primeiro nos macrófagos [3, 

24].  

 A causa destes defeitos no metabolismo do ferro pode ter uma origem primária 

quando associada a defeitos genéticos nos genes relacionados com o metabolismo do ferro, 

ou adquirida [25]. De entres as causas genéticas, existem 4 tipos de desregulação 

transmitidos num modelo autossómico recessivo e um de modo autossómico dominante. 

(Tabela I.1 ) [23]. 

Tabela I.1: Classificação genética da Hemocromatose Hereditária. 

Tipo de 
Hemocromatose  Gene Cromossoma Proteína Hereditariedade Nº MIM 

Tipo I ou clássica HFE 6p HFE 
Autossómica 

Recessiva 235200 

Tipo II A ou 
juvenil 

HJV 1q Hemojuvelina 
Autossómica 

Recessiva 
602390 

Tipo II B ou 
juvenil 

HAMP 19q Hepcidina 
Autossómica 

Recessiva 
606464 

Tipo III TfR2 7q 
Recetor 2 da 
transferrina 

Autossómica 
Recessiva 604250 

Tipo IV ou 
doença da 
ferroportina 

SLC40A1 2q Ferroportina 1 
Autossómica 
Dominante 

60606 
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 A hemocromatose do tipo I é o mais frequente, sendo responsável por 60% a 95% 

dos casos de sobrecarga em ferro na população europeia, e resulta de mutações no gene 

HFE que provocam alterações funcionais na proteína por ele codificada [26]. A 

hemocromatose do tipo IIA e IIB, ou Hemocromatose Juvenil, é a mais grave, carateriza-se 

pela acumulação de ferro no organismo numa fase precoce da vida, levando ao 

aparecimento de sintomas antes dos 30 anos de idade, e está associada a mutações nos 

genes HJV e HAMP, respetivamente [26]. A Hemocromatose do tipo II está associada a 

mutações no gene TfR2 [27]. A única forma desta doença que se transmite de modo 

autossómico dominante é a Hemocromatose do tipo IV, também conhecida como doença da 

ferroportina, que está relacionada com mutações no gene SLC40A1 o qual codifica para a 

proteína FPN-1 [26].  

 De entre as doenças relacionadas com o metabolismo do ferro podemos encontrar 

também a sobrecarga em ferro associada às cadeias pesadas da ferritina, a qual está 

relacionada a mutações no IRE do gene que codifica para as cadeias pesadas da ferritina 

[26]. A aceruloplasminémia hereditária relacionada com mutações no gene que codifica para 

a ceruloplasmina e a atransferrinamia hereditária [27].  

 Para além das anomalias genéticas, diretamente associadas a perturbações no 

metabolismo do ferro, existem patologias que causam sobrecarga em ferro secundária. De 

entre estas anomalias podem destacar-se, doenças hematológicas como as talassémias e a 

anemia das células falciformes, que levam a sobrecarga em ferro, quer pelo aumento da 

produção de um fator eritróide que inibe a expressão de hepcidina, quer pela realização de 

inúmeras transfusões sanguíneas [20]. Algumas patologias crónicas do fígado, como por 

exemplo inflamação necrótica, infeção pelo vírus da hepatite C, cirrose hepática, carcinoma 

hepatocelular e o consumo de álcool, provocam a diminuição da síntese de hepcidina e 

consequentemente uma sobrecarga em ferro no organismo.[28]. 
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I.6 Hemocromatose Hereditária  

 A Hemocromatose Hereditária (HH) é um grupo de doenças genéticas primárias da 

homeostase do ferro que leva à hiperabsorção de ferro proveniente da dieta, levando à sua 

acumulação nos tecidos, causando dano celular e disfunção orgânica [29].  

 Foi inicialmente reconhecida em 1865, quando Armand Trousseau descreveu uma 

síndrome clinica de glicosúria, cirrose hepática e hiperpigmentação da pele. Em 1889, von 

Ricklinghaussem estabeleceu que esta síndrome era causada pela deposição de ferro no 

parênquima de diversos órgãos conferindo-lhes uma cor bronze, cunhando assim o termo 

“Hemocromatose” para descrever a doença [30-31]. Mais tarde em 1935, Joseph Sheldon 

publicou um estudo no qual concluíu que a forma mais comum de hemocromatose era 

hereditária, e era causada por um defeito num único gene levando à alteração do 

metabolismo do ferro [31]. Em 1976, Simon e colaboradores verificaram que a 

hemocromatose era herdada de forma autossómica recessiva. Por fim, Simon e 

colaboradores localizaram o gene responsável pela maioria dos casos de HH no braço curto 

do cromossoma 6.  

 A HH é a doença genética mais comum na população caucasiana, apresentando 

como uma prevalência de 1:200 na população do Norte da Europa [30]. Resulta de uma 

contínua hiperabsorção de ferro a nível intestinal que, a certo ponto, ultrapassa a 

capacidade de armazenamento intracelular da ferritina. As manifestações clínicas são muito 

diversificadas sendo as mais características as artralgias, amenorreia, hipogonadismo 

hipogonadotrófico, cirrose hepática, hiperpigmentação da pele e hepatomegália [24, 30]. Os 

sintomas desta patologia são mais frequentes nos homens do que nas mulheres, devido ao 

efeito protetor das perdas de sangue regulares da menstruação [32]. 

 De um modo geral, o fenótipo de HH resulta de alterações em genes envolvidos na 

regulação da expressão da hepcidina, ou do eixo hepcidina/ferroportina [26]. Um rápido 

influxo de ferro no plasma causa problemas precoces a nível cardíaco e endócrino. Por 

outro lado, um influxo gradual leva a fenótipos intermédios e aparecimento tardio dos 

sintomas (Figura I.7 ) [24]. 
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Figura I.7: Base genética e fenótipos comuns de hem ocromatose.  As características básicas de 
hemocromatose hereditária podem ser originadas por mutações patogénicas em genes associados ao 
metabolismo do ferro (HJV, HAMP, TfR2, FPN e HFE). Dependendo do gene envolvido e do seu papel na 
regulação da hepcidina, o fenótipo de hemocromatose apresenta características diferentes. Se o gene alterado 
tiver um papel dominante na síntese da hepcidina (ex. HAMP ou HJV), a sobrecarga em ferro ocorre 
rapidamente atingindo níveis muito elevados. Nestes casos, o quadro clínico é severo e com o aparecimento de 
sintomas nas primeiras duas décadas de vida, afetando em particular o coração e as glândulas endócrinas. Se o 
gene afetado não afetar tanto a expressão de hepcidina (ex. HFE), o fenótipo irá manifestar-se mais tardiamente 
e os níveis de ferro serão menos elevados. Podem ainda existir outros, fenótipos intermédios causados por 
mutações patogénicas no gene TfR2, ou por combinações de mutações raras em genes relacionados com o 
metabolismo do ferro. Adaptado de [24]. 
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I.7 Tipos de Hemocromatose Hereditária  

I.7.1 Hemocromatose Hereditária do tipo I 

 A principal causa de HH é o gene HFE encontrar-se mutado, sendo que esse facto 

explica 80% dos casos descritos de HH [23]. O gene HFE é constituído por 7 exões e 

localiza-se no braço curto do cromossoma 6 (6p22.1); os primeiros 6 exões codificam os 

domínios constituintes da proteína HFE (péptido sinal, domínios α1, α2 e α3, o domínio 

transmembranar e o citoplasmático), o sétimo exão não é codificante (Figura I.8 ) [30, 33]. 

 

Figura I.8: Ilustração do gene HFE, respetivo mRNA e proteína . A) O gene HFE, constituído por 7 exões 
(topo), dos quais os 6 primeiros codificam para o mRNA da HFE (ao centro). Cada um desses codifica, para um 
domínio específico da proteína (em baixo). tm - domínio transmembranar; cit. - domínio citoplasmático. B) 
Proteína HFE associada à β2-microglobolina na superfície celular. Os três domínios extracelulares da HFE α1, α2 
e α3. A β2-microglobolina (β2M) está associada ao domínio α3. Adaptado de [33-34]. 

 O gene HFE codifica para um transcrito principal com 4,2kb, embora tenham sido 

descritos outros com diferentes dimensões. Estes são provenientes de fenómenos de 

splicing alternativo, sendo o seu significado biológico ainda uma incógnita [33]. Estão 

descritas duas mutações frequentes neste gene, a mutação c.187 C>G (p.H63D) e a 

mutação c.845 G>A (p.C282Y) localizadas no exão 2 e 4 respetivamente [33]. A maioria dos 

doentes que sofre de hemocromatose hereditária apresenta a transição de G→A no 

nucleótido 845 do gene HFE, originando a substituição de cisteína por tirosina no 

aminoácido 282 da proteína (p.C282Y). Esta mutação, quando presente em homozigotia, 

impede a associação da proteína HFE com a β2-microglobolina (β2-M), o que leva ao 

impedimento do seu transporte para a membrana, pelo que a HFE fica retida no reticulo 

endoplasmático e é degradada [33]. 
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 Atualmente, ainda não é totalmente conhecida a fisiopatologia da doença associada 

à HFE. Porém, e de acordo com o mecanismo de programação dos enterócitos, a falta de 

HFE funcional resultará numa deficiente entrada de Fe2-Tf para as células das criptas 

duodenais. Este facto levará a uma falsa perceção de carência de ferro, originando a 

sobrexpressão dos genes envolvidos na absorção de ferro da dieta e, consequentemente, a 

uma sobrecarga de ferro [33]. Para além disso, devido ao papel que a HFE desempenha na 

regulação da expressão da hepcidina, a existência de uma forma mutada pode alterar os 

sinais apropriados para a expressão hepática desta hormona fundamental na homeostase 

do ferro. Desta forma o organismo perde a capacidade de regular a absorção de ferro [33, 

35]. 

 A hemocromatose do tipo I (HH tipo I) é a forma mais frequente de hemocromatose 

hereditária nas populações do Norte da Europa (10% a 15%) [33, 35]. A prevalência da 

p.C282Y e a sua distribuição na Europa e no globo sugerem que possa ter ocorrido num 

ancestral celta que posteriormente se espalhou pelo resto da Europa e do globo [33, 36]. É 

de realçar a particularidade de a frequência da mutação p.C282Y ser elevada nos países do 

Norte da Europa e diminuir de noroeste para sudeste, o que é concordante com a origem e 

migrações dos povos celtas na Europa [25, 37] (FiguraI.9 ).  

 
Figura I.9: Frequência alélica da mutação C282Y nos diferentes países da Europa. Adotado de [25]. 

 O facto da prevalência desta mutação ser elevada levou a que fosse levantada a 

hipótese de que os indivíduos portadores de variantes HFE possam ter sido favorecidos por 

seleção natural, pois ao possuírem a capacidade de maior absorção de ferro teriam 

sobrevivido melhor perante a escassez de alimentos e a dietas pobres neste nutriente. 
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Também a presença de ferro intracelular pode ter sido um fator protetor contra infeções, por 

exemplo de Yersinia e Francisella, agentes causadores da peste [30].  

 Estudos epidemiológicos realizados em Portugal revelam que existem diferenças 

regionais nas frequências alélicas da mutação p.C282Y, sendo que no norte do país a 

frequência é idêntica à encontrada em alguns países do Norte da Europa (5,8%), enquanto 

a sul a frequência é de 0,9% (Figura I.10 ), [36]. 

 
Figura I.10: Mapa representativo da distribuição geográfica da frequência alélica da mutação C282Y (A) e da 
mutação H63D (B), em Portugal. Adaptado de [36]. 

 A outra variante comum no gene HFE é a mutação missense p.H63D, que 

corresponde a uma transição de G→C no nucleótido 187 do gene, levando à substituição do 

aminoácido histidina por aspartato na posição 63 da proteína (p.H63D). Esta variante está 

presente na população Caucasiana com uma frequência de 15% a 40%. Pensa-se que esta 

mutação provoca a formação de uma ponte salina com um resíduo do loop α2 da HFE, 

alterando a conformação da proteína nesta região. Apesar disso, a variante HFE_H63D, ao 

contrário da variante HFE_C282Y, é processada, transportada para a membrana e expressa 

à superfície. No entanto apresenta alterações no domínio de interação com o TfR1, levando 

à consequente sobrecarga em ferro [33]. 

  Em particular em Portugal, a distribuição geográfica desta variante é mais 

homogénea, ao contrário do que acontece com a p.C282Y, não tendo sido encontrada 

diferença significativa entre regiões (Figura I.10 ) [36]. Esta evidência pode indicar que a 

p.H63D é em termos evolutivos mais antiga que a p.C282Y [37]. A p.H63D pode ter surgido 

espontaneamente em várias zonas do globo e a sua transmissão pode ter sido favorecida 

por pressões ambientais, tais como agentes infecciosos e dietas pobres em ferro [37]. 
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 Verificou-se que alguns dos indivíduos portadores da heterozigotia composta 

p.C282Y/p.H63D podem desenvolver sobrecarga em ferro, no entanto com um fenótipo 

menos grave que a homozigotia para p.C282Y [30, 37].  

 Têm sido descritas outras mutações no gene HFE, em heterozigotia composta com a 

p.C282Y e associadas a casos de HH do tipo I, mas de fenótipo menos grave. É o caso da 

mutação p.S65C, com uma frequência de 1,6% a 5,5% na população caucasiana. Esta 

corresponde a uma transição de A→T no nucleótido 193 do gene HFE resultando na 

substituição do aminoácido serina por cisteína (p.S65C). Foram também identificadas outas 

mutações raras neste gene tais como a p.G43A, p.G93R e p.E168X (Figura I.11 ) [37]. 

 
Figura I.11: Representação esquemática de algumas d as mutações descritas no gene HFE: As mutações 
mais frequentes associadas a HH, H63D no exão 2 e a mutação C282Y no exão 4. A cinzento encontram-se 
identificados os 7 exões do gene. Adaptado de [37]. 

I.7.2  Hemocromatose Hereditária do tipo II ou Hemo cromatose 

Juvenil 

 A hemocromatose do tipo II, ou hemocromatose juvenil (HJ), apresenta-se como uma 

doença com uma transmissão autossómica recessiva, e corresponde geralmente a formas 

mais graves da doença. Nestes casos, os sintomas manifestam-se antes dos 30 anos 

podendo levar à morte do doente por falha cardíaca [26]. É caracterizada, ao contrário do 

tipo I, por uma rápida e grave sobrecarga em ferro que afeta os dois géneros em igual 

proporção [23]. As principais complicações clínicas são cardiomiopatias, disfunções 

endócrinas e hipogonadismo hipogonadotrófico, sendo esteo principal sintoma de HJ [27].  

 A HJ é geneticamente heterogénea, estando relaciona com mutações em dois genes 

[37]. A Hemocromatose Juvenil do tipo 2A é a forma mais comum correspondendo a 90% 

dos casos de HJ e está associada a mutações no gene HJV, localizado no cromossoma 1, e 

que codifica para a proteína hemojuvelina [26-27]. Esta proteína é crucial para a regulação 

da homeostase do ferro e para expressão de hepcidina em resposta aos níveis de ferro. 
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Doentes com HJ do tipo 2A apresentam baixos/inexistentes níveis de hepcidina, sugerindo 

que a hemojuvelina está envolvida na síntese desta hormona [23].  

 O gene HJV é constituído por 4 exões e é transcrito e processado num mRNA 

maduro contendo a totalidade dos exões. Existem 4 variantes de splicing adicionais, que 

codificam 3 isoformas da proteína com 426, 313 e 200 aminoácidos [38]. A hemojuvelina é 

expressa principalmente no fígado, coração e músculo-esquelético. A hemojuvelina é uma 

glycosylphosphstidyinositol (GPI)-anchored protein, pertencente à família das repulsive 

guidance molecule (RGM), e é codificada pelo transcrito principal do gene HJV. Apresenta 

vários domínios, nomeadamente um péptido sinal no N-terminal, o motivo de ligação à 

integrina (RGD), um fator de von Willebrand (vWf) e um domínio transmembranar no C-

terminal caraterístico de uma âncora de glicosilfosfotidilinositol (GPI-anchor). A remoção 

desta âncora por ação de uma furina origina a formação da forma solúvel da HJV (s-HJV) 

[39]. A hemojuvelina membranar (m-HJV) desempenha um papel fundamental na regulação 

da hepcidina, atuando na regulação do gene da hepcidina como co-recetor para as bone 

morfogenic proteins. [40]. Estão descritas várias mutações no gene HJV, maioritariamente 

localizadas nos exões 3 e 4, mas há que destacar a mutação p.G320V que está presente na 

maioria dos casos de HJ do tipo 2A (Figura I.12 ) [26, 37] . Esta mutação apresenta-se como 

uma transversão de G→T no nucleótido 959 do gene HJV, resultando numa substituição de 

glicina por valina no aminoácido 320 da proteína (p.G320V) [41]. 

 
Figura I.12: Representação esquemática de algumas d as mutações descritas no gene HJV. A maioria das 
mutações encontram-se nos exões 3 e 4, neste último encontra-se a mutação G320V, que está presente em 
80% dos doentes com HJ do tipo 2. A cinzento encontram-se identificados os 4 exões do gene. Adaptado de 
[37]. 
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 A hemocromatose do tipo 2B é menos frequente, corresponde a cerca de 10% dos 

casos de HJ, e está associado a mutações no gene HAMP localizado no cromossoma 19, 

constituído por 3 exões e que codifica para a hormona hepcidina [26-27]. Este tipo é 

caracterizado por uma sobrecarga em ferro mais grave que a do tipo 2A e os doentes com 

este tipo de HJ apresentam sintomas mais precocemente, nomeadamente sintomas 

cardíacos [42]. Estão descritas várias mutações no gene HAMP (Figura I.13 ) que 

aparentam estar relacionadas com este tipo de HJ, nomeadamente a p.R56X, a p.G71D, a 

c.93delG e a 5' UTR + 14 G→A [42-43], sendo que esta última foi descrita em indivíduos de 

origem portuguesa. Esta mutação leva ao aparecimento de um codão prematuro de 

iniciação da tradução, originando alteração da grelha de leitura e a síntese de uma forma 

anómala e instável de hepcidina que leva à perda de função de regulação da absorção de 

ferro [43-44]. 

 
Figura I.13: Representação esquemática de algumas d as mutações descritas no gene HAMP. As mutações 
a 5' UTR + 14 G→A, 93delG, R56X e G71D, estão identificadas na região 5'-UTR, exões 2 e 3 respetivamente. A 
cinzento encontram-se identificados os 3 exões do gene, adaptado de [37]. 

 

I.7.3 Hemocromatose Hereditária do tipo III 

 A hemocromatose do tipo III está relacionada com mutações a nível do gene TfR2 

(Figura I.14 ), localizado no cromossoma 7, sendo constituído por 18 exões que codificam 

para o recetor 2 da transferrina [27]. Este tipo de HH foi identificado pela primeira vez em 

2000, quando se identificou a mutação nonsensse p.Y250X em duas famílias Sicilianas [23]. 

Este é um tipo raro de hemocromatose corresponde a um fenótipo idêntico à HH do tipo I, 

embora seja também detetada em indivíduos jovens à semelhança do que ocorre no caso 

da HJ, apresentando assim um fenótipo intermédio entre a HH do tipo I e a HJ [27]. 
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Figura I.14: Representação esquemática de algumas d as mutações descritas no gene TfR2. A Y250X foi a 
primeira mutação a ser descrita neste gene em 2000 e está localizada no exão 6. A cinzento encontram-se 
identificados os 18 exões do gene. Adaptado de [37]. 

I.7.4 Hemocromatose Hereditária do tipo IV ou doenç a da 

ferroportina 

 A hemocromatose do tipo IV, ou doença da ferroportina, é o único tipo desta 

patologia que apresenta uma transmissão autossómica dominante. É causada por mutações 

a nível do gene SLC40A1, (Figura I.15 ) localizado no cromossoma 2 e constituído por 8 

exões. Este gene codifica para a ferroportina, proteína envolvida na exportação celular de 

ferro [42].  

 
Figura I.15: Representação esquemática de algumas d as mutações descritas no gene SLC40A1 . As 
maiorias das mutações descritas neste gene localizam-se nos exões 5 e 6. A cinzento encontram-se indicados 
os 8 exões do gene. Adaptado de [37]. 

 Mutações graves ao nível da FPN-1 provocam a perda de função com a consequente 

diminuição da exportação celular de ferro [42]. Os doentes com HH do tipo IV, ao contrário 

dos doentes portadores de HH do tipo I, apresentam-se, normalmente, com uma saturação 

de transferrina baixa ou normal e com sobrecarga de ferro nos macrófagos, principalmente 

do fígado, pâncreas e medula óssea. Numa fase inicial da patologia os doentes podem 

apresentar uma ligeira anemia [23]. No entanto, posteriormente, podem ocorrer sobrecargas 

de ferro nos tecidos, devido ao aumento compensatório da absorção de ferro, devido à 

anemia. Esta fase mais avançada de HH do tipo IV ocorre geralmente entre a 3ª e a 4ª 

década de vida [42]. O fenótipo mais comum desta patologia está relacionado com a perda 

da capacidade de exportação da ferroportina, o menos comum é a resistência da 

ferroportina à ação da hepcidina [23]. 
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I.8 Diagnóstico 

I.8.1 Aspetos gerais 

 De modo a criar uma estratégia que permita chegar a um diagnóstico de 

hemocromatose hereditária, vários factores devem ser tidos em consideração [25]. Em 

doentes com alterações hereditárias típicas do metabolismo do ferro, a acumulação de ferro 

livre nos tecidos ocorre lenta e continuamente durante décadas [45]. 

 Portanto, perante uma suspeita de sobrecarga em ferro há que excluir inicialmente 

causas de sobrecarga secundária, tais como hemoglobinopatias e hepatites, entre outras. 

De seguida, deve averiguar-se se o doente apresenta sintomas associados a 

hemocromatose, tais como fadiga, hiperpigmentação da pele, artralgias, hepatomegalia, 

cardiomiopatia, alterações endócrinas, entres outros. Estes doentes em geral apresentam 

uma taxa de saturação da transferrina (SatTf) superior a 60% nos homens e superior a 50% 

nas mulheres, e/ou uma ferritina sérica superior a 200 ng/mL no caso das mulheres e 

superior a 300 ng/ml nos homens (Figura I.16 ), [4, 45]. 

 
Figura I.16: Algoritmo para o diagnóstico de Hemocr omatose . Em pacientes com sintomas ou sinais 
sugestivos de hemocromatose deve-se inicialmente avaliar os parâmetros do ferro. Caso os parâmetros estejam 
alterados, procede-se à pesquisa das mutações C282Y e H63D no gene HFE. Se for homozigótico para C282Y o 
paciente tem um diagnóstico de HH-tipo I. Se tiver outro genótipo confirma-se a sobrecarga em ferro por biopsia 
hepática ou RMN. Se deste modo for confirmada a sobrecarga em ferro, efetua-se o diagnóstico molecular 
pesquisando de mutações nos genes HJV, TfR2, FPN, SLC40A1 atendendo à idade do doente e às 
complicações clínicas apresentadas. Adaptado de [45] 
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 O diagnóstico de hemocromatose hereditária baseia-se num teste genético inicial 

para a pesquisa de mutações mais frequentes no gene HFE. Nesta fase, pesquisam-se os 

genótipos de risco: homozigotia para a mutação p.C282Y e/ou heterozigotia composta 

p.C282Y/p.H63D [45]. Se um desses genótipos de risco estiver presentes, conclui-se a 

avaliação genética e também que o paciente sofre de HH do tipo 1 [4].  

 Se o doente apresentar os fenótipos clínicos e bioquímicos sugestivos de HH mas o 

teste genético não revelar nenhum genótipo de risco no gene HFE, então procede-se à 

realização de uma biópsia hepática para a quantificação bioquímica do ferro não hémico no 

fígado. Uma concentração de ferro no fígado superior a 15mg/g de fígado seco é sinal de 

uma elevada probabilidade de desenvolvimento de complicações hepáticas/cardíacas e 

morte prematura [45]. 

 O último passo na estratégia para o diagnóstico de HH baseia-se na pesquisa de 

outras mutações no gene HFE e de mutações noutros genes relacionados com o 

metabolismo do ferro, TfR2, HJV, HAMP e SLC40A1, associados a tipos mais raros de 

hemocromatose hereditária.[4, 45]. 

 

I.8.2 Teste genético primário para Hemocromatose He reditária 

 O teste genético primário para o diagnóstico de Hemocromatose Hereditária baseia-

se na pesquisa de duas mutações mais frequentes no gene HFE, frequentemente 

associadas a sobrecarga em ferro e ao desenvolvimento desta patologia, as mutações c.187 

C>G (p.H63D) e c.845 G>A (p.C282Y) [46]. Para a pesquisa destas mutações recorre-se à 

técnica de PCR-RFLP [25, 46]  

 No caso específico para a mutação c.187 C>G (p.H63D), o teste genético baseia-se 

na amplificação por PCR de um fragmento contendo a totalidade do exão 2 do gene HFE, 

utilizando os oligonucleótidos iniciadores 5'-acatggttaaggcctgttgc-3' como direto e 5'-

cttgctgtggttgtgattttcc-3' como indireto. De seguida é efetuada uma restrição enzimática com 

a enzima MboI, que reconhece a sequência 5'-GATC-3', e visualização dos fragmentos por 

eletroforese em gel de agarose a 2% (Figura I.17 ). A presença da mutação c.187 C>G 

(p.H63D) anula um dos dois locais de reconhecimento da enzima (Tabela I.2 ), [47-48].  

 Por outro lado, para a pesquisa da mutação c.845 G>A (p.C282Y) recorre-se à 

amplificação por PCR do exão 4 do gene HFE, utilizando os oligonucleótidos iniciadores, 5´-
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tgcctcctttggtgaaggtgacacat-3' como direto e 5'-ctcaggcactcctctcaacc-3' como indireto. De 

seguida é efetuada uma restrição enzimática com a enzima RsaI, que reconhece a 

sequência 5'-GTAC-3', e visualização dos fragmentos por eletroforese em gel de agarose a 

2% (Figura I.17 ). Neste caso, a presença da mutação c.845 G>A (p.C282Y) cria um novo 

local de restrição (Tabela I.2 ). [47-48]. 

 
Figura I.17: Perfis eletroforéticos: Imagem A - Perfil eletroforético no caso da pesquisa para da mutação c.187 
C>G. Canal 1 - Indivíduo normal com genótipo HFE:c.[=];[=] onde se pode ver os fragmentos de 138pb, 99pb e 
57pb. Canal 2 - Indivíduo com genótipo HFE:c.[187C>G];[=], onde se pode ver os fragmentos de 237pb, 138pb, 
99pb e 57 pb. Imagem B-  Perfil eletroforético no caso da pesquisa da mutação c.845 G>A. Canal 1-  Indivíduo 
normal com genótipo HFE:c.[=];[=] onde se pode ver os fragmentos de 201pb e 142pb. Canal 2 - Indivíduo com 
genótipo HFE:c.[845C>A];[=], onde se pode ver os fragmentos de 201pb, 142pb, 113pb era de esperar um 
fragmento de 29pb mas não foi possível a sua visualização no gel. 

 

Tabela I.2: Padrões de restrição enzimática, que permitem estabelecera genotipagem das mutações c.187 C>G 
e c.845 G>A no gene HFE. 

Mutação  no gene HFE Genótipo  Tamanho dos fragmentos (pb)  

c.187 C>G; p.H63D 
HFE:c.[=];[=] 138pb, 99pb, 57pb 
HFE:c.[187C>G];[=] 237pb, 138pb, 99pb, 57pb 
HFE:c.[ 187C>G];[ 187C>G] 237pb, 57pb 

c.845 G>A; p.C282Y 
HFE:c.[=];[=] 201pb, 142pb 
HFE:c.[845G>A];[=] 201pb, 142pb, 113pb, 29pb 
HFE:c.[845G>A];[ 845G>A] 201pb, 113pb,29pb 
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I.9 Tratamento 

 Como não existe um tratamento específico para a hemocromatose hereditária, este 

baseia-se no controlo da sobrecarga em ferro, com o objetivo de reduzir as reservas de 

ferro, diminuir as morbilidades e promover a longevidade do doente [4, 30]. De modo a 

controlar a sobrecarga em ferro, recorre-se a um regime de flebotomia [24]. O objetivo desta 

terapia é remover o excesso de ferro, prevenir danos nos órgão, obter um nível de ferritina 

de 20 a 50 ng/mL e uma saturação de transferrina menor que 30% [24, 30]. Inicia-se com a 

remoção de uma unidade de sangue (400-500 mL), uma a duas vezes por semana até o 

doente apresentar uma saturação de transferrina inferior a 30% e uma ferritina sérica inferior 

a 50 ng/mL. Posteriormente, é implementada uma terapia de manutenção que consiste na 

remoção de 2 a 4 unidades de sangue por ano de acordo com a necessidade do doente, 

com o objetivo de manter o nível de ferritina entre 50 e 100 ng/mL [24, 30]. 

 A terapêutica secundária para HH envolve a aplicação de quelantes de ferro, como a 

desferroxamina (Desferal). Esta terapêutica baseia-se na formação de complexos de ferro 

solúveis em água, que podem posteriormente ser excretados pelos rins. A desferroxamina é 

administrada por via intravenosa e é capaz de reduzir as reservas de ferro a uma taxa de 

aproximadamente de 60 mg/dia. Comparativamente com a flebotomia, esta terapia é menos 

eficiente e tem efeitos secundários mais nefastos [30].  

 No futuro, quando o mecanismo molecular de absorção intestinal do ferro e a função 

da hepcidina forem totalmente clarificados, é de esperar que sejam disponibilizadas 

moléculas agonista de hepcidina, controlando a absorção e libertação do ferro. Estas 

moléculas podem atuar no principal ativador da hepcidina (Hemojuvelina) ou mimetizar o 

efeito da hepcidina sobre a ferroportina, promovendo a sua degradação e reduzindo assim a 

exportação celular de ferro [4].  

 Uma alternativa aos agonistas da hepcidina pode ser o desenvolvimento de 

inibidores do DMT1, reduzindo assim a absorção de ferro no lúmen intestinal. Estas 

abordagens podem ser úteis no tratamento de todos os tipos de hemocromatose, 

independentemente da sua origem genética [4]. 

 Indivíduos com sobrecarga em ferro, e em especial doentes com hemocromatose, 

têm de adotar uma dieta com algumas restrições, tais como evitar o consumo de álcool, uso 

restrito de vitaminas, suplementos alimentares e diminuir o consumo de carne vermelha [45]. 
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II.1 Objetivos 

Os objetivos principais do trabalho de investigação subjacente a esta dissertação foram: 

 1) Implementar no laboratório uma metodologia de Next Generation Sequencing que 

permita a deteção e a identificação rápida, em larga escala e a baixo custo, de alterações em 

genes relacionados com o metabolismo do ferro.  

 2) Aplicar a referida metodologia num grupo de doentes com fenótipo de 

hemocromatose hereditária e cujo genótipo em HFE não justifica o fenótipo. 

3) Realizar estudos in silico sobre o possível efeito patogénico de novas alterações 

encontradas. 

 4) Realizar estudos de expressão para a nova mutação missense P124L detetada no 

gene HJV. 

 Para atingir os dois primeiros objetivos, serão analisados cerca de 88 indivíduos com 

sobrecarga em ferro, aos quais já foi excluída a homozigotia ou heterozigotia composta para 

as mutações comuns no gene HFE (p.C282Y e p.H63D). Serão pesquisadas e caraterizadas 

alterações raras no gene HFE e nos genes TFR2, HAMP, HJV e SLC40A1. Será usada a 

metodologia True Seq Custom Amplicom (TSCA) da Illumina, recorrendo a sequenciação por 

tecnologia de Next Generation Sequencing (NGS) no equipamento MiSeq, illumina. 

 As novas alterações encontradas serão analisadas in silico, recorrendo a programas 

tais como PolyPhen-2 e Human Splicing Finder, para avaliar os seus putativos efeitos 

patogénicos, permitindo de modo estabelecer associações genótipo/fenótipo. 

 No quarto objetivo pretende dar-se início à caracterização estrutural e funcional da 

variante p.P124L da proteína HJV, identificada num doente português com fenótipo grave de 

HH.  

 Para tal, efectuar-se-á a clonagem do cDNA HJV num vetor de expressão contendo o 

gene EGFP, que codifica para Green Fluorescent Protein (GFP), recorrendo a cDNA 

sintetizado por transcrição reversa a partir de RNA de fígado humano. 
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 A nova mutação p.P124L, assim como 3 alterações previamente descritas (p.C119F, 

p.D172E e p.G320V) serão inseridas na construção anterior por mutagénese dirigida e 

confirmadas por sequenciação automática. A alteração p.C119F será uma mutação controlo 

normal uma vez que não afeta o processamento da HJV, sendo as outras duas controlos 

positivos visto que afetam o processamento da HJV [39, 49]. 

As construções obtidas serão transfetadas em células da linha celular hepática Hela D.  

 Para a análise da clivagem pós-transducional das variantes HJV, os lisados de 

proteína serão corridos, após desnaturação, em gel de PAGE/SDS. Após a transferência para 

membrana de PVDF, as fusões HJV-GFP serão detetadas com um anticorpo anti-GFP. 

 Para a análise da localização intracelular de variantes HJV serão usados ensaios de 

imunocitoquímica, em que as células serão marcadas com DAPI (corante nuclear), assim 

como com os anticorpos anti-calnexina (marcador do retículo endoplasmático) e anti-CD81 

(marcador de membrana). 

 O processamento e a localização intracelular das diferentes variantes HJV irão 

fornecer indícios quanto à sua função biológica. No caso das HJV-wt e HJV-C119F é 

esperada a deteção por Western Blot de um fragmento de ≈60 kDa, correspondente à HJV 

corretamente processada. Por outro lado, no caso das HJV-D172E e HJV-G320V é esperada 

a deteção de um fragmento de ≈75 kDa, correspondente ao fragmento HJV não clivado. 

Relativamente à localização intracelular, espera-se uma distribuição maioritariamente 

membranar da HJV-wt, enquanto as restantes deverão ser detetadas no retículo 

endoplasmático.  

 Se a hipótese levantada de que a alteração p.P124L afeta o processamento da 

proteína HJV for verificada, é esperado que tanto a sua clivagem como a sua localização 

intracelular possam ser semelhantes ao obtido para os controlos p.D172E ou p.G320V.  
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III.1  Pesquisa de mutações em genes relacionados c om o metabolismo do 

ferro por Next Generation Sequencing  (NGS). 

III.1.1 Construção e validação do kit  para sequenciação por NGS 

Para este estudo foi escolhida a metodologia Treu Seq Custom Amplicon (TSCA) da ilumina. 

Esta metodologia permite o desenho do kit pelo investigador recorrendo à aplicação Studio 

Design 1.7 da illumina (http://www.illumina.com/informatics/research/experimental-

design/designstudio.html). Assim, neste caso concreto, foram desenhados 97 amplicões 

(Tabela VIII.1, anexo A ), com um tamanho aproximado de 250 pb cada, cobrindo todas as 

regiões de interesse, nomeadamente exões, junções exão/intrão, regiões UTRs e regiões 

promotoras proximais dos genes HFE, HJV, HAMP, TfR2, SLC40A1 e FTL. O total dos 

amplicões perfez uma cobertura de 24.234 pb. 

 O kit desenhado continha 96 índices, que serviram para identificar 96 amostras, bem 

como todos os reagentes necessários para a preparação e sequenciação das bibliotecas, de 

acordo com as especificações do fabricante (http://supportres.illumina.com). 

III.1.2 Obtenção de DNA genómico 

 O DNA genómico foi extraído a partir de amostras de sangue periférico colhidas em 

EDTA na Unidade de Genética Molecular do Departamento de Genética Humana do INSA, 

com recurso ao extrator automático MagNA Pure (Roche®). 

III.1.3 Preparação das amostras 

 Todas as amostras utilizadas neste estudo passaram por um processo de preparação 

que compreendeu a avaliação da integridade, quantificação por fluorimetria e a sua diluição 

em H2O. A integridade dos DNAs foi analisada recorrendo a eletroforese em gel de agarose 

0,8% em tampão Tris-borato-EDTA 1x (TBE) durante 60 minutos, com uma voltagem de 70 V. 

