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Resumo 

A anemia é um reconhecido problema de saúde pública. Esta, pode ser adquirida 

ou de caracter hereditário, subjacente a alterações em genes relacionados com o 

metabolismo do ferro ou em genes que codificam as várias globinas, constituintes da 

hemoglobina. Um exemplo é o gene TMPRSS6, que codifica a matriptase 2, proteína 

reguladora da expressão da hormona hepcidina. Mutações neste gene levam a uma 

anemia microcítica e hipocrómica refratária ao tratamento com ferro oral denominada 

de Iron Refractory Iron Deficiency Anaemia que é uma doença genética rara e com 

transmissão autossómica recessiva. Para além das variantes patogénicas associadas à 

Iron Refractory Iron Deficiency Anaemia, estudos de associação revelaram que alguns 

polimorfismos neste gene se encontram associados a risco aumentado para o 

desenvolvimento de anemia ferropénica.  

As hemoglobinopatias são as anemias hereditárias mais frequentes no mundo. 

Apresentam uma transmissão autossómica recessiva e podem ser devidas a um défice 

quantitativo das cadeias globínicas (talassémias) ou a alterações estruturais nas cadeias 

de globina (variantes estruturais). 

Neste trabalho pretendeu-se identificar a base molecular de alguns casos clínicos 

suspeitos de IRIDA, esclarecer se variantes polimórficas no gene TMPRSS6 são fatores 

genéticos modificadores do fenótipo hematológico e do metabolismo do ferro e, ainda, 

investigar molecularmente casos de hemoglobinopatias com fenótipos atípicos.  

As regiões codificantes e as junções exão/intrão do gene TMPRSS6 foram 

amplificadas pela reação da polimerase em cadeia e sequenciadas pelo método de 

Sanger, em 6 indivíduos que apresentavam um fenótipo compatível com Iron 

Refractory Iron Deficiency Anaemia. Nesse gene, O SNP rs855791, foi caracterizado 

usando uma técnica de amplificação específica de alelo, em 89 mulheres com fenótipos 

normais a nível hematológico e nos parâmetros do metabolismo do ferro e em 25 

mulheres com anemia ferropénica. Na investigação molecular das hemoglobinopatias 

foram amplificadas por PCR e sequenciadas pelo método de Sanger as regiões 

codificantes dos genes globínicos (HBB, HBD, HBG) assim como as regiões de junção 

exão/intrão e, nalguns casos, as regiões regulatórias proximais. Foram pesquisadas 

grandes deleções através da metodologia de Multiplex Ligation Probes Assay. 
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Com este estudo conclui-se que a investigação molecular do gene TMPRSS6 é 

útil no diagnóstico de Iron Refractory Iron Deficiency Anaemia e no esclarecimento de 

quadros de anemias ferropénicas graves e crónicas. Conclui-se, também, que nas 

mulheres portuguesas o alelo T e o genótipo TT do SNP rs 855791 se encontram 

associados a risco aumentado para o desenvolvimento de anemia ferropénica.  

A investigação molecular de hemoglobinopatias revelou-se muito útil para 

esclarecer alguns fenótipos atípicos de talassémias. Foram também identificadas 

variantes estruturais raras da hemoglobina, tais como a Hb Maputo e Hb G-Coushata. 

Para além disso, foi identificada uma grande deleção localizada a montante do 

agrupamento génico da alfa-globina que remove a região regulatória distal. Esta lesão 

molecular é responsável por alfa-talassémia, embora os genes da alfa-globina se 

encontrem estruturalmente intatos. 

Os resultados deste trabalho contribuíram para melhorar o conhecimento da base 

molecular e da fisiopatologia das anemias hereditárias, em Portugal. 

 

Palavras-Chave: Anemia hereditária, IRIDA, Hemoglobinopatias, TMPRSS6, Genes 

globínicos 
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Abstract 

Anaemia is a recognized public health problem, affecting about one-quarter of 

the world’s population. Its origin may be related with nutritional factors (ex. being 

subjacent to an iron deficient diet) or it may have a genetic origin (hereditary anaemias).  

The latter group includes anaemias mainly caused by mutations in iron metabolism-

related genes or in globin genes.  

The iron metabolism-related gene TMPRSS6 codes for a membrane-bound serine 

protease, the matriptase-2, which plays an essential role in down regulation the hormone 

hepcidin, the key regulator of iron homeostase. Loss-of- function mutations in this gene 

lead to a severe and rare microcytic and hypochromic anaemia with an autosomal 

recessive way of transmission, named Iron Refractory Iron-Deficiency Anaemia 

(IRIDA). Common genetic variants in this gene have been reported as modulators of 

haematological phenotype and serum iron biomarkers, and suggested to be genetic risk 

factors to the development of iron deficiency anaemia. 

Haemoglobinopathies are the most common hereditary anaemias in the world. 

They have an autosomal recessive transmission and may be caused by a quantitative 

deficit of globin chain synthesis (thalassemias) or may be due to structural changes in 

the globin chains (hemoglobin variants). 

In this study, we aimed: i) to identify the molecular basis of some IRIDA-like 

clinical cases; ii) to clarify whether polymorphic variants in the TMPRSS6 gene are 

modifiers of the haematological phenotype and the levels of serum iron metabolism 

biomarkers, and iii) to perform molecular studies in order to elucidate some cases of 

haemoglobinopathies with atypical/rare phenotypes. 

In order to achieve the above objectives, the coding regions and exon/intron 

junctions of the TMPRSS6 gene of 6 IRIDA-like patients were amplified by polymerase 

chain reaction and sequenced by the Sanger method. Furthermore the SNP rs855791, in 

TMPRSS6 gene was characterized using an allele specific amplification methodology in 

a group of 25 women with iron deficiency anaemia and in another group of 89 women 

without iron deficiency anaemia (the normal control group). Concerning the clinical 

cases of haemoglobinopathies, the coding regions of three globin genes (HBB, HBD and 

HBG), the exon/intron junction regions and, in some cases, the proximal regulatory 

regions (promoter regions) were amplified by polymerase chain reaction and sequenced 
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by the Sanger method. In addition, large deletions in the alpha-globin gene cluster were 

investigated by the Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) 

methodology. 

The screening for mutations in the TMPRSS6 gene has revealed an already 

reported mutation associated with IRIDA, the c.57 A>G, pK253E, as well as a novel 

intronic variant c.1369+4 A>T that, by in silico studies seems to perturb the splicing. In 

addition, several common variants in this gene were found associated with iron 

deficiency anaemia susceptibility. Concerning the study performed in the portuguese 

women, the TT genotype of the SNP rs855791 was found associated with the lowest 

levels of haemoglobin and serum iron metabolism biomarkers. Its frequency is higher in 

the iron deficiency anaemia group. Thus, we can conclude that the common SNP 

rs855791 in TMPRSS6 gene is a genetic factor associated with an increased risk for the 

development of iron deficiency anaemia. So, the molecular study of this gene is useful 

in the diagnosis of IRIDA cases and in the clarification of severe and chronic ferropenic 

anaemias.  

The molecular investigation of haemoglobinopathies cases proved to be very 

useful to clarify complex phenotypes such as the coinheritance of alpha-thalassaemia 

with delta-thalassaemia, some cases of beta-thalassemia with normal HbA2 level or 

with unusual high levels of Hb F.  We also identified rare haemoglobin structural 

variants - Hb Maputo and Hb G-Coushata. Moreover, a large deletion located upstream 

the alpha-globin cluster was identified, removing the distal regulatory region. This 

molecular lesion is responsible for an alpha-thalassemia phenotype although the alpha-

globin genes are structurally intact. 

These results contributed to a better understanding of the molecular basis and the 

pathophysiology of hereditary anaemias in Portugal. 