Após a realização da eletroforese, a visualização do DNA foi feita num transiluminador de luz 

ultravioleta (UviTec, Cambridge). A quantificação foi efetuada com recurso ao equipamento 

Qubit® (InvitrogenTM), de acordo com o protocolo do fabricante 

(http://www.lifetechnologies.com). 
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 Todas as amostras com uma concentração superior a 25 ng/µL foram diluídas em H2O 

de modo a obter uma concentração final de 25 ng/µL e um volume final de 25 µL, as amostras 

com concentração inferior foram diluídas para uma concentração final de 15 ng/µL. Não se 

obtiveram amostras de concentração inferior a 15 ng/µL. 

III.1.4 Validação do kit de NGS 

 De modo a validar o kit, e antes de se proceder ao estudo da população de interesse, 

foram selecionados 5 doentes com diagnóstico positivo para HH não-clássica, previamente 

estudados no nosso laboratório por sequenciação de Sanger e portadores de um total de 10 

alterações em genes relacionados com o metabolismo do ferro (HFE, HJV, HAMP, TfR2, 

SLC40A1 e FTL) (Tabela VIII.2 , anexo A ). Os DNAs destes doentes sofreram o mesmo 

processo de preparação descrito anteriormente. 

III.1.5 População estudada 

 A população neste estudo foi constituída por 88 doentes (70 do sexo masculino e 18 

do sexo feminino) com sobrecarga em ferro, que apresentavam um índice de saturação de 

transferrina superior a 60%, uma ferritina sérica superior a 300 ng/ml nos homens e 200 ng/ml 

nas mulheres (exceto se estiver em regime de flebotomias) (Tabela VIII.3, anexo A ). Estes 

doentes foram selecionados entre os doentes recebidos, no período de junho de 2009 e 

março de 2014, na Unidade de Genética Molecular do Departamento de Genética Humana do 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), em Lisboa, para a pesquisa das 

mutações p.C282Y e p.H63D no gene HFE, sendo que se revelaram negativos para esta 

pesquisa, portanto negativos para Hemocromatose Hereditária do tipo I.  

III.1.6 Sequenciação e identificação das variantes 

O processo de preparação dos DNAs para a sequenciação paralela massiva por NGS seguiu 

o protocolo fornecido pelo fabricante (http://supportres.illumina.com/documents). Todas as 

amostras foram sequenciadas recorrendo à plataforma MiSeq™ illumina® presente na 

Unidade de Tecnologia e Inovação do INSA. As 88 amostras foram divididas em 2 grupos de 

44 amostras e sequenciadas separadamente. Para cada sequenciação foi utilizada uma nano 

flow cell de 500 ciclos. 

 A identificação das variantes foi efetuada em duas fases: a primeira fase foi realizada 

pelo próprio MiSeq, compreendendo o alinhamento das sequências obtidas durante as 

sequenciações contra o manifest file do kit, com recurso ao software MiSeqReporter. Cada 

variante identificada foi sujeita a um controlo de qualidade no qual passaram por diversos 
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filtros internos de modo a serem validadas. A segunda fase foi realizada com recurso ao 

software microsoft office excel e compreendeu a aplicação  de um cut-off de 20 leituras para a 

aceitação das variantes, bem como a análise dos valores da cobertura total (CT), da 

qualidade (QUAL) e da relação entre os valores da frequência da variante e o genótipo 

identificado (FV e GT). Foi ainda efetuada a análises de todas as leituras recorrendo ao 

software Integrative Genomics Viewer (http://www.broadinstitute.org/igv/). Todas as novas 

variantes identificadas foram confirmadas por sequenciação de Sanger, as condições de 

amplificação por PCR dos fragmentos específicos para a deteção de cada variante e as 

misturas reacionais encontram-se em anexo (Tabelas VIII.4 a VIII.14, anexo A ). Os 

amplicões que não amplificaram por NGS foram também amplificados por PCR e 

sequenciados por sequenciação de Sanger. 

III.1.6.1 Sequenciação pelo método de Sanger 

 Todas as sequenciações de Sanger [50] efetuadas durante o trabalho 

desenvolvimento nesta dissertação foram realizadas recorrendo ao kit ABI Prism® BigDye® 

Terminator v1.1 Cycle Sequencing (Applied Biosystems), com a mistura reacional e programa 

descritos, (Tabela III.1 e Tabela III.2 ). Os produtos foram enviados para a Unidade de 

Tecnologia e Inovação (UTI) do INSA, onde foram precipitados e submetidos a eletroforese 

capilar a fim de se obterem as respetivas sequências nucleotídicas no equipamento 3130X 

Genetic Analyser, Abi Prism (Applied Biosystems). 

Tabela III.1:  Mistura reacional para a realização de sequenciação por Sanger. 

Reagentes  Volume (µL)  
H2O 3,5 
Tampão BigDye  3,5 
Big Dye (Applied BioSystems) 0,5 
Primer F ou R  1 
Mix + pcDNA  
Vf = 10µL 

8,5 + 1,5 

Os volumes dos reagentes estão expressos em µL; 
Vf - Volume final 
F - oligonucleótido iniciador direto; R - oligonucleótido iniciador inverso 

 

Tabela III.2:  Condição para a realização da reação de sequenciação. 

Desnaturação 
inicial Desnaturação 

Emparelhamento 
dos oligos 
iniciadores 

Síntese de DNA Nº de 
ciclos 

T (ºC) Tempo T (ºC) Tempo T (ºC) Tempo T (ºC) Tempo   

96 1' 94 10' 55 7'' 60 1' 25 
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III.1.7 Análises bioinformática das variantes encon tradas 

 Nesta fase foram utilizadas diversas ferramentas bioinformáticas bem como bases de 

dados que possibilitaram a identificação dos genes, tradução de sequências de nucleótidos 

em sequências de aminoácidos, previsão de alterações na estrutura das proteínas e 

alterações do mecanismo de splicing. As sequências foram analisadas recorrendo ao 

software Chromas (http://technelysium.com.au/). 

 Recorreu-se às bases de dados Ensemble (http://www.ensembl.org/index.html), 

GeneCards® (http://www.genecards.org/) e Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), a 

fim de se verificar se as variantes encontradas já haviam sido descritas. 

III.1.7.1 Análise das alterações de aminoácido a ní vel da 

proteína 

 A cada variante missense detetada no DNA corresponde uma variação de aminoácido 

na proteína. A previsão do efeito das variantes a nível da proteína baseou-se na utilização do 

programa Polyphen-2 (http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/). Esta ferramenta prevê o 

possível impacto da alteração de um aminoácido na estrutura e função da proteína, 

baseando-se nas características do aminoácido substituído e também na conservação do 

mesmo entre espécies. As previsões foram calculadas através dos modelos HumDiv e 

HumVar, que permitem avaliar o impacto de uma determinada alteração genética a nível 

proteico.  

 O HumDiv corresponde a uma compilação de todos os alelos conhecidos como 

causadores de doença mendeliana em humanos, presentes na base de dados UniProtkB 

(http://www.uniprot.org/), juntamente com as diferenças entre as proteínas humanas e as suas 

homólogas de outas espécies de mamíferos. O HumVar é obtido usando todas as mutações 

que causam doenças em humanos que estão descritas na base UniProtkB, juntamente com 

SNPs (polimorfismo de um nucleótido) comuns que não estão envolvidos em patologias. Com 

este programa ainda são efetuados alinhamentos das sequências de aminoácidos [51].  
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III.1.7.2 Análise do impacto das alterações nucleot ídicas a 

nível do splicing   

 Para a previsão das alterações de splicing recorreu-se ao programa Human Splicing 

Finder (http://www.umd.be/HSF/) o qual prevê os efeitos das variantes nos sinais de splicing 

ou identifica estes locais em qualquer sequência humana. Este software pesquisa sequências 

de acordo com matrizes de similaridade, determinadas anteriormente, e que estão associadas 

a elementos que influenciam o processo de splicing do pré-mRNA [52] 
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III.2 Estudos funcionais de uma nova variante da pr oteína hemojuvelina 

P124L 

III.2.1 Screening  populacional 

 A alteração p.P124L na HJV foi encontrada num doente estudado no nosso laboratório 

com fenótipo sugestivo de hemocromatose. Com o objetivo de avaliar se a variante é ou não 

um polimorfismo, realizou-se um screening populacional, por amplificação do exão 3 do gene 

HJV (Tabela VIII.10 e Tabela VIII.11, Anexo A ), seguida de sequenciação por Sanger. Para 

tal, foi utilizada a população PORTN, composta por 95 indivíduos de nacionalidade 

portuguesa com parâmetros hematológicos e de ferro normais. 

 Foram também selecionados 21 indivíduos que apresentavam um desenvolvimento 

sexual afetado pela deficiente produção de gonadotrofinas (LH e FHS), nomeadamente 

hipogonadismo hipogonadotrófico. Estes indivíduos foram recebidos no INSA para estudo 

genético do gene KAL-1 (Setor da Patologia do Desenvolvimento Sexual) e foram estudados 

anteriormente quanto aos genes HJV, HAMP e HFE.  

III.2.2 Amplificação do cDNA de HJV com linkers  

 Primeiramente, foi efetuada a síntese de cDNA a partir de 1ng RNA total de fígado 

humano (Clontech) a 1µg/µl, com recurso ao kit First-strand cDNA Synthesis Using 

SuperScript II RT (InvitrogenTM), segundo o protocolo fornecido pelo fabricante. Após a síntese 

de cDNA total foi realizada uma amplificação do cDNA do gene HJV por PCR, na qual foram 

utilizados oligonucleótidos iniciadores com linkers EcoRI e KpnI (Tabela III.3 ). O 

oligonucleótido HJV_ATG_linker_EcoRI (5'-ttttgaattcatgggggagccaggc-3') caracteriza-se por 

ser oligonucleótido iniciador direto e por ter imediatamente a seguir à sequência de 

reconhecimento da enzima EcoRI a sequência do gene HJV a partir do codão ATG do exão 1. 

O oligonucleótido com HJV_STOP_linker_KpnI (5'-ttttggtacctgaatgcaaagccacagaacaaagag -

3') é, por sua vez, indireto, para permitir a fusão na mesma grelha de leitura da sequência da 

GFP, e não hibrida com o último nucleótido do codão STOP (TAA). A reação de amplificação 

foi realizada num termociclador (Biometra). O programa consistiu num passo de desnaturação 

inicial a 95ºC,durante 10 minutos, seguida de 38 ciclos de desnaturação a 95ºC durante 30 

segundos, hibridação a 58ºC durante 30 segundos e uma extensão a 72ºC durante 1 minuto e 

30 segundos; com uma extensão adicional a 72ºC durante 10 minutos. O produto de PCR foi 

confirmado recorrendo a eletroforese em gel de agarose 1% em tampão TBE 1x durante 45 

minutos, com uma voltagem de 70 V. Após a realização da eletroforese, a visualização do 



III. Materiais e Métodos 

 

37 
 

DNA foi feita num transiluminador de luz ultravioleta (UviTec, Cambridge). Após confirmação 

do fragmento de 1298 pb (HJV_linkers), o produto de PCR foi purificado recorrendo a um kit 

de purificação de produtos de PCR, NucleoSpin Gel and PCR clean-up (Macherey-Nagel). 

Tabela III.3: Mistura reacional para a amplificação por PCR do produto HJV_linkers. 

Reagentes Volume (µL) 
H2O 12,5 
Tampão PCR sem Mg 10x (InvitrogenTM)  2,5 
Solução-Q 5x (Qiagen) 5 
MgCl 2 50 mM (InvitrogenTM) 2,5 
BSA 10 mg/ml (New EnglandBiolabs) 0,43 
dNTPs 100mM (Promega) 0,5 
Primer HJV_ATG_linker_EcoR I_F  (15 µM) 0,5 
Primer HJV_STOP_linkerr_ Kpn  I _R (15 µM) 0,5 
Platinum ®Taq DNA Polymerase 5 U/µL (InvitrogenTM) 0,5 
Mix + cDNA de fígado  
Vf = 25µL 

24 + 1 

Os volumes dos reagentes estão expressos em µL; 
Vf - Volume final 
F - oligonucleótido iniciador direto; R - oligonucleótido iniciador inverso 

 

III.2.3 Ligação do cDNA de HJV ao vetor TOPO ®-TA 

 O produto de PCR (HJV_linkers) purificado foi posteriormente ligado ao vetor TOPO®-

TA (InvitrogenTM), segundo o protocolo fornecido pelo fabricante. Foram utilizados 5 µL do 

produto de ligação (TOPO-TA+HJV_linkers) para transformar 50 µL de células competentes 

E.coli DH5α (Nzytech) em 200 µL de meio LB-líquido. As bactérias transformadas foram 

plaqueadas em placas com meio LB/Agar suplementado com canamicina a 50 µg/mL, as 

placas forma incubadas a 37ºC durante 16 horas numa estufa (Heraeus). Os clones que 

cresceram foram picados e ressuspendidos em 6 µL de água. Deste volume total utilizaram-

se 3 µL para a realização de um PCR de screening (Tabela III.4), para confirmar o tamanho 

do inserto, utilizando os oligonucleótidos iniciadores M13_reverse (5'-caggaaacagctatgac-3') 

como direto e T7_Promoter (5'-taatacgactcactataggg- 3') como indireto. O programa consistiu 

num passo de desnaturação inicial a 95ºC, durante 10 minutos, seguida de 40 ciclos de 

desnaturação a 95ºC durante 30 segundos, hibridação a 55ºC durante 30 segundos com uma 

extensão a 72ºC durante 1 minuto e 40 segundos; seguida de uma extensão adicional a 72ºC 

durante 7 minutos. O produto de PCR foi confirmado recorrendo a eletroforese em gel de 

agarose 1% em tampão TBE 1x durante 40 minutos, com uma voltagem de 75 V. Após a 

realização da eletroforese, a visualização do DNA foi feita num transiluminador de luz 

ultravioleta (UviTec, Cambridge), sendo eperado um fragmento de 1518 pb. 
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Tabela III.4: Mistura reacional para a realização do PCR de screening. 

Reagentes Volume (µL) 
Tampão PCR (B) 10x 20,7 
Primer M13_ reverse_ F (15 µM) 0,5 
Primer T7_ Promoter  _R (15 µM) 0,5 
Polimerase AmpliTaq 5 U/µL (Applied Biosystems) 0,3 
Mix + pcDNA 
Vf = 25µL 

22 + 3 

Os volumes dos reagentes estão expressos em µL; 
Vf - Volume final 
F - oligonucleótido iniciador direto; R - oligonucleótido iniciador inverso 

III.2.4 Minicultura, extração e análise das constru ções 

 Os clones que apresentaram um fragmento de 1518 pb no PCR de screening foram 

utilizadas para a preparação de miniculturas. Para as miniculturas, inocularam-se 3 µL de 

células em 4 mL de meio LB-líquido suplementado com canamicina a 50 µg/mL, que foram 

incubadas a 37ºC com agitação orbital a 220 rpm, 16 horas num shaker (Gallenkamp). Após o 

período de incubação procedeu-se à extração dos plasmídeos recorrendo ao kit JetQuick 

Spin Column Technique Plasmid Miniprep (Genomed). Com os plasmídeos extraídos 

procedeu-se à confirmação da presença do cDNA HJV por meio de uma digestão (Tabela 

III.5) com as enzimas EcoRI (Amersham) e KpnI (New England Biolabs) a 37ºC durante 1hora 

e 30 minutos. Todas as construções com um fragmento com massa molecular de 1298 pb 

seguiram para a análise por sequenciação de Sanger. Para tal, realizaram-se três reações de 

sequenciação (Tabela III.1e Tabela III.2 ), com os oligonucleótidos iniciadores, M13_reverse 

como oligonucleótido direto, o T7_Promoter como indireto e HJV_SEQ_R como 

oligonucleótido indireto. Os produtos foram sequenciados pelo método de Sanger, descrito no 

capítulo III.1.6.1 dos materiais e métodos. Das construções analisadas, foi selecionada uma 

que tinha apenas uma alteração (TOPO-TA+HJV_3#1_mut) e procedeu-se à realização de 

mutagénese dirigida de modo a revertê-la. 
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Tabela III.5: Mistura reacional para a digestão dos plasmídeos TOPO®-TA+HJV_linkers, com as enzimas EcoRI e 

KpnI.  

Reagentes  Volume (µL) 
H2O 15,08 
Tampão 2 10x (New England Biolabs) 2 
EcoR I 12 U/µL (Amersham) 0,42 
Kpn  I 10 U/µL (New England Biolabs) 0,5 
Mix + pcDNA 
Vf = 20µL 

18 + 2 

Os volumes dos reagentes estão expressos em µL; 
Vf - Volume final 
 

III.2.5 Mutagénese dirigida in vitro  

 A mutagénese dirigida in vitro foi realizada por PCR (Tabela III.6 ), utilizando os 

oligonucleótidos iniciadores TOPOHJV_3#1_mut_F (5’-gacttcctctttgtccaagccaccagctccccc-3’) 

como oligonucleótido direto e TOPOHJV_3#1_mut_R (5’-

gggggagctggtggcttggacaaagaggaagtc-3’) como oligonucleótido indireto. O programa de 

amplificação por PCR utilizado consistiu num passo de desnaturação inicial a 95ºC,durante 10 

minutos, seguida de 12 ciclos de desnaturação a 95ºC durante 1 minuto, hibridação a 55ºC 

durante 1 minuto e uma extensão a 68ºC durante 16 minutos; com uma extensão adicional a 

68ºC durante 10 minutos. Após a conclusão da reação de amplificação, os DNAs 

mutagenizados foram digeridos com 1 µL de enzima DpnI (New England Biolabs), a 37ºC 

durante 1 hora e 30 minutos, de modo a remover todas as cadeias-mãe (não alteradas), a 

amplificação e a digestão foram verificadas por eletroforese em gel de agarose 1% em 

tampão TBE 1x durante 40 minutos, com uma voltagem de 75 V. O produto da digestão foi 

utilizado para transformar bactérias DH5α, que depois foram plaqueadas em meio LB/Agar 

suplementado com canamicina a 50 µg/mL e incubadas numa estufa a 37ºC durante 16h.  

 Os clones que cresceram foram inoculados em 4mL de meio LB-líquido suplementado 

com canamicina a 50 µg/mL e incubados a 37ºC, sob agitação orbital a 220rpm durante 16 

horas. O DNA plasmídico foi extraído a partir destas miniculturas com recurso ao kit JetQuick 

Spin Column Technique Plasmid Miniprep (Genomed), e as sequências do cDNA HJV foram 

confirmadas por sequenciação de Sanger. Para a continuação do trabalho, foi selecionada 

uma construção que apresentava o cDNA HJV, sem qualquer alteração (TOPO-TA+HJVwt). 

O passo seguinte foi a clonagem do cDNA HJV no vetor pEGFP-N1. 
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Tabela III.6: : Mistura reacional para a realização do PCR de mutagénese dirigida in sito. 

Reagentes Volume (µL) 
H2O 32,5 
Tampão KOD Hot Start  10x (Novagen TOYOBO) 5 
MgSO4 25 mM (Novagen TOYOBO) 3 
dNTPs  100 mM (Promega) 5 
Primer TOPOHJV_3#1_mut_F  (10 µM) 1,5 
Primer TOPOHJV_3#1_mut_R  (10 µM) 1,5 
KOD Hot Start polimerase  1 U/µL (Novagen TOYOBO) 1 
Mix + pcDNA  
Vf = 50µL 

49 + 1 

Os volumes dos reagentes estão expressos em µL; 
Vf - Volume final 
F - oligonucleótido iniciador direto; R - oligonucleótido iniciador inverso 

 

III.2.6 Clonagem no vetor pEGFP-N1 

 Para a clonagem no vetor pEGFP-N1, procedeu-se à digestão da construção TOPO-

TA+HJVwt (Tabela III.5) e do vetor pEGFP-N1 (Clontech) com as enzimas EcoRI e KpnI 

(Tabela III.7 ). As digestões foram realizadas num banho seco a 37ºC durante 1 hora e 30 

minutos num equipamento Thermomixer confort (Eppendorf). Os produtos das digestões 

foram purificados recorrendo a eletroforese em gel de agarose 1% em tampão TBE 1x, 

durante 60 minutos com uma voltagem de 60 V. O gel foi visualizado num transiluminador de 

luz UV e extraíram-se bandas com um massa molecular de 1298 pb, proveniente da digestão 

da construção TOPO-TA+HJVwt, referente ao cDNA HJV, e a banda de 4713 pb proveniente 

da digestão do plasmídeo pEGFP-N1, referente ao mesmo linearizado. Após a extração das 

bandas de interesse, realizou-se a purificação do DNA contido nas mesmas recorrendo ao kit 

QIAquick Gel Extration kit (Qiagen). Procedeu-se de seguida à clonagem do cDNA HJV no 

vetor pEGFP-N1 com T4 DNA ligase, recorrendo ao kit Rapid DNA Ligation kit (Roche). A 

reação de ligação foi realizada a temperatura ambiente durante 30 minutos. Para tal foram 

utilizados 1µL de pEGFP-N1 linearizada, 7 µL de cDNA HJV diluídos em 2 µL de tampão de 

diluição. A esta mistura adicionaram-se 10 µL de tampão de ligação e 1 µL de T4 DNA ligase. 
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Tabela III.7: Mistura reacional para a digestão do plasmídeo pEGFP-N1 (Clontech), com as enzimas EcoRI e KpnI. 

Reagentes  Volume (µL)  
H2O 22 
Tampão 2 10x (New England Biolabs) 3 
EcoR I 12 U/µL (Amersham) 1 
Kpn I 10 U/µL (New England Biolabs) 1 
Fosfatase Alcalina  150 U/ µL (InvitrogenTM) 1 
Mix + pEGFP-N1 
Vf = 31µL 

22 + 3 

Os volumes dos reagentes estão expressos em µL; 
Vf - Volume final 

 Foram utilizados 5 µL do produto de ligação (pEGFP+HJVwt) para transformar 50 µL 

de células competentes E.coli DH5α (nzytech) em 200 µL de meio LB-líquido. As bactérias 

transformadas foram plaqueadas em placas com meio LB/Agar suplementado com 

canamicina a 50 µg/mL, as placas forma incubadas a 37ºC durante 16 horas numa estufa 

(Heraeus). Os clones que cresceram foram picados e ressuspendidos em 6 µL de água. 

Deste volume total utilizaram-se 3 µL para a realização de um PCR de screening, para 

confirmar o tamanho do inserto, utilizando os oligonucleótidos iniciadores pEGFP_N1_511_S 

(5'-cccattgacgcaaatgggcggtaggcg-3') como direto e pEGFP_N1_775_AS (5'-

cgccggacacgctgaacttgtggcc- 3') como indireto. O programa consistiu num passo de 

desnaturação inicial a 95ºC,durante 7 minutos, seguida de 40 ciclos de desnaturação a 95ºC 

durante 30 segundos, hibridação a 55ºC durante 45 segundos e uma extensão a 72ºC 

durante 1 minuto e 30 segundos; com uma extensão adicional a 72ºC durante 7 minutos. O 

produto de PCR foi confirmado recorrendo a eletroforese em gel de agarose 1% em tampão 

TBE 1x durante 40 minutos, com uma voltagem de 75 V. Após a realização da eletroforese, a 

visualização do DNA foi feita num transiluminador de luz ultravioleta (UviTec, Cambridge), 

sendo esperado um fragmento de 1532 pb. Os clones que apresentaram um fragmento de 

1532 pb no PCR de screening foram utilizados para a preparação de miniculturas, como 

descrito no capítulo III.2.4 da secção materiais e métodos. Seguiu-se a extração do DNA 

plasmídico (pEGFP+HJVwt) e a sequenciação do mesmo recorrendo a sequenciação de 

Sanger como indicado no capitulo III.2.4, à exceção dos oligonucleótidos iniciadores utilizados 

na reação de sequenciação que neste caso foram utilizados os oligonucleótidos iniciadores 

pEGFP_N1_511_S como direto, pEGFP_N1_775_AS como indireto e HJV_SEQ_R como 

oligonucleótido indireto. 
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IV.1 Análise dos dados da pesquisa de mutações em g enes relacionados 

com o metabolismo do ferro por NGS 

IV.1.1 Validação do kit  

 Em primeiro lugar, e antes de ser realizada a análise da população selecionada 

(Tabela VIII.3, anexo A ), procedeu-se à validação do kit Treu Seq Custum Amplicon com a 

sequenciação dos 5 doentes controlo com diagnóstico positivo para HH não-clássica. Estes 

doentes foram previamente estudados no nosso laboratório por sequenciação de Sanger e 

são portadores de um total de 10 mutações em genes relacionados com o metabolismo do 

ferro (HFE, HJV, HAMP, TfR2, SLC40A1 e FTL) (Tabela VIII.2, anexo A ). Da sequenciação 

dos 5 doentes controlo por este kit foi possível identificar todas as variantes anteriormente 

identificadas com uma cobertura média de 2289 leituras, validando assim o kit. Embora todas 

as mutações dos controlos tenham sido identificadas, (Tabela IV.1) 5 dos 97 amplicões 

desenhados (5%) não forneceram leituras ou não funcionaram corretamente (Tabela VIII.1, 

anexo A ). O amplicão número 33, referente ao exão 17 do gene TfR2, não forneceu leituras, 

o amplicão 8 referente ao exão 3 do gene HFE e os amplicões 57, 59 e 60 referentes aos 

exões 1 a 3 do gene TfR2, não forneceram leituras até ao último nucleótido do amplicão. 

Contudo, devido ao desenho dos amplicões com zonas de sobreposição entre eles, foi 

possível analisar a totalidade dos exões 1 e 3 do gene TfR2, quase todo o exão 2 desse 

gene, exceto alguns nucleótidos (nucleótidos 10023850 a 10023759) e o exão 3 do gene 

HFE. Para solucionar o problema observado no exão 17 do gene TfR2 será necessário o 

recurso a sequenciação de Sanger. 
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Tabela IV.1: Identificação das mutações dos doentes controlo por sequenciação dos genes (HFE, HJV, HAMP, 

TfR2, SLC40A1 e FTL) por NGS. 

Nº Doente  Gene Cromossoma  Ref. Alt. GT  CA 
(Ref;Alt) CT FV ID 

1 HAMP 19 G A 1/1 0;225 227 0,528 -25 G>A 
          
2 HFE 6 C G 0/1 1674;1631 3311 0,493 c.187 G>C 
 HFE 6 G A 0/1 1950;1822 3772 0,483 c.385 G>A; 
          
3 HFE 6 C G 1/1 6;3466 3478 0.998 c.187 G>C 
 TfR2 7 C T 0/1 875;998 1879 0,533 c.1771 C>T 
          
4 HFE 6 C G 0/1 1490;1596 3091 0,571 c.187 G>C 
 SLC40A1 2 C G 0/1 716;873 1590 0,545 c.-98G>C 
 SLC40A1 2 G C 0/1 1180;1160 2342 0,496 c.-8 C>G 
          
5 HFE 6 C G 0/1 1029;1055 2086 0,506 c.187 G>C 
 TfR2 7 T A  542;579 1123 0,517 c.727-9 T>A 

Ref.: Nucleótido de referência para a referida posição no gene; Alt. : Alteração nucleotídica encontrada: GT: 
Genótipo identificado para a variante; CA: Cobertura alélica; CT: Cobertura total; FV: Frequência da variante 
ID: Identificação da variante; 1/1: Homozigotia 0/1: Heterozigotia 

IV.1.2  Análise da população estudada por NGS 

 Após a validação do kit, procedeu-se à sequenciação dos genes HFE, HJV, HAMP, 

TfR2, SLC40A1 e FTL dos 88 doentes selecionados (Tabela VIII.3, anexo A ). Os DNAs foram 

preparados e sequenciados como já indicado no capítulo III.1.3. Seguiu-se a aplicação de um 

cut-off de 20 leituras para a cobertura total das variantes (CT), bem como a análise do valor 

da qualidade (QUAL) e da relação entre os valores, frequência da variante e genótipo 

identificado (FV e GT). Foram observadas um total de 1242 alterações, correspondestes a 55 

variantes diferentes: 13 variantes missense, 6 sinónimas, 7 em regiões de splicing, 1 

localizada na região do promotor do gene HAMP e 28 referentes a haplótipos dos genes 

estudados e variantes raras, aparentemente sem significado funcional. De entre as 55 

variantes observadas, foram identificadas 16 variantes não descritas (Tabela .IV.2). As 

alterações detetadas foram posteriormente estudadas ao nível do seu impacto na proteína e 

no processo de splicing do respetivo RNA. 
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Tabela IV.2: Novas variantes identificadas na população de 88 doentes sequenciados por NGS.  

  
As variantes assinaladas já foram validadas por sequenciação de Sanger. 

IV.2  Validação e análise das novas variantes 

 Todas as novas variantes encontradas por sequenciação recorrendo à tecnologia de 

NGS foram confirmadas por sequenciação de Sanger. Neste trabalho só as alterações que 

aparentaram algum significado funcional foram confirmadas, como indicado na Tabela IV.2 .  

IV.2.1 Caso 1 

IV.2.1.1 Gene HFE variante c.692 A>G; p.Y230C 

 O caso 1 apresenta um doente do sexo masculino, 51 anos, com um nível de ferro 

sérico de 278 µg/dL, uma ferritina sérica de 651 ng/mL, uma saturação de transferrina de 89% 

e teste genético primário negativo para hemocromatose hereditária. 

 A sequenciação paralela massiva da amostra do doente número 18 da população 

estudada por NGS (Tabela VIII.3, anexo A ) revelou uma transição de adenina para guanina 

em heterozigotia, no nucleótido 692 do gene HFE (c. 692 A>G; p.Y230C), com uma cobertura 

de 430 leituras para o nucleótido de referência e 455 leituras para o nucleótido alterado, tendo 

como consequência a alteração do aminoácido  tirosina (TAC) por cisteína (TGC) (Tabela 

IV.3). Esta alteração missense não se encontra descrita nas bases de dados Ensemble 

(http://www.ensembl.org/index.html consultado a 06/10/2014), GeneCards® 

(http://www.genecards.org/ 06/10/2014) e Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

06/10/2014). 

Gene Alterações

HFE c.657-112 T>C
c.692 A>G; 

p.Y230C

HJV c.-74 C>T c.98-26 C>T
c.589 T>C; 

p.N196N

HAMP c.-92 G>A

TfR2 c.967-1 G>C
c1962 C>T; 

p.I654I

c.2249 T>C; 

p.L750P

c.2350 C>T; 

p.A777V

SLC40A1 c.43-113 T>C c.514+99 T>C

FTL c.-173 C>G c.-167 C>A c.249+60 T>C c.*51 G>A
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Tabela IV.3:  Deteção da alteração c. 692 A>G no exão 4 do gene HFE, do doente 18 da população estudada. 

Nº 
Doente Gene Cromossoma  Ref. Alt. GT CA 

(Ref;Alt) CT FV ID 

18 HFE 6 A G 0/1 430;455 885 0,514 c. 692 
A>G 

Ref.: Nucleótido de referência para a referida posição no gene. 
Alt .: Alteração nucleotídica encontrada: GT: Genótipo identificado para a variante 
CA: Cobertura alélica; CT: Cobertura total; FV: Frequência da variante 
ID: Identificação da variante; 1/1: Homozigotia 0/1: Heterozigotia 

 Sendo uma variante não descrita, recorreu-se à sua confirmação por sequenciação 

automática do fragmento de DNA amplificado com 343 pb, englobando o exão 4 do gene HFE 

(Figura VI.1 ). 
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Figura IV.1:  Validação da variante p.Y230C no exão 4 do gene HFE: A-Amplificação do fragmento de 343 pb do 
exão 4 do gene HFE, visível em gel de agarose. B-Eletroferograma da reação de sequenciação por Sanger. M-
Marcador de massa molecular 100pb DNA Ladder. 1-Fragmento correspondente à amplificação do DNA do doente 
número 18, (Tabela VI.3, anexo A) . CN-Controlo negativo que corresponde a uma reação de PCR realizada na 
ausência de DNA. 

 No eletroferograma da figura acima, confirma-se a presença da alteração (c. 692 A>G; 

p.Y230C) em heterozigotia no doente número 18. 

IV.2.1.2 Estudo do impacto da variante c.692 A>G ; p.Y230C ao 

nível da proteína HFE 

 Para avaliar o efeito desta alteração missense a nível da proteína, realizaram-se 

estudos in silico recorrendo à ferramenta bioinformática PolyPhen-2. Foram calculados os 

modelos HumDiv e HumVar (Figura IV.2 ) que permitem prever o impacto patogénico desta 

alteração na proteína.  

 
Figura IV.2:  Previsão da patogenicidade da alteração p.Y230C na pr oteína HFE através da ferramenta 
bioinformática PolyPhen-2 : A-  Cálculo da simulação do impacto da alteração p.Y230C na proteína HFE 
recorrendo ao modelo HumDiv. B- Cálculo da simulação do impacto da alteração p.Y230C na proteína HFE 
recorrendo ao modelo HumVar. 

 Para estudar a conservação evolutiva do aminoácido Y230 na proteína HFE, realizou-

se um alinhamento múltiplo das sequências de aminoácidos das proteínas HFE de diferentes 

espécies de mamíferos (Figura IV.3 ).  
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Figura IV.3: Alinhamento múltiplo das sequências de aminoácidos das proteínas HFE de 10 espécies de 
mamíferos utilizando o programa PolyPhen-2. 

 A variante p.Y230C apresenta um score 0,941 no modelo HumDiv e 0,754 no modelo 

HumVar, indicando uma elevada probabilidade de esta alteração causar impacto nocivo na 

proteína HFE.  

 Esta alteração no DNA leva à substituição do aminoácido tirosina pelo aminoácido 

cisteína na proteína HFE. A tirosina é um aminoácido com caráter hidrofílico com um índice 

de hidrofobicidade de -1,3 e possui uma cadeia lateral aromática. Por outro lado, a cisteína é 

um aminoácido polar com cadeia lateral neutra, tem um índice de hidrofobicidade de 2,5 

tornando-o mais hidrofóbico que a tirosina. A modificação do índice de hidrofobicidade torna a 

região da proteína onde ocorre a alteração de aminoácido mais hidrofóbica podendo assim 

influenciar o folding da proteína, uma vez que os resíduos hidrofóbicos tendem a localizar-se 

no interior da cadeia peptídica e os hidrofílicos no exterior, em contacto com o meio aquoso 

[53].  

 O alinhamento múltiplo das sequências homólogas (Figura IV.3 ) de espécies 

diferentes de mamíferos mostra que o aminoácido Y230 é extremamente conservado entre 

espécies. Este facto sugere que uma alteração deste aminoácido pode vir a desencadear 

processos patológicos. A localização da alteração p.Y230C no domínio α3 da proteína HFE 

(como a alteração p.C282Y), e uma vez que este domínio interage com o TfR2 e a β2-

microglobilina [34], há que considerar a possibilidade de esta alteração modificar de alguma 

forma a interação com estas proteínas, afetando assim a regulação da homeostase do ferro. 

Para avaliar o seu efeito patogénico será necessária a realização de estudos in vivo ou ex-

vivo da proteína. 

 

Y230
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 Em particular no doente número 18, apesar de apresentar esta alteração e de os 

estudos in silico indicarem que pode ter um efeito patogénico, não é possível encontrar uma 

associação genótipo/fenótipo, pois a presença desta variante em heterozigotia não é o 

suficiente para explicar o fenótipo apresentado. Há que considerar a possibilidade de existir 

alguma alteração noutros genes relacionados com o metabolismo do ferro. Recentemente, 

foram identificados novos loci que afetam a homeostase do ferro e também estão associados 

ao desenvolvimento de hemocromatose [54], os quais não foram analisados. 

IV.2.2 Caso 2 

IV.2.2.1 Gene TfR2 variante c.-25 G>A 

 O caso 2 remete-nos para dois irmãos com fenótipo de hemocromatose grave desde 

jovens. Um dos irmãos é do sexo masculino, tem 47 anos, e apresenta uma ferritina sérica de 

245 ng/mL (Figura VI.4 , II-3, doente 88 da população estudada ). Sofre de hipogonadismo, 

realiza flebotomias desde os 24 anos de idade e apresenta o teste genético primário negativo 

para hemocromatose hereditária. O outro irmão é do sexo feminino, tem 49 anos, apresenta 

uma ferritina sérica superior a 1000 ng/mL e uma saturação da transferrina de 66% (Figura 

VI.4; II-2, doente 87 da população estudada ). Sofreu amenorreia aos 32 anos, apresenta 

hepatomegália e artralgias, a biopsia hepática é compatível com hemocromatose hereditária e 

o teste genético primário para hemocromatose hereditária revelou-se negativo. 

 

 
Figura IV.4: Pedigree referente aos doentes do caso 2. Os doentes estão assinalados pelas setas. 