 

Keywords: Hereditary anaemias, IRIDA, haemoglobinopathies, TMPRSS6 gene, globin 

genes 
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Objetivos 

A realização desta dissertação teve três objetivos principais os quais, para serem 

atingidos, implicaram a implementação de novas metodologias de biologia molecular no 

laboratório. Assim, pretendeu-se: 

1. Identificar a causa molecular de casos clínicos suspeitos de IRIDA, que implicou: 

 Implementação no laboratório de uma metodologia de pesquisa de mutações no 

gene TMPRSS6, por PCR, seguido de sequenciação automática; 

 Aplicação da metodologia acima referida para pesquisa de mutações a alguns 

casos clínicos com um fenótipo suspeito de IRIDA; 

 

2. Realizar um estudo de associação em mulheres portuguesas de maneira a 

determinar se a variante genética comum no gene TMPRSS6, SNP rs855791, se 

encontra associada a uma maior suscetibilidade de desenvolvimento de anemia 

ferropénica, para o que foi necessário: 

 Implementação, no laboratório, de uma metodologia de caracterização do SNP 

rs855791 no gene TMPRSS6 através de ARMS-PCR; 

 Aplicação da metodologia acima referida a dois subgrupos de mulheres, um 

normal sob ponto de vista hematológico e dos parâmetros de metabolismo do 

ferro e outro grupo com anemia ferropénica; 

 Tratamento estatístico dos resultados obtidos para os dois subgrupos e 

estabelecimento de associações genótipo/fenótipo e de suscetibilidade a anemia; 

 

3. Determinação da base molecular de casos de hemoglobinopatias com fenótipos 

atípicos, esclarecendo associações genótipo/fenótipo raras, para o que se procedeu à 

aplicação de metodologias já existentes no laboratório tais como PCR, PCR-RFLP, 

sequenciação pelo método de Sanger e MLPA, envolvendo os genes globínicos HBB, 

HBA, HBD e HBG. 
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I. Anemias hereditárias 

A anemia é a maior causa de morbilidade em todo o mundo. Na maioria dos 

casos é secundária a outras doenças mas, também, pode resultar de alterações primárias 

na produção ou sobrevivência dos eritrócitos (Weatherall &Provan, 2000). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a anemia é definida como a 

condição em que a hemoglobina é inferior a 13 g/dL nos homens (hematócrito cerca de 

39) e inferior a 12 g/dL nas mulheres (hematócrito de cerca de 36). Os sistemas de 

classificação da anemia baseiam-se no tamanho e quantidade de hemoglobina nos 

eritrócitos ou nos mecanismos que reduzem o seu número. A classificação morfológica 

divide as anemias em três grupos de acordo com o volume globular médio (VGM): 

normocítica (VGM 90-100 fL); macrocítica (VGM> 100 fL) e microcítica (VGM <80 

fL) (Barth & Hirschmann, 2003). 

A anemia microcítica é a forma mais comum de anemia encontrada na prática 

clínica nos jovens e adolescentes. Ocorre um grupo heterogéneo de patologias e pode 

ser adquirida ou herdada. A anemia microcítica mais frequente no mundo é a 

ferropénica adquirida, causada por carência nutricional ou grandes hemorragias. 

Seguida da anemia das doenças crónicas. 

As anemias microcíticas de caráter hereditário podem ocorrer devido a defeitos 

nos genes globínicos ou na absorção do ferro dietético. Exemplos destas patologias são, 

respetivamente, as hemoglobinopatias e a anemia ferropénica refratária ao ferro  

(IRIDA) (Iolascon et al, 2009). 

Nos últimos anos, os pacientes e os modelos animais têm desvendado novas 

condições envolvidas na patogénese das anemias microcíticas hereditárias (Iolascon et 

al, 2009). 

I.1 Deficiências em ferro 

 I.1.1 Metabolismo do ferro  

O ferro é um metal essencial para muitos processos biológicos dos mamíferos, 

sendo de realçar o seu papel fundamental na ligação do oxigénio ao grupo heme da 

hemoglobina. Em condições fisiológicas, no indivíduo adulto normal, apenas 1 a 2 mg 

de ferro são absorvidos diariamente, por via intestinal, apesar de serem necessárias 20 a 

25 mg para a manutenção da eritropoiese. A maioria do ferro diário necessário deriva da 



Capítulo I - Introdução 

3 

 

reciclagem do ferro eritrocitário através da fagocitose dos eritrócitos senescentes pelos 

macrófagos e da degradação da hemoglobina. Como os humanos não possuem um 

mecanismo fisiológico para excreção de ferro, o controlo da homeostase é feito através 

de uma fina regulação ao nível da absorção intestinal, da reciclagem e do 

armazenamento (Cook et al, 1973; Heeney & Finberg, 2014). 

Teoricamente, todo o ferro plasmático existe ligado a uma glicoproteína 

circulante, a transferrina (TF), que permite que o ferro se mantenha solúvel e não 

reativo. Também facilita a sua importação intracelular através do ciclo da transferrina 

(Chen & Paw, 2012). A maioria do ferro intracelular (não eritroide) é armazenada nos 

macrófagos e nos hepatócitos sob a forma de ferritina, uma proteína de reserva de ferro 

multimérica, cuja estrutura facilita a biodisponibilidade de ferro em caso de necessidade 

(Ward & Kaplan, 2012). 

 A hepcidina, uma pequena hormona libertada pelo fígado, é o principal 

regulador do balanço do ferro sistémico. A hepcidina limita a absorção do ferro ao nível 

do intestino e a libertação de ferro pelos macrófagos (Figura I.1). A expressão da 

hepcidina é modulada em resposta a vários estímulos fisiológicos e fisiopatológicos 

incluindo a quantidade de ferro sistémico, a atividade eritropoiética e a inflamação 

(Ganz, 2013). 

 

Figura I.1. Diminuição expressão de ferroportina pela hepcidina. A ferroportina (FPN) é 

expressa à superfície dos enterócitos, hepatócitos e macrófagos tecidulares. A ligação da hepcidina à 

ferroportina leva à sua internalização e degradação. Altos níveis de hepcidina reduzem a absorção de 

ferro no intestino, a libertação do ferro do fígado e previne a reciclagem do ferro nos macrófagos 

(Cui et al, 2009). 
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Como no caso de vários processos fisiológicos, mutações que conduzem a 

doença em humanos revelam muito sobre a regulação da homeostase do ferro, em 

particular a identificação do gene TMPRSS6, como gene mutado nos casos de IRIDA, 

que aumentou o conhecimento dos mecanismos moleculares que regulam a expressão 

da hepcidina (Heeney & Finberg, 2014).  

I.1.2. IRIDA – iron-refractory iron deficiency anemia 

Desde 1981 que se têm relatado vários casos de anemia ferropénica familiar que 

não respondem aos tratamentos com ferro, devido a uma má absorção intestinal 

(Buchanan & Sheehan, 1961; Pearson & Lukens, 1999; Mayo & Samuel, 2001). A 

revisão destes casos identificou várias características que sugeriram que estas situações 

representavam a mesma patologia. Essa condição que foi denominada de anemia por 

IRIDA. Esta patologia apresenta como características chave: (1) anemia hipocrómica 

congénita; 2) volume globular médio (VGM) muito baixo; (3) saturação da transferrina 

muito baixa (<5%); (4) absorção do ferro oral anormal (indicada pela ausência de 

melhora hematológica a seguir ao tratamento com ferro oral); (5) utilização anormal do 

ferro (indicada pela resposta lenta, incompleta e transitória à admistração de ferro 

parentérico) e (6) um padrão de herança compatível com uma transmissão autossómica 

recessiva (Finberg et al, 2008). Nestes casos, possíveis causas adquiridas de anemia 

ferropénica, tais como hemorragias gastrointestinais e causas de microcitose hereditária 

(ex: talassémia) são excluídas por testes laboratoriais. Nenhum dos casos referidos 

mostrou evidência clínica de doença inflamatória crónica ou uma má absorção intestinal 

generalizada. As anemias sideroblásticas foram excluídas como causas potenciais de 

microcitose, através do exame da medula óssea (Finberg et al, 2008).  

Nos casos de IRIDA publicados, uma anemia grave é tipicamente detetada 

durante os testes de rotina efetuados antes dos dois anos, idade em que as necessidades 

em ferro são bastante elevadas. Os doentes tendem a melhorar com o avançar da idade 

quando as necessidades de ferro diminuem (Heeney & Finberg, 2014). 

A prova de que o fenótipo de IRIDA tem uma base hereditária, foi obtida através 

da caracterização genética de um grande número de parentes consanguíneos originários 

da Sardenha. Nestes familiares, em que a doença em indivíduos afetados podia ser 

atribuída à homozigotia para uma dada mutação, que tinha origem num ancestral 

comum, o fenótipo de IRIDA foi mapeado para o braço longo do cromossoma 22 
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(22q12.3-13.1) sob um modelo de herança recessiva (Melis et al, 2007). 

Subsequentemente, a IRIDA mostrou ser causada por mutações no gene TMPRSS6 

(transmembrane protease, serine 6 – serina protease transmembranar 6) (Finberg et al, 

2008; Melis et al, 2008) que se localiza numa região critica do cromossoma 22q e, para 

o qual, um papel chave no balanço do ferro foi recentemente revelado através de estudo 

em genes ortólogos, no murganho (Du et al, 2008).  