 A sequenciação paralela massiva das amostras dos doentes numero 87 e 88 dos 

doentes da população estudada (Tabela VIII.3, anexo A ), recorrendo à tecnologia de NGS, 

revelou uma transição de G>A em homozigotia, na região 5'-UTR do gene HAMP, 25 

nucleótidos a montante do codão de iniciação (ATG), (c.-25 G>A). No caso do doente 87 

(Tabela IV.4 ) a alteração foi identificada com uma cobertura de 0 leituras para o nucleótido de 

referência e 394 leituras para o nucleótido alterado. No caso do doente 88 (Tabela IV.4 ) a 
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alteração foi identificada com uma cobertura de 2 leituras para o nucleótido de referência e 

476 leituras para o nucleótido alterado. 

Tabela IV.4: Deteção da alteração c.-25G>A na região 5'-UTR do gene HAMP,dos doentes 87 e 88 da população 

estudada. 

Nº 
Doente Gene Cromossoma  Ref. Alt. GT CA 

(Ref;Alt) CT FV ID 

87 HAMP 19 G A 1/1 0;394 394 1 c.-25 G>A 
88 HAMP 19 G A 1/1 2;476 478 0,996 c.-25 G>A 

Ref.: Nucleótido de referência para a referida posição no gene. 
Alt. : Alteração nucleotídica encontrada: GT: Genótipo identificado para a variante 
CA: Cobertura alélica; CT: Cobertura total; FV: Frequência da variante 
ID: Identificação da variante; 1/1: Homozigotia 0/1: Heterozigotia 

 Esta alteração é uma variante rara e foi descrita pela primeira vez em dois doentes 

portuguese que apresentavam sintomas graves de hemocromatose juvenil [44]. A principal 

consequência desta alteração é a criação de um codão de iniciação da tradução (AUG) 

prematuro,  25 nucleótidos a montante do original (Figura IV.5 ).  

 
Figura IV.5: Representação da região 5'-UTR do gene  HAMP: A- sequência normal da região 5'-UTR do gene 
HAMP, a negrito está assinalado o codão de iniciação da tradução nativo. B- Sequência mutada da região 5'-UTR 
do gene HAMP, a negrito está assinalada o codão de iniciação da tradução prematuro. 

 

 Esta alteração poderá ter consequências drásticas ao nível da proteína e/ou do 

processamento e tradução do mRNA. Assim sendo, e como número de nucleótido introduzido 

não é múltiplo de três, as consequências esperadas serão: i) a alteração da grelha de leitura 

originando a síntese de uma proteína instável [44] ou ii) a criação de um mRNA com um 

codão STOP prematuro. Se se verificar o caso da segunda opção o mRNA poderá ser 

degradado por um mecanismo de nonsense-mediated decay e não chegar a ser traduzido 

para proteína. Por outro lado, se houver tradução do mRNA a partir do novo codão AUG, a 

proteína será anómala com uma sequência de aminoácidos bastante diferente da hepcidina 

original e poderá ser degradada no proteossoma.  
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 Assim sendo, analisou-se qual o seu efeito ao nível da sequência de aminoácidos da 

hepcidina. Para tal recorreu-se à ferramenta bioinformática Translate Tool da ExPASy 

(http://web.expasy.org/translate/), para traduzir as sequências nucleotídica do cDNA original e 

do cDNA mutado nas sequências de aminoácidos respetivas (Figura IV.6 ) 

 
Figura IV.6: Sequências das proteínas traduzidas a partir do mRNA de HAMP normal e mutado. 

 Comparando a sequência de aminoácidos traduzida pelo codão de iniciação original e 

traduzida pelo novo codão, verifica-se que não existe a introdução de um codão STOP 

prematuro. Assim, a hipótese do mRNA ser degradado por um mecanismo de nonsense-

mediated decay não se aplica na alteração c. -25 G>A. Como se pode ver na figura acima, a 

sequência de aminoácidos originada pelo codão de iniciação prematuro é diferente da 

sequência nativa e não apresenta nenhum codão STOP. Assim sendo, pressupõe-se que o 

mRNA formado pelo novo codão de iniciação é traduzido para uma sequência peptídica mais 

longa que a normal e que será provavelmente instável [44] e que esta pode ser encaminhada 

para o proteossoma onde é degradada. 

 Está descrito na literatura que, apesar da presença desta alteração em homozigotia 

em doentes com hemocromatose hereditária, foi observada produção de hepcidina normal 

mas em níveis reduzidos. Esta produção pode ser explicada pela conservação da tradução 

iniciada no codão AUG original [43]. 

 Como a hepcidina controla a absorção de ferro no intestino e também a sua libertação 

pelos macrófagos, pensa-se que a ausência ou diminuição de hepcidina, em doentes com 

esta mutação, contribui para a diminuição do armazenamento nos macrófagos com a 

consequente deposição de ferro nos tecidos parênquimais e elevada saturação da 

transferrina, em doentes não sujeitos a regime de flebotomias [44]. 
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 Nestes dois doentes a presença do genótipo HAMP [c.-25 G>A]; [c.-25 G>A] o 

suficiente para estabelecer uma associação genótipo/fenótipo e afirmar que a presença desta 

mutação é a causa do desenvolvimento de hemocromatose juvenil (hemocromatose 

hereditária do tipo 2A). O facto de estes dois irmãos apresentarem homozigotia para uma 

mutação rara também é facilmente explicado por ambos serem filhos de pais consanguíneos 

(pais primos em primeiro grau). 

IV.2.3 Caso 3 

IV.2.3.1 Gene TfR2, variante c . 2249 T>C, p.L750P 

 Neste caso temos um doente do sexo masculino, 56 anos, com um ferro sérico de 260 

µg/dL, uma ferritina sérica de 2961 ng/mL, uma saturação de transferrina de 84% e teste 

genético primário para hemocromatose hereditária negativo. 

 A sequenciação paralela massiva da amostra do doente 33 da população estudada, 

recorrendo à tecnologia de NGS (Tabela VIII.3, anexo A ), revelou uma transição de timina 

para citosina em homozigotia, no codão 750 do gene TfR2 (c.2249 T>C), com uma cobertura 

de 4 leituras para o nucleótido de referência e 215 leituras para o nucleótido alterado, tendo 

como consequência a substituição do aminoácido leucina (CTG) por prolina (CCG) (Tabela 

IV.5). Esta variante também não se encontra descrita nas bases de dados Ensemble 

(http://www.ensembl.org/index.html consultado a 06/10/2014), GeneCards® 

(http://www.genecards.org/ 06/10/2014) e Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

06/10/2014). 

Tabela IV.5: Deteção da alteração c. 2249 T>C, p.L750P no exão 18 do gene TfR2  do doente 33 da população 

estudada. 

Nº 
Doente Gene Cromossoma  Ref Alt. GT CA 

(Ref;Alt) CT FV ID 

33 TfR2 7 T C 1/1 4;215 219 0,982 c. 2249 
T>C 

Ref.: Nucleótido de referência para a referida posição no gene. 
Alt. : Alteração nucleotídica encontrada: GT: Genótipo identificado para a variante 
CA: Cobertura alélica; CT: Cobertura total; FV: Frequência da variante 
ID: Identificação da variante; 1/1: Homozigotia 0/1: Heterozigotia 

 Recorreu-se a sequenciação automática de Sanger do fragmento de DNA amplificado 

com 436 pb, englobando o exão 18 do gene TfR2, para a confirmação da alteração c. 2249 

T>C no gene TfR2, (Figura VI.7 ). 



IV. Apresentação e discussão de resultados 

 

53 
 

 
Figura IV.7: Validação da variante p.L750P no exão 18 do gene TfR2: A-Amplificação do fragmento de 436 pb 
do exão 18 do gene TfR2, visível em gel de agarose. B-Eletroferograma da reação de sequenciação por Sanger. 
M-Marcador de massa molecular 100pb DNA Ladder. 1- Fragmento correspondente à amplificação do DNA do 
doente número 33, (Tabela VI.3, anexo A) . CN-Controlo negativo que corresponde a uma reação de PCR 
realizada na ausência de DNA. 

 O eletroferograma da figura IV.7 confirma a presença da alteração c.2249 T>C em 

homozigotia no doente número 33. 

IV.2.3.2 Estudo do impacto da variante c.2249 T>C; p.L750P ao 

nível da proteína TfR2 

 Como esta alteração missense não se encontra descrita nas bases de dados nem 

existe qualquer referência quanto à sua patogenicidade, recorreu-se à ferramenta 

bioinformática PolyPhen-2 de modo a avaliar o seu efeito a nível da proteína. Foram 

calculados os modelos HumDiv e HumVar (Figura IV.8 ), os quais permitem prever o impacto 

patogénico da variante na proteína. 

 
Figura IV.8: Previsão da patogenicidade da alteração  p.L750P na proteína TfR2 através da ferramenta 
bioinformática PolyPhen-2 : A- Cálculo da simulação do impacto da alteração p.L750P na proteína TfR2 
recorrendo ao modelo HumDiv. B- Cálculo da simulação do impacto da alteração p.L750P na proteína TfR2 
recorrendo ao modelo HumVar. 

 Realizou-se um alinhamento múltiplo no PolyPhen-2 das sequências de aminoácidos 

das proteínas TfR2 de várias espécies de mamíferos para investigar a conservação do 

aminoácido L750 em termos evolutivos (Figura IV.9 ). 
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Figura IV.9: Alinhamento múltiplo das sequências de aminoácidos das proteínas TfR2 de 10 espécies de 
mamíferos utilizando o programa PolyPhen-2. 

 A variante missense p.L750P apresenta um score de 0,963 no modelo HumDiv e de 

0,837 no modelo HumVar, apontando para uma elevada probabilidade de provocar um 

impacto nocivo ao nível da proteína TfR2. 

 Esta alteração no DNA provoca a substituição do aminoácido leucina 750 por prolina 

na proteína TfR2. A leucina é um aminoácido hidrofóbico com cadeia lateral apolar e um 

índice de hidrofobicidade de 3,8. Por outro lado, a prolina apresenta-se como um aminoácido 

com cadeia lateral apolar mas com um índice de hidrofobicidade de 1,6 tornando-o mais 

hidrofílico que a leucina. A cadeia lateral da prolina em forma de anel confere-lhe uma 

elevada rigidez. Tornando-a responsável pela redução da flexibilidade das cadeias peptídicas 

onde se localiza [53]. Neste caso, a alteração do índice de hidrofobicidade e também a 

diminuição da flexibilidade do aminoácido poderão provocar modificações conformacionais na 

proteína TfR2. O facto de os aminoácidos 607 a 760 da TfR2 estarem de alguma forma 

envolvidos na interação com a HFE, a alteração p.P750L pode de alguma forma modificar a 

interação entre estas duas proteínas, levando a uma alteração da homeostase do ferro [55].  

 O alinhamento múltiplo das sequências homólogas da proteína TfR2 de espécies 

diferentes de mamíferos mostra que o aminoácido L750 é extremamente conservado em 

termos evolutivos nas diferentes espécies (Figura IV.9 ), indicando que uma alteração deste 

aminoácido poderá desencadear algum processo patológico. 

 Os estudos in silico efetuados mostram que existe uma grande probabilidade da 

alteração p.L750P possuir um efeito patogénico. Assim sendo, prevê-se que a presença da 

alteração p.L750P no gene TfR2 em homozigotia é suficiente para nos permitir estabelecer 

uma associação genótipo/fenótipo. No caso específico do doente 33, a presença do genótipo 

TfR2 [c.2249 T>C]; [c.2249 T>C] é compatível com o desenvolvimento de hemocromatose 

hereditária do tipo III.  
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IV.2.4 Caso 4 

IV.2.4.1 Gene TfR2, variante c. 967-1 G>C 

 O caso 4 refere-se a um doente do sexo masculino, 69 anos, com um nível de ferro 

sérico de 198 µg/dL, uma ferritina sérica de 1930 ng/mL, uma saturação de transferrina de 

100% e teste genético primário negativo para hemocromatose hereditária. 

 A sequenciação do DNA do doente 28 da população estudada (Tabela VIII.3, anexo 

A), recorrendo à tecnologia de NGS, revelou uma transversão de guanina para citosina em 

homozigotia, no nucleótido c.967-1 do gene TfR2 (c.967-1 G>C), com uma cobertura de 0 

leituras para o nucleótido de referência e 453 leituras para o nucleótido alterado (Tabela IV.6). 

Esta variante não se encontra descrita nas bases de dados Ensemble 

(http://www.ensembl.org/index.html consultado a 06/10/2014), GeneCards® 

(http://www.genecards.org/ 06/10/2014) e Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

06/10/2014). 

Tabela IV.6: Deteção da alteração c.967-1 C>T no intrão 7 do gene TfR2 por NGS, do doente 28 da população 
estudada. 

Nº 
Doente Gene Cromossoma  Ref Alt. GT CA 

(Ref;Alt) CT FV ID 

28 TfR2 7 G C 1/1 0;453 453 1 c.967-1 C>T 
Ref.: Nucleótido de referência para a referida posição no gene. 
Alt. : Alteração nucleotídica encontrada: GT: Genótipo identificado para a variante 
CA: Cobertura alélica; CT: Cobertura total; FV: Frequência da variante 
ID: Identificação da variante; 1/1: Homozigotia 0/1: Heterozigotia 

 A alteração c.967-1 G>C no gene TfR2 foi confirmada por sequenciação de Sanger do 

fragmento de DNA amplificado com 588 pb, englobando os exões 7 e 8 e o intrão 7 do gene 

TfR2. (Figura VI.10 ). 
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Figura IV.10: Validação da variante c.973-1 G>C no intrão 7 do gene TfR2: A-Amplificação do fragmento de 
588 pb dos exões 7,8 e intrão 7 do gene TfR2, visível em gel de agarose. B-Eletroferograma da reação de 
sequenciação por Sanger. M-Marcador de massa molecular 100pb DNA Ladder. 1-Fragmento correspondente à 
amplificação do DNA do doente número 28, (Tabela VI.3, anexo A) . CN-Controlo negativo que corresponde a uma 
reação de PCR realizada na ausência de DNA. 

 Por análise do eletroferograma acima indicado verifica-se a presença da alteração 

c.973-1 G>C em homozigotia no doente número 28. 

 

IV.2.4.2  Estudos do impacto da variante c.967-1 G>C ao nível 

do processo de splicing 

 Sendo esta uma alteração não descrita nas bases de dados e se localizar numa região 

de junção intrão/exão, recorreu-se ao estudo do seu impacto a nível do processo de splicing. 

Para tal, recorreu-se à ferramenta bioinformática Human Splicing Finder (Tabela IV.7). 

Tabela IV.7: Análise do efeito da alteração c.967-1 G>C no processo de splicing do RNA de TfR2. 

Sinal de Splicing  
Score da sequência 

nativa 
(0-100) 

Score da sequência 
alterada 
(0-100) 

Variação 
(%) 

Local aceitador de 
splicing 98,12 69,18 -29,5 

 Por análise dos dados recolhidos daquela ferramenta (Tabela IV.7), verifica-se que o 

local aceitador mutado, no final do intrão 7, apresenta um score de reconhecimento de 69,18 

enquanto o local wt é de 98,12. Esta diminuição de -29,5% do reconhecimento da sequência 

de consenso pode possivelmente alterar o mecanismo de splicing e provocar o skipping do 

exão 8 (Figura IV.11 ).  
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Figura IV.11: Ilustração do possível efeito ao níve l do processo de splicing  da alteração c .967-1 G>C: A- Os 
retângulos azuis representam os exões 7, 8 e 9 do gene TfR2, os traços horizontais a preto representam os intrões 
6, 7 e 8. A seta indica a localização da alteração B- Representação do skipping do exão 8 provocado pela 
alteração c.967-1 G>C. 

 Uma vez que o exão 8 é composto por 140 nucleótidos, o seu skipping provocará a 

alteração da grelha de leitura. Esta alteração poderá provocar a introdução e um codão STOP 

prematuro ou originar a síntese de um péptido anómalo. No primeiro caso, o mRNA será 

degradado por um mecanismo de nonsense-mediated decay e não haverá tradução do 

mRNA. No segundo caso, haverá tradução do mRNA em sequência de aminoácidos que será 

posteriormente degradada no proteossoma. Para testar estas hipóteses recorreu-se à 

ferramenta bioinformática Translate Tool da ExPASy (http://web.expasy.org/translate/), de 

modo a traduzir as sequências nucleotídica do cDNA original e do cDNA mutado nas 

sequências de aminoácidos respetivas (Figura IV.12 ). 

 
Figura IV.12:  Sequências das proteínas traduzidas a partir do mRNA  de TfR2 normal e mutado : A: sequência 
peptídica referente à proteína TfR2. B- sequência peptídica originada se o mRNA de TfR2.afetado pelo skipping do 
exão 8 fosse traduzido 
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 Comparando as duas sequências peptídicas presentes na figura IV.12, verifica-se que 

o skipping do exão 8 provoca a formação de um mRNA com um codão STOP prematuro no 

codão 304. Isto provavelmente provocar a degradação do mRNA por um mecanismo de 

nonsense-mediated decay e não haverá tradução do mRNA. 

 Como a diferença entre os scores de reconhecimento do local aceitador de splicing 

original e mutado do intrão 7 é de -29,5%, é possível supor que possa existir alguma 

capacidade de realização de um skipping correto e assim acontecer a síntese da proteína 

TfR2 normal mas a níveis mais baixo.  

 A localização crítica da alteração c.967-1 G>C numa região de junção intrão/exão, 

assim como os estudos in silico do seu impacto no processo de splicing do RNA de TfR2, 

parecem indicar que esta alteração apresenta algum efeito patogénico. Assim sendo, e em 

concreto no caso do doente 28 da população estudada, a presença do genótipo TfR2 [c.973-1 

G>C]; [c.973-1 G>C] pode possivelmente justificar o fenótipo apresentado, remetendo então 

para um possível diagnóstico de hemocromatose hereditária do tipo III. De modo a verificar 

esta hipótese e poder efetuar uma correta associação genótipo/fenótipo para este doente, 

será necessária a realização de estudos de splicing in vivo partindo do RNA extraído das 

células sanguíneas do sangue periférico do doente que apresenta esta alteração. 

 O estudo compreenderá a síntese de cDNA a partir de RNA extraído de leucócitos do 

doente 28, seguida de amplificação por PCR de uma fragmento de 339 pb contendo os exões 

6, 7, 8 e 9. Se a hipótese de a alteração c.967-1 G>C originar o skipping do exão 8 será 

amplificado um fragmento de 199 pb, caso contrário obter-se-á um fragmento de 399 pb.  

IV.2.5 Caso 5 

IV.2.5.1 Gene TfR2, variante c . 2330 C>T, p.A777V 

 Este caso é composto por um doente do sexo masculino, 36 anos, com um nível de 

ferro sérico de 236 µg/dL, uma ferritina sérica de 60 ng/mL, uma saturação de transferrina de 

86%. O doente é heterozigótico para a alteração c.187 C>G; p.H63D no gene HFE, logo 

possui um teste genético primário para hemocromatose hereditária negativo. 

 A sequenciação do DNA do doente 13 da população estudada (Tabela VIII.3, anexo 

A), recorrendo à tecnologia de NGS, revelou uma transição de citosina para timina em 

heterozigotia, no codão 777 do gene TfR2 (c.2330 C>T; p.A777V), com uma cobertura de 141 

leituras para o nucleótido de referência e 116 leituras para o nucleótido alterado, tendo como 
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consequência a substituição do aminoácido alanina (GCC) por valina (GTC), (Tabela IV.8) .

 Esta alteração missense não se encontra descrita nas bases de dados Ensemble 

(http://www.ensembl.org/index.html consultado a 06/10/2014), GeneCards® 

(http://www.genecards.org/ 06/10/2014) e Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

06/10/2014). 

Tabela IV.8:  Deteção da alteração p.A777V no exão 18 do gene TfR2 por NGS, do doente 13 da população 

estudada. 

Nº 
Doente Gene Cromossoma  Ref Alt. GT CA 

(Ref;Alt) CT FV ID 

13 TfR2 7 C T 0/1 141;116 257 0,455 c.2330 C>T;  
Ref.: Nucleótido de referência para a referida posição no gene. 
Alt. : Alteração nucleotídica encontrada: GT: Genótipo identificado para a variante 
CA: Cobertura alélica; CT: Cobertura total; FV: Frequência da variante 
ID: Identificação da variante; 1/1: Homozigotia 0/1: Heterozigotia 

 Sendo uma alteração não descrita na literatura, recorreu-se à sua confirmação por 

sequenciação de Sanger do fragmento de DNA amplificado com 436 pb, englobando o exão 

18 do gene TfR2. (Figura VI.13 ). 

 
Figura IV.13: Validação da variante pA777V no exão 18 do gene TfR2: A-Amplificação do fragmento de 436 pb 
do exão 18 do gene TfR2, visível em gel de agarose. B-Eletroferograma da reação de sequenciação por Sanger. 
M-Marcador de massa molecular 100pb DNA Ladder. 1- Fragmento correspondente à amplificação do DNA do 
doente número 13, (Tabela VII.3, anexo A) . CN-Controlo negativo que corresponde a uma reação de PCR 
realizada na ausência de DNA. 

 O eletroferograma da figura IV.13 confirma a presença da alteração c.2330 C>T em 

homozigotia no doente número 13. 
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IV.2.5.1 Estudo do impacto da variante 

nível da proteína

 O facto de esta alteração 

nem existir qualquer referência

ferramenta bioinformática PolyPhen

Foram calculados os modelos HumDiv

Figura IV.14: Previsão da patogenicidade da 
bioinformática PolyPhen-2 : A- cálculo
recorrendo ao modelo HumDiv. B- cálculo da simulação do impacto da alteração 
recorrendo ao modelo HumVar. 

 Efetuou-se, recorrendo 

sequências de aminoácidos das proteínas TfR2 de várias espécies de mamífer

a conservação evolutiva do aminoácido A777 na proteína TfR2

Figura IV.15: Alinhamento múltiplo das sequências de aminoácidos
mamíferos utilizando o programa PolyPhen

 A variante missense p.A777V apresentou um score de 1,000 no modelo 

0,999 no modelo HumVar, indicando uma elevada probabilidade 

impacto nocivo ao nível da proteína TfR2.
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Estudo do impacto da variante c.2330 C>T, p.A777V

nível da proteína  TfR2 

O facto de esta alteração missense não se encontrar descrita nas bases de dados

qualquer referência quanto à sua patogenicidade, levou-

PolyPhen-2 para avaliar o seu potencial efeito ao

HumDiv e HumVar (Figura IV.14 ). 

Previsão da patogenicidade da alteração p.A777V na proteína TfR2 através da ferramenta 
cálculo da simulação do impacto da alteração p.A777V

cálculo da simulação do impacto da alteração p.A777V

 à mesmo ferramenta PolyPhen-2, um alinhamento múltiplo 

sequências de aminoácidos das proteínas TfR2 de várias espécies de mamífer

a conservação evolutiva do aminoácido A777 na proteína TfR2 (Figura IV. 1

Alinhamento múltiplo das sequências de aminoácidos das proteínas TfR2 de 10 espécies de 
PolyPhen-2. 

A777V apresentou um score de 1,000 no modelo 

indicando uma elevada probabilidade desta alteração provocar um

impacto nocivo ao nível da proteína TfR2. 

A777
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 Esta alteração no DNA provoca a substituição do aminoácido alanina 777 por valina. A 

alanina é um aminoácido hidrofóbico com cadeia lateral apolar e um índice de hidrofobicidade 

de 1,8. Por outro lado, a alanina apresenta-se como um aminoácido com cadeia lateral apolar 

mas com um índice de hidrofobicidade de 4,2 tornando-o mais hidrofílico que a valina. A 

diferença mais significativa entre os dois aminoácidos é o tamanho da sua cadeia lateral. No 

caso da alanina, a cadeia lateral é composta por um grupo metilo (-CH3) e na valina um grupo 

isopropílo (CH3-CH-CH3), sendo este mais volumoso que o anterior [53]. As alterações no 

índice de hidrofobicidade e no volume da cadeia lateral dos resíduos podem provocar 

alterações a nível do folding e conformação da proteína, modificando a sua função. Neste 

caso, a localização da alteração no domínio extracelular da proteína TfR2 

(http://www.uniprot.org/uniprot/Q9UP52) poderá alterar de alguma forma a sua interação com 

a proteína HFE [55]. 

 O alinhamento múltiplo das sequências homólogas da proteína TfR2 mostra que o 

aminoácido A777 é extremamente conservado entre as várias espécies (Figura IV.15 ), 

indiciando que uma alteração deste aminoácido pode provocar algum tipo de processo 

patológico. 

 Tendo em consideração, por um lado os resultados da análise in silico efetuada para a 

avaliação do efeito patológico da variante p.A777V na proteína TfR2, e por outro lado os 

conhecimentos existentes sobre o efeito da variante p.H63D na proteína HFE, assim como  o 

papel que estas desempenham na regulação do metabolismo do ferro, é de presumir que a 

presença do genótipo HFE [c.187 C>G]; [=],TfR2: [c.2330 C>T]; [=] no doente 13 pode ser 

responsável pelo desenvolvimento do fenótipo apresentado. 

IV.2.6 Caso 6 

IV.2.6.1 Gene TfR2, variante c . 2255 G>A, p.R752H  

 Neste caso temos um doente do sexo masculino, 42 anos, com um nível de ferro 

sérico de 112 µg/dL, uma ferritina sérica de 676 ng/mL e uma saturação de transferrina de 

77%. O doente é heterozigótico para a alteração c.187 C>G; p.H63D logo possui um teste 

genético primário para hemocromatose hereditária negativo. 

 A sequenciação do DNA da amostra do doente 21 da população estudada (Tabela 

VIII.3, anexo A ), recorrendo à tecnologia de NGS, revelou uma transição de guanina para 

adenina em heterozigotia, no codão 752 do gene TfR2 (c.2255 G>A; p.R752H), com uma 

cobertura de 70 leituras para o nucleótido de referência e 99 leituras para o nucleótido 
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alterado, tendo como consequência a substituição do aminoácido arginina (CGC) por histidina 

(CAC), (Tabela IV.9 ). Esta variante encontra-se descrita na base de dados Ensemble 

(http://www.ensembl.org/index.html consultado a 06/10/2014), como rs41295942 e apresenta 

uma frequência na população europeia de 1,6%. 

Tabela IV.9: Deteção da alteração c.2255 G>A no exão 18 do gene TfR2 no doente 21 da população estudada. 

Nº 
Doente Gene Cromossoma  Ref Alt. GT CA 

(Ref;Alt) CT FV ID 

21 TfR2 7 G A 0/1 70;99 169 0,586 c.2255 G>A; 
p.R752H 

 Como esta alteração missense já se encontra descrita nas bases de dados, não se 

confirmou a sua presença por sequenciação de Sanger. Esta alteração está descrita na 

literatura como modificadora de fenótipo [56].  

IV.2.6.1 Estudo do impacto da variante c.2255 G>A, p.R752H ao 

nível da proteína TfR2 

 Apesar de esta alteração já estar descrita na literatura, não se encontram dados 

referentes à sua patogenicidade, levando-nos a recorrer à ferramenta bioinformática 

PolyPhen-2 para a avaliar o seu potencial efeito ao nível da proteína. Foram calculados os 

modelos HumDiv e HumVar (Figura IV.16 ). 

 
Figura IV.16: Previsão da patogenicidade da alteraçã o p .R752H na proteína TfR2 através da ferramenta 
bioinformática PolyPhen-2 : A- cálculo da simulação do impacto da alteração p.R752H na proteína TfR2 
recorrendo ao modelo HumDiv. B- cálculo da simulação do impacto da alteração p.R752H na proteína TfR2 
recorrendo ao modelo HumVar. 
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 Para analisar a conservação do aminoácido R752 em termos evolutivos, efetuou-se 

uma alinhamento múltiplo das sequências de aminoácidos das proteínas TfR2 de várias 

espécies de mamíferos (Figura IV.17). 

 A variante p.R752H apresenta um score de 1,000 no modelo HumDiv e de 0,980 no 

modelo HumVar (Figura IV.16 ), indicando uma elevada probabilidade de provocar um 

impacto nocivo a nível da proteína TfR2. 

 Esta alteração no DNA provoca a substituição do aminoácido arginina 752 por 

histidina. O aminoácido arginina é um aminoácido hidrofílico, com uma cadeia lateral polar e 

um índice de hidrofobicidade de -4,5. Por outro lado, a histidina é um aminoácido hidrofílico 

com uma cadeia lateral polar e um índice de hidrofobicidade de -3,9, tornando-o ligeiramente 

mais hidrofóbico que a arginina. A maior diferença entre os dois aminoácidos é a cadeia 

lateral, a arginina possui uma cadeia lateral linear ao passo que a histidina apresenta uma 

cadeia lateral em anel, tornando-a ligeiramente menos volumosa e menos flexível que a 

arginina. A alteração do índice de hidrofobicidade, do volume e flexibilidade da cadeia lateral 

podem originar modificação a nível da conformação da proteína [53].  

 Devido à localização do aminoácido R752 no domínio extracelular da TfR2 

(http://www.uniprot.org/uniprot/Q9UP52), e sabendo que os aminoácidos 607 a 760 participam 

de alguma forma na interação com a proteína HFE, existe a possibilidade de a alteração 

p.R752H poder de alguma forma afetar a interação entre a TfR2 e a HFE [55].  
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Figura IV.17: Alinhamento múltiplo das sequências de aminoácidos das proteínas TfR2 de 10 espécies de 
mamíferos utilizando o programa PolyPhen-2. 
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 A análise do alinhamento múltiplo (Figura IV.17 ) amostra que o aminoácido 752R é 

altamente conservado em termos evolutivos, possivelmente indiciando que este aminoácido 

tem algum papel importante a nível da função da proteína TfR2 [56].  

 Na análise dos dados obtidos do estudo da população descrita em anexo (Tabela 

VIIi.3, anexo A ) verificou-se que esta alteração era a alteração missense mais frequente na 

população estudada (3,23%). Assim, efetuou-se uma análise estatística (teste de Qui 

quadrado) de modo a avaliar se existia alguma diferença na frequência desta variante entre a 

população doente aqui estudada e a população geral europeia utilizada pela base de dados 

Ensemble. Recorreu-se à ferramenta bioinformática Chi-Square Test (quantpsy.org) [57], 

utilizandado as frequências dos dois alelos (normal e mutado) nas duas populações (Tabela 

IV.10). 

Tabela IV.10: Cálculo da significância entre as frequências da alteração p.R752H entre a população estudada e a 
população europeia descrita na base de dados Ensemble. 

 Alelo normal (G)  Alelo mutado (A)  
População estudada (Doente)  0,967 0,033 

População europeia ( Ensemble ) 0,984 0,016 
  Valor-p =0.892 

 A análise estatística efetuada revelou um valor de p de 0,08 logo superior a 0,05; 

assim sendo, não existe uma diferença significativa quanto à presença dos alelos G e A nas 

duas populações. 

 Por análise dos estudos in silico efetuados para a avaliação do efeito patológico da 

variante p.R752H na proteína TfR2, dos conhecimentos existentes sobre o efeito da variante 

p.H63D na proteína HFE, assim como o papel que estas desempenham na regulação do 

metabolismo do ferro, é de presumir que a presença o genótipo HFE [c.187 C>G]; [=],TfR2: 

[c.2255 G>A]; [=] no doente 21 possa ser responsável pelo desenvolvimento do fenótipo 

apresentado. Será necessária a realização de estudos funcionais para investigar o efeito da 

alteração p.R752H na proteína TfR2. Será também interessante efetuar estudos de 

associação entre a p.H63D e a p.R752H para testar a hipótese de que o genótipo deste 

doente é causador de doença. E também se poderá efetuar a pesquisa desta alteração numa 

população de doentes com hemocromatose hereditária, de modo a apurar se existem 

diferenças significativas quanto à presença dos alelos G e A entre a população normal e a 

doente. 

  



IV. Apresentação e discussão de resultados 

 

65 
 

IV.3 Aplicação do NGS no diagnóstico de Hemocromato se Hereditária 

 A tecnologia de NGS aliada à metodologia TSCA é uma mais-valia para a análise 

simultânea de um grande número de amostras, pois trata-se de uma técnica de aplicação fácil 

e rápida com menores custos que as metodologias tradicionais. De momento, com base 

numa pesquisa realizada na base de dados Pubmed a 12-02-2015, não se encontram 

referências quanto à aplicação da técnica de NGS ao diagnóstico de hemocromatose 

hereditária. Sendo a HH uma doença multigénica e o diagnóstico genético tradicional incidir 

apenas num único gene, parece ser mais útil a aplicação desta técnica e metodologia no 

diagnóstico laboratorial. Este trabalho foi apresentado na 18ª Reunião da Sociedade 

Portuguesa de Genética (Figura VIII.4, anexo D ). 
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IV.4 Estudos funcionais de uma nova variante da pro teína hemojuvelina 

P124L 

 Recentemente, foi identificada no nosso laboratório a presença de uma nova variante 

da proteína HJV num doente com fenótipo grave de hemocromatose hereditária. Em causa 

está a alteração p.P124L, que origina a substituição do aminoácido prolina por lisina no codão 

124. 

 Tendo como objetivo avaliar se esta alteração é uma mutação ou um polimorfismo, foi 

realizado um screening populacional para a sua pesquisa, por amplificação do exão 3 do 

gene HJV seguida de sequenciação como indicado no capítulo III.2.1 (Figura IV.18 ).  

 
Figura IV.18: Etapas da para o screening populaciona l para a pesquisa da alteração c.371 C>T no gene 
HJV: A-Exemplo do perfil eletroforético da amplificação do fragmento de 669 pb referente ao exão 3 do gene HJV; 
M-Marcador de massa molecular 100 pb DNA Ladder: 1- Amplificação de uma amostra, fragmento referente à 
amplificação do exão 3 do gene HJV; CN- Controlo negativo, corresponde a uma reação de PCR na ausência de 
DNA. B-Eletroferograma da reação de sequenciação do do fragmento amplificado na imagem A 

 Na imagem B da figura IV.16 verifica-se que esta amostra não é portadora da 

alteração c.371 T>C. Neste screening populacional foram analisadas 113 amostras, relativas 

a 226 alelos, onde a frequência para o alelo original (C) foi de 1,00 e para o alelo alterado (T) 

foi 0,00. Como a frequência para o alelo mutado (T) é inferior a 0,01, conclui-se que a 

alteração c.371 C>T; p.P124L não é um polimorfismo. 

 

IV.4.1 Clonagem do cDNA HJV no vetor pEGFP-N1 

 Com o objetivo de estudar in vitro o efeito da alteração p.P124L ao nível da proteína 

HJV, recorrendo às técnicas de western-blot e de imunocitoquímica, escolheu-se o vetor 

pEGFP-N1 para obter a fusão da proteína HJV com a proteína GFP. O primeiro passo da 

construção foi a amplificação do fragmento de 1298 pb correspondente ao cDNA HJV com os 
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linkers das enzimas EcoRI e KpnI (HJV_linkers) a partir de cDNA de fígado sintetizado a partir 

de RNA total de fígado humano (Figura IV.19 ), seguindo o procedimento descrito no capítulo 

III.2.2.  

 
Figura IV.19: Visualização do fragmento da amplifica ção por PCR do produto HJV_ linkers  em gel de 
agarose:  M- Marcador de massa molecular 1kb DNA Ladder; 1- Produto de amplificação do HJV_linkers; CN: 
Controlo negativo correspondente a uma reação de PCR na ausência de DNA. 

 No canal 1 da figura IV.16 verifica-se presença de um fragmente com uma massa 

molecular entre 1000 e 1500 pb correspondente ao produto de amplificação, HJV_linkers, a 

partir de cDNA de fígado. 

 Posteriormente, com o intuito de selecionar o produto HJV_linkers com menor número 

de mutações, procedeu-se à ligação do produto da amplificação anterior, purificado, ao vetor 

TOPO-TA®. Após a extração dos DNAs plasmídicos, realizou-se um screening por PCR para 

avaliar o tamanho do inserto ligado ao vetor (capítulo III.2.3). Neste passo espera-se a 

presença de um produto de amplificação com 1518 pb referente ao inserto HJV_linkers e uma 

porção do vetor TOPO-TA (Figura IV.20 ) 

 
Figura IV.20: Visualização dos produtos de amplifica ção obtidos na realização do screening  da ligação ao 
vetor TOPO ®-TA por PCR: M- Marcador de massa molecular 1kb DNA Ladder; 1, 2, 3, 4 e 5- Produtos do PCR de 
screening. 
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 Deste screening, foram selecionadas os clones dos canais 4 e 5 pois apresentaram 

um fragmento de amplificação com um tamanho entre os 1500 e 2000 pb, de acordo com o 

tamanho esperado para a inserção do produto HJV_linkers. Estes clones foram utilizados 

para a realização de miniculturas como descrito no capítulo III.2.4.  

 Dos plasmídeos extraídos das miniculturas realizou-se um screening por restrição com 

as enzimas EcoRI e KpnI, de modo a verificar mais uma vez se o inserto ligado ao vetor 

TOPO®-TA era o desejado e também verificar se os linkers eram reconhecidos. Após o 

screening por digestão, procedeu-se à sequenciação dos insertos por sequenciação de 

Sanger, como descrito no capítulo III.2.4 (Figura IV.21 ). 

 
Figura IV.21: Etapas da análise das construções TOPO- TA+HJV_ linkers : A-  Exemplo do perfil eletroforético da 
digestão da construção TOPO-TA+HJV_linkers pelas enzimas EcoRI e KpnI, M- Marcador de massa molecular 1kb 
DNA Ladder; 1- Construção TOPO-TA+HJV_linkers digerida; 2- Representação do perfil eletroforético da 
construção TOPO-TA+HJV_linkers não digerido. B e C: Eletroferogramas das reações de sequenciação das 
construções TOPO-TA+HJV estão assinalados as sequências de reconhecimento das enzimas e também a 
fronteira, inserto/vetor. D- Eletroferograma da construção TOPO-TA+HJV_3#1_mut, com a identificação da 
mutação nela encontrada. 

 

 Na imagem A da figura IV.21 verifica-se que, no canal 1, existem 2 fragmentos, um de 

maior massa molecular referente ao vetor TOPO-TA vazio e um fragmento de menor massa 

referente ao inserto HJV_linkers (1298 pb), concluindo-se assim que a construção (TOPO-
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TA+HJV_linkers) do canal 1 apresenta o inserto desejado e que este é reconhecido pelas 

enzimas de restrição. No canal 2 está representada a construção TOPO-TA+HJV_Linkers não 

digerida, podendo observar-se as diversas conformações do plasmídeo. Após a confirmação 

da presença do inserto desejado no plasmídeo, procedeu-se à análise da sequência 

nucleotídica por sequenciação de Sanger como descrito no capítulo III.2.4. 

 Nas imagens B e C verifica-se que as sequências de reconhecimento das enzimas 

estão completas e corretas. De entre todas as construções obtidas durante este trabalho, foi 

selecionada a construção TOPO-TA+HJV_3#1_mut por ser a que apresentou menor número 

de mutações. Na imagem D está representada a mutação presente nessa construção e 

correspondente à transição de uma adenina para uma guanina.  

 Com o objetivo final de obter a construção TOPO-TA+HJVwt foi necessário recorrer à 

técnica de mutagénese dirigida para reverter a mutação presente na construção TOPO-

TA+HJV_3#1_mut, como descrito no capítulo III.2.5 (Figura IV.22 ). 

 
Figura IV.22: Eletroferograma da construção TOPO-TA+H JV_3#1_mut após mutagénese dirigida:  assinalada 
está a base que sofreu mutagénese. 

 Por análise do eletroferograma da figura IV.22 verifica-se que a mutação existente na 

construção TOPO-TA+HJV_3#1_mut foi revertida e que não existem outras mutações na 

construção. Assim sendo, foi conseguida a produção da construção TOPO-TA+HJVwt. 

 O passo final desta estratégia consistiu na clonagem do cDNA HJVwt no vetor pEGFP-

N1, para a fusão da proteína HJV com a proteína GFP. Para tal, foi necessária a restrição 

enzimática da construção TOPO-TA+HJVwt e do vetor pEGFP-N1 com as enzimas EcoRI e 

KpnI, seguida de purificação em gel de agarose, como descrito no capítulo III.2.6 (Figura 

IV.23). 



IV. Apresentação e discussão de resultados 

 

70 
 

 
Figura IV.23: Purificação em gel de agarose dos prod utos de digestão da construção TOPO-TA+HJVwt e do 
vetor pEGFP-N1:  M- Marcador de massa molecular 1kb DNA Ladder; 1- Produto da digestão do vetor pEGFP-N1; 
2- Produto da digestão da construção TOPO-TA+HJVwt. 

 O canal 1 apresenta um fragmento de massa molecular mais elevada relativa ao vetor 

pEGFP digerido (4713 pb), enquanto o canal 2 apresenta dois fragmentos. O fragmento de 

maior massa molecular corresponde ao vetor TOAPO-TA sem o cDNA HJVwt e o fragmento 

de menor massa molecular é referente ao cDNA HJVwt (1298 pb). Estes fragmentos foram 

extraídos, purificados e posteriormente procedeu-se à ligação do cDNA HJVwt ao vetor 

pEGFP-N1, como descrito no capítulo III.2.6. 

 Após a ligação e a transformação de bactérias competentes, efetuou-se o screening 

por PCR para avaliar a presença do inserto cDNA HJVwt no vetor pEGFP-N1. Após a 

confirmação, realizou-se uma minicultura, extraiu-se o DNA plasmídico e sequenciou-se por 

Sanger, como descrito no capítulo III.2.6 (Figura IV.24 ). 

 
Figura IV.24: Etapas da análise da construção pEGFP+HJ Vwt: A-  Visualização do produto do screening por 
PCR dos clones transformados com o produto de ligação pEGFP+HJVwt, M- Marcador de massa molecular 1kb 
DNA Ladder, 1- Fragmento referente à amplificação da reação de screening por PCR, CN- Controlo negativo que 
corresponde a uma reação de PCR na ausência de DNA. B- Eletroferogramas das regiões de fronteira entre o 
inserto HJVwt e o vetor pEGFP-N1. 
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 Na imagem A, o canal 1 apresenta um fragmento de aproximadamente 1500 pb, o 

qual corresponde ao fragmento esperado para a ligação do cDNA HJVwt ao vetor pEGFP-N1 

(1532 pb). Na imagem B verifica-se que a ligação ao pEGFP-N1 foi conseguida, obtendo-se a 

construção pEGFP+HJVwt. 

 O objetivo de obter uma construção que permitisse expressar numa linha celular a 

proteína HJV ligada a um marcador fluorescente foi conseguido. Esta construção será 

utilizada na futura continuação deste trabalho. 
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 Do trabalho realizado nesta dissertação conclui-se que a desregulação da homeostase 

do ferro que leva à sebrecarga pode ter uma base genética. Apesar de existirem diversos 

tipos de Hemocromatose Hereditária, os sintomas são em grande parte comuns, tais como, 

cirrose hepática, carcinoma hepatocelular, arritmias, cardiomiopatias, diabetes, 

hiperpigmentação da pele, hipotiroidismo e hipogonadismo [28].  

 Para além da Hemocromatose Hereditária do tipo I (a mais comum, causada por 

mutações frequentes no gene HFE) existem outros tipos de hemocromatose hereditária 

resultantes de mutações noutros genes relacionados com o metabolismo do ferro. Por vezes 

existem doentes que não têm nenhum dos genótipos de risco em HFE mas apresentam um 

fenótipo grave de sobrecarga em ferro, como apresentado nos 88 doentes selecionados para 

este estudo. Nestes casos, o clínico necessita identificar se a sobrecarga em ferro é de causa 

hereditária. Assim, implementou-se uma metodologia laboratorial (por NGS) que permite 

efetuar uma pesquisa de alterações genéticas em vários genes simultaneamente (HFE, HJV, 

HAMP, TfR2, SLC40A1 e FTL), rápida e de mais baixo custo que a sequenciação tradicional 

por Sanger. 

 Os dados obtidos permitiram identificar 1242 alterações, correspondentes a 55 

variantes genéticas diferentes, 16 das quais não estão descritas na literatura. Destas 16 

variantes foram identificadas 5 potencialmente patogénicas (p.Y230C na proteína HFE, a 

p.L750P e p.A777V na proteína TfR2 e a alteração c.967-1 G>C no último nucleótido do intrão 

7 do gene TfR2 e a aletração c.-25 G>A na região 5'-UTR do gene HAMP).  

 Dos 88 doentes estudados, foi possível estabelcer para 5 doentes uma associação 

genótipo/fenótipo que explique o fenótipo apresentado. Foi o caso dos doentes número 87 e 

88, em que a presença da alteração c.-25 G>A em homozigotia na região 5’-UTR do gene 

HAMP provoca a diminuição dos níveis de hepcidina originando um fenótipo de 

Hemocromatose Juvenil. No caso do doente número 33, a presença da alteração c.2249 T>C; 

p.L750P em homizigotia no gene TfR2 pode justificar o fenótipo, concluindo-se que sofre de 

Hemocromatose Hereditária do tipo III. Os estudos in silico evidenciam que a alteração 

p.L750P pode, de alguma forma, modificar a função da proteína TfR2.  

 Outro caso é o do doente número 28 que possuí a alteração c.967-1 G>C em 

homozigotia no gene TfR2. Os estudos in silico evidenciam que esta alteração pode 

influenciar o processo de splicing causando o skipping do exão 8 do mRNA TfR2. Por sua 

vez, o skipping do exão 8 origina o aparecimento de um codão STOP prematuro no mRNA, 

causando a degradação deste por um mecanismo de nonsense mediated decay, podendo 
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impedir a sua tradução em sequência peptídica. A presença desta alteração em homozigotia 

neste doente justifica o desenvolvimento de hemocromatose do tipo III.  

 No caso do doente 13, este apresenta uma heterozigotia composta para a alteração 

c.2330 T>C; p.A777V no gene TfR2 e c.187 C>G; p.H63D no gene HFE. Os estudo in silico 

realizados para a alteração p.A777V mostram que esta afeta a funcionalidade da proteína 

TfR2. Esta alteração poderá não ter uma efeito notório num doente sem alterações no gene 

HFE, no entanto podemos hipotizar um efeito nocivo aditivo num doente que co-herdou a 

mutação c.187 C>G no gene HFE. 

  Fica assim por esclarecer o fenótipo apresentado pelos restantes doentes da 

população selecionada, podendo estes doentes apresentar mutações noutros genes 

relacionados com o metabolismo do ferro, provavelmente alguns deles ainda desconhecidos. 

 O facto do teste genético primário para o diagnóstico de Hemocromatose Hereditária 

se focar apenas na pesquisa de duas mutações específicas no gene HFE (Hemocromatose 

Hereditária Clássica), origina a falha no diagnóstico de muitos doentes que apresentem outros 

tipos de HH. Para que esses doentes tenham um diagnóstico correto, a aplicação da 

tecnologia de NGS associada à metodologia TSCA no diagnóstico laboratorial seria uma 

mais-valia, tanto para os doentes, como para o clínico. A criação da tecnologia de NGS foi um 

marco histórico, como quando Sanger em 1967 propôs o seu método de sequenciação. A 

NGS apresenta várias vantagens em relação às metodologias tradicionais, sendo mais rápida, 

com menor custo (chegando a ser 6 vezes mais barata) e torna possível a análise simultânea 

de dezenas de amostras. 
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 Após os resultados e as conclusões retiradas com a realização deste trabalho, seria 

interessante pensar em algumas perspetivas futuras, de modo a compreender um pouco 

melhor os mecanismos de desenvolvimento de hemocromatose hereditária.  

 Em primeiro lugar é importante melhorar a deteção de alguns amplicões (amplicões 33 

e 57) por redefenição dos primers destes amplicões ou analise dos exões 2 e 17 do gene 

TfR2 por sequenciação de Sanger. Deste modo todos os genes os 6 genes analisados na 

população escolhida ficariam cobertos. 

 Será interessante a realização de estudos funcionais in vitro (recorrendo a 

metodologias tais como imunocitoquímica e western blot), para melhor compreender o efeito 

funcional das novas alterações missense identificadas no decorrer deste trabalho, 

nomeadamente a p.Y230C na proteína HFE e as alterações p.L750P e p.A777V na proteína 

TfR2.  

 No caso da alteração c.973-1 G>C, no gene TfR2, é fundamental a realização de 

estudos de splicing in ex-vivo de modo a investigar qual o seu real efeito a nível do 

processamento do mensageiro. Para tal, será necessária a extração de RNA de linfócitos a 

partir uma amostra de sangue do doente em causa, a sua transcrição para cDNA e 

amplificação por PCR usando oligonucleotidos iniciadores localizados no exões 6 e 9. 

 Dado haver na literatura alguma controvérsia quanto ao efeito patogénico ou não da 

alteração p.R752H em TfR2 é de todo o interesse a realização de um screening populacional, 

numa população de doentes com sobrecarga em ferro e numa população normal, com o 

objetivo de comparar a sua frequência em ambas as populações, outra investigação a realizar 

seria verificar por estudos funcionais, para investigar qual o efeito desta alteração na 

interação entre as proteínas HFE e TfR2.  

 Para conhecer melhor o efeito da alteração p.P124L na proteína HJV, será 

fundamental a continuação da realização dos estudos funcionais in vitro iniciados neste 

trabalho. Nomeadamente, a aplicação da técnica de mutagénese dirigida in sito para a 

obtenção das construções pEGFP+HJV_P124L, pEGFP+HJV_C119F, pEGFP+HJV_D172E e 

pEGFP+HJV_G320V. Após a obtenção das construções acima indicadas, recorrer-se-á às 

técnicas de western blot e imunocitoquímica, para avaliar o efeito desta alteração a nível do 

processamento da hemojuvelina e a da sua localização na célula. 
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VIII.1 Anexo A- Sequências genéticas, amplicões, mi sturas e condições de 

PCR, oligonucleótidos iniciadores e código genético  

Sequência do gene  HFE: adaptado de (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/526253097) 

 

Legenda : Este estilo: regiões UTR; Este estilo : Regiões codificantes; Este estilo: regiões 

não codificantes. 

 

26087509 CTAAAGTTCTGAAAGACCTGTTGCTTTTCACCAGGAAGTTTTACTGGGCATCTCCTGAGC 26087568 

26087569 CTAGGCAATAGCTGTAGGGTGACTTCTGGAGCCATCCCCGTTTCCCCGCCCCCCAAAAGA 26087628 

26087629 AGCGGAGATTTAACGGGGACGTGCGGCCAGAGCTGGGGAAATGGGCCCGCGAGCCAGGCC 26087688 

26087689 GGCGCTTCTCCTCCTGATGCTTTTGCAGACCGCGGTCCTGCAGGGGCGCTTGCTGCGTGA 26087748 

26087749 GTCCGAGGGCTGCGGGCGAACTAGGGGCGCGGCGGGGGTGGAAAAATCGAAACTAGCTTT 26087808 

26087809 TTCTTTGCGCTTGGGAGTTTGCTAACTTTGGAGGACCTGCTCAACCCTATCCGCAAGCCC 26087868 

26087869 CTCTCCCTACTTTCTGCGTCCAGACCCCGTGAGGGAGTGCCTACCACTGAACTGCAGATA 26087928 

26087929 GGGGTCCCTCGCCCCAGGACCTGCCCCCTCCCCCGGCTGTCCCGGCTCTGCGGAGTGACT 26087988 

26087989 TTTGGAACCGCCCACTCCCTTCCCCCAACTAGAATGCTTTTAAATAAATCTCGTAGTTCC 26088048 

26088049 TCACTTGAGCTGAGCTAAGCCTGGGGCTCCTTGAACCTGGAACTCGGGTTTATTTCCAAT 26088108 

26088109 GTCAGCTGTGCAGTTTTTTCCCCAGTCATCTCCAAACAGGAAGTTCTTCCCTGAGTGCTT 26088168 

26088169 GCCGAGAAGGCTGAGCAAACCCACAGCAGGATCCGCACGGGGTTTCCACCTCAGAACGAA 26088228 

26088229 TGCGTTGGGCGGTGGGGGCGCGAAAGAGTGGCGTTGGGGATCTGAATTCTTCACCATTCC 26088288 

26088289 ACCCACTTTTGGTGAGACCTGGGGTGGAGGTCTCTAGGGTGGGAGGCTCCTGAGAGAGGC 26088348 

26088349 CTACCTCGGGCCTTTCCCCACTCTTGGCAATTGTTCTTTTGCCTGGAAAATTAAGTATAT 26088408 

26088409 GTTAGTTTTGAACGTTTGAACTGAACAATTCTCTTTTCGGCTAGGCTTTATTGATTTGCA 26088468 

26088469 ATGTGCTGTGTAATTAAGAGGCCTCTCTACAAAGTACTGATAATGAACATGTAAGCAATG 26088528 

26088529 CACTCACTTCTAAGTTACATTCATATCTGATCTTATTTGATTTTCACTAGGCATAGGGAG 26088588 

26088589 GTAGGAGCTAATAATACGTTTATTTTACTAGAAGTTAACTGGAATTCAGATTATATAACT 26088648 

26088649 CTTTTCAGGTTACAAAGAACATAAATAATCTGGTTTTCTGATGTTATTTCAAGTACTACA 26088708 

26088709 GCTGCTTCTAATCTTAGTTGACAGTGATTTTGCCCTGTAGTGTAGCACAGTGTTCTGTGG 26088768 

26088769 GTCACACGCCGGCCTCAGCACAGCACTTTGAGTTTTGGTACTACGTGTATCCACATTTTA 26088828 

26088829 CACATGACAAGAATGAGGCATGGCACGGCCTGCTTCCTGGCAAATTTATTCAATGGTACA 26088888 

26088889 CTGGGCTTTGGTGGCAGAGCTCATGTCTCCACTTCATAGCTATGATTCTTAAACATCACA 26088948 

26088949 CTGCATTAGAGGTTGAATAATAAAATTTCATGTTGAGCAGAAATATTCATTGTTTACAAG 26089008 

26089009 TGTAAATGAGTCCCAGCCATGTGTTGCACTGTTCAAGCCCCAAGGGAGAGAGCAGGGAAA 26089068 

26089069 CAAGTCTTTACCCTTTGATATTTTGCATTCTAGTGGGAGAGATGACAATAAGCAAATGAG 26089128 
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26089129 CAGAAAGATATACAACATCAGGAAATCATGGGTGTTGTGAGAAGCAGAGAAGTCAGGGCA 26089188 

26089189 AGTCACTCTGGGGCTGACACTTGAGCAGAGACATGAAGGAAATAAGAATGATATTGACTG 26089248 

26089249 GGAGCAGTATTTCCCAGGCAAACTGAGTGGGCCTGGCAAGTTGGATTAAAAAGCGGGTTT 26089308 

26089309 TCTCAGCACTACTCATGTGTGTGTGTGTGGGGGGGGGGGGCGGCGTGGGGGTGGGAAGGG 26089368 

26089369 GGACTACCATCTGCATGTAGGATGTCTAGCAGTATCCTGTCCTCCCTACTCACTAGGTGC 26089428 

26089429 TAGGAGCACTCCCCCAGTCTTGACAACCAAAAATGTCTCTAAACTTTGCCACATGTCACC 26089488 

26089489 TAGTAGACAAACTCCTGGTTAAGAAGCTCGGGTTGAAAAAAATAAACAAGTAGTGCTGGG 26089548 

26089549 GAGTAGAGGCCAAGAAGTAGGTAATGGGCTCAGAAGAGGAGCCACAAACAAGGTTGTGCA 26089608 

26089609 GGCGCCTGTAGGCTGTGGTGTGAATTCTAGCCAAGGAGTAACAGTGATCTGTCACAGGCT 26089668 

26089669 TTTAAAAGATTGCTCTGGCTGCTATGTGGAAAGCAGAATGAAGGGAGCAACAGTAAAAGC 26089728 

26089729 AGGGAGCCCAGCCAGGAAGCTGTTACACAGTCCAGGCAAGAGGTAGTGGAGTGGGCTGGG 26089788 

26089789 TGGGAACAGAAAAGGGAGTGACAAACCATTGTCTCCTGAATATATTCTGAAGGAAGTTGC 26089848 

26089849 TGAAGGATTCTATGTTGTGTGAGAGAAAGAGAAGAATTGGCTGGGTGTAGTAGCTCATGC 26089908 

26089909 CAAGGAGGAGGCCAAGGAGAGCAGATTCCTGAGCTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGGCA 26089968 

26089969 ACACAGCAAAACCCCTTCTCTACAAAAAATACAAAAATTAGCTGGGTGTGGTGGCATGCA 26090028 

26090029 CCTGTGATCCTAGCTACTCGGGAGGCTGAGGTGGAGGGTATTGCTTGAGCCCAGGAAGTT 26090088 

26090089 GAGGCTGCAGTGAGCCATGACTGTGCCACTGTACTTCAGCCTAGGTGACAGAGCAAGACC 26090148 

26090149 CTGTCTCCCCTGACCCCCTGAAAAAGAGAAGAGTTAAAGTTGACTTTGTTCTTTATTTTA 26090208 

26090209 ATTTTATTGGCCTGAGCAGTGGGGTAATTGGCAATGCCATTTCTGAGATGGTGAAGGCAG 26090268 

26090269 AGGAAAGAGCAGTTTGGGGTAAATCAAGGATCTGCATTTGGACATGTTAAGTTTGAGATT 26090328 

26090329 CCAGTCAGGCTTCCAAGTGGTGAGGCCACATAGGCAGTTCAGTGTAAGAATTCAGGACCA 26090388 

26090389 AGGCTGGGCACGGTGGCTCACTTCTGTAATCCCAGCACTTTGGTGGCTGAGGCAGGTAGA 26090448 

26090449 TCATTTGAGGTCAGGAGTTTGAGACAAGCTTGGCCAACATGGTGAAACCCCATGTCTACT 26090508 

26090509 AAAAATACAAAAATTAGCCTGGTGTGGTGGCGCACGCCTATAGTCCCAGGTTTTCAGGAG 26090568 

26090569 GCTTAGGTAGGAGAATCCCTTGAACCCAGGAGGTGCAGGTTGCAGTGAGCTGAGATTGTG 26090628 

26090629 CCACTGCACTCCAGCCTGGGTGATAGAGTGAGACTCTGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAA 26090688 

26090689 AAAAAAAAAAACTGAAGGAATTATTCCTCAGGATTTGGGTCTAATTTGCCCTGAGCACCA 26090748 

26090749 ACTCCTGAGTTCAACTACCATGGCTAGACACACCTTAACATTTTCTAGAATCCACCAGCT 26090808 

26090809 TTAGTGGAGTCTGTCTAATCATGAGTATTGGAATAGGATCTGGGGGCAGTGAGGGGGTGG 26090868 

26090869 CAGCCACGTGTGGCAGAGAAAAGCACACAAGGAAAGAGCACCCAGGACTGTCATATGGAA 26090928 

26090929 GAAAGACAGGACTGCAACTCACCCTTCACAAAATGAGGACCAGACACAGCTGATGGTATG 26090988 

26090989 AGTTGATGCAGGTGTGTGGAGCCTCAACATCCTGCTCCCCTCCTACTACACATGGTTAAG 26091048 

26091049 GCCTGTTGCTCTGTCTCCAGGTTCACACTCTCTGCACTACCTCTTCATGGGTGCCTCAGA 26091108 

26091109 GCAGGACCTTGGTCTTTCCTTGTTTGAAGCTTTGGGCTACGTGGATGACCAGCTGTTCGT 26091168 

26091169 GTTCTATGATCATGAGAGTCGCCGTGTGGAGCCCCGAACTCCATGGGTTTCCAGTAGAAT 26091228 

26091229 TTCAAGCCAGATGTGGCTGCAGCTGAGTCAGAGTCTGAAAGGGTGGGATCACATGTTCAC 26091288 

26091289 TGTTGACTTCTGGACTATTATGGAAAATCACAACCACAGCAAGGGTATGTGGAGAGGGGG 26091348 

26091349 CCTCACCTTCCTGAGGTTGTCAGAGCTTTTCATCTTTTCATGCATCTTGAAGGAAACAGC 26091408 

26091409 TGGAAGTCTGAGGTCTTGTGGGAGCAGGGAAGAGGGAAGGAATTTGCTTCCTGAGATCAT 26091468 

26091469 TTGGTCCTTGGGGATGGTGGAAATAGGGACCTATTCCTTTGGTTGCAGTTAACAAGGCTG 26091528 

26091529 GGGATTTTTCCAGAGTCCCACACCCTGCAGGTCATCCTGGGCTGTGAAATGCAAGAAGAC 26091588 

26091589 AACAGTACCGAGGGCTACTGGAAGTACGGGTATGATGGGCAGGACCACCTTGAATTCTGC 26091648 

26091649 CCTGACACACTGGATTGGAGAGCAGCAGAACCCAGGGCCTGGCCCACCAAGCTGGAGTGG 26091708 
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26091709 GAAAGGCACAAGATTCGGGCCAGGCAGAACAGGGCCTACCTGGAGAGGGACTGCCCTGCA 26091768 

26091769 CAGCTGCAGCAGTTGCTGGAGCTGGGGAGAGGTGTTTTGGACCAACAAGGTATGGTGGAA 26091828 

26091829 ACACACTTCTGCCCCTATACTCTAGTGGCAGAGTGGAGGAGGTTGCAGGGCACGGAATCC 26091888 

26091889 CTGGTTGGAGTTTCAGAGGTGGCTGAGGCTGTGTGCCTCTCCAAATTCTGGGAAGGGACT 26091948 

26091949 TTCTCAATCCTAGAGTCTCTACCTTATAATTGAGATGTATGAGACAGCCACAAGTCATGG 26092008 

26092009 GTTTAATTTCTTTTCTCCATGCATATGGCTCAAAGGGAAGTGTCTATGGCCCTTGCTTTT 26092068 

26092069 TATTTAACCAATAATCTTTTGTATATTTATACCTGTTAAAAATTCAGAAATGTCAAGGCC 26092128 

26092129 GGGCACGGTGGCTCACCCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGTGGTCACA 26092188 

26092189 AGGTCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGACCAACATGGTGAAACCCGTCTCTAAAAAAATACA 26092248 

26092249 AAAATTAGCTGGTCACAGTCATGCGCACCTGTAGTCCCAGCTAATTGGAAGGCTGAGGCA 26092308 

26092309 GGAGCATCGCTTGAACCTGGGAAGCGGAAGTTGCACTGAGCCAAGATCGCGCCACTGCAC 26092368 

26092369 TCCAGCCTAGGCAGCAGAGTGAGACTCCATCTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAGA 26092428 

26092429 ATTCAGAGATCTCAGCTATCATATGAATACCAGGACAAAATATCAAGTGAGGCCACTTAT 26092488 

26092489 CAGAGTAGAAGAATCCTTTAGGTTAAAAGTTTCTTTCATAGAACATAGCAATAATCACTG 26092548 

26092549 AAGCTACCTATCTTACAAGTCCGCTTCTTATAACAATGCCTCCTAGGTTGACCCAGGTGA 26092608 

26092609 AACTGACCATCTGTATTCAATCATTTTCAATGCACATAAAGGGCAATTTTATCTATCAGA 26092668 

26092669 ACAAAGAACATGGGTAACAGATATGTATATTTACATGTGAGGAGAACAAGCTGATCTGAC 26092728 

26092729 TGCTCTCCAAGTGACACTGTGTTAGAGTCCAATCTTAGGACACAAAATGGTGTCTCTCCT 26092788 

26092789 GTAGCTTGTTTTTTTCTGAAAAGGGTATTTCCTTCCTCCAACCTATAGAAGGAAGTGAAA 26092848 

26092849 GTTCCAGTCTTCCTGGCAAGGGTAAACAGATCCCCTCTCCTCATCCTTCCTCTTTCCTGT 26092908 

26092909 CAAGTGCCTCCTTTGGTGAAGGTGACACATCATGTGACCTCTTCAGTGACCACTCTACGG 26092968 

26092969 TGTCGGGCCTTGAACTACTACCCCCAGAACATCACCATGAAGTGGCTGAAGGATAAGCAG 26093028 

26093029 CCAATGGATGCCAAGGAGTTCGAACCTAAAGACGTATTGCCCAATGGGGATGGGACCTAC 26093088 

26093089 CAGGGCTGGATAACCTTGGCTGTACCCCCTGGGGAAGAGCAGAGATATACGTGCCAGGTG 26093148 

26093149 GAGCACCCAGGCCTGGATCAGCCCCTCATTGTGATCTGGGGTATGTGACTGATGAGAGCC 26093208 

26093209 AGGAGCTGAGAAAATCTATTGGGGGTTGAGAGGAGTGCCTGAGGAGGTAATTATGGCAGT 26093268 

26093269 GAGATGAGGATCTGCTCTTTGTTAGGGGGTGGGCTGAGGGTGGCAATCAAAGGCTTTAAC 26093328 

26093329 TTGCTTTTTCTGTTTTAGAGCCCTCACCGTCTGGCACCCTAGTCATTGGAGTCATCAGTG 26093388 

26093389 GAATTGCTGTTTTTGTCGTCATCTTGTTCATTGGAATTTTGTTCATAATATTAAGGAAGA 26093448 

26093449 GGCAGGGTTCAAGTGAGTAGGAACAAGGGGGAAGTCTCTTAGTACCTCTGCCCCAGGGCA 26093508 

26093509 CAGTGGGAAGAGGGGCAGAGGGGATCTGGCATCCATGGGAAGCATTTTTCTCATTTATAT 26093568 

26093569 TCTTTGGGGACACCAGCAGCTCCCTGGGAGACAGAAAATAATGGTTCTCCCCAGAATGAA 26093628 

26093629 AGTCTCTAATTCAACAAACATCTTCAGAGCACCTACTATTTTGCAAGAGCTGTTTAAGGT 26093688 

26093689 AGTACAGGGGCTTTGAGGTTGAGAAGTCACTGTGGCTATTCTCAGAACCCAAATCTGGTA 26093748 

26093749 GGGAATGAAATTGATAGCAAGTAAATGTAGTTAAAGAAGACCCCATGAGGTCCTAAAGCA 26093808 

26093809 GGCAGGAAGCAAATGCTTAGGGTGTCAAAGGAAAGAATGATCACATTCAGCTGGGGATCA 26093868 

26093869 AGATAGCCTTCTGGATCTTGAAGGAGAAGCTGGATTCCATTAGGTGAGGTTGAAGATGAT 26093928 

26093929 GGGAGGTCTACACAGACGGAGCAACCATGCCAAGTAGGAGAGTATAAGGCATACTGGGAG 26093988 

26093989 ATTAGAAATAATTACTGTACCTTAACCCTGAGTTTGCGTAGCTATCACTCACCAATTATG 26094048 

26094049 CATTTCTACCCCCTGAACATCTGTGGTGTAGGGAAAAGAGAATCAGAAAGAAGCCAGCTC 26094108 

26094109 ATACAGAGTCCAAGGGTCTTTTGGGATATTGGGTTATGATCACTGGGGTGTCATTGAAGG 26094168 

26094169 ATCCTAAGAAAGGAGGACCACGATCTCCCTTATATGGTGAATGTGTTGTTAAGAAGTTAG 26094228 

26094229 ATGAGAGGTGAGGAGACCAGTTAGAAAGCCAATAAGCATTTCCAGATGAGAGATAATGGT 26094288 
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26094289 TCTTGAAATCCAATAGTGCCCAGGTCTAAATTGAGATGGGTGAATGAGGAAAATAAGGAA 26094348 

26094349 GAGAGAAGAGGCAAGATGGTGCCTAGGTTTGTGATGCCTCTTTCCTGGGTCTCTTGTCTC 26094408 

26094409 CACAGGAGGAGCCATGGGGCACTACGTCTTAGCTGAACGTGAGTGACACGCAGCCTGCAG 26094468 

26094469 ACTCACTGTGGGAAGGAGACAAAACTAGAGACTCAAAGAGGGAGTGCATTTATGAGCTCT 26094528 

26094529 TCATGTTTCAGGAGAGAGTTGAACCTAAACATAGAAATTGCCTGACGAACTCCTTGATTT 26094588 

26094589 TAGCCTTCTCTGTTCATTTCCTCAAAAAGATTTCCCCATTTAGGTTTCTGAGTTCCTGCA 26094648 

26094649 TGCCGGTGATCCCTAGCTGTGACCTCTCCCCTGGAACTGTCTCTCATGAACCTCAAGCTG 26094708 

26094709 CATCTAGAGGCTTCCTTCATTTCCTCCGTCACCTCAGAGACATACACCTATGTCATTTCA 26094768 

26094769 TTTCCTATTTTTGGAAGAGGACTCCTTAAATTTGGGGGACTTACATGATTCATTTTAACA 26094828 

26094829 TCTGAGAAAAGCTTTGAACCCTGGGACGTGGCTAGTCATAACCTTACCAGATTTTTACAC 26094888 

26094889 ATGTATCTATGCATTTTCTGGACCCGTTCAACTTTTCCTTTGAATCCTCTCTCTGTGTTA 26094948 

26094949 CCCAGTAACTCATCTGTCACCAAGCCTTGGGGATTCTTCCATCTGATTGTGATGTGAGTT 26095008 

26095009 GCACAGCTATGAAGGCTGTACACTGCACGAATGGAAGAGGCACCTGTCCCAGAAAAAGCA 26095068 

26095069 TCATGGCTATCTGTGGGTAGTATGATGGGTGTTTTTAGCAGGTAGGAGGCAAATATCTTG 26095128 

26095129 AAAGGGGTTGTGAAGAGGTGTTTTTTCTAATTGGCATGAAGGTGTCATACAGATTTGCAA 26095188 

26095189 AGTTTAATGGTGCCTTCATTTGGGATGCTACTCTAGTATTCCAGACCTGAAGAATCACAA 26095248 

26095249 TAATTTTCTACCTGGTCTCTCCTTGTTCTGATAATGAAAATTATGATAAGGATGATAAAA 26095308 

26095309 GCACTTACTTCGTGTCCGACTCTTCTGAGCACCTACTTACATGCATTACTGCATGCACTT 26095368 

26095369 CTTACAATAATTCTATGAGATAGGTACTATTATCCCCATTTCTTTTTTAAATGAAGAAAG 26095428 

26095429 TGAAGTAGGCCGGGCACGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAAGC 26095488 

26095489 GGGTGGATCACGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGCTAACATGGTGAAACCCCATCT 26095548 

 



VIII. Anexos 
 

88 
 

Sequência do gene  HAMP: adaptado de (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/224922763) 

 

Legenda : Este estilo: regiões UTR; Este estilo : Regiões codificantes; Este estilo: regiões 

não codificantes. 