Os pacientes com um fenótipo de IRIDA mostram um elevado nível de 

hepcidina no seu soro, plasma e/ou urina, o que é indicativo de regulação comprometida 

da mesma (Finberg et al, 2008; Melis et al, 2008; Guillem et al, 2008). Dada a 

capacidade da hepcidina de limitar do tráfego do ferro a partir dos enterócitos e dos 

macrófagos, os níveis inapropriadamente elevados de hepcidina, fornecem as 

características refratárias da doença. O excesso de hepcidina pode explicar: (1) o 

desenvolvimento de uma anemia ferropénica sistémica, como resultado da 

comprometida absorção do ferro dietético, (2) a falta de resposta hematológica às 

terapias com ferro oral (3) a lenta e incompleta utilização das fórmulas parentéricas, que 

consistem em complexos de ferro e carbohidratos, que requerem processamento pelos 

macrófagos antes que o ferro possa ser usado na eritropoiese (Heeney & Finberg, 2014).  

O gene TMPRSS6 codifica a proteína matriptase-2 (MT2), uma protease 

transmembranar que é expressa primariamente no fígado (Velasco et al, 2002). A 

matriptase-2 é um membro da família da serina protease transmembranar tipo II, um 

grupo proteico que está ancorado à membrana celular pelo aminoácido terminal. A MT2 

contém uma longa região extracelular com vários domínios estruturais: um domínio 

SEA (sea urchin sperm protein, enteropeptidase, agrin), 2 domínios CUB (C1r/C1s, 

urchin embryonic growth factor, bone morphogenetic protein 1), 3 domínios LDLRA 

(low-density lipoprotein receptor class A) e um domínio catalítico c-terminal que 

contem a tríade catalítica clássica de resíduos de serina, histidina e ácido aspártico 

(Figura I.2.). Acredita-se que a matriptase-2 é sintetizada como inativa, ligada à 

membrana, numa única cadeia polipeptídica que compreende uma série de clivagens 

durante a sua ativação (Ramsay et al, 2009).    
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Figura I.2. Representação esquemática dos domínios proteicos da matriptase-2. A matriptase-2 

consiste num domínio transmembranar (TM) N-terminal, um domínio SEA (sea urchin sperm protein, 

enteropeptidase e agrin), dois domínios CUB (complement factor C1s/C1r, urchin embryonic factor and 

bone morphogenetic proteins), três domínios LDLR (low-density lipoprotein receptor) e um domínio C-

terminal protease tipo tripsina (Adaptado de Cui et al, 2009) 

 

O principal papel do TMPRSS6 na homeostase foi primariamente revelado pela 

elucidação das bases genéticas num murganho mutante, quimicamente induzido, com 

um fenótipo recessivo denominado de mask. O mutante mask recebeu este nome porque 

apresentava uma perda progressiva de pêlo no tronco, mas mantendo o pêlo da cabeça. 

Os murganhos com o fenótipo mask exibem também anemia microcítica, baixos níveis 

de ferro plasmático e baixos valores de ferro armazenados quando alimentados com a 

dieta standard para roedores de laboratório. Além do mais, os murganhos mask 

mostram evidências de uma regulação anómala na expressão da hepcidina, uma vez que, 

apesar da anemia, os níveis de RNA mensageiro da hepcidina no fígado se mostraram 

impropriamente elevados. O mapeamento genético da mutação desconhecida revelou 

que estes murganhos eram homozigóticos para uma mutação que resultava num splicing 

anómalo do transcrito do TMPRSS6 que eliminava o domínio proteolítico da matriptase-

2. Os elevados níveis do mRNA da hepcidina no fígado destes murganhos sugeriu que a 

função normal do produto génico do TMPRSS6, a matriptase-2, fosse baixar a expressão 

de hepcidina no fígado (Du et al, 2008).   

  Estudos conduzidos em culturas de células e em modelos transgénicos vieram 

elucidar o mecanismo pelo qual a matriptase-2 regula a produção de hepcidina, visível 

na figura I.3. Este, parece envolver a modulação da via de sinalização da proteína 

morfogénica do osso (BMP/SMAD – bone morphogenetic protein), uma via de 

transdução de sinal que promove a transcrição da hepcidina nos hepatócitos. As 

proteínas BMPs são ligandos da superfamília dos fatores de crescimentos β que 

interagem com os recetores BMP tipo 1 e tipo 2 da membrana celular para acionar a 

fosforilação de múltiplos recetores associados às proteínas SMAD (SMAD1, SMAD5, 

SMAD8). Uma vez fosforilados, estes recetores ligam-se a um mediador comum, a 

SMAD4, formando um complexo heterodimérico, que se desloca até ao núcleo para 
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Figura I.3. Regulação da hepcidina pela matriptase-2. (a) A matriptase-2 previne a expressão de 

hepcidina pela degradação da hemojuvelina (HJV), que atua como co-recetor da proteína BMP que 

promove a expressão do gene Hamp, em caso de deficiência na matriptase-2 (b), os valores elevados de 

HJV levam à sobreexpressão do gene Hamp. A hepcidina inibe a absorção, libertação e reciclagem do 

ferro, levando a IRIDA (Adaptado de Cui et al, 2009) 

regular a transcrição dos genes alvo do BMP, incluindo o da hepcidina, por ligação a 

elementos específicos dos promotores do genes (Meynard et al, 2014). De realçar que 

esta via de sinalização é modelada em resposta às reservas hepáticas de ferro. Quando 

estas aumentam, o fígado eleva a expressão de BMP6 e este, através do seu papel chave 

em promover a transcrição da hepcidina, origina um aumento dos níveis desta como 

consequência a uma resposta adaptativa, de modo a limitar a absorção de ferro da dieta 

(Kautz et al, 2008; Andriopoulos et al, 2009; Meynard et al, 2009).  

 

 

 

 

 

 

A matriptase-2 mostrou inibir a via de sinalização BMP (figura I.3), clivando 

uma proteína, chamada hemojuvelina, cuja função é ser coreceptor do ligando BMP, na 

superfície da membrana celular (Silvestri et al, 2008). Alguns estudos mostraram que os 

níveis elevados de hepcidina nos pacientes com fenótipo de IRIDA resultam da 

incapacidade de diminuir a sinalização hepática de BMP, quando as reservas hepáticas 

de ferro estão baixas (Truksa et al, 2009; Finberg et al; 2010; Lenoir et al, 2011). A 

presença de uma matriptase-2 funcional parece prevenir a sobre-expressão da hepcidina 

e alterações nos níveis da matriptase-2, ou na sua função, podem servir como um meio 

que regula a produção de hepcidina. Além disso, outros estudos mostraram que vários 

estímulos capazes de modular a expressão de hepcidina também são capazes de regular 

a expressão do gene da matriptase-2. Estes estímulos incluem a hipóxia (Lakhal et al, 

2011; Maurer et al 2012), a restrição aguda do ferro diatético (Zhang et al, 2011), a 
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carga crónica do ferro da dieta, a injeção de BMP6 (Meynard et al 2011) e a inflamação 

(Meynard et al, 2013). 

 

Até à presente data, cerca de 45 mutações diferentes foram reportadas em 

indivíduos com fenótipo de IRIDA, entre elas 20 mutações missense, 5 nonsense, 10 

frameshift, 1 grande deleção e 9 mutações intrónicas que alteram o normal splicing 

(Finberg et al, 2008; Melis et al, 2008; Ramsay et al, 2009; Guillem et al, 2008; 

Silvestri et al, 2009; Edison et al, 2009; Tchou et al, 2009; De Falco et al, 2010, 

Altamura et al, 2010, Beutler et al, 2010; Cuijpers et al, 2010; Choi et al, 2012; Guillem 

et al, 2012; Pellegrino et al, 2012; Jaspers et al, 2013; Khuong-Quang et al 2013, 

Yimaz et al, 2013). A maioria das mutações no gene está relacionada com a diminuição 

da atividade proteolítica da matriptase-2. Porém, as mutações missense não estão 

restritas ao domínio proteolítico embora estudos funcionais tivessem revelado que estas 

alterações podem resultar numa atividade comprometida da proteína. Por exemplo, 

mutações missense no segundo domínio LDLRA parecem comprometer o tráfego da 

MT2 até à membrana plasmática enquanto uma mutação no domínio SEA parece 

comprometer a ativação da protease (Silvestri et al, 2009; Ramsay et al, 2009). A 

maioria das mutações descritas assim como os domínios afetados está representada na 

figura I.4. 

As mutações no gene TMPRSS6 podem ser detetadas por sequenciação de DNA, 

baseada na reação em cadeia da polimerase, técnica que permite a análise de todas as 

Figura I.4. Representação esquemática do gene TMPRSS6 e respetivas mutações, encontradas nos 

casos de IRIDA. A organização genómica e os domínios estruturais correspondentes da matriptase-2 

com as mutações identificadas. As mutações missense, nonsense e frameshift e de junção de splicing são 

mostradas pelas setas a verde, azul, vermelho e purpura, respetivamente. A deleção surge com uma caixa 

a cinzento. As mutações que estão escritas a vermelho parecem levar a haploinsuficiência (Adaptado de 

Wang et al, 2014). 
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regiões codificantes (exões e as junções exão/intrão). Até agora a maioria dos 

indivíduos que exibem um fenótipo de IRIDA possuem duas mutações diferentes, 

formando um composto heterozigótico ou apenas uma mutação em homozigotia. 

Contudo, existem indivíduos afetados em que apenas é detetada uma mutação em 

heterozigotia (Finberg et al, 2008). Este facto, pode ser explicado pela possibilidade 

destes indivíduos possuírem uma segunda mutação no outro alelo, numa região não 

analisada e que seja importante para a regulação do gene. Em alguns casos descritos, 

existe uma anemia microcítica num dos pais de uma criança que exibe um fenótipo 

clássico de IRIDA. Uma mutação em heterozigotia pode aumentar a suscetibilidade para 

anemia ferropénica (Pellegrino et al, 2012). De facto, murganhos com uma mutação em 

heterozigotia têm a homeostase do ferro moderadamente comprometida (Lakhal et al, 

2011; Nai et al, 2010). 

Até ao presente, o TMPRSS6 é o único gene cujas mutações levam a um fenótipo 

de IRIDA. Embora haja ainda poucos estudos de associação genótipo/fenótipo, alguns 

autores notaram a tendência para uma hemoglobina, VGM e saturação da transferrina 

menores, em indivíduos possuidores de duas mutações nonsense, comparativamente 

com aqueles que têm 2 missense ou 1 missense e 1 nonsense (De Falco et al, 2013; De 

Falco et al, 2014). 

Além das mutações patogénicas causadoras de IRIDA, várias variantes comuns 

(polimorfismos de um único nucleótido [SNPs]) do gene TMPRSS6 foram descritas em 

várias populações mundiais (The International HapMap Consortium, 2003; The 1000 

Genomes Project Consortium, 2012). Estudos de associação ao genoma conduzidos em 

várias populações correlacionaram estes SNPs com vários parâmetros hematológicos, 

como os níveis de hemoglobina, VGM, HGM, níveis de ferro sérico e índice de 

saturação da ferritina (Benyamin et al, 2009; Benyamin et al, 2009B; Chambers et al, 

2009; Ganesh et al, 2009; Soranzo et al, 2009; Tanaka et al 2010). Um desses SNPs que 

mostra maior associação com estes parâmetros é o rs855791 que representa uma 

substituição de alanina por valina na posição 736 no domínio serina protease da 

matriptase-2 (p.Ala736Val). Comparativamente com a variante que contém a alanina, a 

matriptase-2, que contêm uma valina na posição 736, mostrou-se menos efetiva na 

supressão da expressão da hepcidina in-vitro, além do que p.Ala736Val também 

mostrou estar associada a elevados níveis de hepcidina, numa população italiana cujos 

indivíduos com anemia ferropénica ou inflamação foram excluídos (Nai et al, 2011). 
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I.2 Hemoglobinopatias 

As hemoglobinopatias são um grupo heterogéneo de doenças monogénicas 

difundidas globalmente. Estão geralmente classificadas em três subgrupos: as alterações 

estruturais, que compreendem as variantes da hemoglobina incluindo a anemia das 

células falciformes; as talassémias, caracterizadas pela taxa reduzida de síntese de uma 

ou mais cadeias de globina e a persistência hereditária da hemoglobina fetal no adulto 

(Weatherall and Clegg, 2001). 

A hemoglobina é um tetrâmero composto por duas cadeias do tipo β-globina e 

duas cadeias do tipo α-globina que são codificadas por genes localizados em dois 

agrupamentos génicos, onde estão reunidos de um modo sequencial na direção 5’ → 3’, 

de acordo com a sua ativação e expressão durante a ontogénese (Figura I.5) (Weatherall 

and Clegg, 2001). O agrupamento génico da α-globina está localizado numa região de 

cerca de 30 Kb na região telomérica do braço curto do cromossoma 16. Este inclui um 

gene embrionário (ζ2), três pseudogenes (Ψζ1, Ψα2, Ψα1), os genes α2 e α1 e o 

pseudogeneθ. O agrupamento génico da β-globina está localizado numa região de cerca 

de 60 Kb no braço curto do cromossoma 11, inclui os genes: ε, Gγ, Aγ, e o pseudo gene 

Ψβ, seguidos pelos genes δ e β (Weatherall and Clegg, 2001). 

 

 

 

 

 

Figura I.5. A) Representação esquemática do grupamento génico da β-globina no cromossoma 11. B) 

Representação esquemática do agrupamento génico da α-globina no cromossoma 16 (adaptado de Grosso et 

al, 2012). 
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Todos os genes das globinas partilham uma estrutura similar, que inclui três 

exões separados por dois intrões, além de sequências críticas altamente conservadas na 

região distal do promotor, nas junções exão-intrão e nas regiões 5’ e 3’ UTR. Além dos 

típicos promotores e enhancers, cada gene globínico tem uma região promotora a 

montante, que tem um papel crucial na expressão do gene específico do tecido eritroide 

e na regulação da expressão diferencial de cada gene ao longo do desenvolvimento 

(imagem I.5). Assim, o controlo transcricional de cada gene globínico requer a ação de 

regiões regulatórias distais e de regiões promotoras proximais. Os promotores de todos 

os genes globínicos partilham uma grande homologia, nomeadamente todas as regiões 

promotoras contêm sítios de ligação para fatores de transcrição específicos do tecido 

eritróide (Cao and Moi, 2002; Ho and Thein, 2000). Os três elementos reguladores com 

menor variação de sequência são os caixas TATA, CCAT, CACCC. Por outro lado, 

apresentam sequências únicas que talvez possam ser responsáveis pela sua regulação 

específica de estadio. Todos estes elementos, através de interações especifica com o 

LCR (locus control region) e com os fatores transcricionais, atuam como reguladores 

positivos e são necessários para uma transcrição ótima. De facto, mutações nestas 

sequências levam a uma expressão génica de globinas não balanceada. Por outro lado, 

elementos silenciadores que reprimem a 

expressão génica desempenham um papel 

fundamental no controlo da expressão dos 

genes globínicos ao longo do 

desenvolvimento, na troca do estadio 

embrionário para fetal e de fetal para adulto 

(Oneal et al, 2006). 

Durante a ontogénese, as mudanças 

nas necessidades fisiológicas de oxigénio são 

acompanhadas de expressão dos genes 

globínicos. Estas, compreendem duas 

comutações: de hemoglobina embrionária 

para fetal que ocorre cerca das 6 semanas de gestação e de fetal para hemoglobina 

adulta que surge perto do nascimento (figura I.6.).  

Figura I.6. Alterações na expressão dos genes 

globínicos durante a ontogenia. O eixo do x 

representa a idade em semanas e o eixo do y a 

percentagem da expressão dos genes (adaptado de 

Grosso et al, 2012) 
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No adulto, o conjunto das hemoglobinas inclui predominantemente a HbA 

(α2β2) que representa cerca de 97% da hemoglobina total, a HbA2 (α2δ2) que 

representa 2 a 3% do total e a HbF que constitui menos de 1% da hemoglobina total. 

Tirando algumas exceções, as hemoglobinopatias são transmitidos de uma forma 

autossómica recessiva e podem ser classificadas em: 

1. Variantes estruturais, caracterizadas pela produção de cadeias de 

globinas anormais; 

2. Talassémias, devidas a defeitos quantitativos na síntese de uma ou 

mais cadeias globínicas (Grosso et al, 2012); 

3. Persistência hereditária da hemoglobina fetal no adulto  

 

I.2.2. Variantes estruturais  

Até agora foram identificadas centenas de variantes de hemoglobina e apesar das 

suas frequências variarem bastante entre os diferentes grupos étnicos apenas três delas 

ocorrem em alta frequência nas diferentes populações: Hb S, responsável pela anemia 

das células falciformes que se encontra predominantemente na região da África Sub-

Saariana, na área do Mediterrâneo, no Médio Oriente e em algumas regiões indianas; a 

Hb C que está presente na África Ocidental e em certas partes do Mediterrâneo e a Hb E 

que ocorre com elevada frequência na India e populações do Sul da Ásia (Grosso et al, 

2012). 