35773359 AAAGGGGAGGGGGCTCAGACCACCGCCTCCCCTGGCAGGCCCCATAAAAGCGACTGTCAC 35773418 

35773419 TCGGTCCCAGACACCAGAGCAAGCTCAAGACCCAGCAGTGGGACAGCCAGACAGACGGCA 35773478 

35773479 CGATGGCACTGAGCTCCCAGATCTGGGCCGCTTGCCTCCTGCTCCTCCTCCTCCTCGCCA 35773538 

35773539 GCCTGACCAGTGGCTCTGTTTTCCCACAACAGGTGAGAGCCCAGTGGCCTGGGTCCTTAG 35773598 

35773599 CAGGGCAGCAGGGATGGGAGAGCCAGGCCTCAGCCTAGGGCACTGGAGACACCCGAGCAC 35773658 

35773659 TGAGCAGAGCTCAGGACGTCTCAGGAGTACTGGCAGCTGAACAGGAACCAGGACAGGCAC 35773718 

35773719 GGTGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGTTGAGGCAGGCAGCCCACTTGAGG 35773778 

35773779 TCAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTAAAACCCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAG 35773838 

35773839 TTAGCCAGGCTTGGTGGCAGGTGCCTGTAATCCCAGCTACTCGGGAGACTGAGGCAGGAG 35773898 

35773899 AATTGCTTGAACCCGCAAGGTGGAGGTTGCACAGTGAGCTGAGATTGCACCACTGCACTC 35773958 

35773959 CAGCCTGGCAACAGAGCAAGACTCCATCTCCAAAAAAGAACAGAAATCAATGAAGCACCG 35774018 

35774019 AGTGACAGGGACTGGAAGGTCCTAATTCCATGGGTATTTACGGAACCCCTACGCCGTGTG 35774078 

35774079 GAGTCTTATTCTAGACAGTGGGGACGAGGCCATGAACAAGGTAGATGAGAGAGGAGATTT 35774138 

35774139 CTCCATCCTGGTCAGGGAATTTGTTAAAGACTGATGAAAACATGAATAAATAATTGTGTC 35774198 

35774199 TAGTACATTCTATTCGTGAATCTCATAACAGACAGTGGTAGAGTGACCGTGACCCATTCG 35774258 

35774259 CCACACAGTAGAGTCACTTTTTTGGTTTGTTTTTTAGAGACAGGGTCTTCCTCTGTTGCT 35774318 

35774319 GAGGCTGGAGTGCAGTGGTGCAGTCATAGTTCACTGCAGCCTCAACCTCCTGTGCTCAAG 35774378 

35774379 CAATCCTCCCACCTCAGCGTCCCAAGTAGCTGGGACAGCAGGCACATGCCACGGGTTGGG 35774438 

35774439 GGACCACAGGCATGGTCAAGGGGCTGGCAGTCAAGCAAGTGTTTCATGAGAAAGTGACAG 35774498 

35774499 TTGACCTTCGTCTTGGAGGGTGAGAGATGGAGGCAGCAAAGACCTAAGGAGAGGACAAGC 35774558 

35774559 CAGCATAGCCCAGGGTCAGGCTGAACAAGAGGAGATGGTGGGACTTGGGGATAAGGCTGA 35774618 

35774619 GGGGTGGGCAGTCCCTAAGTCTTGTGGGCAACCATGCAGACACTGATTTTTCCTTGGAAT 35774678 

35774679 AAAGAGGAAGCCCCCATAAGCTTTTTTTTTTTTTTCTGAGATAGGGTCTCGCTCTGTCGT 35774738 

35774739 TCAGGCTGGTGTGCAGTGGCATCATCTGGGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCCGGGTTCAA 35774798 

35774799 GCAATTCTCCTGCCTCAGCTTCCCGAGCAGCTGGGATTACAGGCGGCTGCCACCACGCCC 35774858 

35774859 GGCTAATTTTTGTTTTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCACCATGTTGGCCAGACTGGTCTTG 35774918 

35774919 AACTCCTGACCTCAGGTGATTCTCCCACCTCGGCTTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCG 35774978 

35774979 TGAGCCACTGCGCCCAGCCTCCTGTAGGTTTTTAAAATGGAGAAAACCACAATCTCACTG 35775038 

35775039 GCCATGTTTTAAAAAACTTAATCTGCCAGTCAGGCACCATGGCTCACACCTGTAATCCCA 35775098 

35775099 GAGTTTTGGGAGGCCAAGGTAGGAAGATCAGTTGAGCCCAGGAGTTCAAGACCAGCTTGG 35775158 

35775159 GCAACACAACCAGACCCCACCTCTACAAAAAATTAAAAAATTAGCCGGGTGTGGTGGCGT 35775218 

35775219 GCACCTGCTGTCCCAGCTACTCGGGAAGCTGAGGCGGGAGCATCGCTTGAGCACAGGAGG 35775278 

35775279 TCAAGGCTGCAGGGAGCTATGACTGTGCCACTGCACTCTGGCCTGGGCAACAGAGGAAGA 35775338 

35775339 CTCTGTCTAAAAAACAAACAAAAAAAGTGACTCTGCTGTGTGGCAAATGGATTGAGGGGC 35775398 

35775399 AAGAATGCAGGGAGGTGTGTTAGGAGGCTGGCACTGGCATCCAGGCAGGGGAAGGTGATA 35775458 

35775459 TCCCAAAGAAGAGTAGCAGCTGTGGAAAGAGGAGGAGGCGGATCTGGGAGGTTTTTTTTT 35775518 

35775519 TTAGGAAAAGCCGCCCATGGGAAGGTGAGCAGAAGCAAGAAAGCAAGGCCCCTCCTAAGA 35775578 
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35775579 GTCCATTTGAGCTCTGGGTTTAAACCACTTGGAGAGGAGCAGGTTGCCGGGAGCCAGTCT 35775638 

35775639 CAGAGGTCCACTGGGCCCCCTGCCATCCTCTGCACCCCCTTCTGCTTTCACAGACGGGAC 35775698 

35775699 AACTTGCAGAGCTGCAACCCCAGGACAGAGCTGGAGCCAGGGCCAGCTGGATGGTGAGCG 35775758 

35775759 CAACAGTGATGCCTTTCCTAGCCCCCTGCTCCCTCCCCATGCTAAGGCCGGTTCCCTGCT 35775818 

35775819 CACATTCCCTTCCTTCCCACAGCCCATGTTCCAGAGGCGAAGGAGGCGAGACACCCACTT 35775878 

35775879 CCCCATCTGCATTTTCTGCTGCGGCTGCTGTCATCGATCAAAGTGTGGGATGTGCTGCAA 35775938 

35775939 GACGTAGAACCTACCTGCCCTGCCCCCGTCCCCTCCCTTCCTTATTTATTCCTGCTGCCC 35775998 

35775999 CAGAACATAGGTCTTGGAATAAAATGGCTGGTTCTTTTGTTTTCCAAACCAGAGTGTCTG 35776058 
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Sequência do gene  FTL: adaptado de (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/193290112) 

 

Legenda : Este estilo: regiões UTR; Este estilo : Regiões codificantes; Este estilo: regiões 

não codificantes. 

 

49468558 GTCCCCTCGCAGTTCGGCGGTCCCGCGGGTCTGTCTCTTGCTTCAACAGTGTTTGGACGG 49468617 

49468618 AACAGATCCGGGGACTCTCTTCCAGCCTCCGACCGCCCTCCGATTTCCTCTCCGCTTGCA 49468677 

49468678 ACCTCCGGGACCATCTTCTCGGCCATCTCCTGCTTCTGGGACCTGCCAGCACCGTTTTTG 49468737 

49468738 TGGTTAGCTCCTTCTTGCCAACCAACCATGAGCTCCCAGATTCGTCAGAATTATTCCACC 49468797 

49468798 GACGTGGAGGCAGCCGTCAACAGCCTGGTCAATTTGTACCTGCAGGCCTCCTACACCTAC 49468857 

49468858 CTCTCTCTGGTGAGTCCCCAGGACGCCCCTGGCCCTAATTTCCTCCAGCTGCGCACCTCC 49468917 

49468918 GGCCCTCACTGCACGCGCCAGCCTTCTTTGTGCGGTCGGGTAAACAGAGGGCGGAGTCCC 49468977 

49468978 CTTGGCCTCGCCTCCCGCTAACCATTGTTGCCTCCATCTCTTCCCGTAGGGCTTCTATTT 49469037 

49469038 CGACCGCGATGATGTGGCTCTGGAAGGCGTGAGCCACTTCTTCCGCGAATTGGCCGAGGA 49469097 

49469098 GAAGCGCGAGGGCTACGAGCGTCTCCTGAAGATGCAAAACCAGCGTGGCGGCCGCGCTCT 49469157 

49469158 CTTCCAGGACATCAAGGTAACTAGTGTGTGGGTAATGGACTACATCTCCCAGCAGGCCGT 49469217 

49469218 GCGCGCGAGGAGCCTTGATTTGAGGGCGTAGGTGTCGCGTGGGCTTCTGGGAGATTGAGT 49469277 

49469278 TCGGTCTTGTGAGCCCTCTTAACCGCTGGAAATAGAGGCGCACCTCGTGCAGTGCCCACA 49469337 

49469338 ACACGCGGCAGTCCACACCGCTGCGTGGTCTTAGGGACGTATAGCTGTAAGAGCTAGGAC 49469397 

49469398 AGGGTGCGGAGAGTGATAAATACAAGCTGTCACATGTCTTTGTGGCCTGGGCCTCTGACC 49469457 

49469458 CCCAACGACTCTTGGGAAATGTAGGTTTAGTTCTATGTGCCGAGTGTGTGTATTCTGAGC 49469517 

49469518 CATTTCTCCCTTCTATATAGAAGCCAGCTGAAGATGAGTGGGGTAAAACCCCAGACGCCA 49469577 

49469578 TGAAAGCTGCCATGGCCCTGGAGAAAAAGCTGAACCAGGCCCTTTTGGATCTTCATGCCC 49469637 

49469638 TGGGTTCTGCCCGCACGGACCCCCATGTACGTACCCGCTGCATCCATGGCTACCCAACCA 49469697 

49469698 TACCCCTCAAGCCTCTGCTCCCTTTGGGCAAATTTCCTTCAGAGCCTCATTTCACACCTG 49469757 

49469758 TCACATTTTAATCTGCAACTGGCTGCTCTCTCCCCCTCTTTTCCAGGGATTGGGTTTCTA 49469817 

49469818 ATTTCTCCCTCTTCTCTCTCAGCTCTGTGACTTCCTGGAGACTCACTTCCTAGATGAGGA 49469877 

49469878 AGTGAAGCTTATCAAGAAGATGGGTGACCACCTGACCAACCTCCACAGGCTGGGTGGCCC 49469937 

49469938 GGAGGCTGGGCTGGGCGAGTATCTCTTCGAAAGGCTCACTCTCAAGCACGACTAAGAGCC 49469997 

49469998 TTCTGAGCCCAGCGACTTCTGAAGGGCCCCTTGCAAAGTAATAGGGCTTCTGCCTAAGCC 49470057 

49470058 TCTCCCTCCAGCCAATAGGCAGCTTTCTTAACTATCCTAACAAGCCTTGGACCAAATGGA 49470117 

49470118 AATAAAGCTTTTTGATGCAGCTGGTGGTTTTGTGTGTGGTGTGGAAGATGAGGTGGGATC 49470177 
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Sequência do gene  TfR2 adaptado de (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/189571633 

Legenda : Este estilo: regiões UTR; Este estilo: Regiões codificantes; Este estilo: regiões 

não codificantes. 

 

100239202 GGGCTCCCACAAACGGTTTATCGGTTTATCGCTGGGGGACAGCCTGCAGGCTTCAGGAGG 100239143 

100239142 GGACACAAGCATGGAGCGGCTTTGGGGTCTATTCCAGAGAGCGGTAAGACTAGTGGGATT 100239083 

100239082 GGGAAGACCCCTTAGGCCTTCTCTCTAAGTCCCTCAGCCCCCTCCCAAGCCCCTGAGGCT 100239023 

100239022 GGCCCCTCCTGGACCGTGTCCTGACCTCGCTTCTTCCCACCCCTGCCCCTCCCCCACGCC 100238963 

100238962 CCCACCACCATGCTCATTTGACACCCCCAAGTCACTGACCTCATTATTGCCAGATGCCTC 100238903 

100238902 CCCACCCCCCAGGCCTCTTGCCCCAATCTCATGCCCACCTCGCCTGCACAGCAACAACTG 100238843 

100238842 TCCCCAAGATCCTCTCAGACCGTCTACCAGCGTGTGGAAGGCCCCCGGAAAGGGCACCTG 100238783 

100238782 GAGGAGGAAGAGGAAGACGGGGAGGAGGGGGCGGAGACATTGGCCCACTTCTGCCCCATG 100238723 

100238722 GAGCTGAGGGGCCCTGAGCCCCTGGGCTCTAGACCCAGGCAGCCAAACCTCATTCCCTGG 100238663 

100238662 GCGGCAGCAGGACGGAGGGCTGCCCCCTACCTGGTCCTGACGGCCCTGCTGATCTTCACT 100238603 

100238602 GGGGGTGAGAGCCGTCCCCCTCCCCAGAAGTGAAGGGCTTGGGCTGGGGGAGATTTCTGG 100238543 

100238542 GGTCCAGAGGTGGGCATAAAGAGAATCCCCATCTTGCCACCCGCCAGCCTTCCTACTGGG 100238483 

100238482 CTACGTCGCCTTCCGAGGGTCCTGCCAGGCGTGCGGAGACTCTGTGTTGGTGGTCAGTGA 100238423 

100238422 GGATGTCAACTATGAGCCTGACCTGGATTTCCACCAGGGCAGACTCTACTGGAGCGACCT 100238363 

100238362 CCAGGCCATGTTCCTGCAGTTCCTGGGGGAGGGGCGCCTGGAGGACACCATCAGGTAGGG 100238303 

100238302 ATGGCCCTGCCCCATCCTGTTCTCGAGTGTCCCTCCCCTCATCCGCTCAGACTGGGCCTC 100238243 

100238242 CCTGCCTCCTGGCCCAGGCCTCTGGTGTCTGGGTCCCCCTCCTGAGTCCTCCCATCTGCC 100238183 

100238182 TTCCTGGCCCCCCTGTTCAGCGGTCCTGGGAAGGATGGCAGGCATTCGGAGCTGAGGTTC 100238123 

100238122 CAGGGGACTGAGGCTCTGAGGGTGGCATATTTGGGAGGTGAGGGAGCTGACTGTCTGAGA 100238063 

100238062 TCAGAGGGGTGCAGCATCCAGTATCAGACTGGACAGACCCAGAAAAGCCTTGAATGCCTC 100238003 

100238002 ACCCAGGCGCCTAGATTTGGAGCAGGGAGCGCTGAGGGGTTCTGAGAAGCCGCATTCTAG 100237943 

100237942 GGAATCAGAAAACCAAGCAAGCAAGCCTGGGCAATACGATGAAACCCCGTCTCTACCAAA 100237883 

100237882 GAAAACACAAAAATTAGCTGGGGATGATGGCGAGTGCCTGTAGTCCCAGTTACTTGGGAG 100237823 

100237822 CTTGACGGGGGAGGATTGCCTGAGCCGGGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATTATG 100237763 

100237762 CCACTGCACTCCAGCCTGGGAGACAGAGCGAGACCCTGTTTCAAAAACAAAATAACGGCA 100237703 

100237702 GGGTGCGGTGGCTCAGGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCGGAGGCGGGCAGATCAC 100237643 

100237642 TAGGTCAGGATATCGAGACCATCTTGGCTAACACGGTGAAACCCCGTCTGTACTAAAAAC 100237583 

100237582 ACAAAATATTAGCCGGGCATGGTGGCGGGCGCCTCTAGTCCCAGCTATTCGGGAGGCTGA 100237523 

100237522 GGCAGGAGAATGGCTTGAACCCAGGAGGTGGAGCATGCATTGAGCCGAGATCACGCCACT 100237463 

100237462 GCACTTCAGCCTGGGCAACAGAGCGAGACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAGAA 100237403 

100237402 AAAAAGAAAAACAAGTAAGCAAATGCATTTGTGGGTGCAGATCCAAAAGCTAGGTCCACC 100237343 

100237342 CATAGCCCTCTTTTGGGACGGGAGTAATTTTTCAGTGGATTCGCCTGGGTTTTCTAAGTA 100237283 

100237282 GGTAATCAGCTAAGCTACAGATAGTAGGAGATGGAGATTCTCTTTTCCAATGCTTATACC 100237223 

100237222 TTCTACGTTTTTTTTTTTTTCATTTCTCATTGCATTTGAGAGGACATGAATTTAAGGTAA 100237163 

100237162 CCGTGGCAGTAGGTATCCTTGCCTATTTCCTGACTTTAATAGCAATGCTTTTATAATACT 100237103 

100237102 TTGCCATTGACAATGAACTTTGCTGTGCTCCAGACAGCTTTTTAAAATTGAATTAAGGAA 100237043 

100237042 GTTTCCTTTCACTCCTAGCTCACTGAGACTTTTATTGATTGATTGATTTTTTGAGACGGA 100236983 

100236982 GTCTCCCTCTTATCACCCAGGCTGGAGTGCAGTGGTGCAATCTTGGCTCACTGCAGCCTC 100236923 

100236922 CGCCTCCCAGGTTCACGCGATTCTCATGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCTGGGATTACAGGT 100236863 
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100236862 GTGTGCCATCACGCTTGATTAATTTTTGTATTTTTTAGTAGAGACAGGGTTTTGCCATGT 100236803 

100236802 TGCCCAGGTTGGTCTCCAACTCGTAAGCTCAAGCGATCTGCCAAAGCGCTTCGGCTTCCC 100236743 

100236742 AAAGTGCTGGGATTACAGGCATGAGCCACAGCACCCAGCCTCTTCTTTAATGTTTATATA 100236683 

100236682 GTAATTTGTGTTAATAGATTTCCTTATCTTCCTGAGCTCAACGCTAACCTTGATCAAGGT 100236623 

100236622 GTATGATTACTCTTTTGATATGTTGCTGGATTCACCTGCTGAAAGACCTTGAGTCTGTGG 100236563 

100236562 AATCAACAATGTTCAGGGCTTTATTTTTTTGAGATAGGGCCTCACTGTCACCCAGACAGT 100236503 

100236502 GCCGAGATGATAGCTCACTGCAGCCTCCAACTCCTGGACCCAAGTGATCCTCCCACCTTA 100236443 

100236442 GCCTTTCAAGTAGCTAGGACTACAGATGTGTGCCACTATGCCCGGCTATTTTTTTTTTTT 100236383 

100236382 TTACTTTTTTTGAGACAGAGTTTCACTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGTGCGATCTC 100236323 

100236322 GGCTCATGGCAACCTCCACCTCCCAGGTTCAAGCAATTCTCCTGCCTTAGCCTCCCGAGT 100236263 

100236262 AGCTGGGATCACAGGTGCCTGCCACCACACCCAACCAATTTTTTGTATTTTTAGTAGAGA 100236203 

100236202 CGGGGTTTCACCATGTTGGGCAGACTGGTCTCAAACTCCTGACCTCAGATGATCCACCCA 100236143 

100236142 CCACGGCCTCCCAAAGTGCAGGGATTACAGGCATGAGCCACCATGCCCAGCCTAATTTTT 100236083 

100236082 AATTTTTTTTAGTAGAAACGAGGTCTCCCTATGTTGCCCAGGATGGTCTCAAACTACTGG 100236023 

100236022 CCTCAAACAATCCTCCCACCTCAGCCTCCCAAAATGCTGGGATTATAGGAATGAGGTACC 100235963 

100235962 GCACCCAGCCTGCTCAGGGCTTTTAAATTAAATTACAGGTCAGGCATGGTGGCTCACACC 100235903 

100235902 TGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGTGGGCAGATCATGAGGTCAGGAGATCGAGAC 100235843 

100235842 TATCCTGGCTAACATGGTGAAACCCCGTTTCTACTAAAAACACAAAAAATTAGCTGGGCG 100235783 

100235782 TGGTGGCGGGCACCTATAGTCCCAGCTACTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCATGAA 100235723 

100235722 CCCGGGAGGCGGAGCTTGCAGTGAACCGAGATCGCGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCGAC 100235663 

100235662 AGAGCAAGACTCTGTCTCAAAAAAACAAAACAAATACAAAATTAGCCGGGCGTAGTGGCG 100235603 

100235602 CATGCCTGTAATCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAAGCAGGAGAATCGCTTAAACCCAGGAG 100235543 

100235542 GCGGAGGTTGCGGTGAGTCAACGTCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACAAGAGTGA 100235483 

100235482 AACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAATTAAATTACATTAATTTTTTTTTGAGACAGGGCCTT 100235423 

100235422 GCTCTGTCACCTAGGCTAGAATGCAGTGGTGCAATCTGGGCTCACTGCAGCCTCGATTTC 100235363 

100235362 CCAAGCTCAGGTGATTCTCCCATCTCAGCCTCCTGAGTAGCTGGGTCTACAGGGAGGGGC 100235303 

100235302 CACCACGCCCAGCTAATTTTTCATTTTTCTTTTTTCAAAATTATTATTATTATTTAGGGA 100235243 

100235242 CAGGATTTATTTATTTTTATATATTTGCAACCAATTCTCACTCTGTTGCCCAAGCTGGAG 100235183 

100235182 TACAGTGGCATGATCTTAGCTCACTGTAACCTCCGCCTCCCGGCTTCAGGTGATTTTTGT 100235123 

100235122 GCCTCAGCTTCCCAAGTAGCTGGGACTACAGGCGTGAGCCACCATGCCCAGCTAATTTAT 100235063 

100235062 GATTTTTTTGTTTGTTTTTTGTTTTTTTCTTTTTTTTTGTGAGACAGAGTTTCACTCTTG 100235003 

100235002 TTGCCCAGGCTGGAGAGCAATGGCACGATCTTGGCTCACTGCAAACTCCGCCTCCCGGGT 100234943 

100234942 TCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCTCCCCGAGTAGCTGGGATTACAGTCATGCGCCACGAC 100234883 

100234882 ACCCAGCTAATTTTGTATTTTTAGTGGAGATGGGGTTTCTCCATGTTGGTCAGTCTGGTC 100234823 

100234822 TCGAACTCCTGACCTCAGGAGATCCACCCACCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAG 100234763 

100234762 GTGTGAGCCACTGCGCCCGGCAATTTATGTATTTTTTTTAGGGACAGGGTTTCATCATGT 100234703 

100234702 TGGCCAGGCTGGTTTCGAACTCCTGGGCTCAAGCAATCCTCCTACCTTGGCCTCCCAAAT 100234643 

100234642 TTCTTGGATTACAGGCGTAAGCCATGGTGCCCAGCCTGTTCAGGGCTACTTTTATTTTTT 100234583 

100234582 TGAGCAGTATTTGGTCATCTGGGTACAGGCTGAGCAGGTAGATAGTTTGACAGGTCTAGA 100234523 

100234522 AGCGGGGTGTGGCACTGAGGCAAAAGTAGCAGTTTTGGGGAGAGAGCAAGGATGTTGCAG 100234463 

100234462 TGAGCCGAGATCGCGCCATTGCATTCCAGCCTGGGCAACAAGAGTGAAACATGGCTCTCG 100234403 

100234402 GTGGGATGGAGAGGGAAGAGAAAGTGGGGGGAGATGATACATGTGGAGCTATAGGACATT 100234343 

100234342 TGTCATGTTCAATGGGGTTGAAGAGCAGGTACAGCGAGGATAACTGGGGGAGTTGGAACC 100234283 

100234282 TGACAGGGTCTACTCAGAGAGTAGGATTCTGGATCCTTGAAAACTTCCTGATACAATATA 100234223 

100234222 TCCTGTCTATCTCAGAGTCTCCAGCACCTACCACAATGCCTGGCACTTACTAGATGTTCA 100234163 

100234162 GTAGATCCTCAATGGATAAGTATTCCAGAGATGGAGTGCGGGTAATGACAAGATGCAGGA 100234103 
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100234102 TACGGGCCAGGCACAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGTCAAGGCAGG 100234043 

100234042 TGGATCATCTGAGGTCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAATCCTGTCTC 100233983 

100233982 TACTAAAAATACAAAAATTAACTGGGTGTGATGGTGCATGCCTGTAATCCCAGCTACTCG 100233923 

100233922 GGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAAACTGGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCTGAGAT 100233863 

100233862 CGCACCAATGCACTCCAGCCTGTGAAACAGAGCAAGACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAAA 100233803 

100233802 AAAAAAAAAGATGCAGGGTGTGACCAGGGAAGTGGAGTGCCTGGACTGGAGGTGACAATG 100233743 

100233742 ATGAAGTAATTAATTCATTTATCCAACAAGTATTTTGGGGCATCTACTACGTGGCAGGTA 100233683 

100233682 CTAAGCTAAGCAGGTGGTGGTGAGATAGAGACTAAAACAGTCTAACTTTGTTCTCATGGT 100233623 

100233622 GCTTACAATCCACTGGAGAAAACCAATACTAAACTAACAATCATTCACGACTACATAATT 100233563 

100233562 ATGACTGGAATCATTGCTTTGAAAGAAAAGCAAAGGATGTGAGGCTCAGTGTGGTGGCTC 100233503 

100233502 ACACCTGTGAGCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGGTGGGAGGATCTCTTGAGCCCAGTTTG 100233443 

100233442 AGACCAGCCTGGGCAACATAGAGAGATCCTGTCTCTTAAAAAAATAATAATAATTTGACC 100233383 

100233382 AGGCACGGTGGCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGCAGGTGGATCTC 100233323 

100233322 CTGAGGACAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACACTGTTTCACCCTTTT 100233263 

100233262 TAGGCTCTACTAAAAATACAAAAAAAATTAGCTGGGCATGTTGGCGGGCACCTATAATCC 100233203 

100233202 CAGCTACTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATTGTTTGAACCTGGGAGGTGGAGGTTGCAGT 100233143 

100233142 GAGCCAAGATTGCGCCATTGCATTCCAGCTTGGGCAACAAGAGTGAAACTCCATGTCAAA 100233083 

100233082 AATAATAATAATAATAATAATAATAATTTTTTAAAAAAGAAAAATAAAAAATTAGCCCAG 100233023 

100233022 TATGGTGGTGCATGCCTAGAGTCCCGGCTATTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGGATGGCTTG 100232963 

100232962 AGCTTAGGAGCTGAAGGTTGCAGTGAGCTATGGTCATGCCACTGCACTCCAGGCTGGGTG 100232903 

100232902 ACAGAGTGAGACCCTATCTCCAAAAAAAGAAAAGAAAAGGGGCCGGGCGCCATGGCTCAT 100232843 

100232842 ACCTGTAATCCCAGCATTTTGGGAGGTGAAGGTGGGCTGATTGCCTGAGGCCAGGAGTTT 100232783 

100232782 GAGACCAGCCTAGCCGACATGCCGAAACCCTGTCTCTACTAAAAAAATACAAAACTAGCT 100232723 

100232722 GAGTGTGGTGGTAGGCGCCTGTGGTCCTAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCAC 100232663 

100232662 TTGTACCCAGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATTGCACGACTACACACCAGCCTGG 100232603 

100232602 GCGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAGAAAGAAAGAAAGAAAAAAGAAAAGA 100232543 

100232542 AAAGTGTGTAAAGAAAGACTATAACCAGGATCCTGATTTAGATTGCAGTTCAGGGAAGGC 100232483 

100232482 TTCGTTGAGGAACTGACGAGTCTAAACTGCCAAGATGAGTAATTTGCCAGGCAAAGAGAC 100232423 

100232422 TGTGGAAAAACATTCAGGCTGAGATTCACCATTTGCGAAGGGTCTGAAATGTGAAGATGG 100232363 

100232362 TGGCCTCTTGGAGGAAGGGAAAGATGGTCCATGTGGCCGGTGAGGTGGATGTAGCTCAGG 100232303 

100232302 CCCTAAAGGGCCTTACTGGCTACTTTAACTGTTTTGAATTGAATTTTCCTGCCTCATCCC 100232243 

100232242 TGAGTGATCCTCCCCACTCCCCTCCCCATAAGCACCTTATCTCACGCTTTTGATGTGTAG 100232183 

100232182 CTTTAAATACACATATGGGGCGGGTCGTCATGGTTCATGCCTGTAGTCCCAGCACTTTGG 100232123 

100232122 GAGGATCGCTTGAGGCCAGGAGTTCAAGACCAGCTTGGGAAACACAGCAAGACTTCTCGT 100232063 

100232062 CTACAAAAAATTTTTAAAAATCAGCGGTTGGTGGCGTACACCTGTAGTCCCAGCTGCTCA 100232003 

100232002 GGAGGCTGAGGCGGGAGGATGGCTTGAGCCCAGGAACCGGTGATTCCCCTGAGTACCTTG 100231943 

100231942 GTGTAAAGTGTCTCCATGAGGCCCACGTGGAGGATGGGGGAGATGAGGAGGGTCTGCTGC 100231883 

100231882 CTGCCCAGTTAGCTCTTTCGAAGGAAAGTGTTTGGGTGCTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT 100231823 

100231822 GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTTGACGTCGGGAGGAACGAGGTTGGGGGAGAGAGTTTGG 100231763 

100231762 CTTGAGCCGGGAAGAACCTACAGGATGATGGGCAGGACCCCCAGCTATGGGAAGTCAGGT 100231703 

100231702 TTTAAGCAGAGTGAGGTCCTGAGAGTCTCCGGCGCCGCCCTGGTGGTGATGGGAGAAAAT 100231643 

100231642 GGGTCCGCGGAGGGCCCTGCACTGCGGCTCGCGCCTGTAATGCCAGCACTTTGGGAGGCC 100231583 

100231582 GAGGCGGGCAGATCACCTGAGATCAGGAGTTTGAGACCAACCTGGTCAACATGGTGAAAC 100231523 

100231522 CCGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCCGGGCGTGATGGCACGTGCCTGTAATCCCTG 100231463 
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100231462 ATACGAGGGAGGCCGAGGCAGGAAAATGGCTTGAACCAGGAAGGCGGAAGTTGCAGAGAG 100231403 

100231402 CCGAGATTGGTCCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCGACACTCCGTCTCAAAAAAA 100231343 

100231342 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCGTCCGCGGGGAGCGCTCTTTTCCTAAACTCAGGAACC 100231283 

100231282 CCTCGCCGCCCCTGCCCCTGGCGACCCCACGTCTCTGGCATCCTTCCCTCTTCCCTCCCT 100231223 

100231222 CTCCTCCGGGCGCCCAGAAAAGTCCCCACCTCTCCCCGCTTAGGCAAACCAGCCTTCGGG 100231163 

100231162 AACGGGTGGCAGGCTCGGCCGGGATGGCCGCTCTGACTCAGGACATTCGCGCGGCGCTCT 100231103 

100231102 CCCGCCAGAAGCTGGACCACGTGTGGACCGACACGCACTACGTGGGGCTGCAATTCCCGG 100231043 

100231042 ATCCGTGAGTGCGCGCGCGGGCGGGGGGCGCGCGGGGAGGGGGACGCGGCTCGGGGCGCT 100230983 

100230982 CACCAGCCCCGCTCCCCAGGGCTCACCCCAACACCCTGCACTGGGTCGATGAGGCCGGGA 100230923 

100230922 AGGTCGGAGAGCAGCTGCCGCTGGAGGACCCTGACGTCTACTGCCCCTACAGCGCCATCG 100230863 

100230862 GCAACGTCACGGTGAGCACCCCCTGCCCGCTCCTAGGATGGGGCGCGGCACGAGCCCTTT 100230803 

100230802 CCTGGGTCTCGAAGGAGGGACGCGGGGAGCGCGCCTCACCGTCCTCGTGTCCCCAGGGAG 100230743 

100230742 AGCTGGTGTACGCCCACTACGGGCGGCCCGAAGACCTGCAGGACCTGCGGGCCAGGGGCG 100230683 

100230682 TGGATCCAGTGGGCCGCCTGCTGCTGGTGCGCGTGGGGGTGATCAGCTTCGCCCAGAAGG 100230623 

100230622 TAAGTGTCCCTGGACAGAGGGAGGGCTTGAGCCCGGGAACCGGAGGGTCGGACTGCCAGT 100230563 

100230562 GAGAATCGTTCAGGGTGCTGTGAGAGGGAGACAGGAAAGAACCATGTGGCTGGATGGTAA 100230503 

100230502 GAAAATATAAGCTGGGCACGATGGTTCTCACCTGCAATCCCAGCACTTTAGGAGGCCAAG 100230443 

100230442 ACAGGAGGATCGCTTGAGGCCAGGAATTCAAGGCAACACGGTGAGAACCCCCTCTCTACT 100230383 

100230382 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTTCTTTTTTTTTTTTTTTTAGTTAGCTGGGCTGGTGG 100230323 

100230322 CACATGCATGTGGTCCCAGCTACTCCGGAGGCTCCGGTGGGAGGATCGCTTGAGCCCAGG 100230263 

100230262 AGTGCCAGGCTGCAGTGAGCTATGATCGCGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCAAGAGAGAC 100230203 

100230202 TCTGTCTCAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAGAGAGAGAAACAGAGAAGGGAGGGAGGGAGGG 100230143 

100230142 AGGAAGGAAGGAAGGAAAATGTTGGCTGGTCTGGGAATTGAATCAGAAGGAAAAAAGAAA 100230083 

100230082 ATGTTGGCTGGGAACAAATTGGGTGTTGGGGGAAATCAGATGGGGAAGGGAACAGAAACA 100230023 

100230022 TGGGGTACCCTGGAGCCCGGTGGGGTTTGAGGGCTGCCTAGGAGCTGCTGAGGTTGGGAA 100229963 

100229962 GACACAGGCCAGGTAGTGCCCCCACATCCTCTCCGTGGGATGGACAGTTGCAAGCAAAGG 100229903 

100229902 CCTTGCCATTTCCTGGTTTCTCCTGCCCTTATGAATCGGGTTTTTTTCTGGGAGGAGTCC 100229843 

100229842 TCTAGTCACCTTCCTCCCCAGGTGACCAATGCTCAGGACTTCGGGGCTCAAGGAGTGCTC 100229783 

100229782 ATATACCCAGAGCCAGCGGACTTCTCCCAGGACCCACCCAAGCCAAGCCTGTCCAGCCAG 100229723 

100229722 CAGGCAGTGTATGGACATGTGAGTCTGGGGAGGCTGGTCGTGCTGTTCCCAGGTCCCGAG 100229663 

100229662 GCCACACCTTCTTGCTCAGAATAGGGCTGGCATGTTTTTCGTTTTTCCTGGAAGCCCAGC 100229603 

100229602 TCGCAGCTTTGCGTGGGCACCCCTTTCCCTGCAGGTGCACCTGGGAACTGGAGACCCCTA 100229543 

100229542 CACACCTGGCTTCCCTTCCTTCAATCAAACCCAGTTCCCTCCAGTTGCATCATCAGGCCT 100229483 

100229482 TCCCAGCATCCCAGCCCAGCCCATCAGTGCAGACATTGCCTCCCGCCTGCTGAGGTGAGG 100229423 

100229422 GGAGTGTTGGGGACCAGAAGAGGAGGAAGCAGAGAGAGGAAGGCTGCAGCGAGGCCACAG 100229363 

100229362 GGTGATTGTGGGTGAACTAGAAAAAGGTGACTCTTGTTTAAGCCTGCAGTGAGCCATGAC 100229303 

100229302 TACACCACTGCACTCCAGCCTGGGAGACAGAGAGACCCTGACCTTTTTTTTTTTTTGAGA 100229243 

100229242 TGGAGTCTTGCTCTGTCTTCCAGGCTGGAGTGCAGTGGTGCAATCTTGGCTCACTGCAAC 100229183 

100229182 CTCCACCTCCCGGGTTCAAGTGATTCTTCTGCCTCAGACTCCAGAGTATCTAGGATTACA 100229123 

100229122 GGTGCCCCCCCACCACGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGGGTTTCACCATGTT 100229063 

100229062 GGCCAGACTGGTCTCGAACTCCTGACCTAGTGATCCGCCCATCTCGGCCTCCCAAAATGC 100229003 

100229002 TGGGATTACAGGTGTGAGCCACCATGCCTGGCCGGGACCCTGACTCTTTAAAAAAAAAAA 100228943 

100228942 AAAAAAAAAAAAAAGTGACTCTTCTGGATGGACACAGCCTTTCTCCAGGGTCTACTGTCT 100228883 

100228882 GGCAACTAAAGTTCCCACTGGATTGCACACCTACCTCAGCTGAGAACCATCCAAGGCAGC 100228823 
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100228822 CCTGACTGCACTGCCCTACCCAGGCAGCGTCCAGAGGCAGCGATCTGGAGCCAGAAAGGG 100228763 

100228762 TGGGAGGGAAAGAAATAAGGAAAAGAGTGATTTGGACTCTTCTGGGTCTCTCTACAACTT 100228703 

100228702 CCCCCTTTCTGCCTTCCTCCTCTCCAGGAAGCTCAAAGGCCCTGTGGCCCCCCAAGAATG 100228643 

100228642 GCAGGGGAGCCTCCTAGGCTCCCCTTATCACCTGGGCCCCGGGCCACGACTGCGGCTAGT 100228583 

100228582 GGTCAACAATCACAGGACCTCCACCCCCATCAACAACATCTTCGGCTGCATCGAAGGCCG 100228523 

100228522 CTCAGAGCCAGGTATGCTGTGTGTCCAGTATCACTCACAGCTGGTGGTGGGCTGGGGGAA 100228463 

100228462 TTTCTGCCCATACACCCTGGCAAGATAGGGGGCTGGTGCAGGAGGCCCCAAGAGGGGACA 100228403 

100228402 GGAGTGGTGCCCAGAGGAGGGAAGCTGGCAAGTTGAGGCTGAACTGGGTCTGATGGTGGC 100228343 

100228342 AGCAGTGAACAGACCTCACCTTCCAGCCTGTCTAGTGATGGAATGGGGGTTGTTGCCCAG 100228283 

100228282 TAGTGAGCTCCCCAGCACTGGAAGTGAGTAAGCCTAAGTTGGATGATGTTGTAATAGAAA 100228223 

100228222 CTCAAGCATGGGCCGGGTGTGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCCA 100228163 

100228162 GGCAGGTGGATCACTTGAGGTCAGGAGTTTGAGACCAGCTTGGCTAACATGGTGAAACCC 100228103 

100228102 CGTCTCTACTAAAAATACAAACATTAGCTGGGCCCGGTGGCATGCATCTGTAATTCCAGC 100228043 

100228042 TATTCCGGAGGCTCGGACAGGAGAATCACTTGAACCCAGGAGGTGGAGGCTGCTGTGAGC 100227983 

100227982 CGAGATTGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACAGAGCAAGACTTTGTCTCAAGAAAAA 100227923 

100227922 GAAAAAAAAGAGAAAGAAAGAAAGAGAGAAAGAGAAAGAAAAAAAGAAAGAAAGAGAGAG 100227863 

100227862 AGAGAAAGGAAGGAAGGAAGGAAGGAAGGAAGGAAGACTCAAGCATGAAAGAAAGATCAG 100227803 

100227802 ATCAGATTAGATAGAAGCATAGATGGCCCTTTCAAGCATAGCTAGATGTGGATGGCAGTG 100227743 

100227742 GAGAATTAAAATAAGTAATTGACAGATGGGGCAACAAAGCCAAGACTTCACAAAAAATTT 100227683 

100227682 AAAAATAAGAGAAATTGGCTGGGTGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGAA 100227623 

100227622 GGCCGAGGTGGGCGGATCATGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGCTAACATGGTGAA 100227563 

100227562 ACCCTGTCTACTAAAAATACAAAAAAATTAGCTGGGCATGGTGGCAGGCGCCTGTACTCC 100227503 

100227502 CAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGGTGGAGCTTGCCGT 100227443 

100227442 GAGCCAAGATCGTGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACAGAGCGAGACTCCAAAAAATAA 100227383 

100227382 ATTAAATAAATAAATAAGTAAGTAAGTAAAAGAAATTAGCCGAGCATGGTGGCACACATC 100227323 

100227322 TGTGGTCCCAGCTACTTGGGAGGCTCAGGCAGGAGGATGGCTTGAGCCAGGGAGTTTGAA 100227263 

100227262 GCTGCAGTGAGCTATGATCACACCACTGCACACTCCAGCCTGGGTGACAGAAACCTTGTA 100227203 

100227202 AGTCCAGAATGACCTCAGGCACCCAGCTGAAGGAGCACACCATCCAGGAAGGGCCAAGTG 100227143 

100227142 GGGAGGGGCGCCCTCTTTAGGGACTGGAGGGACTGCAGGGCTAGGGTTGCCGGAATTGTG 100227083 

100227082 ATGGGCTGAGAGACACAGGCAGATGGAGGATGCCCCCAGGGTGCAGGGTGCAGTGTCAGA 100227023 

100227022 AGTGGGTCCCAAACATCCCCTCCCCAGATCACTACGTTGTCATCGGGGCCCAGAGGGATG 100226963 

100226962 CATGGGGCCCAGGAGCAGCTAAATCCGCTGTGGGGACGGCTATACTCCTGGAGCTGGTGC 100226903 

100226902 GGACCTTTTCCTCCATGGTGAGCAACGGTAAGGTCAGGGCCAGGGCCTGGGCCTGGGCTA 100226843 

100226842 GGCAGCGGTGGGCCTGTGGCCCGAGGAGGATAGGGCAGAGAGGCAGTGAGGGACACAGAC 100226783 

100226782 TGGCCAGTGGTCACTTGGACCTCGGCATCCACATTGTACCTGAGTGGCCCTGGGCCAGTC 100226723 

100226722 ACTTCACCTCTATTTCGTCACCTAAAAATGAAAGTGAGGCCGGGTGCGGTAGCTCACGCC 100226663 

100226662 TGTAGTCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCAGATGGATCACCTGAGGTCAGGAGTTTGAG 100226603 

100226602 ACCAGCCTAGCCAACATGGTGAAACCCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCCAGGCGTGG 100226543 

100226542 TGGAGGGCGCCTGTAATCCCAGCTACTAGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCGCTTGAACCT 100226483 

100226482 GGGAGGCGGAGTTTGCAGTAAGCCGAGATCGCACCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACAGA 100226423 

100226422 ATGAGCCTCCTTCTAAAAAAAAGAAAGAAAAGAAAAGAAAAAAAGTGACATGAATGATAA 100226363 

100226362 TCATAGTCCATGGGTCTGTGTCAAGATTAAGCATGTTGGGCTGGACGTGATGGCTCATGC 100226303 

100226302 CTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAACACAGGAGAATCGCTGGAGACCAGGAATTCAA 100226243 

100226242 AACCAGCCTGGGCAACATAGGGAGACTGCATCTCTACAAAAGTTTTTTAAAAATTGGCTG 100226183 



VIII. Anexos 
 

96 
 

100226182 GACTTAGTGGTGCATGCCTGTAATCCCAGCTACTTGGGAGGCTGAGGCAAGAGGATGACT 100226123 

100226122 TGAACCTGAGAGGTCAAGGCTACATTGAGCCATGATTGCACCACTGCACTCCAGCCTGGG 100226063 

100226062 CGAGAGAGTGAGATCCTGTCTCAGAGAGAGAGACAGAGAAACAGAGACCCTGGGGGACCA 100226003 

100226002 GGACAGAAGAAGACAAGGGGAGGGTCTTTGCTTGGCCCCTGCTAAGCCTGTCCTCCTTCC 100225943 

100225942 CCTCTGTCCCCAGGCTTCCGGCCCCGCAGAAGTCTCCTCTTCATCAGCTGGGACGGTGGT 100225883 

100225882 GACTTTGGAAGCGTGGGCTCCACGGAGTGGCTAGAGGTGATACGGGGTCCCGGGCAGGTC 100225823 

100225822 GTTAGGCATTGGGGAGAGGTGGGGGTGGGGGGTTCCCACTCCACACTGGTCACCCACCCA 100225763 

100225762 CAGGGCTACCTCAGCGTGCTGCACCTCAAAGCCGTAGTGTACGTGAGCCTGGACAACGCA 100225703 

100225702 GTGCTGGGTGAGCTGGGGCAGTGCCACCACCTGGCCCCCTGGGGTCCACCCTTGCCTCTG 100225643 

100225642 GGGCTGAGCCCTGAGCCTGGCATCCCTCCCCTCCCCTTTTTCCAGGGGATGACAAGTTTC 100225583 

100225582 ATGCCAAGACCAGCCCCCTTCTGACAAGTCTCATTGAGAGTGTCCTGAAGCAGGCAAGAG 100225523 

100225522 CACCCCAGGAATAGGGGGTGAAGGGGAGTAGGTTGCGGGGAGGAGCAGAGCCTGATCAGT 100225463 

100225462 GCCCTTCCCCAACCCCCAGGTGGATTCTCCCAACCACAGTGGGCAGACTCTCTATGAACA 100225403 

100225402 GGTGGTGTTCACCAATCCCAGCTGGGATGCTGAGGTGTAAGTTGGGGGGGTAGGGAGAGC 100225343 

100225342 TGGGGAGGGATGTGGGGGAGCCTGAACCCACAGATCGCTCCAACCCACCTGCCCCCAGGA 100225283 

100225282 TCCGGCCCCTACCCATGGACAGCAGTGCCTATTCCTTCACGGCCTTTGTGGGAGTCCCTG 100225223 

100225222 CCGTCGAGTTCTCCTTTATGGAGGTGAGACGTCCTCCCCCTGCCCCAGACACAGCGCTAG 100225163 

100225162 TCCTTCAGCCTGTCTGCCTCCGCCCCAGCGTCCACCCTGTCCTGGCAGGACGACCAGGCC 100225103 

100225102 TACCCATTCCTGCACACAAAGGAGGACACTTATGAGAACCTGCATAAGGTGCTGCAAGGC 100225043 

100225042 CGCCTGCCCGCCGTGGCCCAGGCCGTGGCCCAGCTCGCAGGGCAGCTCCTCATCCGGCTC 100224983 

100224982 AGCCACGATCGCCTGCTGCCCCTCGACTTCGGCCGCTACGGGGACGTCGTCCTCAGGCAC 100224923 

100224922 ATCGGGAACCTCAACGAGTTCTCTGGGGACCTCAAGGTTCAAGAGGCCCACCCCGCTCTT 100224863 

100224862 GGTCTCTGGGAGTGGGAGGCACTGCCCAGGCCAGGGGGTCCAGCCCCTTCTCTCTGCATT 100224803 

100224802 CCCTGGGGTCTAGGTCCTCTCTGGCAATCCAGCCCATTAACCCCCTGCCTCCAGTCTCCC 100224743 

100224742 AGCCCCCAGCATGTGCCATCGCCCAACCTGGCAGGTGCAGGATCTTCTCCCCACTCCCTT 100224683 

100224682 CATCCTGCCTCCAGCACTCTGTCCTCGTCTACCTCCTCCCTCCTGCGGCCAGGGGTCCCA 100224623 

100224622 GCCCCCTTCCCCATGCTAGGCGGGGGTCCTTGTCCCCATGCTAGGCGGGGGTCCTGGCCC 100224563 

100224562 CTGCCGCCAGCCCCAGCCCGCGCCTCCCCACCCCAGGCCCGCGGGCTGACCCTGCAGTGG 100224503 

100224502 GTGTACTCGGCGCGGGGGGACTACATCCGGGCGGCGGAAAAGCTGCGGCAGGAGATCTAC 100224443 

100224442 AGCTCGGAGGAGAGAGACGAGCGACTGACACGCATGTACAACGTGCGCATAATGCGGGTG 100224383 

100224382 AGGCCCCGCCCTCCTCGCCCCGCCCCCAGTGTCCCGCCCCTCCCCTGGGGCTCCACCTCC 100224323 

100224322 TGGACCTGGCCCCGTCTGCGCGCTCCTCTCTCTCCCCGCCTACACAGTCCCGGTCCTCTG 100224263 

100224262 GATGCTCTCTTCCCAGTCCTGGACACGCAGTGCTCATAGATCGGTCAGGCTGGAGGACCC 100224203 

100224202 GAGCGATCAAAGTGATGAAATGGACAGGGAGGGCCAGCCTCTTGGCCACAGTCGCCTGGT 100224143 

100224142 TTACGCCTGGCAGAACTGGGACAATCCACCCTCCCCCACCCCTCCCCGCTGACTCCCCTC 100224083 

100224082 CTATAGCTCCCACTGCCTCCTCGACCCTTCTGGAAAGAAAAAGCATGTCCACACTGGTCC 100224023 

100224022 ACAATACGAGGTTACAGGCTGGGAAGTGCAGAAGGCTAAAGATATTCAGAGTAAGAGAGC 100223963 

100223962 TGTTTTCCTTCTGATAATGAAATGGGTGAAATCCAGAAAGGCTGCCTGGAGGAGGTGTCA 100223903 

100223902 CGTGAAAGTTAAACAAGAGCTTATTCCCTCACCAATCCCTTCTGCTTAGCTTTGAATCCT 100223843 

100223842 TTGCAGCCCACACCCCACCTCCAGTTCCAACTCCTCCACTTCCTTCCATTTTCTTACTCC 100223783 

100223782 AAGAACTCAACCCCTCAACCCTTTGATGTCAAGAAATGGGTGAGTAGGGACTGTGGCCAT 100223723 

100223722 GGGGAAAGGTCTGCAGGGCAAAATAGTAAACAGGATCATCCTCAATGAGTGTGGGGTGAG 100223663 

100223662 CTGGGAACTGCAGTGTACACAGAGCCACTTGTGCACACACACTCACGGTTTTCAGAGCCA 100223603 

100223602 GCATGGCTACCCCTTGGAGGCTCATGTTATCTCTCCTCCTTGCATTTTCCTGCTTGTGCC 100223543 

100223542 CTCTGCCTGTCCCCCTTGGCCATTTACAAACCTATTGCTCTTGCTCGTTCTCCCTTGCCC 100223483 
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100223482 AGACTAGAGTGCAGTGGCACCATCTCTGCTCACTGCAACCTCCAACTCCTGGGCTCAAGT 100223423 

100223422 GATCCTCCCACCTCAGCCTCCCTAGTAGCTGGGAGTACAGGCACGTGCCATGACGCCCGG 100223363 

100223362 CTAAATTTTTCTATTTTTTGTAGAGACAGGGTTTTACCATGTTGCCCAGGCTGGTCTCAA 100223303 

100223302 ACTCCTGGCCTCAAGTGATCCTCCTGCCTCGGCCTCCCAAATTGCTGGGGTTACAGGCGT 100223243 

100223242 GAGCTACTGAACCTGGCCTTCTCCTCTCCTTCTTATATCTCTTTCTCCATTCATTCTTCT 100223183 

100223182 TTAACCTTTGCCTCCTCTACTGGAACAGGGGTGACCCTGGGGTGAGGCAATAGGTTGGGT 100223123 

100223122 ATGGTTCATTCTCATTCACAGATCTTGGTTTAACCTCAGCTGTGTCAGCATGCAGAAGAC 100223063 

100223062 AAAAACACCCACCTTTCAAAGTTGCCATACCCCTGTCCCCACCAGGGATAAAAGGGACCT 100223003 

100223002 GCGTGTAAGATGCATGACTTAGGCCAGGCACGGTGGCTTACGCCTGTAATCTCAGCACTT 100222943 

100222942 TGGGAGGCTGAGGTGGGCGGATCACCTGGGGTCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGACCAACA 100222883 

100222882 TGGAGAAACCCCGTCTCTACTAAAAATACAAAATTAGCTGGGCATGGTGGCACACGCCTG 100222823 

100222822 TAATCCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAGCCTGGGAGATGGAGGT 100222763 

100222762 TGCAGTGAGCCGAGAGCACGCCATTGCACTCCAGCCTGGGCAACAAGAGCGAAAATCCAT 100222703 

100222702 CTCAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAGAAAAAGAAAAAGATGCATGACTCAGGCTCAGGG 100222643 

100222642 ATGGAGAGGGAAGGACTCAGGACTTCAGAGCCTGCAATACAGGATTGGGCCAGACCCAGT 100222583 

100222582 GAATTTTATGGCTCTAGACCAGGGGTTGGTGAACTACTGCCCATTGGCCAAATTCAAACT 100222523 

100222522 GCCGCTTGTTTTTTTGTTTTTTTTTTTTCTGAGACGGTCTCACTCTGTTGCCCAGGCTGG 100222463 

100222462 AGTGCAGTAGCATGATCTGGGCTCACGGCAACCTCCACCTCCCGGGCTCAAGCAATCCTC 100222403 

100222402 TCACCTCACCTCAGCCTCCTGAGTAGCTGGGACTACAAGGACACACTACCACACTCCGCT 100222343 

100222342 AATTTTTAAAATTTTTTGTAGAGATGGGATCTCACTATATTGTCCAGGCTTGTCTCAAAA 100222283 

100222282 TCCTGGGCTCAAGCGACTCTCCCACCTCAGCTTCCCAAGGTGCTGGGATTACAGGCGTGA 100222223 

100222222 GCCTCTGCTCCCTGTTTTTGTAAATAAAGTTTTATTGAAACAGCCATGCTTATTGGTTTT 100222163 

100222162 CACGCTCTCTATGGCTACTTTTGTGTAATAGCAGCAACGTTAAGTAGCTGCAATAAAAGC 100222103 

100222102 AGCATGGCCTGCAAAATCTAAAATATTTACTATCTGGCATTTCACAGAAAAAGTTTGCTG 100222043 

100222042 ACCTTGGCTTTAGACTGTGACTTGGATCTTGAAGAACAGGCAGGATGTGGATTGATGCAA 100221983 

100221982 AGTAAAGAGGACATTTCAGGGTGGAGAGACCAGAATTCGGGTGTGGCAGTGAAATCAGTC 100221923 

100221922 TGGTTTTACTTGGAAGCGGGGTGTGGACCAGCAGAGCCAGAACAGGGGCCCCATGAAGAG 100221863 

100221862 GCAGAGGGGAGGGGACCACCAAATGTGGTGTTATCGATCAACTGTGGGGAGCCTCGAACA 100221803 

100221802 CCAGGATTAGAAGTTTGGATGTTAAGGGTCTTAGCATCAAGGAAATTAGAGAGGTTTTTG 100221743 

100221742 AGCAGAGAGGTGATGTGAGCAAAGGGGAGTTTTTATTTTTATTTATTTTTCTTTCTTTAT 100221683 

100221682 TTTTTGGAGACAGTGTCTTAATGTCACCCAGACTGGAGTGCAGTGGCGCGATCCCGGCTC 100221623 

100221622 ACTGTAACCTCTGCCTGTCGGGTTCAAGTGATTCTCCCACTTCTGCCTCCCGAGTAGCTG 100221563 

100221562 GGACTACAGGCGCGCACAACCATGCCTAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGTAGAGA 100221503 

100221502 AGGGGTTTCATCATGTTGGCCAGGCTGGTCTTGAACTCCTGACATCAAGTGATCTGCTCA 100221443 

100221442 CCTCAGCCTCCCAAAGTGCTAGGATTACAGGCGTGAGCTACTGCGCCCGGCTGGGAGTTT 100221383 

100221382 TTGTTTTTGAAATGAGGTCTCACTGTGTTGCCCAGACTGGTATTGAACTCCTGGGCTCAA 100221323 

100221322 GTGATCCTCCCACCTTGGCCTCCTGAGTAGCTGGGACTATAGGTGCACACCACCACACCC 100221263 

100221262 GACTAATTTTTTATTTTTATTTTTGTAGAGATGAGGGTTTCCATACATTGCCCAAGCTGG 100221203 

100221202 TCTCAAACTCCTGAGCTCAAGTAATCCTCCTACCTTGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTAC 100221143 

100221142 AGGCAGGAGCCACCATGCTGGACAACAAAGTAGAGTTTTTAGGAGTGATTTTGGTCAGAT 100221083 

100221082 TGCAAATGTCTTGAGAGTGGCAGGTGGGAGCAAATGCTCATAGGTGGGGACTGGACCGAT 100221023 

100221022 GTCAGGTGTTTAGAAGGAGAAATTGACAGATTTGATGTTGAGGGAAGAGGAGGAGAATAA 100220963 

100220962 TAATAATAGTTGTCTTAGAATAGAAGAATAATAAAATAGCAGTTGCCATTTGTTTTTGTT 100220903 

100220902 TGTTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTCACCAGACTGGAGTGCAGTGGCACGATCTCGG 100220843 

100220842 CTCGCTGCAACCTCCGCCTCCCGGGTTAAAGCTATTCTCCTGCCTCAGCCTTCTGAGTAG 100220783 
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100220782 CTGGGACAACAGGCATGTGCCACCACACCCAGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGG 100220723 

100220722 GGTTTCGCCATGTTGGCCAGGATGGTCTTGATCTCTTGACCTCGTGATCTACCCACCTTG 100220663 

100220662 GCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCATCAGCCACTGTGCCCGGCCTGTTTGTTTGTTT 100220603 

100220602 GTTTGTTTGGTTTTGTTTTCTGAGACAGAGTCTTGCTCTGTCACCCAGGCTGGAGGGCAG 100220543 

100220542 TGGCACGATCTTGGCTCACTGCAACGTCCGCCTCTTGGGTTCAGGCTATTCTTGTGCCTC 100220483 

100220482 AGCCTCCTGACTAGATGGGATTACAGGGACACATCAGCATACCTGGCTAAATTTTTTGTA 100220423 

100220422 TTTGTAGTAGAGACAGGGTTTTGCCATGTTGGCCAGGCTGGTCTCAAACTCCTGACCTCA 100220363 

100220362 GATGATCCACCCGCCTCAGCCTCTGAAAGTGCTGGGATTACAGGCATGAGCCACTGTGCC 100220303 

100220302 CAGCTGCAGTTACCATAGTAGAAGGTTACCACATGCTAGAGGATTTATTTCATTTGCTTC 100220243 

100220242 CCCCAGCGCTGAGGTTGCTAGTATTATATCCAGAAACTGGGGCTAGGAGAGGCTAAGAAA 100220183 

100220182 CTTACCTGAAATCATATAGTTAGTAAGTGGAAGAGCCGAAATTGGAGGCCAGGTAGTCTA 100220123 

100220122 CCTTCAAAGCCTGTGCTCACCCCATGCTCACTCCCCTTTGAGGGTGACAGCTTGACACCT 100220063 

100220062 GCAGAAAGCCATGGGCCACATGAGTGTGGGCCCAACGCCCAGGTTTGGGAAGAGATCGGT 100220003 

100220002 ACTGATATGTCCAGGTGCTCCCAAACCCAGTGGGGAGGTCCAGATGGCTGGAGGGCAGGA 100219943 

100219942 TTCCAGTGGGTCACTGGGTGGGGAGATTTGGCATCTGTCCCCACAGAGGTCCTGGTTGAC 100219883 

100219882 ATCAGGGGCACAGATGAGCTCTGTGAGTGAATGATGGAGGCCTTAAAAAGATGTGAGCAT 100219823 

100219822 CTGAAAATCAGCTGGGTATGGTGGCACGTGCCTGCACTCCCAACTACTCAGGAGGCTAAG 100219763 

100219762 GCGGGAAGATCACTTGACCTCTGGGGTTTGGGTTGCAGTGAGCTGTGATTGCACCACTGC 100219703 

100219702 ACTCCAGCCTGGGTGACAGTGAGACCCTGTCTCTAAAAATAAAAGATGTGAGCATCTGAG 100219643 

100219642 ATCACCCCCTAGAGATTCTGATTTTACTGGGGCGGTGCCCAGGCAATGATAATTTAATAG 100219583 

100219582 GTACAGAGAAGAGGGAGGTGGAACTTTGAGACCTGCCCACGGGTGGAAGCAGAACAAACC 100219523 

100219522 AGAGATGGGGCTAGGAGAGGCTAGGAAACTAGGAGAGGCTGGCAGAAAGGAGGGAGGAGA 100219463 

100219462 TTAGGTCAGGAGCAAGGCCGTCTCAGGAAAGACGGAACAGCAGCTGCGTCAGAGGGAGGA 100219403 

100219402 AAGCCAGGCTTTTCATGAGGACTGGACTGTCCCCTTGACCTTCGTCTCTGGGCTGTGGAC 100219343 

100219342 ATTGGTGGGGGTGGAGAATGACTCGGTGTGGGGAGGTGTGGTGTTAAGAAGGGAACAGCA 100219283 

100219282 GGGCGATAGATTGTTCTTTGAGGCTTTGAGCATTCACTGAATGGGTGAGGAAGGAAGACT 100219223 

100219222 CGGGAGAACTACATGCAGGCTTAGGGGTTCTAGAGATAGAAGGGGAGGCCTAGCGTGGTG 100219163 

100219162 GCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGCGGGCGGATCACTTCAGGTTAG 100219103 

100219102 GAGTTCGAGACCAGCCTGGCCAACACGGAGAAACCCCGTCTCTACTCAAAATACAAAAAT 100219043 

100219042 TAGCCGGGCGTCGTGGCGGGTGCCTGTAATCCCAGCTACTCTGGAGGCTGAGGCAGGAGA 100218983 

100218982 ATCGCTTGAACGCTGAAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATCGTGCCACTGCACTCCAG 100218923 

100218922 CCTGGGAGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAACAAACGAACAAACAAAAAACAAACACAA 100218863 

100218862 AAAGAAAACAAACAAACAAAAAAACAAAAAGACTGGCTGGCGGGAAGGGTGACTCGGGCC 100218803 

100218802 TTTGCTCCCGAGCCAGAGCCCCCAACCCTGACCTGATCCCCCTCTCTGCGCAGGTGGAGT 100218743 

100218742 TCTACTTCCTTTCCCAGTACGTGTCGCCAGCCGACTCCCCGTTCCGCCACATCTTCATGG 100218683 

100218682 GCCGTGGAGACCACACGCTGGGCGCCCTGCTGGACCACCTGCGGCTGCTGCGCTCCAACA 100218623 

100218622 GCTCCGGGACCCCCGGGGCCACCTCCTCCACTGGCTTCCAGGAGAGCCGTTTCCGGCGTC 100218563 

100218562 AGCTAGCCCTGCTCACCTGGACGCTGCAAGGGGCAGCCAATGCGCTTAGCGGGGATGTCT 100218503 

100218502 GGAACATTGATAACAACTTCTGAGGCCCTGGGGATCCTCACATCCCCGTCCCCCAGTCAA 100218443 

100218442 GAGCTCCTCTGCTCCTCGCTTGAATGATTCAGGGTCAGGGAGGTGGCTCAGAGTCCACCT 100218383 

100218382 CTCATTGCTGATCAATTTCTCATTACCCCTACACATCTCTCCACGGAGCCCAGACCCCAG 100218323 

100218322 CACAGATATCCACACACCCCAGCCCTGCAGTGTAGCTGACCCTAATGTGACGGTCATACT 100218263 

100218262 GTCGGTTAATCAGAGAGTAGCATCCCTTCAATCACAGCCCCTTCCCCTTTCTGGGGTCCT 100218203 

100218202 CCATACCTAGAGACCACTCTGGGAGGTTTGCTAGGCCCTGGGACCTGGCCAGCTCTGTTA 100218143 

100218142 GTGGGAGAGATCGCTGGCACCATAGCCTTATGGCCAACAGGTGGTCTGTGGTGAAAGGGG 100218083 
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100218082 CGTGGAGTTTCAATATCAATAAACCACCTGATATCAATAAGCCACCTGTTGACATCTGTT 100218023 

100218022 ATTGATAAGCGCCTTCATGCTTCTTCCTCACCCTCATGCCCATCCCATCCCATCATCCCT 100217963 
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Sequência do gene HJV: adaptado de (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/224922777) 

 

Legenda : Este estilo: regiões UTR; Este estilo: Regiões codificantes; Este estilo: regiões 

não codificantes. 

 

145413095 ATATTCTTTCTAATCCTCTAACCCTCCCCACTCCCCCAACTCCCACACCCTACCCCCACC 145413154 

145413155 AACGTTCCTGGAATTTTGGACTTAGCTATTTTTAAAACCGTCAACTCAGTAGCCACCTCC 145413214 

145413215 CTCCCTGCTCAGCTGTCCAGTACTCTGGCCAGCCATATACTCCCCCTTCCCCCCATACCA 145413274 

145413275 AACCTTCTCTGGTTCCCTGACCTCAGTGAGACAGCAGCCGGCCTGGGGACCTGGGGGAGA 145413334 

145413335 CACGGAGGACCCCCTGGCTGGAGCTGACCCACAGAGTAGGGAATCATGGCTGGAGAATTG 145413394 

145413395 GATAGCAGAGTAATGTTTGACCTCTGGAAACAGTAAGTCAAAATGAAATTGCAATTCCTT 145413454 

145413455 TAATAAGCTTTTATATTGAAGTTAGACTTTTATAAAATTACAAACACCTACTTGGATGTC 145413514 

145413515 TCTCGTCCAAATGCTGGGATCTCTCCCTACCAAGGTGCCCCAATCTCCATTTCTCTTTCT 145413574 

145413575 GTCTTATTTCTTTCTGGCCTCTGGCCTCTAGCTTTTTGAAGTTTAATTCTCTGTCTCTCC 145413634 

145413635 TCTGGCAGTCTTAGCCCTCTCTTTACCTTATTACCTCAAGACTCCTGATGAAGTTTTAGA 145413694 

145413695 AGGAGTTCCCTACGTCCTCTATTCTGTAGTTTTCTTACCAAGGCCAAATATGACCTCAGA 145413754 

145413755 TGATGAGTCACTGATACCCTTCTATCCTGCCCCCACTTAGCAATGCCCTTCACATTGAGA 145413814 

145413815 TTCCAAGCATGGGGGCTGCTCCCTGTAAATGATTTCTCCCCACAACTCTAGTCCCTCCAT 145413874 

145413875 TCTATTCTCCCTCTTGCAGGACTCTTCCCCCAATCATATCCTTACCCATAAGATAGGGGA 145413934 

145413935 GTTAGGCAGGAGGGATTTAGCCCCTCTCCAACTCCTGTCATCATAAAAGACTGAGAACTT 145413994 

145413995 CAGAATTTGAAAAGAAGAGATTAATGGAAGGAGTGATATTTGGGAAAATACAAGAACTGT 145414054 

145414055 TGACTTAGAAAAAACAAATATTGATTTGCATGTTTGGTTTGCATCCCATTATTCCATGAG 145414114 

145414115 AGAGGGAGATTAAAATTGCAGCTCTCTAGAGCTGATGAAAAGAGATTGGTTTCCTTTTCA 145414174 

145414175 TTTGAATACTGATATTCTAGACGGGATGGGTATGCCACCCTTAATCCTTCTTGTGTTCTG 145414234 

145414235 ACACAAAGGAGGAAAAGAAATGTATGACTCCTAGAGGGCATCTCCTCCTAATGGAGAGGG 145414294 

145414295 ACAAATAAGAAGTATGTTTCTGAAATATTTTCAGGTCCTAATTTTACTAGGGTACCCACT 145414354 

145414355 AGGATTACTGGTATCTGATCTAGCCCCATGATTCCTCCATCTTTGACATACCTGCTGTTT 145414414 

145414415 GGTAGCTCAGAATGGAGCAATACAGTGGACTCTGCCCCCTTGAGTTCACTCAACCTTCCC 145414474 

145414475 TCCACCCCCACCTAGGGGTATTGCACAAGGGCCCTAAAAGTGGCCACAGGAACAGGGCAA 145414534 

145414535 AGAGGCTTAACTGCCACACTTATAGTTTGAGGAACTCCAATCTCCCCAAATTCCAGTCTG 145414594 

145414595 TTCATCCTTTTCTTGATCTCCCCAGATTCACTCCACATTATCCTTACCAATCTTCAATTC 145414654 

145414655 TTCTCTCTCTCCATGTCCAGCCAAATTTCTTTTTTCAGTCACTTACAGGGCTTCCGGTCA 145414714 

145414715 AAATTCACTAGGTAGGAGGGTCATCAGCTGGGAAGAACCGGCGCCTGGGAAACCTGGCTG 145414774 

145414775 GATAGGTATGGGGGAGCCAGGCCAGTCCCCTAGTCCCAGGTCCTCCCATGGCAGTCCCCC 145414834 

145414835 AACTCTAAGCACTCTCACTCTCCTGCTGCTCCTCTGTGGACATGGTAAGGAAGGGCCAGG 145414894 

145414895 GAAGGGTTTGGGGAAATCTAGAGGGTAGGCTGCTATGTAGGGGTGGGCATGTGAGCCTGA 145414954 

145414955 ATGAGTGAGGAGAGATAGGCGCTGAGAGTCCCGATCACTCGCCCTGCTCTCAAATACTAA 145415014 

145415015 TATTTTATTTCCCGTTCAGTCTGGGGAAGGCCACTGGGGAAGCCCTTGGTCGACAGGCAG 145415074 

145415075 AAGAGATGTGGCAGGCTTACACACTTTTAGTAAGACAGCCGAGAGAACTAGGGACTAGGG 145415134 

145415135 GGTTGGGGGCTGGGGAAGGCCCTTAGTTAGGTTTTAGGAAGGCTGGAAACCCCTGATGAG 145415194 

145415195 ATTTGGAAGAGTTATGAGCAAACTACACTCCGATAGAGCAGAGGTCTGAGGACCGTCTCA 145415254 

145415255 CAATCCTCTCCCTTCTGTCTTTAGCTCATTCTCAATGCAAGATCCTCCGCTGCAATGCTG 145415314 

145415315 AGTACGTATCGTCCACTCTGAGCCTTAGAGGTGGGGGTTCATCAGGAGCACTTCGAGGAG 145415374 

145415375 GAGGAGGAGGAGGCCGGGGTGGAGGGGTGGGCTCTGGCGGCCTCTGTCGAGCCCTCCGCT 145415434 
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145415435 CCTATGCGCTCTGCACTCGGCGCACCGCCCGCACCTGCCGCGGGGACCTCGCCTTCCATT 145415494 

145415495 CGGCGGTACATGGCATCGAAGACCTGATGATCCAGCACAACTGCTCCCGCCAGGGCCCTA 145415554 

145415555 CAGCCCCTCCCCCGCCCCGGGGCCCCGCCCTTCCAGGCGCGGGCTCCGGCCTCCCTGCCC 145415614 

145415615 CGGACCCTTGTGACTATGAAGGCCGGTTTTCCCGGCTGCATGGTCGTCCCCCGGGGTTCT 145415674 

145415675 TGCATTGCGCTTCCTTCGGGGACCCCCATGTGCGCAGCTTCCACCATCACTTTCACACAT 145415734 

145415735 GCCGTGTCCAAGGAGCTTGGCCTCTACTGGATAATGACTTCCTCTTTGTCCAAGCCACCA 145415794 

145415795 GCTCCCCCATGGCGTTGGGGGCCAACGCTACCGCCACCCGGAAGGTCAGGCACTCAATCT 145415854 

145415855 TCCTTCCGATCCACCTCATGAGATTCTTCCACGGGCACCATTCCTCCCCATCCCCACTAT 145415914 

145415915 TCAACAGCAATGCTCCCTAATTCCCTTTTCTTCCTCAACCTCTCCCCCATCTCGAATCAC 145415974 

145415975 TCCCTTCTACCAAACACCTGGAGCTGTAAATCACTTCCCCTTGATGGGAATTTGACTCAA 145416034 

145416035 ATGCAGAAAACCTTGAAGAGACAGTCGGAGAGGGCGGACCTGAGGAGTTTCAGAAGGGAA 145416094 

145416095 ACTTTTCCCTCTCCTAGGAAGTTGCCACGATTAAGTAGAGAGGGGGTTAAGTAGGGATGA 145416154 

145416155 GGTAATACTGGAACATAAATAGGAGAAGGGATCAAGGATTGAGGGCCATAGTAGTCCTGC 145416214 

145416215 ATCTCTACTTGGATCAGATCTCTAACTATGTATGAGGTCTGATTGGGGGGAAGATGCACT 145416274 

145416275 GAACCCAAAATGAACTGTTTTCCCTCTTGTCCTCACAGCTCACCATCATATTTAAGAACA 145416334 

145416335 TGCAGGAATGCATTGATCAGAAGGTGTATCAGGCTGAGGTGGATAATCTTCCTGTAGCCT 145416394 

145416395 TTGAAGATGGTTCTATCAATGGAGGTGACCGACCTGGGGGATCCAGTTTGTCGATTCAAA 145416454 

145416455 CTGCTAACCCTGGGAACCATGTGGAGATCCAAGCTGCCTACATTGGCACAACTATAATCA 145416514 

145416515 TTCGGCAGACAGCTGGGCAGCTCTCCTTCTCCATCAAGGTAGCAGAGGATGTGGCCATGG 145416574 

145416575 CCTTCTCAGCTGAACAGGACCTGCAGCTCTGTGTTGGGGGGTGCCCTCCAAGTCAGCGAC 145416634 

145416635 TCTCTCGATCAGAGCGCAATCGTCGGGGAGCTATAACCATTGATACTGCCAGACGGCTGT 145416694 

145416695 GCAAGGAAGGGCTTCCAGTGGAAGATGCTTACTTCCATTCCTGTGTCTTTGATGTTTTAA 145416754 

145416755 TTTCTGGTGATCCCAACTTTACCGTGGCAGCTCAGGCAGCACTGGAGGATGCCCGAGCCT 145416814 

145416815 TCCTGCCAGACTTAGAGAAGCTGCATCTCTTCCCCTCAGATGCTGGGGTTCCTCTTTCCT 145416874 

145416875 CAGCAACCCTCTTAGCTCCACTCCTTTCTGGGCTCTTTGTTCTGTGGCTTTGCATTCAGT 145416934 

145416935 AAGGGGACCATCAGTCCCATTACTAGTTTGGAAATGATTTGGAGATACAGATTGGCATAG 145416994 

145416995 AAGAATGTAAAGAATCATTAAAGGAAGCAGGGCCTAGGAGACACGTGAAACAATGACATT 145417054 

145417055 ATCCAGAGTCAGATGAGGCTGCAGTCCAGGGTTGAAATTATCACAGAATAAGGATTCTGG 145417114 

145417115 GCAAGGTTACTGCATTCCGGATCTCTGTGGGGCTCTTCACCAATTTTTCCAGCCTCATTT 145417174 

145417175 ATAGTAAACAAATTGTTCTAATCCATTTACTGCAGATTTCACCCTTATAAGTTTAGAGGT 145417234 

145417235 CATGAAGGTTTTAATGATCAGTAAAGATTTAAGGGTTGAGATTTTTAAGAGGCAAGAGCT 145417294 

145417295 GAAAGCAGAAGACATGATCATTAGCCATAAGAAACTCAAAGGAGGAAGACATAATTAGGG 145417354 

145417355 AAAGAAGTCTATTTGATGAATATGTGTGTGTAAGGTATGTTCTGCTTTCTTGATTCAAAA 145417414 

145417415 ATGAAGCAGGCATTGTCTAGCTCTTAGGTGAAGGGAGTCTCTGCTTTTGAAGAATGGCAC 145417474 

145417475 AGGTAGGACAGAAGTATCATCCCTACCCCCTAACTAATCTGTTATTAAAGCTACAAATTC 145417534 

145417535 TTCACACCATCCTCTGTTGCCTATGTTGAATCTCTTTACAGATGCTTGAAATGGAGTAAA 145417594 

145417595 TGCAATGTGTTCACTCCACTGAAAGAGGGCTCGGAAGTATCAGATACTGTTGCTATCTCA 145417654 
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 Sequência do gene SLC40A1 : adaptado de 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/213972594) 

 

Legenda : Este estilo: regiões UTR; Este estilo: Regiões codificantes; Este estilo: regiões 

não codificantes. 