A maioria das variantes humanas resulta de uma única substituição aminoacídica 

em uma das cadeias globínicas. No entanto, outras mais raras, são caracterizadas pelo 

alongamento ou encurtamento das cadeias ou ainda devido a eventos de crossing-over 

desiguais durante a formação do híbrido ou durante a fusão de cadeias globínicas 

(Grosso et al, 2012). 

I.2.3 As Talassémias  

As talassémias são um grupo heterogéneo de alterações da síntese da 

hemoglobina, todas caracterizadas pela ausência ou reduzida quantidade de uma ou 

mais cadeias, elas são classificadas de acordo com a cadeia globínica afetada, ex: α-, β-, 

δβ-. Uma vez que a hemoglobina no adulto é um tetrâmero de α2β2 globina, a forma 

clínica mais revelante são as α- e as β- talassémias (Galanello & Clegg, 2001). 
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As β-talassémias estão subdivididas em β0-, β+ e β++, para designar, 

respetivamente, um completo, severo ou moderado defeito na síntese das cadeias de β-

globina.  

As bases moleculares da β-talassémia são extremamente heterogéneas. São 

bastantes as diferentes mutações descritas até agora. A maioria, são mutações pontuais 

(mudança de uma única base, pequenas deleções ou inserções) e apenas uma pequena 

minoria é devida a grandes deleções envolvendo o agrupamento génico da β-globina. 

Estas mutações podem ocorrer nas sequências intrónicas ou exónicas, assim como no 

promotor, ou ainda nas regiões flanqueadoras 5’ e 3’ (figura I.7), como consequência do 

tipo e localização onde estes defeitos se encontrem, eles foram registados como 

afetando expressão do gene da β-globina nos seguintes passos: 

 Eficiência da transcrição: por mutações localizadas na região promotora 

impedindo as sequências de reconhecimento de proteínas envolvidas na transcrição; 

 Maturação do pré-mRNA: se as mutações se localizam em locais de 

splicing ou de poliadenilação. As mutações de splicing são bastante comuns e 

representam uma larga porção das mutações β-talassémicas. 

 Estabilidade do RNA: se ocorrerem na região 5’ UTR, no local Cap, 3’ 

UTR ou local de poliadenilação; 

 Tradução do RNA, se elas originarem codões nonsense prematuros; 

 Instabilidade da proteína: se elas originarem cadeias truncadas ou 

alongadas que tendem a formar tetrâmeros insolúveis (Grosso et al, 2012). 

 

 

 

Figura I.7: Representação esquemática do gene da beta-globina. As setas representam as 

posições das mutações β-talassémicas na área mediterrânica (adaptado de Rosatelli et al., 1992) 
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As β-talassémias, como são defeitos quantitativos na síntese da cadeia de β-

globina. Levam a um excesso de cadeias α-globina livres e esta condição é determinante 

para a fisiopatologia da β-talassémia. As cadeias α-globina em excesso precipitam nas 

células precursoras dos eritrócitos causando lesão oxidativa da membrana celular, 

maturação celular anormal e destruição prematura dos eritrócitos na medula óssea, o 

que, consequentemente, resulta em eritropoiese ineficaz. Estas anomalias levam à 

expansão da medula óssea e a deformações ósseas características. Por último, a 

expansão medular leva a um aumento da absorção de ferro e à sua deposição 

progressiva nos tecidos (Weatherall and Clegg, 2001).  

Uma vez que a gravidade do quadro clínico depende do desequilibro no nível 

das cadeias α/β globínicas, é observado um grande painel de fenótipos hematológicos. A 

forma mais grave é designada por β-talassémia major, um conjunto de condições em 

que a sobrevivência dos doentes depende de transfusões sanguíneas regulares desde a 

primeira infância. Esta forma, bastante grave da doença, normalmente resulta da 

homozigotia ou de compostos heterozigóticos do tipo β0. Por vezes, mutações mais 

suaves, do tipo β+, levam a condições moderadas, referidas como talassémia intermédia, 

que apresenta um painel fenotípico clínico mais suave que a talassémia major e é 

caracterizado por anemia não dependente de transfusão (esta é aplicada ocasionalmente) 

(Grosso et al, 2012). 

Como a gravidade clínica depende do desequilíbrio das cadeias de globina, os 

fenótipos intermédios podem ser explicados, para além do tipo de mutação β-

talassémica, pela co-herança de fatores genéticos que reduzem o excesso de cadeias de 

α-globina (ex: α-talassémia) ou de determinantes genéticos que levam à expressão 

persistente das cadeias γ-globina (persistência da hemoglobina fetal no adulto) (Grosso 

et al, 2012). 

As α-talassémias são caraterizadas pela ausência (α0-talassémia) ou redução (α+-

talassémia) da expressão de cadeias de α-globina, resultando num desequilíbrio de 

cadeias globínicas. Como resultado, existe um excesso relativo de cadeias γ e β-globina 

que se agregam em homotetrâmeros respetivamente, de Hb de Bart e de Hb H, e que são 

responsáveis por anemias hemolíticas graves (Grosso et al, 2012).  

As α-talassémias podem ser subdivididas em delecionais e não-delecionais, de 

acordo com a alteração molecular. De facto, a maioria das α-talassémias resulta de 
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deleções envolvendo um ou os dois genes da α-globina do mesmo cromossoma 

(Kattamis et al, 1996) e o quadro clínico resulta do número de genes funcionais 

remanescentes. As deleções mais comuns são as –α4.2 kb e –α3.7 kb que são 

encontradas, mesmo em diferentes frequências, em todas as populações com α-

talassémia. Nas α0-talassémias as outras grandes deleções removem quase inteiramente 

a região do agrupamento génico da α-globina, as mais comuns são a --SEA e --MED, 

ocorrendo respetivamente, no sudeste asiático e no Mediterrâneo (Figura I.8.) (Grosso et 

al, 2012). 

  

 

 

 

 

 

A α-talassémia não-delecional deve-se a mutações pontuais que, à semelhança 

do que acontece na β-talassémia, ocorrem em regiões genómicas críticas para a normal 

expressão destes genes. As mutações pontuais até agora encontradas podem ter efeito no 

processamento do RNA, ou na tradução do RNA ou ainda na estabilidade da proteína. 

Ainda outro tipo de mutações afetam o codão de terminação dando origem a um 

alongamento da cadeia da α-globina (Grosso et al, 2012). 

A maioria das formas moderadas de α-talassémia, causadas pela perda de um ou 

dois genes, são assintomáticas. Os portadores “silenciosos” (perda de um gene) têm 

reduções mínimas no tamanho dos eritrócitos e no conteúdo hemoglobínico, mas podem 

ser detetados pelo aumento da Hb de Bart (γ4), em alguns casos, à nascença. A perda de 

dois genes resulta numa anemia moderada com baixos índices eritrocitários e um padrão 

normal na eletroforese de hemoglobinas no adulto. O mesmo fenótipo é observado 

quando existe a perda de um gene de cada cromossoma ou a perda de dois genes do 

mesmo cromossoma (Grosso et al, 2012). 

Figura I.8. Representação esquemática do agrupamento génico da α-globina mostrando as deleções 

α-talassémicas mais comuns na região mediterrânica (adaptado de Harteveld &Higgs, 2010). 
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A perda de três genes α-globina resulta numa condição conhecida como doença 

da Hb H (β4), porque as cadeias β em excesso tretramerizam entre si e podem ser 

detetadas nos eritrócitos, como inclusões, após incubação com um corante supravital. 

Esta doença resulta numa anemia moderada a grave que, por vezes, pode ser dependente 

de transfusão (Grosso et al, 2012). 