 

190445604 GGGCGGCCCTGAAGGGGACGGGGCGGCCCCAGTCGGAGGTCGCAGGGAGCTCCGCCCCCG 190445545 

190445544 ACTCGGTATAAGAGCTGGGCCCGGCCCACGGCGGCGGCGGCGGCGGCGGAGAGAGCTGGC 190445485 

190445484 TCAGGGCGTCCGCTAGGCTCGGACGACCTGCTGAGCCTCCCAAACCGCTTCCATAAGGCT 190445425 

190445424 TTGCCTTTCCAACTTCAGCTACAGTGTTAGCTAAGTTTGGAAAGAAGGAAAAAAGAAAAT 190445365 

190445364 CCCTGGGCCCCTTTTCTTTTGTTCTTTGCCAAAGTCGTCGTTGTAGTCTTTTTGCCCAAG 190445305 

190445304 GCTGTTGTGTTTTTAGAGGTGCTATCTCCAGTTCCTTGCACTCCTGTTAACAAGCACCTC 190445245 

190445244 AGCGAGAGCAGCAGCAGCGATAGCAGCCGCAGAAGAGCCAGCGGGGTCGCCTAGTGTCAT 190445185 

190445184 GACCAGGGCGGGAGATCACAACCGCCAGAGAGGATGCTGTGGTGAGTGTCGTTGACCGAA 190445125 

190445124 AGCATATGGTGGAAACCCAGGTGGGGCTTTGGAGACAAGCAACTCTACACGAGTTCTGGA 190445065 

190445064 GGAATGTGGCTCTGCTGTGAACCATAGCTTTGTAAAAAGATCCTTTGACTCATATTTGGT 190445005 

190445004 GGACGTTAAGGAAGAAAGGAAATTCAGGGTGTGGGAAAAGGGGTTTGCACACAGGCACGG 190444945 

190444944 ATGGAGTAGATTGGGCAGTTTGGATTGCCTTGTGTAAAAAAGAAACAAAACAAACAAACC 190444885 

190444884 AACCAACCCAAAAAAGAATGCTGAAACAAGAGTTTCTTCACTGTATGTGAAATGTGAAGT 190444825 

190444824 TGGGCAGTTATTGACTAGGTCAATAACTGAATTTAGTGAATGGTATTAAGTGAACGAAAT 190444765 

190444764 ACATCGGTTCATAGGTAACTTGATAAAATGTACGTGGTTTGTCCTGCAAAGTAGTTTTTA 190444705 

190444704 ATAATCATGTTCTAATGAGATCAAATGGATAAGCATTCTGCCCTCAGCTCATTAAGTGAC 190444645 

190444644 TACCATCGCTTTTTGTCACCCCGCCTGTGTCTTTGCAGGATCCTTGGCCGACTACCTGAC 190444585 

190444584 CTCTGCAAAATTCCTTCTCTACCTTGGTCATTCTCTCTCTACTTGGGTAAGTGAGAATGC 190444525 

190444524 ATAGTCTTACAACACAGTTGCGCAATTTTTTATTTCCTTTCGTTCTAGCCAGTTGTATTA 190444465 

190444464 AGCCAACTTCCAGTTTTGTCAAGCAGTTAAAGAAATAAATCATCCAAGTACACATGCTTT 190444405 

190444404 AATGAAAACGTTATTTACATCGAAGATCTTTCCCCATGAGTGTTAGTTAATGCAACTTAA 190444345 

190444344 TTATCAGATCATCGTAGTTTATGTAGATAGACAACTATCCAGACAAGATTATCAAGGAAA 190444285 

190444284 GGAATATTTGCCTTGTTTTTAAATTTTATGTTGCATTAGTAGCTTTGGTAAATAGACATA 190444225 

190444224 TCTGCTACAAAAGATGGATGGATGTCTCATATACCTTCTCTTCTTCACATTTTAAAATAT 190444165 

190444164 TTTGTTTTCTTTTTTTGTTAAAATTTAGTTCCAGCGTGCAGCACCATGAGAATACAATAG 190444105 

190444104 AATGGTAGAGTGACTGACTTAAGCTAATAATAACATTCTAAGATTAATTGAAACATAAAT 190444045 

190444044 GACCCCCAGAACAAATATCTGAGTGACAAAAATTCTGGTCTTTAAAAATGTTATCTATAG 190443985 

190443984 TTAGATAAAGTTTGGGGCAGTGGAGGCTATCTTAAAATTAATCATCCAATGAATATCAGC 190443925 

190443924 AATGGATTTACAGTTTTCCCTCTGACTTTCTAGGTTGTCCTGGAAAAGACCTAGTGTTTC 190443865 

190443864 TGTAGATCTGGGCTCCTAAAACTCTCTCCGAAAAATAATAAACTAGAAGGGTGCTAGATA 190443805 

190443804 TATGTTCAGTGATGATTAGAATCTTTAACATTAAACAATTATTGTTTAAAAGCAATAAAT 190443745 

190443744 CTGGCTATATTCTGTCCATGGCTCATATGTATTTAAAAAGAATGGAAAGAATTTTGAGAG 190443685 

190443684 TAAATTTTTTGAATGTTATTTTCCTTTTAAATTGGAAACTTATATTGGATCATCCTTAAG 190443625 

190443624 ACATGGATGGAAACCACTGGAAGAGGAAATCTATACCCAATACCTTTGAGAAATTGTTAA 190443565 

190443564 GCTACATTATTGGTTCTCTAAGAAATAGCAGTTTATAGATGACATTTTAGAAAAGCAAGC 190443505 

190443504 TCCTATCTTACCAGAGGCTTACACAGGGGTGACTCTGCAAATACATGTAAACAAAGTGGA 190443445 

190443444 ATTGGTGTGAGTTTGTTTTAATTCCAACAGCTGATGATGCTAAGTAGAAACCTAGTGAAA 190443385 

190443384 CAACCCTTAATAAATAAAAAGCAATAGTTTGTTCCCCCAGTTTAATTCAGTAAATATTAA 190443325 
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190443324 GTATTAATAACATGTGATGGGAATAGTATCTGAAATTCTCAGCCTGTGGTCTGGCCTTGC 190443265 

190443264 TCTTAGAGGAAGAAGATGCCTCTCTTCCAAGTTCTGATTATGGTTTATGTGACCTTTGGT 190443205 

190443204 TAATAGGTTAGGAGGTCAGATTTGCCAGAAAACCAGTGGCACCGTGGTTGTTCCAGGAGG 190443145 

190443144 ATATTTTGTCATGTTCATTAAAAGTCCCACAAGAAAGGTGACACATGCTTATCCCAACTT 190443085 

190443084 TACAGTAAGTCAAGCAAAGGAAGTTCTCATGAGAAAGTTGGATTAAACAAACAGCAGCAA 190443025 

190443024 CTACAATCATATAAGGTTTAGTGGATTTTTACTCCTTTCCGCTGCAAAGGAGTGCAAAAG 190442965 

190442964 AGGAATGTCTCTAACACTAGGTAATTATGCTTTTTATGTTTTTTCTCTTGTGTGGCACTC 190442905 

190442904 TGCCTGATTTTGTTACAACAAAACATTTATGTTTCTGTATTATGTGTGTGTGTATATGTA 190442845 

190442844 TTATATATATATGCATTTTCCGTCCCACCCTGCCAAGTCATGATTTCTTATGCACTGAAC 190442785 

190442784 GTAGGGGCATTAGAGTAGAAGGTTGCCTCAGGTTAGTTTTGTGTGGGGTTGAATGCCTTT 190442725 

190442724 TATTTCTGACTTCATTTCTATCTGCCAATGGATCAATGCATTTTACTCTATATTATCAAA 190442665 

190442664 ATACAATATAGTGTAAGAAGTGGATCCTGGCTAGGTGCAGTGGCTCATGCCTGTAATCCT 190442605 

190442604 AGCACTTTGGGAGGCAGGAGGATTCCTTGAGCCCAGGAGTCTGAGACCAGCCTGGGCAAC 190442545 

190442544 ATAGGGAGACTCTGTCTCTGCAAAAAAAAATTTAAAAATTAGCCAGGTGTCATGAGACAC 190442485 

190442484 ACCTGTAGTCCCAGCTACTGAGAGGCTGAGGTGGAAGAATTGCTTGAACCCAGGAGTTTG 190442425 

190442424 AAGCTGCAGTGAGCTGTGATCACACCACTACACTCCAGCCTGGACAACAGAATAAGACCC 190442365 

190442364 TGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAGTGGATACTATTGTCAAGGAGCTTATAATACAATTTA 190442305 

190442304 GTATGGGCTTTAAAAAAGATATCTAATAACAAAAAGATGACAGTGTAAGACAGTGAAAAA 190442245 

190442244 GAGGGGCCAGTTGCTTATATCTGATAACATGATCTTACAAACTCTCTCCATTTAAACCCC 190442185 

190442184 AATATGTCTGCATTTCTCCAGCCCTCGTTTCCCAGAGGCTCACTTTGCTCATGGAGGCCT 190442125 

190442124 TTGTTGCCACCAGCTCCATCCTACTTTATATTTCCTCATAGCAGCACGTGCCCTGTGCTA 190442065 

190442064 GATTTGCTTTTGGTCTGTGCTCACTGGAATGTGAGCTGCATGAAAACCTTTTGTGCGCTG 190442005 

190442004 CTGAAGCTCTAGTGCTTGCAAATGTCGGGTACATAGTAGCCACTTAGTAAGTATTAAGTG 190441945 

190441944 GATTGAGGACCATGATCATTCATTGACAGTTATTAGGTTTGCCTTCAGCTCTCAGTCCCG 190441885 

190441884 TGGGGGTACATGGACACATAAATAGGTCATCCAAGTTTAGTGAGAATTGGTGGGAAGGCA 190441825 

190441824 AGAAATGGAAATAAGGAAGGATGGGCACTTGGTCAATATTTACATAGACTTTACCCAAAT 190441765 

190441764 ATTGGGCTTTTTGTAAACATAGAATCTGTTGCTTCTTAAAGCCTAAGCCCGTTGGAAATT 190441705 

190441704 GGGGTAATGTGAGCAATTTCTTTCTTTCCATCAAAGAGGTGGTATGGCATGCAAGAAAAA 190441645 

190441644 GCAAGATTCAAAACTTTAATAGCATTTGTCTTGATGTCTTGCTTTAGAGGACTCTAAGAC 190441585 

190441584 AATTAAAAAATACAATAAGAGTAAGAAAAAAAGAAAGAAACAACAGTATTAGAAAAGTGT 190441525 

190441524 TTCTTAACCTGTATGTTAAGAAAGAGAAAACTCTCTGACAGAGGCAACCTATCATTTGGG 190441465 

190441464 ACATGTGTGTGTTTTTGTCTTTTCCTTGGGAGCTATTCAGAGGAATGGAGATTAGAATAA 190441405 

190441404 AGTATCTCCCCTCTCCCTATCCCATTTTATCCTAATCAAATCTAAATTTGCTTTTCAGGT 190441345 

190441344 TAAAGATTAAGTAACAGCTCCACCCCCTTGCTGTTGTGACAACTCAAAATTACTCCAGGC 190441285 

190441284 ATTGCCAAATGATCCCCGGGGAGGTGGGGTGGGGGTAGGAGAAGCAAAGTCATCTCTAGT 190441225 

190441224 TGAGAACTACTGGTCTACAGGAAGTTTTTTTGTAAATGATTGCTAACATGCATCAATTTA 190441165 

190441164 AGTTTTGAATGTATAAAATTATTATCTTGGCTTCATTAAATTTTTAAAATTATTTGACAT 190441105 

190441104 ACCAGGATAGTATTTGCTTCTAATACATGGATTTTTTCATGAAGATGTTAACAGACTTTG 190441045 

190441044 GGAAGAACTAGGAGTAGAAGTATTTCTGTAGGGTCAAATCTATGAGGCCTGGAATTTGGT 190440985 

190440984 TTCCTATAGGGATTCCCAGAGATAAGTTATGATGGAACATGGTTGTCCTCCTTAATGTTA 190440925 

190440924 ATTTCAGAAGTCAGGGATGGAGCCTAAAATCTCATAATAAGGTCCACTGTAGATTTTTTA 190440865 

190440864 AGACATTAATTTGCCTAATTCACTTAAAAGTTTCTGTTAAATCACATTTCACGGTAATGA 190440805 

190440804 ACTCCAAAATTCCCTATATTCTCCGGAGTTTGTGTGAAGAAATAAGTAGCTTTTTCCCCC 190440745 

190440744 TTTCAAAACTCATCTGTATTAAAATGTTAACGTAACTACTTACTTAGGCATTTAAGTTTA 190440685 
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190440684 TTTCTGACATCACTGTTTATGCAGTGCCAGAATTTGCTGTTACTACTCCTCTTTCCAATC 190440625 

190440624 GCTCTGCTGTTTTATGACTTTCGAATTATGACTTTATGAAATCTCATAGGTTTTAGGATA 190440565 

190440564 TTAGACATGAAAGAAAACTTGGAGATCATATGGTCCATTCCCATCATTTTACAAATTGGA 190440505 

190440504 AAACTGGCTTTTTCTTGATGCTCAAGGTATACTAATGTTTGTGAACTGTACTGTAATTGA 190440445 

190440444 TTTCTGGTTCAATAGCAAACTACTTTATGCCTCTGCAATCAAGATAGGCAAATTCCAGGC 190440385 

190440384 CCCAGGAGAAACCTGACACACAGGAGAACACGTTTTTGTCTCAAAAAGCCATCTTGGGTC 190440325 

190440324 TGGAAACTGCATTTTGTTTCTAGAATGAAAAAGAGAATGTGCGGTTCATTAATATCATGC 190440265 

190440264 CTTTTCAAGTTTACTTAATAATTGGGCAAGAATATTTTCCATTGTGCTGGGATGAACGTT 190440205 

190440204 TTAACATCTGAGCAGTATTCAATCTAAGAGTAATTACTGACTTTGAAAGTCTCATAATGT 190440145 

190440144 AGCCAGGAAGTGCCCTTTTGATAAGGAAGCAACTTCCTGAGTACAATAGACTAGAAACGA 190440085 

190440084 AAAATATTCCATCAAAACATTTTCTCTTTTCATTTAAGGGAGATCGGATGTGGCACTTTG 190440025 
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190440024 CGGTGTCTGTGTTTCTGGTAGAGCTCTATGGAAACAGCCTCCTTTTGACAGCAGTCTACG 190439965 

190439964 GGCTGGTGGTGGCAGGGTCTGTTCTGGTCCTGGGAGCCATCATCGGTGACTGGGTGGACA 190439905 

190439904 AGAATGCTAGACTTAAAGGTGAGTGTTGTTATATAATTAAGCCCTTTTATTCATGGGACC 190439845 

190439844 AATGCCTGAGCTACCTCTGTAGCAAAGGAAACAACAAACTAGGAGAGAAACAACCAGGGA 190439785 

190439784 ATGTCTGCATGCCACACTTGAGGGAGGAGGGCTTAGATGGCACCACCTCTGGATGGAGGG 190439725 

190439724 TCCCATGGCTCCCACACAAAGTTGGGATGCCTGGACATTGACCTAATAGATTTTTTTGTA 190439665 

190439664 TCTTTGGCTGTTCATAAATTTCATATGTTAATGATTAACCTTGTAGCACTTCTCTGAGAA 190439605 

190439604 CCATGTTAAACATTAAAAGTTTGCTTAACTCAGGCTTCCTAACTGTATCTTGTACTGGAG 190439545 

190439544 TCCCTTTAGTGTGATGTTCCTGAGACAGCTTTAACATCTGTTCTTTGGTTACTATGTTTC 190439485 

190439484 ATGTAAGAGTATGTATAAGGGAATTGAAAACTAAGAATAGCTTCAAGGCAGAATAGTTGA 190439425 

190439424 GCCTGGATCACAAAGAGCTGAATTATAAATTTTGTAGGGAAAAAGAAGAAATAATAATAT 190439365 

190439364 CTTGATATTTATTCTAAGCATTAGTACTGAAATCATGTCATTTTATACAGGAAAGAAAGT 190439305 

190439304 AATTGATCAATTAAATTTTCCAGTATATAAGGGAAATATGGATGATCATTCAGGGTAAAT 190439245 

190439244 TTTCTTGAATTGCTCAGTTGATAATGCCAAGACCTGACCATGCCTGACTTAGATGTTGGC 190439185 

190439184 AAAAGACTGAGGTTTCATTCTTTCAGTGCGAGATGACTGCTTCTGGACACAGAGCAACAG 190439125 

190439124 GCTTATCAAATTCTAGGACTTGATGCTACTAGGAAAATGGTCAAGGTGAACATATTTCTG 190439065 

190439064 TTTTTAGAATGAGTAGACCAGAACACATATAGAGAAAAGTTCTGTAATCTAGAAAAAAAT 190439005 

190439004 TTACTTCTTTGCATCATTATACATAGGAACATAGGAATATTATACATAGAAACTTTTAAT 190438945 

190438944 CTAATGATTGTTGAGCACTGCAATCATAGATTAGGAAAGAATATTGAATTGGATGAAGAA 190438885 

190438884 AAGTGTGGTAGGATAACAATTTCCCACTTATCCTATATAATCAACTCATACATTACTCTT 190438825 

190438824 TATGAAAAATGTTTCCTGATACCTCTGGGCTGAATTTACCATTTCTTCCTCTGTGTTCCC 190438765 

190438764 ATGAGGCTTTGTTACCACCTCTGCTCTTACACAGATATAATGATCTGTTCACATATCTTT 190438705 

190438704 TCTTCTTCTGGTCTGTAGGGTCCCAAAAGCTAAGAACCTTATTTAGTTGACATCTGATCC 190438645 

190438644 TTATCCAGTGAATGAATGCATGAGTGAATGAATGAATATGTTGGGATTTTATATCAGACT 190438585 

190438584 GCTTTCAGTAAGCAGCTTATTTTTTCTTGCAAGACCTTCCAAGCAAGGATGAACTATATT 190438525 

190438524 ATCCTTGAAGACAAGAGCTGTAATTATCCCTTACATATAGAACTTCATGTTTTCCAAACT 190438465 

190438464 GCTTTCGTAAGTGTTTTATTTGAGCATCATTATGACCCTATAAAGTAAGGAAGACAGGTA 190438405 

190438404 TTACCATTCTCACCTTCTAGACGCAGGCGTAAGAGATGTTAGGTATCCTGCCCTAGATCA 190438345 

190438344 TCTGCCTACTGAGTGGCAGAGAAAAGGCTACCAGGTGTCTTTATCTGTCCTTACTCCAGT 190438285 

190438284 GCTTTATCTATATGGGCGCCTCATAAGAGAATTGCCATCTGTGATGGAAGGGGTAGCTTA 190438225 

190438224 GAATTTCGTAGCAATGGCAAATAGCATTAGTATGCAAAGAAATACACTGCTGCTTTATTC 190438165 

190438164 TTGGCAAATTTTTGTGTGTCTTTTCTATTTAGGTAAACCATATTATCAGATTCAGCCTGC 190438105 

190438104 CATGTAGGAGGTTGTAGATTTCATAACTTCCTCTTTAACCTCATACATGTTATTGTTTTA 190438045 

190438044 CCTTAAGCAACAAAGAGCTGAAATGTGGATCATGTCTATATCATACTACAGCTCCATTTA 190437985 

190437984 TGTTAAACTTTCAAGAAGATAAACTAAATGAAAATGTAGTCATTATGATAGACTTCAGTG 190437925 

190437924 AACAGAGAAACTTGTGGTACTTCATCATTTTGTTTGCATATTTACTGGTCTGGTGTGATC 190437865 

190437864 CTCTGGGTTGTATTGAGAGTAGTTGAGGCAGGACTGACTTCAGAAAGGTTTTCTTTTTAT 190437805 

190437804 CTGGTAATAATTAGGTCTGTGTATTAATGTATTATAGTAGAACAATTATGTGTGGATAAG 190437745 

190437744 AACAGTCTCACTGAGACATTTTGATGTAATGTACACTTTCTCTCTTCCTCTGCACAGTGG 190437685 

190437684 CCCAGACCTCGCTGGTGGTACAGAATGTTTCAGTCATCCTGTGTGGAATCATCCTGATGA 190437625 

190437624 TGGTTTTCTTACATAAACATGAGCTTCTGACCATGTACCATGGATGGGTTCTCGTAAGTT 190437565 
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190437564 CTCAATGAGATTCTTGATGGCAGAAAATTGAATATCTGGTAGTGGTAAAGGATGAAAATG 190437505 

190437504 CTTTGAAGCTATTTTTTTTTTTGGCCAGTGTGACCTTTTAATATTGATTTCTGTGTCTAC 190437445 

190437444 TGTAATATCCCCTATAGTTTGTTTTGTTGTTGTTTTGCCCACAACAGGCACTCATTAAGT 190437385 

190437384 ATTGTTTGAATTTAAATTTTGTCCTATTGGTTTCTAATGGCATTTCTAAGAGTTTACTAT 190437325 

190437324 AGAATTCAGTTGTTTGTTTTCAGCTTTTTAGTGACCTATACTTTGTTTGTGCTATTTAAT 190437265 

190437264 AAATGTTATCCATATCTATATTAGTCAGTCATAATTGCGTTCCTCCAATAATAATTGTTA 190437205 

190437204 CTTCTGTTTGGGAATGTCAACCAGATAACTTTTCATGTTGTGATTTCATAAGAGCTTGAT 190437145 

190437144 GGAAAAGAGGAGAGGGATGGGGTGTGGTATAAACCATGCATCTGGTGTCATATTGAATCT 190437085 

190437084 TCTTGTGTATATGTGGATTGATATTATAGAGTTGCAAAGCCAGGTAGGACTTTAGAAATC 190437025 

190437024 TTTGAGCCTATTCCCTTCATTTTATTGAAAAAATTAAGACAAAGTGAACGTTAGTTGATT 190436965 

190436964 GCCCATTGTCATGCAACTAGAAGGTGTCAGAACTCTGACTTAAATACAGGTGTTTTCAAT 190436905 

190436904 TCCCCTTCAACATTCTTTTCAAAGGCAATATTTGTGGGAGAAATGTTCAAAACCACCACT 190436845 

190436844 GTGTTAACATTTTATAACTGTATTCACCTGACTATTATAATTTTTGTATTATGTGTACTA 190436785 

190436784 CAGATGATCTAGATGATACAGGTTAGGACATTATGCCCATTGACTACTGGTATTCATTCA 190436725 

190436724 GTTTCATATCTATAACGTAAAATGATTTCTTATAAATGAAATTAAAATACTTTTTTTATC 190436665 

190436664 ATTCCACCAAAGACTATTTTAAACTGCCTTGTTTAGTGACATATGTACAGTGTGGTAAAC 190436605 

190436604 TGACATTATAACTCATTTTTTTCTTGTCATTCTTTAGACTTCCTGCTATATCCTGATCAT 190436545 

190436544 CACTATTGCAAATATTGCAAATTTGGCCAGTACTGCTACTGCAATCACAATCCAAAGGGA 190436485 

190436484 TTGGATTGTTGTTGTTGCAGGAGAAGACAGAAGCAAACTAGCAAGTAATTTGGCTTTCTC 190436425 

190436424 TTTTAATGAAATGAGCATGTTAGGATTCACTTTAAATCGGTGGTGATAAATGAGGCTGTA 190436365 

190436364 AGCCTTGTATTTTTGTTCTGGGTATTTTTTAAGAATGATAAATTGAAAGCATACTTTTTT 190436305 

190436304 TCTTACCTTATTGTCAGTTTTAGTGCTGATTTATCTCACTGTTACGAAGTTAACTTATAG 190436245 

190436244 GATAGCTAACTTCTCTTTTATCCTACACAAACTTGGCAAATGGAATAACTTTTCTTTCCT 190436185 

190436184 CTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAATTCAATCAACTTTCTAAATGTTTATACTTAGAACAGTG 190436125 

190436124 CAAATCTGACATGAGATTTTACTGGTCATACCTATGAATGTTATTACTGGTGCTTATCAA 190436065 

190436064 TCATATGGATGTTATTTTTCTCTAAATCAAATGGAAACAATTGTAGGAGAGACTCTAGAA 190436005 

190436004 GTTAATTTCTTCCATCTTAAAGTTATAATCTATAATTTTATTACATTATGTACAATGTAA 190435945 

190435944 TATAATTGCTGTTACAAATACCAAAGAAATAGAGGACAGAATATAGTTTTTAAGAAGCTT 190435885 

190435884 ACCATCTTAGTTGTTCATTGGGAATATAAACAAGTGGTCAAAGAACATCTGAAGAATGCT 190435825 

190435824 TACAAGGCAACATGTCCTATTCTGTCAATATTACTTAGGCTCAGAATAACCTCCCTCACT 190435765 

190435764 CATTATTGCCTGCCGTCCCCTCATATGACACACAGACACAATTTGGATTGACACAAATTG 190435705 

190435704 GAATTACAATTCCCCTGTGTAAGGAGGAAGGGTACACCTCCCTACCTGTCAGATCAGCTG 190435645 

190435644 AGTCAACTCTGCTGATCACTGAGATAATGGGTATAACAAACACATTGCCCAACTGTCCTG 190435585 

190435584 ACAGACAAGTAAACCATTCTTGATGACTTAAATGGCATATCCCAGGATACAGAAGGCAAG 190435525 

190435524 ATTATGTGCTGGGGTTAGCAAGCAGCTTTGTTTGGACCATTTGGTTAAAAAAAAAGTTAG 190435465 

190435464 AAAGGAGGGGTGAGTGAAGGAGAACAAAGTCTGTGGAAGGTCTAGAAGAAGAATTTGCCT 190435405 

190435404 GAATCATCACTTTGTGGTTGCAGTATTATTATTGAGTTAGAAATTCCACAGTGATTGATT 190435345 

190435344 TAAAGGATGGTGTGTATGTAAGATGAATTTAGCATGTGTGAATCTGTATCACAGGAAATT 190435285 

190435284 CTCTCTGGAGCTAAAATCATGATTCTCATTTACTTTTCTTCCTGTGATCATTTATAATGA 190435225 

190435224 GGAATAATTTCATGTCTTTTTTGTCACATTGAACTAGATGATAAGGCTTTGTCTTTTTTT 190435165 

190435164 GTTTACTTTCTCTTTTTAACAAACTACTTAAAGCATGTAAAATATATCCATGTTTTAAAA 190435105 

190435104 TTCAAAGGGTACAAAAGGATATATTTTGACAATAGATCACACATATATTTGTTGGAATAT 190435045 

190435044 ACTTAGAGAAGAAAGTTGACTTTTACAATGATTATTCTGTGATTTGTGCAGCAGCTATAG 190434985 
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190434984 ATAAAATGAAAATAAAATTATTTTCTTTCACTTAACTGATTTTAACTAACTCATTTGACT 190434925 

190434924 CTGCAAAGTCTGAAATATGAAAAAGAAAGTTAGCCAGAATCTTTAACTTGTCCTAAGATA 190434865 

190434864 TATATATACACACACACATATATATACACATATATATATACACACATACATATATATAGA 190434805 

190434804 TGTGTATATATATACATACATATATAGGTGTGTGTATATATATATACATACATATATAGG 190434745 

190434744 TGTGTATATATATATACATACATATATAGGTGTGTATATATATACATACATATATATACA 190434685 

190434684 CACATCATATAAATATAACTGCAAACATGCCACATAACTCTGGGATTTTTCTATGAAGTG 190434625 

190434624 ATGTCCAAGAATAACAACAAAAATATGACTGGTCGTTTCTCAGCTGTCTGTCTTTATATT 190434565 

190434564 ATGAATTATTGCAGAGTGGAAGAATCTAGGCTATTCAGTCTTTTTCTAACTTTCTGATGT 190434505 

190434504 TTTTCAAGTAGGAAAGGAAGTGAGATGTTTGTTGAACTCTTGTCCACTCTACATTAGCTT 190434445 

190434444 TTAGTAAGTGGTGCTCTTTCACATCCAGCCAGCAGTGTGGGCTGGTGGACTAGTGAAGGA 190434385 

190434384 AAACTTTCTGCATGTTTCAAAACAGGAAACAGAAACTTCTTTAGTTCTGAAGGTCAGAAA 190434325 

190434324 GTATCTAATTGTGGATTTTTTGTGCCATTTCTGCTATTGCAGAGTTAAAGGAGAACAGAG 190434265 

190434264 AAAAAGGAGGAGGATAAAGGAAAAATGGGACAAAGAAGGGGGAAAGTACATCTAGAAGGG 190434205 

190434204 ACTCCACCTGCTGCCTTGGGTTCCTATGAGGTTGTGTCTCTTATACACAGACCCACCTAC 190434145 

190434144 TCCAGGCAGGAAGGATTTGTGTTTATGCAGGCTGATTTTTGAGGTTGTGGCAAAGAAACC 190434085 

190434084 CAGGTAGGGGCCTAGGCCAGGAAGGCTTCACCTGTTTGTGATATGTTTAGAGGGTGAAAG 190434025 

190434024 GGGAGGGGTATGCCCATGAAAAGTAAAAGTTTTGAGCTGGATGCTGATTGCTCCCATTTC 190433965 

190433964 CTCATCACAGTGTTTCTTAATTTTAGAGATTGTTTTAAAACTAGAAGCTGTATCACTGAG 190433905 

190433904 GGTAAAAGAAAAGGAGGAATTTTCCCTGCCAAGGTTAAAAAGTTTTAGAATTTCAGTGGC 190433845 

190433844 ATCAGGCCAAAATACAGCAGTCATTATCCAGTTTGGAAAGTTCCAGAAAAGGTGTTTTAT 190433785 

190433784 TTTTCTCATGAATACTGCTAACCAGTTAACTAATTTAGGTACTTTCTAGGTGCTTGATTT 190433725 

190433724 AGTACAGTGTTTTATGATAACATTCTCTTGTGCCACGTTTGAATCTTACTTCCTTTTCCC 190433665 

190433664 AGGCTTTTTAACTCCATCTATTGCTTTTTTTCCTCCTCCATTTCTTTTGAGGATCACTCT 190433605 

190433604 TTATTAGTATCTTCTGAGATTTTTCTTGCCCATCATGCTAAAAAATAATCTGCCAGTTAG 190433545 

190433544 CTTGATCAAGTATGGCAGATAAATTTTGTGTTCGTGTGGTATTGATTAAAAATCGATTTC 190433485 

190433484 ATATATGAAGTAGACAAAACTGCTAGGAAATTTAAAAGAATTTTTCTTCTATGGATGTAA 190433425 

190433424 TATACCCATTATAATAGAAGTAGTTATTTAATGTCATGTTCTGTGCCACAGCTGTAGCTG 190433365 

190433364 AGAACAGTTAAATTGGAATCAAATCAACACATATTTGTGTGCTTATGTAAGACTAAATAT 190433305 

190433304 AAATTGGTAAAGAGCGTATATTTGCATATTCATAAGACTGATTCTTTTCTAGCCTGCTAC 190433245 

190433244 CAGTAAGATGATTAAGTCTTTTTTTTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTTTGTCACCCAGGCT 190433185 

190433184 GGAGTGCAGTGGCACAGTCTCAACTCACTGCAAGCTCCGCCTCCTGGGTTCACGCCATTC 190433125 

190433124 TCCTGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCTGTGACTACAGGCGCCCGCCACCATGCCCGGCTAAT 190433065 

190433064 TTTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCACTGTGTTAGCCAGGATTGTCTTGATCTC 190433005 

190433004 CTGACCTCGTGATCCACCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGGGCCA 190432945 

190432944 CTGCACCCGGCCTAAGTCTTTTTTTTTTTTTTTTAATTATCCATTCTGCATCAGAAAAAT 190432885 

190432884 AAAAGCTGTTTTTTAATACAACATTTCTACTGACACCTACATATTATTAACTTTCTAAGT 190432825 

190432824 ATAATATAAAAGATGGAAATTGGTGACATTGGGAAGCTCCGTGAGCTCTTAAAAACTGAA 190432765 

190432764 GTAGTGAAAGGGTAAGAAATAATTTTAACTAAAATAATTTGTTGTTGTCATTCTGGGACT 190432705 

190432704 TTAAGATTCAAATATATGTTTTCTTTAGTTACTTGCTTTTTGGATTCCAATTATTGAGTT 190432645 

190432644 ATTTGGATAAATTCCACACTTCTCTGTTGGCATATGAGTTGGAAACTTATTAGTTAGTGG 190432585 

190432584 GAGGCAGATGGTAGTGAAACCTCTGCGGTGGCAGTCAAGTGTAAGATCAATGAAGGCTGC 190432525 

190432524 CTTTGCCTCTCAAGTGAAAGGTGAAATATGTCAAAGTTCTCCTGTTATCATATATGCAAT 190432465 

190432464 ATATACTCATAGGGCTAATTGGAAAGCAATTGAGGACCAGGAAGAATTACAGAAGGAATA 190432405 

190432404 AAGGCAATCTTCTGTTAATGTACTTCTTCGTCACGTATTGTTTTTCTGTTAAGGTGACCC 190432345 

190432344 AAATGATTGCTTAAGACTTGTCTCACTAATTTTCACTCTGTTCTGTGAGACAGGAAGTGA 190432285 
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190432284 AAAAGTAGATCACTTTCTTCACTTTCTTTTTGTCCTAAAACTTTTGGTTTTATTTTATTT 190432225 

190432224 TAATTAATTTTTTATACTGACACATAATTGTGCTTATTATGGAGTACATAGTCATGTTGT 190432165 

190432164 GATGAGATGAGATGGAGATACATCTCCATCATCTCAAACATGTATCATTTCTTTGTGTTG 190432105 

190432104 GACATTTTTTTAACTTCCTCTTTATTGATTTTGTCCTGCACTCTGACTCAGGAATACATT 190432045 

190432044 CCCGTAGTCAAACTCTAGACTTTGTTATCACCACTAAATTCTCTCCTCCCATAATCTCAG 190431985 

190431984 TCTTAGGCATCCATATTTTGAGAAATCACCTTCTGTCTTTCCACCAACTTCTTCACTACC 190431925 

190431924 ACAGCCTCAACAATCCATGTGGTTGGCACCTACAAACCATTCATTCCACGGCCTTTTCAC 190431865 

190431864 TGTCCATGATCTCTCTCTTGTCTCTTTCTTACCCAGCTTAAAATTCAAGGCCAGTCATGA 190431805 

190431804 TTATATGATCATCTCTTGGCATATACCCTCAGCTCAGTTGGCCCCCTCTCGTTTTGTCAC 190431745 

190431744 TTTTGTTTGGTAAGACTTTGGTTAAATCCAACTTTCCACAGTAGAGCATGGCTGGAAAAA 190431685 

190431684 AATGCACGAACTTGCTCAGCATTCTCACTTGAGGTTCAGGGCCACAGAGTTGGTCCTTTC 190431625 

190431624 ATGCTTCCAGATAATCACACTATTTTCTCTGATTCTTTCCTTCTCCACTTTCCTAGAGGA 190431565 

190431564 CCATTCACAGTTGTTTCTCCTCTCTCATCACATGTTCAAGTCCTCCTCCCCCATCCTCAC 190431505 

190431504 TTTCGTCAATGACCTGGCTTTGTATTTTGCTGAGAAAATGGAATAAATGAGAAGAAAGCT 190431445 

190431444 TCCATGTGATTCCACCATCATGTCTCTCTTCCTACCTGTACCTGAAGCCATATATGTGGT 190431385 

190431384 CTCTACTCTTGTTACTATTGATGAATTGTGTTCCTGTCTAAGAGCAACTCCTTCAGTTAT 190431325 

190431324 GCGGTAGATTCAGATTACATCCCTTATCTACTGTATCATTCCAGGCAGCACATAATCCTG 190431265 

190431264 CTCTAATTTTGCTCCTCTTAAAAATCCCTATCTTTAGCACACTTCCTTCTCTGCTACTCT 190431205 

190431204 ATTTCTTTGTTCTTCTTTTTGTCAAAACATATCCAAAAGACTTGTCTATTTCCAATTCCA 190431145 

190431144 TTTTTTGGGCAGTACCTTGCTTTCCATAAGGCCATGGGAAGCATTCACATTGTGCTCCAG 190431085 

190431084 GGTATGACTCACTGAAAATACAAATGGTGTCCCCTGGGGTTGGCACCAGTCTCTTAAATC 190431025 

190431024 AGCTTTATTCAGGCATTGCCCTTATCGTTCTCCTTTTTTTGAGGTCTCCAGAATCTCTCT 190430965 

190430964 TGTGACCAAGCTAGTGTTTCTTTTCAGTGCTTCTCGTTGCTGTGATGCTCTTTTTTTCAG 190430905 

190430904 TGAGTCCTCTGACCTCGCCTTATTTAGAACATTCCCCTGGGCACTCTCTGCCCTTTTGCT 190430845 

190430844 TCATTACTTTTCACCATAGTATTTAATAAACATCTGACATATGCAGTGTTTGTGTGTGTA 190430785 

190430784 TACACACACACACACACGCACACACACACACACATATGCTTGTTGATTTATTGTCTTTTC 190430725 

190430724 TTTCCTGTGAGAATATAAACTCTGTGAAGACAGGGAAGAATGTTACTTTTCTTCTTTATA 190430665 

190430664 GTGTTAAGAATTGTTGAGAATAATGACTAGCTTATAATAGGCATTTAAGATATATTTGTT 190430605 

190430604 GAAAAAAATGAATGTAGAGTCACTGCTGTATTCATTTTAAAAAGCTATTAGACTGATTTA 190430545 

190430544 TGCAATTCCAAGGGGATTATCATTGTTGAGGCAAATTTAGTGGGACTTGACCCAAACAAC 190430485 

190430484 AAATATTTTTCCAACAAAATGTCTTTCTTACAAATGTACTTTTAGAAAACCACATTTTAG 190430425 

190430424 GAATCTATACTCTTGGTTTACAGCTTTGTATTGTGTAAATGGGCAGTCTCTCTTTGATGG 190430365 

190430364 GTTTGCACACTTACCTGCCTCTTTCACCTGCCTCTCTAGATATGAATGCCACAATACGAA 190430305 

190430304 GGATTGACCAGTTAACCAACATCTTAGCCCCCATGGCTGTTGGCCAGATTATGACATTTG 190430245 

190430244 GCTCCCCAGTCATCGGCTGTGGCTTTATTTCGGGATGGAACTTGGTATCCATGTGCGTGG 190430185 

190430184 AGTACGTTCTGCTCTGGAAGGTTTACCAGAAAACCCCAGCTCTAGCTGTGAAAGCTGGTC 190430125 

190430124 TTAAAGAAGAGGAAACTGAATTGAAACAGCTGAATTTACACAAAGGTAAACTGAACACAA 190430065 

190430064 TGATCTCTCCTTTTGTTCTCATGTTCAGACCTTAAATGTTGGTGAAGATCAAAACTATTT 190430005 

190430004 TGAATTTGTATCAGGTTTTATTACCAGTGGGGGCCAGATGAGGTTAAATATATCGCTTTG 190429945 

190429944 GTAGACGAGGCAAGAGCAGGCTTTTGAGGATCTAGGGAAAAACTCCGGGTTGAATCTGGT 190429885 

190429884 GGGGTTAGAATGGGTCCCCTAGCCCTCTTCCTTGATGTGAGCAGTAGTTATAGAGGTTCA 190429825 

190429824 ATTTTACTTGAGAGATAGCTGGGCAAAGCTAAGTCATAGGACTGGGAAAAAATGTGGGGA 190429765 

190429764 AAAAAAGAGAATGAGAGAATCCCTTGGACTCTGTGAGGAGGGAGTTATGTAGTCATTTGT 190429705 

190429704 AGGACAGTGGAAGGGAGTGAGGACACAAAGATGGGTATTTCACTGGAGAAGAGGACGCTG 190429645 



VIII. Anexos 
 

109 
 

190429644 GGCTTCTGGGTAAACAGAATCTTTTATCCAGCTCTGCAGGGACCCAGAAAATAATATGCT 190429585 

190429584 GGTTGTTTTTTGTTTTTTTGAGACAGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTG 190429525 

190429524 GCGCGATCTTGGCTCACTGCAAGCTCTGCCTCCTGGGTTCACGCCATTCTCCTGCCTCAG 190429465 

190429464 CCTCCCAAGTAGCTGGGATTGCAGGCATCCACCACCACACCCGGCTAATTTTTTGTATTT 190429405 

190429404 TTAGTAGAGACGGGGTTTCACCATGTTAGCCAGGATGGTCTTGATCTCCTGACCTCGTGA 190429345 

190429344 TCTGCCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGTGTGAGCCACCGTGCCTGGCC 190429285 

190429284 AATACGCTGTGTTTTTTTAGACAATTTTAATATTTTATCTGGTGAGTTTTCCTGCTGTTT 190429225 

190429224 ACTTTGGTGGGAGTATAATTTCTAAGAGCAAGAGAGAGAGAGAAAAAAAAGAGGGATAGA 190429165 

190429164 TCAATAGTATTTTGTTTATTTAATAAAAATGACACTTGATGATTATTCCTTGGCTGGAAT 190429105 

190429104 TCTTAGATTATTAGTAAAAGAAAATACATATTACAATGTCTAACCAAGGGTACCCATTGG 190429045 

190429044 GAAGGGGAATAGAAGGAAAAAAAGTACTACTAATAATTGGCTTTTATTTCTACATGTCCT 190428985 

190428984 CCCCAACAAAATAATGGTATCTTTTCTTAACAGATACTGAGCCAAAACCCCTGGAGGGAA 190428925 

190428924 CTCATCTAATGGGTGTGAAAGACTCTAACATCCATGAGCTTGAACATGAGCAAGAGCCTA 190428865 

190428864 CTTGTGCCTCCCAGATGGCTGAGCCCTTCCGTACCTTCCGAGATGGATGGGTCTCCTACT 190428805 

190428804 ACAACCAGCCTGTGTTTCTGGCTGGCATGGGTCTTGCTTTCCTTTATATGACTGTCCTGG 190428745 

190428744 GCTTTGACTGCATCACCACAGGGTACGCCTACACTCAGGGACTGAGTGGTTCCATCCTCA 190428685 

190428684 GTATTTTGATGGGAGCATCAGCTATAACTGGAATAATGGGAACTGTAGCTTTTACTTGGC 190428625 

190428624 TACGTCGAAAATGTGGTTTGGTTCGGACAGGTCTGATCTCAGGATTGGCACAGCTTTCCT 190428565 

190428564 GTTTGATCTTGTGTGTGATCTCTGTATTCATGCCTGGAAGCCCCCTGGACTTGTCCGTTT 190428505 

190428504 CTCCTTTTGAAGATATCCGATCAAGGTTCATTCAAGGAGAGTCAATTACACCTACCAAGA 190428445 

190428444 TACCTGAAATTACAACTGAAATATACATGTCTAATGGGTCTAATTCTGCTAATATTGTCC 190428385 

190428384 CGGAGACAAGTCCTGAATCTGTGCCCATAATCTCTGTCAGTCTGCTGTTTGCAGGCGTCA 190428325 

190428324 TTGCTGCTAGAATCGGTAAGAAATCTCTTTTTATATATTAATGAACTAAAGTGTCTTTTT 190428265 

190428264 GTAATGTAGGTTCAGAGAATCCATTAATAAATGATCTGAAATGTTCCCTAAATGTTAATT 190428205 

190428204 TAAGCAAAATCCACTCTTACGAAATTTTTATTTTACATATTTATACTTTATATTTATTGT 190428145 

190428144 GTTTTTTATTTTATAGTTTGAAAACCTGTATTTGTTTACTTTATTATATACATATACTTA 190428085 

190428084 AAACATGGTTCAGGCTTGAAAATAATTTTTTCTAAATGAATATCTTAAATATTACTTGTT 190428025 

190428024 TTTTTTTTTGTTTTTTTTTTTTTGAGATCAGGGTCTTGCTCTGTTACCCAGGCTGGAGTG 190427965 

190427964 CAGTGGTGCAGTCACAGCTCACTGCAGCCTCGACCTCCTGGGATCAAGCAGTCCTCCTGC 190427905 

190427904 CTCAGTCCCCCAAGTAGCTGGGACTACAGCCATGTGCCACCATACCTTGCTAATTTTTGT 190427845 

190427844 ATGTTTTGTAGAGATGGGGTTTTGCCATGTTGCCGAAGGTGGTCTTGAATTACTGAGCTC 190427785 

190427784 AAGTGATTACTTTTTAAATGTAATTTAATTTATAAAAGATATTAGCTATATTAATTATAC 190427725 

190427724 TGCCATCTAGTAGAGTCTTGATATTGCAATAACCTTAACAAAAAAACTGTAGTTTAGAAA 190427665 

190427664 ATATTCCCATAGGACAACACTAAAAAGGTAATGTTTTTGGCTTTAAAAGAAGATGTGAAA 190427605 

190427604 GTGATAAAAAAAATCCTTCAAAGGTCTTCTCTAGCAAATATGTATTTATTATATAGTTTG 190427545 

190427544 CCACACAAATGGATTTTATAGCCCTGGAAGGAAACATAAAGACTTCTTACAAAGCAAAAT 190427485 

190427484 TTAAGTAATAATTAATAGAGTACTGATGAATTATCTCTGAATTCAGTCTTGAAATGAAAC 190427425 

190427424 TGTTTTTATCTTGTGATACAAAACAGTTCATTAGTTTATTGAAGATATTAATTTCCAGGC 190427365 

190427364 AAGACAGCTTTATTGTTTGGGCTTTAGAACTCTAGCAGTAATATAACAATGGTTTAAAGT 190427305 

190427304 TTCCTTACACTTTAACCATAACCATTTATTAGGTCATTTGAAACTTAAAAAATACTAGTA 190427245 

190427244 CTTATACTATAATAGGATTTATTATGTCTCTGATTTCAAAGTTTTGTTTTTGTAGTATGA 190427185 

190427184 ATAATCACAGAAAAACAGAACTAAGAAGTTTGTAGATTAGACTTCTTTTTGTCTGATGAC 190427125 

190427124 TGTAAAAATCATTTATTGAGGCCACTAATAACCCAATATTTATTTATGAAAAATAATTCT 190427065 

190427064 TAAGGCAAGGCTATGGTATATTTAAGGTGACTTAAAGACAGTCAGGCTAAAATGTATATT 190427005 

190427004 TTGCATATGTCAACAGATTTTTATCTGTGATTTGAAATGTATGCCTGTAAACTAAAATCT 190426945 
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190426944 AATCTTTAAAAAAATATTTTATTATAGGTCTTTGGTCCTTTGATTTAACTGTGACACAGT 190426885 

190426884 TGCTGCAAGAAAATGTAATTGAATCTGAAAGAGGCATTATAAATGGTGTACAGAACTCCA 190426825 

190426824 TGAACTATCTTCTTGATCTTCTGCATTTCATCATGGTCATCCTGGCTCCAAATCCTGAAG 190426765 

190426764 CTTTTGGCTTGCTCGTATTGATTTCAGTCTCCTTTGTGGCAATGGGCCACATTATGTATT 190426705 

190426704 TCCGATTTGCCCAAAATACTCTGGGAAACAAGCTCTTTGCTTGCGGTCCTGATGCAAAAG 190426645 

190426644 AAGTTAGGAAGGAAAATCAAGCAAATACATCTGTTGTTTGAGACAGTTTAACTGTTGCTA 190426585 

190426584 TCCTGTTACTAGATTATATAGAGCACATGTGCTTATTTTGTACTGCAGAATTCCAATAAA 190426525 

190426524 TGGCTGGGTGTTTTGCTCTGTTTTTACCACAGCTGTGCCTTGAGAACTAAAAGCTGTTTA 190426465 

190426464 GGAAACCTAAGTCAGCAGAAATTAACTGATTAATTTCCCTTATGTTGAGGCATGGAAAAA 190426405 

190426404 AAATTGGAAAAGAAAAACTCAGTTTAAATACGGAGACTATAATGATAACACTGAATTCCC 190426345 

190426344 CTATTTCTCATGAGTAGATACAATCTTACGTAAAAGAGTGGTTAGTCACGTGAATTCAGT 190426285 

190426284 TATCATTTGACAGATTCTTATCTGTACTAGAATTCAGATATGTCAGTTTTCTGCAAAACT 190426225 

190426224 CACTCTTGTTCAAGACTAGCTAATTTATTTTTTTGCATCTTAGTTATTTTTAAAAACAAA 190426165 

190426164 TTCTTCAAGTATGAAGACTAAATTTTGATAACTAATATTATCCTTATTGATCCTATTGAT 190426105 

190426104 CTTAAGGTATTTACATGTATGTGGAAAAACAAAACACTTAACTAGAATTCTCTAATAAGG 190426045 

190426044 TTTATGGTTTAGCTTAAAGAGCACCTTTGTATTTTTATTATCAGATGGGGCAACATATTG 190425985 

190425984 TATGAAGCATATGTAGCACTTCACAGCATGGTTATCATGTAAGCTGCAGGTAGAAGCAAA 190425925 

190425924 GCTGTAAAGTAGATTTATCACACAATGACTGCATACAGACTTCAAATATGTCAATAGTTT 190425865 

190425864 GGTCATAGAACCTAGAAGCCAAAAGCCACACAGAAGGGCAAGAATCCCAATTTAACTCAT 190425805 

190425804 GTTATCATCATTAGTGATCTGTGTTGTAGAACATGAGGGTGTAAGCCTTCAGCCTGGCAA 190425745 

190425744 GTTACATGTAGAAAGCCCACACTTGTGAAGGTTTTGTTTTACAAATCACTTGATTTAACA 190425685 

190425684 CACTCAGGTAGAATATTTTTATTTTTACTGTTTTATACCCAGAAGTTATTTCTACATTGT 190425625 

190425624 TCTACAGCAAGAATATTCATAAAAGTATCCCTTTCAAATGCCTTTGAGAAGAATAGAAGA 190425565 

190425564 AAAAAAGTTTGTATATATTTTAAAAAATTGTTTTAAAAGTCAGTTTGCAACATGTCTGTA 190425505 

190425504 CCAAGATGGTACTTTGCCTTAACCGTTTATATGCACTTTCATGGAGACTGCAATACGTTG 190425445 

190425444 CTATGAGCACTTTCTTTATCCTTGGAGTTTAATCCTTTGCTTCATCTTTCTACAGTATGA 190425385 

190425384 CATAATGATTTGCTATGTTGTAAAATCTTTGTAAAAAATTTCTATATAAAAATATTTTGA 190425325 

190425324 AAATCTTAATTTTTCCTGAATTCTGTTCCCCAATTATTTAACAAGGCTTTTGTTACAGAA 190425265 
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Tabela VIII.1:  Identificação dos amplicões construídos para a sequenciação dos genes (HFE, HAMP, FTL, HJV, 

TfR2 e SLC40A1) por NGS. 

Nº 
Amplicão Gene (Exão) Cromossoma 

Início do 
amplicão no 
cromossoma 

Fim do 
amplicão no 
cromossoma 

Tamanho 

1 HFE (Exão 1) 6 26087586 26087822 237 
2 HFE (Exão 2 - 3) 6 26090876 26091100 225 
3 HFE (Exão 2 - 3) 6 26091020 26091244 225 
4 HFE (Exão 2 - 3) 6 26091162 26091387 226 
5 HFE (Exão 2 - 3) 6 26091304 26091528 225 
6 HFE (Exão 2 - 3) 6 26091444 26091669 226 
7 HFE (Exão 2 - 3) 6 26091588 26091816 229 
8 HFE (Exão 2 - 3) 6 26091766 26091991 226 
9 HFE (Exão 4 - 5) 6 26092759 26092985 227 

10 HFE (Exão 4 - 5) 6 26092903 26093136 234 
11 HFE (Exão 4 - 5) 6 26093051 26093136 226 
12 HFE (Exão 4 - 5) 6 26093051 26093276 226 
13 HFE (Exão 4 - 5) 6 26093365 26093276 226 
14 HFE (Exão 6) 6 26094336 26094596 261 
15 HAMP (Exão 1) 19 35773283 35773518 236 
16 HAMP (Exão 1) 19 35773471 35773699 229 
17 HAMP (Exão 2 - 3) 19 35775544 35775768 225 
18 HAMP (Exão 2 - 3) 19 35775688 35775912 225 
19 HAMP (Exão 2 - 3) 19 35775860 35776084 225 
20 FTL (Exão 1 - 2) 19 49468445 49468670 226 
21 FTL (Exão 1 - 2) 19 49468593 49468817 225 
22 FTL (Exão 1 - 2) 19 49468737 49468961 225 
23 FTL (Exão 1 - 2) 19 49468885 49469139 255 
24 FTL (Exão 1 - 2) 19 49469093 49469317 225 
25 FTL (Exão 3 - 4) 19 49469384 49469611 228 
26 FTL (Exão 3 - 4) 19 49469528 49469752 225 
27 FTL (Exão 3 - 4) 19 49469672 49469896 225 
28 FTL (Exão 3 - 4) 19 49469810 49470034 225 
29 FTL (Exão 3 - 4) 19 49469984 49470209 226 
30 TfR2 (Exão 18) 7 100218333 100218559 227 
31 TfR2 (Exão 18) 7 100218477 100218701 225 
32 TfR2 (Exão 18) 7 100218649 100218875 227 
33 TfR2 (Exão 17) 7 100224330 100224593 264 
34 TfR2 (Exão 11 - 16) 7 100224739 100244966 228 
35 TfR2 (Exão 11 - 16) 7 100224887 100225113 227 
36 TfR2 (Exão 11 - 16) 7 100255039 100225264 226 
37 TfR2 (Exão 11 - 16) 7 100225187 100225413 227 
38 TfR2 (Exão 11 - 16) 7 100225335 100225560 226 
39 TfR2 (Exão 11 - 16) 7 100225477 100225703 227 
40 TfR2 (Exão 11 - 16) 7 100225621 100225851 231 
41 TfR2 (Exão 11 - 16) 7 100225793 100226018 226 
42 TfR2 (Exão 10) 7 100226701 100226927 227 
43 TfR2 (Exão 10) 7 100226881 100227106 226 
44 TfR2 (Exão 9) 7 100228329 100228555 227 
45 TfR2 (Exão 9) 7 100228505 100228729 225 
46 TfR2 (Exão 7 - 8) 7 100229256 100229483 228 
47 TfR2 (Exão 7 - 8) 7 100229402 100229628 227 
48 TfR2 (Exão 7 - 8) 7 100229548 100229782 235 
49 TfR2 (Exão 7 - 8) 7 100229730 100229959 228 
50 TfR2 (Exão 4 - 6) 7 100230379 100230607 229 
51 TfR2 (Exão 4 - 6)) 7 100230529 100230755 227 
52 TfR2 (Exão 4 - 6) 7 100230675 100230901 227 
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53 TfR2 (Exão 4 - 6) 7 100230825 100231076 252 
54 TfR2 (Exão 4 - 6) 7 100231023 100231251 229 
55 TfR2 (Exão 1 - 3) 7 100238137 100238363 227 
56 TfR2 (Exão 1 - 3) 7 100238287 100238512 226 
57 TfR2 (Exão 1 - 3) 7 100238433 100238657 225 
58 TfR2 (Exão 1 - 3) 7 100238579 100238805 227 
59 TfR2 (Exão 1 - 3) 7 100388729 100238953 225 
60 TfR2 (Exão 1 - 3) 7 100238875 100239100 226 
61 TfR2 (Exão 1 - 3) 7 100239049 100239274 226 
62 HJV (Exão 2) 1 145414607 145414842 236 
63 HJV (Exão 2) 1 145414793 145415023 231 
64 HJV (Exão 3) 1 145415124 145415348 225 
65 HJV (Exão 3) 1 145415268 145415494 227 
66 HJV (Exão 3) 1 145415410 145415634 225 
67 HJV (Exão 3) 1 145415582 145415810 229 
68 HJV (Exão 3) 1 145415760 145415988 229 
69 HJV (Exão 4) 1 145416153 145416379 227 
70 HJV (Exão 4) 1 145416295 145416519 225 
71 HJV (Exão 4) 1 145416435 145416660 226 
72 HJV (Exão 4) 1 145416583 145416810 228 
73 HJV (Exão 4) 1 145416731 145416956 226 
74 HJV (Exão 4) 1 145416901 145417126 226 
75 SLC40A1 (Exão 8) 2 190426425 190426651 227 
76 SLC40A1 (Exão 8) 2 190426567 190426792 226 
77 SLC40A1 (Exão 8) 2 190426739 190426972 234 
78 SLC40A1 (Exão 7) 2 190428173 190428399 227 
79 SLC40A1 (Exão 7) 2 190428323 190428547 225 
80 SLC40A1 (Exão 7) 2 190428467 190428692 226 
81 SLC40A1 (Exão 7) 2 190428611 190428838 228 
82 SLC40A1 (Exão 7) 2 190428761 190428987 227 
83 SLC40A1 (Exão 7) 2 190428931 190429205 275 
84 SLC40A1 (Exão 6) 2 190429918 190430143 226 
85 SLC40A1 (Exão 6) 2 190430058 190430284 227 
86 SLC40A1 (Exão 6) 2 190430230 190430459 230 
87 SLC40A1 (Exão 5) 2 190436275 190436517 243 
88 SLC40A1 (Exão 5) 2 190436465 190436736 272 
89 SLC40A1 (Exão 4) 2 190437418 190437642 225 
90 SLC40A1 (Exão 4) 2 190437588 190437827 240 
91 SLC40A1 (Exão 3) 2 190439741 190439970 230 
92 SLC40A1 (Exão 3) 2 190439917 190440142 226 
93 SLC40A1 (Exão 2) 2 190444467 190444735 269 
94 SLC40A1 (Exão 1) 2 190444956 190445180 225 
95 SLC40A1 (Exão 1) 2 190445106 190445331 226 
96 SLC40A1 (Exão 1) 2 190445250 190445484 235 
97 SLC40A1 (Exão 1) 2 190445434 190445659 226 
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Tabela VIII.2: Mutações identificadas por sequenciação de Sanger, dos doentes controlo, utilizados para a 

validação do kit de NGS. As alterações estão identificadas com a sua localização no gene. 

Nº 
doente HFE TfR2 HJV HAMP SLC40A1 FTL  

1    
-25A>G (Het.) 

Promotor 
  

2 p.H63D + p.D129N 
(Het.) Exão2+Exão3 

     

3 
p.H63D (Hom.) Exão2 

p.A617A 
(Het.) Exão16 

    

4 p.H63D (Het.) Exão2    
c.-98G>C + c.-8 

C>G (Het.) 
 

5 p.H63D (Het.) Exão2 c.727-9 T>A     
Het.: Mutação encontrada em heterozigotia. 

Hom.: Mutação encontrada em homozigotia. 

Tabela VIII.3:  População utilizada na pesquisa de mutação nos genes HFE, TfR2, HJV, HAMP, SlC40A1 e FTL 

por sequenciação por NGS. 

Amostra Sexo Idade 
(anos) 

Ferro  
(µg/dL) 

Ferritina  
(ng/mL) SatTf (%) c.187 C>G; 

p.H63D 
c.845 G>A 
p.C282Y 

1 M 56 126 1964 80 HH CY 

2 M 67  - 1989 88 HH CC 

3 M 67 212 951 90 HH CY 

4 M 35 309 544 91 HH CC 

5 M 51 274 2189 72 HH CY 

6 F 66 170 772 85 HH CC 

7 M 49 106 2000 72 HH CC 

8 F 36 216 187 90 HH CC 

9 M 36 236 60 86 HD CC 

10 M 50 244 1453 79 HH CC 

11 M 44 328 442 77 HH CC 

12 F 76 172 808 85 HH CC 

13 F 65 197 270 73 HH CC 

14 M 68  - 1020 70 HH CC 

15 M 70 223 474 85 HH CC 

16 M 51 243 1657 85 HH CC 

17 M 62 233 940 87 HH CC 

18 M 51 278 651 89 HH CC 

19 M 74 149 853 80 HH CC 

20 M 58 243 2362 86 HH CC 

21 F 70 172 245 80 HD CC 

22 M 37 269 1913 68 HH CC 

23 M 64  - - 86 HH CC 

24 M 69 198 1930 100 HH CC 

25 F 71 197 1462 81 HH CC 

26 F 50 154 2010 95 HH CC 

27 M 42 112 676 77 HD CC 

28 M 69 212 4339 >100 HH CC 

29 M 62 226 1053 86 HH CC 

30 M 61 273 4454 88 HH CC 

31 F 59 104 2831 72 HH CC 
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32 M 68  -  - 98 HH CC 

33 M 56 260 2961 84 HH CC 

34 M 58 129 1306 90 HH CY 

35 M 44  - 600 92 HH CC 

36 M 75 148 2756 82 HH CC 

37 M 46 323 364 89 HD CC 

38 M  -  - 6070  - HH YY  

39 M 44  - 708 93 HH CC 

40 F 28 194 516 84 HH CY 

41 M 46 274 2691 84 HH CC 

42 M 60 124 2661 88 HD CC 

43 M 47 247 814 93 HD CC 

44 M 49 189 1000 94 DD CC 

45 F 36 252 1900 62 DD CC 

46 M 57 137 635 77 HH CC 

47 M 49 278 1320 100 HD CC 

48 M 64 264 1358 114 DD CC 

49 M 39 374 56 78 HD CC 

50 M 63 202 1177 90 HH CC 

51 F 50 235 4496 >100 HD CC 

52 M 59 170 1000 119 HH CC 

53 M 51 216 305 71 HH CC 

54 F 71 232 901 91 HH CC 

55 M 37 265 450 80 HH CC 

56 M 58 137 707 73 HH CC 

57 M 49 185 1080 117 HD CC 

58 M 57 88 1040 80 HD CC 

59 M 66 214 2293 >100 DD CC 

60 M 71 102 670 80 HD CC 

61 F 41  -  - 100 HD CC 

62 M 9 100 1023 31 HH CC 

63 M 31 242 4842 83 DD CC 

64 M 63 234 1688 84 HD CC 

65 M 49 231 1111 72 HH CC 

66 M 70  - 1000 83 HH CC 

67 M 76 149 908 70 HD CC 

68 M 39  - 1000 80 HH CC 

69 M 57 266 346 84 HD CC 

70 F 38 213  - 71 HH CC 

71 M 39 257 1156 100 HD CC 

72 M 63 185 2000 76 HH CC 

73 M 55 197 387 70 DD CC 

74 F 58 213  - 92 HH CC 

75 F 48 132 1838 66 HD CC 

76 M 51 248 1130 101 HH CC 

77 M 62  - 1303 100 DD CC 

78 M 52 177 867 76 HH CC 

79 M 54  - 2300 87 HH CC 

80 M 55  -  - 80 HH CC 

81 M 43  -  - 80 HD CC 

82 M 56 260 2044 88 HH CC 
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83 M 42  - 450 75 HH CC 

84 M 43 162 1944 73 HH CC 

85 M 56 - 1200 90 DD CC 

86 F - - > 2000  - -   - 

87 F 49 - >1000 66 HD CC 

88 M 47 - 245  - HH CC 

 

 

Variantes c.2249, p.L750P e c.2330 C>T, p.A777V   

Tabela VIII.4: Mistura reacional para a amplificação do exão 18 do gene TfR2. 

Reagentes Volume (µL) 
Tampão PCR (B)  10x 24 
Primer_TfR2_Ex18_F  (15µM) 0,5 
Primer_TfR2_Ex18_R  (15µM) 0,5 
Polimerase GoTaq  5 U/µL (Promega) 0,075 
Mix + DNA 
Vf = 25µL 

24,5 + 0,5 

Os volumes dos reagentes estão expressos em µL; 
Vf - Volume final 
F - oligonucleótido iniciador direto; R - oligonucleótido iniciador inverso 

 

Tabela VIII.5: Condição de PCR para amplificação do exão 18 do gene TfR2. 

Desnaturação 
inicial Desnaturação 

Emparelhamento 
dos oligos 
iniciadores 

Síntese de 
DNA Extensão final Nº de 

ciclos 

T (ºC) Tempo T (ºC) Tempo T (ºC) Tempo T (ºC) Tempo  T (ºC) Tempo   

94 5' 94 30'' 63 30'' 72 30'' 72 5' 35 
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Variante c.967-1 

Tabela VIII.6: Mistura reacional para a amplificação do dos exões 7 e 8 gene TfR2. 

Reagentes Volume (µL) 
Tampão PCR (B) 10x 24 
Primer_TfR2_Ex7/8_F (15µM) 0,5 
Primer_TfR2_EX7/8_R (15µM) 0,5 
Polimerase GoTaq 5 U/µL (Promega) 0,075 
Mix + DNA  
Vf = 25µL 

24,5 + 0,5 

Os volumes dos reagentes estão expressos em µL; 
Vf - Volume final 
F - oligonucleótido iniciador direto; R - oligonucleótido iniciador inverso 

 

Tabela VIII.7: Condição de PCR para amplificação do exões 7 e 8 do gene TfR2. 

Desnaturação 
inicial Desnaturação 

Emparelhamento 
dos oligos 
iniciadores 

Síntese de 
DNA Extensão final Nº de 

ciclos 

T (ºC) Tempo  T (ºC) Tempo  T (ºC) Tempo  T (ºC) Tempo  T (ºC) Tempo   

94 5' 94 30'' 63 30'' 72 30'' 72 5' 35 
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Variante c.692 A>G, p.Y230C 

Tabela VIII.8: Mistura reacional para a amplificação do exão 4 do gene HFE. 

Reagentes Volume (µL) 
Tampão PCR (B) 10x 24 
Primer_HFE_C282Y_F (15µM) 0,5 
Primer_HFEC282Y_R (15µM) 0,5 
Polimerase GoTaq 5 U/µL (Promega) 0,075 
Mix + DNA  
Vf = 25µL 

24,5 + 0,5 

Os volumes dos reagentes estão expressos em µL; 
Vf - Volume final 
F - oligonucleótido iniciador direto; R - oligonucleótido iniciador inverso 

 

Tabela VIII.9: Condição de PCR para amplificação do exão 4 do gene HFE 

Desnaturação 
inicial Desnaturação 

Emparelhamento 
dos oligos 
iniciadores 

Síntese de 
DNA Extensão final Nº de 

ciclos 

T (ºC) Tempo  T (ºC) Tempo  T (ºC) Tempo  T (ºC) Tempo  T (ºC) Tempo   

95 5' 94 30'' 58 30'' 72 30'' 72 5' 28 

 

Variante c.589 T>C, p.N196N 

Tabela VIII.10:  Mistura reacional para a amplificação do exão 3 do gene HJV. 

Reagentes Volume (µL) 
Tampão PCR (B) 10x 24 
Primer_HJV_Ex3_F (15µM) 0,5 
Primer_HJV_Ex3_R (15µM) 0,5 
Polimerase GoTaq 5u/µL (Promega) 0,075 
Mix + DNA  
Vf = 25µL 24,5 + 0,5 

Os volumes dos reagentes estão expressos em µL; 
Vf - Volume final 
F - oligonucleótido iniciador direto; R - oligonucleótido iniciador inverso 

Tabela VIII.11: Condição de PCR para amplificação do exão 4 do gene HJV. 

Desnaturação 
inicial Desnaturação 

Emparelhamento 
dos oligos 
iniciadores 

Síntese de 
DNA Extensão final Nº de 

ciclos 

T (ºC) Tempo  T (ºC) Tempo  T (ºC) Tempo  T (ºC) Tempo  T (ºC) Tempo   

95 5' 94 45'' 58 30'' 72 1':30'' 72 10' 30 
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Variante c.-25 G>A 

Tabela VIII.12: Mistura reacional para a amplificação do exão 1 do gene HAMP. 

Reagentes Volume (µL)  
Tampão PCR (B) 10x 24 
Primer_HMAP_E1_F (15µM) 0,5 
Primer_HAMP_E1_R (15µM) 0,5 
Polimerase GoTaq 5u/µL (Promega) 0,075 
Mix + DNA  
Vf = 25µL 

24,5 + 0,5 

Os volumes dos reagentes estão expressos em µL; 
Vf - Volume final 
F - oligonucleótido iniciador direto; R - oligonucleótido iniciador inverso 

Tabela VIII.13: Condição de PCR para amplificação do exão 1 do gene HAMP. 

Desnaturação 
inicial Desnaturação 

Emparelhamento 
dos oligos 
iniciadores 

Síntese de 
DNA Extensão final Nº de 

ciclos 

T (ºC) Tempo  T (ºC) Tempo  T (ºC) Tempo  T (ºC) Tempo  T (ºC) Tempo   

95 5' 95 30'' 61 30'' 72 30'' 72 10' 37 

 

Lista de Oligonucleótidos iniciadores 

Tabela VIII.14: Lista dos oligonucleótidos iniciadores utilizados para reações de amplificação por PCR. 

Oligonucleótidos iniciadores  Sequência  
TfR2_Ex18_F  5'-act ggc tgg cgg gaa gg-3' 
TfR2_Ex18_R  5'-gcc acc tcc ctg acc ctg-3' 
TfR2_Ex7/8_F  5'-atc ctc tcc gtg gga tgg aca g-3' 
TfR2_EX7/8_R  5'-acc cac aat cac cct gtg g-3' 
HFE_C282Y_F  5'-caa gtg cct ttg gtg aag gtg aca cat-3' 
HFEC282Y_R  5'-ctc agg cac tcc tct caa cc-3' 
HJV_Ex3_F  5'- gca aac tac act ccg ata gag-3' 
HJV_Ex3_R  5'- ccg atc cac ctc atg aga ttc-3' 
HMAP_E1_F  5'-agc aaa ggg gag ggg gct cag acc ac-3' 
HAMP_E1_R  5'-tcc cat ccc tgc tgc cct gct aag gac-3' 
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 Código genético 

 

 
Figura VIII.1: Código genético . Adaptado de (http://www.xatakaciencia.com/matematicas/el-codigo-genetico). 
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VIII.2 Anexo B- Marcadores e vetores. 

 

 Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vetores 

 
Figura VIII.3: Representação esquemática do vector pCR®2.1 -TOPO. O vetor é constituído por uma região 
promotora Lac, uma ORF LacZα, um local MCS (multiple cloning site), um local de clonagem TOPO, genes de 
resistência à Canamicina e Ampicilina e ainda uma origem de replicação pUC. 

Figura VIII.2: Marcadores de massa molecular. A  - Marcador 1kb DNA Ladder, num gel de agarose a 0,7%, está 
descrito o tamanho de cada banda no gel em pb. B - Marcador 100 bp DNA Ladder, num gel de agarose a 0,7%, 
está descrito o tamanho de cada banda no gel em pb.  
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Figura VIII.4:  Representação esquemática do vetor pEGFP-N1 e constr ução pEGFP-HJV_wt : mapa de 
restrição e MCS do vetor pEGFP-N1. A negrito, estão representados os locais de restrição e a vermelho os locais 
utilizados para a clonagem do cDNA HJV neste vetor 
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VIII.3 Anexo C- Soluções e tampões 

 

- Tampão de PCR α 10x 

116 mM (NH4)2SO4 

670 mM Tris-HCl pH 8,8 

15 mM MgCl2 

0,67 mM EDTA 

100 mM β-mercaptoetanol 

 

- Tampão PCR B 10x 

50 mM KCl2 

10 mM Tris-HCl pH 8,8 

150 µM MgCl2 

0,01% (p/v) gelatina 

dNTPs (0,04 x 100 mM) 
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VIII.4 Anexo D – Comunicação oral 

 

 
Figura VIII.5: Comunicação oral, apresentada na 18ª Reunião da Sociedade Portuguesa de Genética. 