A perda completa ou quase completa da produção de cadeias α resulta em 

hidrops foetalis. Esta condição, normalmente, leva à morte fetal durante o terceiro 

trimestre, uma vez que para a síntese de Hb fetal (α2γ2) são necessárias cadeias α-

globina que, neste caso, são inexistentes (Grosso et al, 2012). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II – Metodologia 



Capítulo II - Metodologia 

18 

 

A metodologia experimental deste estudo sobre anemias hereditárias foi 

planeada para permitir três tipos de abordagem: 1) a pesquisa de mutações no gene 

TMPRSS6 em indivíduos com um historial de anemia crónica refratária ao tratamento 

com ferro oral, 2) um estudo populacional sobre a suscetibilidade à anemia ferropénica 

e 3) a investigação da base molecular de casos de hemoglobinopatias com fenótipo 

hematológico atípico. 

II.1 Aquisição das amostras 

As amostras biológicas (sangue colhido em EDTA) para a pesquisa de mutações 

no gene TMPRSS6 foram provenientes de hospitais pertencentes ao Centro Hospitalar 

de Lisboa Central e ao Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Estas amostras foram 

propostas para investigação em IRIDA devido a suspeita, por parte dos clínicos que 

acompanham estes pacientes, pois todos apresentavam um quadro de anemia com 

resistência ao tratamento com ferro. Outras causas de anemias microcíticas, como 

hemoglobinopatias, doenças inflamatórias, autoimunes, renais ou metabólicas já tinham 

sido excluídas. 

As amostras de DNA para o estudo populacional, referente à suscetibilidade à 

anemia ferropénica, já existiam no biobanco do laboratório pois eram provenientes de 

um projeto anterior. Estas, foram selecionadas de acordo com o correspondente fenótipo 

hematológico e status do ferro. Foram selecionadas 89 mulheres para controlos normais 

(Hb>12g/dL; VGM>80fL; HGM>27pg; RDW<15%; ferritina>12µg/L e saturação da 

transferrina>15%) e 25 mulheres com um fenótipo de anemia ferropénica (Hb<12g/dL; 

VGM<80fL; HGM<27pg; RDW>15%; ferritina<12µg/L e faturação da transferrina 

<15%). Os fenótipos das 114 mulheres encontram-se no Anexo A.  

As amostras biológicas (sangue com EDTA ou DNA) para investigação da base 

molecular das hemoglobinopatias com fenótipo atípico vieram da Unidade Laboratorial 

de Referência do Departamento da Promoção da Saúde do INSA.  

II.2 Extração e quantificação de DNA 

A extração do DNA foi realizada a partir de 200µL da amostra de sangue 

periférico colhido em EDTA, pelo método de extração automática de DNA no sistema 

MagnaPure LC (Roche®). Para a quantificação e avaliação da pureza, determinou-se a 
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razão entre as absorvâncias aos comprimentos de onda de 260 e 280 nm (A260/280) e 

230 e 280 nm (230/280) no espetrofotómetro BioPhotometer da Eppendorf. 

 

 II.3 Amplificação dos fragmentos – PCR (Polymerase Chain Reaction)  

A reação em cadeia da polimerase (PCR) é uma técnica de utilização corrente 

nos laboratórios de biologia molecular, que permite a amplificação in vitro de uma 

sequência específica de DNA.  

 II.3.1 Gene TMPRSS6 

Nos casos suspeitos de IRIDA, a técnica de PCR foi utilizada para amplificar 

toda a região codificante do gene TMPRSS6, ou seja, os seus 18 exões e as junções 

exão/intrão. 

A estratégia de amplificação utilizada neste trabalho foi baseada na descrita por 

Kloss-Brandstätter et al (2012), tendo sido utilizados os primers publicados por este 

autor (anexo B). Contudo, as condições das PCRs assim como os reagentes de reação 

foram alterados de maneira a serem obtidos os melhores resultados, nas condições 

existentes. Assim, as misturas de reação e as condições de PCRs para o gene TMPRSS6 

encontram-se descritas nas tabelas II.1 e II.2: 

 

 

Mistura de reação (volume final de 25µL) Condições de PCR 

Tampão B (10x)1 22,9µL 94ºC, 5min 

Primer_Fw (25 pmol/µL) 0,5µL 94ºC, 20seg 

32 ciclos Primer_Rv (25 pmol/µL) 0,5µL 63ºC, 20seg 

Go Taq Polimerase (5U/µl) 0,1µL 72ºC, 20seg 

DNA molde (35 ng) 1,0µL 72ºC, 3min 

 

 

 

 

Tabela II.1 - Mistura de reação e condições de PCR para os exões do gene TMPRSS6 

exceto o exão 16 

1A composição do tampão encontra-se no Anexo F 
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II.3.2 Investigação molecular de hemoglobinopatias 

Na investigação molecular das hemoglobinopatias foram amplificadas as regiões 

codificantes (exões 1-3) dos genes globínicos (HBB, HBD, HBG) assim como as regiões 

de junção exão/intrão e, nalguns casos, regiões regulatórias proximais. A prossecução 

do estudo dependeu de cada caso. Para casos de portadores de beta-talassémia com 

HbA2 <3,5% pesquisaram-se variantes genéticas no gene HBD e para os casos de HbF 

elevada pesquisou-se variantes genéticas na região promotora do gene HBG, 

nomeadamente o polimorfismo rs7482144 (-158 C>T), utilizando a técnica de PCR, 

seguida de restrição enzimática, recorrendo à enzima XmnI (PCR-RFLP). As condições 

de amplificação para cada reação encontram-se no anexo C. 

O resultado desta metodologia foi visualizado após eletroforese dos produtos de 

PCR num gel de agarose, com concentração dependente do tamanho dos fragmentos 

amplificados e suplementado com brometo de etídeo (10mg/mL, Sigma®), numa 

concentração de 1μL por cada 12,5mL de solução. A visualização do resultado foi feita 

através do dispositivo de emissão de raios-ultravioleta 

Mistura de reação (volume final de 25µL) Condições de PCR 

Tampão α 2,5µL 94ºC, 5min 

DMSO 2,5µL 94ºC, 20seg 

32 ciclos BSA (10mg/mL) 0,425µL 63ºC, 20seg 

MgCl2 (0,1mM) 0,5µL 72ºc, 20seg 

dNTPs (100mM) 0,5 L 72ºC, 3min 

Ex16_Fw (25 pmol/µL) 0,5µL  

Ex16_Rv (25 pmol/µL) 0,5µL  

Taq AB (5u/l) 0,1µL  

H2O 16,9µL  

DNA molde (35 ng) 1,0µL  

1 A composição do tampão α encontra-se no Anexo F 

Tabela II.2: Mistura de reação e condições de PCR para o exão 16 do gene TMPRSS6 
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II.4 Gap-PCR 

O gap-PCR é uma metodologia variante da PCR utilizada para determinar os 

pontos de quebra de deleções conhecidas, através da utilização de oligonucleótidos 

iniciadores que se localizam externamente e o mais próximo possível, dos pontos de 

quebra da deleção.  

Neste estudo, esta metodologia foi utilizada para despiste de α-talassémia (-

α3.7), nas amostras com anemia ferropénica utilizadas no estudo populacional. A reação 

foi feita em dois tubos tipo eppendorf, em separado, para amplificar os genes α2 e α1 

utilizando um primer forward comum. Para os alelos normais surgia uma banda de 1.9 

Kb em α2 e uma de 2.1 Kb em α1. Em caso de deleção surge uma banda de 1.9 Kb em 

α1.  

O resultado desta metodologia foi visualizado após eletroforese dos produtos de 

PCR num gel de agarose da mesma forma que já foi descrita anteriormente. 

II.5 Purificação dos produtos de PCR  

Quando necessário, geralmente para sequenciação, a purificação dos produtos 

das reações de PCR foi obtida através do kit comercial NucleoSpin® Gel and PCR 

Clean-up da Macherey-Nagel ou recorrendo à solução ExoSAP-IT®, de acordo com as 

instruções dos fabricantes.  

 II.6 Sequenciação automática pelo método de Sanger 

A técnica de sequenciação utilizada neste estudo baseia-se no método de Sanger 

com o recurso ao kit comercial BigDye® Terminator V 1.1 Cycle Sequencing Kit 

(Applied Biosystems) de acordo com as instruções do fabricante, e ao dispositivo 

3130X Genetic Analyser, Abi Prism (Applied Biosystems). 

II.7 ARMS – PCR (amplification-refractory mutation system – PCR) 

O Amplification-Refractory Mutation System – PCR é um método simples para 

detetar qualquer mutação envolvendo um único par de bases ou pequenas deleções 

(Little, 2001). O ARMS-PCR é baseado no uso de um primer de PCR específico de 

sequência que permite a amplificação do DNA apenas quando o alelo alvo está presente 

na amostra. Na sequência de uma reação de ARMS a presença ou ausência do produto 

de PCR é diagnóstico para a presença ou ausência do alelo alvo. O polimorfismo 
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Figura II.1: Representação esquemática dos 

possíveis resultados de acordo com o 

genótipo.  

TMPRSS6 rs855791 C> T foi analisado segundo esta metodologia usando dois primers 

que diferem apenas no nucleótido complementar ao de interesse (T ou C) e um primer 

reverse comum (Ex17_RV) em reações separadas. As sequências dos primers 

encontram-se descritas em Valenti et al, 2012. A estratégia de ARMS, para este 

polimorfismo, foi implementada no laboratório, pelo que foi adicionado um par de 

primers para amplificar um fragmento como controlo positivo da reação, neste caso o 

exão 2 do gene TMPRSS6, já otimizado na amplificação do gene. A sequência dos 

primers e a estratégia de ARMS-PCR encontram-se no anexo B. A mistura e condições 

de reação encontram-se na tabela abaixo. 

 

 

O resultado desta metodologia foi 

visualizado, após eletroforese dos produtos 

de PCR, num gel de agarose, do modo que já 

foi descrito anteriormente. O fragmento 

controlo tem 365pb e o fragmento alvo 175 

pb como se pode visualizar no esquema 

representado na figura II.1. 

A fim de validar os resultados, algumas 

amostras aleatórias foram sequenciadas pelo 

Mistura de Reação (volume final de 25µL) 
Condições de PCR 

Alelo T Alelo C 

Tampão B1 22,9µL Tampão B 22,9µL 94ºC, 5min 

Ex2_Fw (25pmol/µL) 0,5µL Ex2_Fw (25pmol/µL) 0,5µL 94ºC, 20seg 

32 

ciclos 
Ex2_Rv (25pmol/µL) 0,5µL Ex2_Rv (25pmol/µL) 0,5µL 63ºC, 20seg 

Fw_T (25pmol/µL) 0,5µL Fw_T (25pmol/µL) 0,5µL 72ºC, 20seg 

Ex17_Rv (25pmol/µL) 0,5 µL Ex17_Rv (25pmol/µL) 0,5µL 72ºC, 3min 

Go taq polimerase 

(promega) (5U/ul) 
0,1µL 

Go taq polimerase 

(promega) (5U/ul) 
0,1µL 

4ºC, pausa 

DNA molde 1,0µL DNA molde 1,0µL 

1 A composição do tampão B encontra-se no Anexo F 

Tabela II.3: Mistura de reação e condições de PCR para ARMS-PCR rs855791 
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método de Sanger, para confirmar o genótipo observado por ARMS. A concordância 

entre os resultados obtidos pelas duas metodologias foi total.  

 

II.8 MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) 

Esta metodologia, relativamente recente, foi descrita por Schouten e 

colaboradores (2002) e tem aplicabilidade na deteção de alterações moleculares ao nível 

do DNA, como sendo diferentes números de cópias de uma dada sequência genómica. 

Esta técnica baseia-se na hibridação de sondas que são constituídas por um par de primers 

complementares da sequência em estudo e que vão ser amplificadas ao longo da reação por 

meio de primers comuns ao conjunto das sondas. Os fragmentos amplificados têm 

tamanhos únicos e, deste modo e por eletroforese capilar, é possível separar esses mesmos 

fragmentos. A sua deteção é possível graças à marcação com FAM existente na região 5’ da 

sonda MLPA. 

Neste estudo foi utilizado o kit SALSA® MLPA® probemix P140-B4 HBA da 

MRC-Holland. Este kit foi desenhado para detetar variações de número de cópias em 24 

sequências diferentes no agrupamento génico da HBA. A execução do procedimento e 

análise dos resultados foram elaborados de acordo com as instruções do fabricante. 

A sequência das sondas e as respetivas localizações encontram-se descritas no 

Anexo G. 
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III.1 Pesquisa de mutações do gene TMPRSS6 em casos clínicos de anemia 

com suspeita de IRIDA 

Para a análise molecular dos casos suspeitos de IRIDA foi necessário 

implementar no laboratório uma metodologia de deteção de mutações neste gene. Após 

a análise das variantes genéticas patogénicas, reportadas na literatura verificou-se não 

haver uma região preferencial, no gene, onde a probabilidade de encontrar mutações 

fosse mais elevada (hotspot). Assim, optou-se pela implementação de uma metodologia 

baseada na amplificação, por PCR, de todas as regiões codificantes e das regiões 

intrão/exão. Seguidamente foi realizada a sequenciação automática pelo método de 

Sanger. Os casos estudados foram os seguintes: 

Casos 1  

Duas gémeas, de 29 anos, com um quadro de anemia microcítica e hipocrómica 

desde a infância e com um historial de refratariedade ao tratamento com ferro oral 

apresentando seguinte quadro hematológico: 

 

 

Dada a suspeita clínica de se tratar de um quadro de IRIDA, foram amplificadas 

por PCR as regiões codificantes e as regiões intrão/exão do gene TMPRSS6 a que se 

seguiu a sequenciação pelo método de Sanger, tal como descrito no capítulo da 

metodologia. 

Foi efetuada a análise das sequências dos 18 fragmentos de DNA (tabela III.2). 

 

 

Gv 

(x1012/L) 

Hb 

(g/dL) 

VGM 

(fl) 

HGM 

(pg) 

RDW 

(%) 

Fe 

(µg/dL) 

Ft 

(ng/mL) 

ST 

(%) 

4,64 9,8 68,1 21,1 18,1 19,2 6,1 4,5 

4,63 9,3 65,5 20,0 19,0 11,2 7,0 2,8 

GV – glóbulos vermelhos; Hb – hemoglobina; VGM – volume globular médio; HGM – hemoglobina 

globular média; RDW – índice de dispersão eritrócitária; Fe – ferro sérico; Ft – ferritina; ST – saturação 

da transferrina 

Tabela III.1. Dados hematológicos e de metabolismo do ferro das duas gémeas analisadas 
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Tabela III.2. Variantes do gene 

TMPRSS6 encontradas nas duas gémeas.  

 

A análise das variantes encontradas 

nestas duas gémeas não revelou qualquer 

alteração patológica que esteja reportada 

como associada a quadro de IRIDA. No 

entanto, foram encontradas três alterações de 

um único nucleótido (SNPs) cujos alelo C em 

rs4820268, alelo T em rs855791 e alelo T em 

rs2235321, segundo a literatura, estão 

associados a risco de anemia ferropénica (An 

et al, 2012, Gan et al, 2012, Beutler et al, 

2010). De realçar que foi encontrada uma 

nova variante, c.1369 +4 A> T, localizada no 

intrão 11 (Figura III.1) que, até à data, ainda 

não foi descrita nem se encontra na base de dados Ensemble.  

Uma vez que esta variante se localiza 

numa região conservada de consenso de 

splicing, foi levantada a hipótese de se tratar de 

uma variante que afeta o processamento do 

RNA. Realizou-se, então, uma análise in silico 

para determinar o possível efeito ao nível do 

splicing, recorrendo-se ao software Human 

Splicing Finder. 

A análise mostrou, para esta variante, uma diferença do score da sequência 

normal versus mutada de -10,72% pela matriz HSF e uma variação de -67,34% pela 

matriz ManEnt. Estes resultados sugerem que esta variante provoca uma diminuição do 

reconhecimento do local dador de splicing podendo causar a retenção do intrão 11. Isto 

levará a inserção de 426 pb no mRNA entre o exão 11 e 12 mas sem alteração da grelha 

de leitura. Como resultado será codificada uma proteína com mais 142 aa nos domínios 

LDLR da matriptase-2. 

Para a confirmação in vivo da previsível patogenicidade desta alteração serão 

necessários estudos funcionais com recurso ao RNA das pacientes. Para este estudo, foi 

TMPRSS6 

Localização Alelos SNP ID 

IVS 7 + 23 

IVS -161 

IVS 11+4 

IVS 12 +46 

c.1563;p.D521D 

c.2207;p.V736A 

c.2217;p.Y739Y 

G/G 

A/G 

A/T2 

T/C 

C1/T 

C/T1 

C/T1 

rs2235326 

 

 

rs2072860 

rs4820268 

rs855791 

rs2235321 

1 Alelo associado a anemia ferropénica;  
2 Nova variante 

Figura III.1. Eletroferograma parcial do 

exão 11. Assinalada a azul encontra-se a 

variante c.1369 + 4 A> T (IVS11+4) 
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Figura III.2. Ilustração gráfica da possível 

consequência da variante c.1369 A> T no 

gene TMPRSS6. As caixas a negro 

representam os exões 11 e 12. 

otimizada no laboratório a técnica de RT-PCR 

desenhando-se dois primers: um forward 

localizado no exão 11 e um reverse localizado 

no exão 12. No caso do alelo normal formará 

um fragmento de 200 pb se houver retenção 

do intrão formará um fragmento com 626 pb, 

como o demonstrado na figura III.2. As 

gémeas sendo heterozigóticas para a mutação 

formarão dois fragmentos (um correspondente 

ao alelo normal e um correspondente ao alelo 

mutado). 

Dado que esta variante não se encontra reportada, foi levantada a questão de se 

tratar de um polimorfismo, o que para tal terá de ter uma frequência populacional 

superior a 1%. Assim, foi efetuado um estudo populacional, usando a metodologia PCR 

de sequenciação para a pesquisa desta variante em 100 alelos da população em geral. A 

variante não foi detetada em mais nenhum caso. Assim, podemos concluir que não se 

trata de um polimorfismo.  

A conjugação dos vários resultados acima descritos permite concluir que, 

provavelmente, estamos perante uma nova variante patogénica no gene TMPRSS6. Nas 

gémeas, a co-herança desta variante de splicing com vários SNPs associados a uma 

maior suscetibilidade à anemia ferropénica poderá ser a causa do fenótipo de anemia 

ferropénica bastante definida que ambas apresentam.  

 

Caso 2: 

Mulher de 28 anos, com um quadro de anemia normocítica e normocrómica mas 

que não melhorou com o tratamento com ferro (Tabela III.3). Embora os parâmetros 

não sejam totalmente característicos de IRIDA o clínico solicitou o estudo do gene 

TMPRSS6. 
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Tabela III.4. Variantes do gene 

TMPRSS6 encontradas no caso 2  

 

 

 

 

 

A análise de PCR, seguida de sequenciação do gene TMPRSS6, não revelou 

qualquer alteração patológica que pudesse ser associada a IRIDA. No entanto, foram 

encontrados os três SNPs, rs4820268, 

rs855791 e rs2235321, cujos alelos se 

encontram assinalados na tabela III.4 que, como 

já foi referido anteriormente, estão associados a 

uma maior suscetibilidade para o 

desenvolvimento de anemia ferropénica.   

As restantes alterações observadas não 

parecem ser relevantes do ponto de vista 

fenotípico. As três alterações detetadas em 

intrões (IVS 6 +46 A/G; IVS 7 +23 G/A; IVS 12 

+46T/C) encontram-se fora das regiões de 

consenso de splicing por isso, é pouco provável que afetem este mecanismo. A outra 

alteração encontrada é sinónima (c.1083;p.S361S) e uma vez que não se localiza nas 

extremidades do exão 9 também é pouco provável que afete o processamento do RNA. 

É de salientar que a técnica executada para a analise do gene TMPRSS6 não permite 

detetar deleções, pelo que essa hipótese continua em aberto.  

 Podemos concluir que o quadro anémico desta paciente não parece ser devido a 

alterações moleculares no gene TMPRSS6. A etiologia do fenótipo que apresenta, de 

anemia normocítica e normocrómica, fica então por esclarecer.  

 

 

Gv 

(x1012/L) 

Hb 

(g/dL) 

VGM 

(fl) 

HGM 

(pg) 

RDW 

(%) 

Fe 

(µg/dL) 

Ft 

(ng/mL) 

ST 

(%) 

3,64 10,6 84,4 29,1 13 98 335 47 

GV – glóbulos vermelhos; Hb – hemoglobina; VGM – volume globular médio; HGM – 

hemoglobina globular média; RDW – índice de dispersão eritrócitária; Fe – ferro sérico; Ft – 

ferritina; ST – saturação da transferrina 

TMPRSS6 

Localização Alelos SNP ID 

IVS 6 +46 

IVS 7 +23 

c.1083;p.S361S 

IVS 12 +46 

c.1563;p.D521D 

c.2207;p.V736A 

c.2217;p.Y739Y 

A/G 

G/A 

G/A 

T/C 

C1/T 

C/T1 

C/T1 

rs2743824 

rs2235326 

rs2111833 

rs2072860 

rs4820268 

rs855791 

rs2235321 

1 Alelo associado a anemia ferropénica;  

Tabela III.3. Dados hematológicos e de metabolismo do ferro no caso 2 
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Figura III.3. Eletroferograma parcial do 

exão 7. Assinalado a azul encontra-se a 

variante c.557 A>G (p.K253E) encontrada 

no caso 3 

 

Caso 3: 

Mulher de 43 anos com historial de anemia microcítica e hipocrómica desde a 

infância, sem melhorias com o tratamento com ferro oral (TabelaIII.5). 

 

Gv 

(x1012/L) 

Hb 

(g/dL) 

VGM 

(fl) 

HGM 

(pg) 

RDW 

(%) 

Fe 

(µg/dL) 

Ft 

(ng/mL) 

ST 

(%) 

4,51 7,9 57,9 17,4 19 25 4,2 4 

GV – glóbulos vermelhos; Hb – hemoglobina; VGM – volume globular médio; HGM – hemoglobina 

globular média; RDW – índice de dispersão eritrócitária; Fe – ferro sérico; Ft – ferritina; ST – saturação 

da transferrina 

 

A análise do gene TMPRSS6, neste 

caso, revelou a presença em heterozigotia de 

uma mutação missense no exão 7 c.557 A> G, 

(K253E) (tabela III.6) já descrita como 

causadora do fenótipo de IRIDA (Sato et al, 

2011; Lee et al, 2012; Xiang et al, 2014). As 

consequências funcionais desta mutação estão 

ainda pouco definidas, mas ao que parece, 

interferem com o papel do domínio CUB da 

proteína matriptase-2 (Silvestri et al, 2009; De 

Falco et al; 2010). Estes dois estudos sugerem 

que o domínio CUB não é essencial para a 

matriptase-2 clivar a hemojuvelina, contudo, 

mutações missense neste local podem interferir com o correto splicing de RNA, com a 

estabilidade do RNA, na atividade/expressão da proteína ou ainda na estrutura 

tridimensional.  

Como a IRIDA é uma doença 

autossómica recessiva, é necessária a presença 

de uma mutação patogénica em homozigotia ou 

a presença de heterozigotia composta para duas 

mutações diferentes. Assim sendo, a presença de 

TMPRSS6 

Localização Alelos SNP ID 

c.99; p.P33P 

IVS 6 +46 

c.557; p.K253E 

IVS 7 +23 

c.1083;p.S361S 

IVS 12 +46 

c.1563;p.D521D 

c.2217;p.Y739Y 

G/A 

A/G 

A/G2 

G/G 

G/A 

T/C 

C1/T 

C/T1 

rs11704654 

rs2743824 

rs2235324 

rs2235326 

rs2111833 

rs2072860 

rs4820268 

rs2235321 

1 Variante associada a anemia ferropénica;  
2 Variante associada a IRIDA 

Tabela III.5. Dados hematológicos e do metabolismo do ferro do caso 3 

Tabela III.6. Variantes do gene 

TMPRSS6 encontradas no caso 3.  
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Tabela III.8. Variantes do gene 

TMPRSS6 encontradas no caso 4.  

uma mutação em heterozigotia, como acontece neste caso, não é causa suficiente, para 

estabelecer um diagnóstico de IRIDA. No entanto, a combinação de uma mutação 

patogénica com duas variantes associadas a risco de anemia (alelo C em rs48202568 e 

alelo T em rs2235321) pode resultar num quadro hematológico compatível com uma 

anemia ferropénica grave, com alguma resistência ao tratamento com ferro. 

Caso 4: 

Mulher com 40 anos, com um historial de anemia crónica e de refratariedade ao 

tratamento com ferro oral. A informação dos dados hematológicos e do status do ferro 

nesta mulher não nos foram totalmente fornecidos pelo médico (TabelaIII.7). 

 

A análise da sequência do gene 

TMPRSS6 desta paciente revelou uma grande 

semelhança com o caso anterior (tabela IV.8) 

pois também foi encontrada a variante 

TMPRSS6:c.557 A> G (p.K253E) em 

heterozigotia, mas neste caso foram encontrados 

os três alelos (tabela IV) considerados de risco 

para o desenvolvimento de anemia ferropénica, 

enquanto que, no caso anterior, foi detetado 

menos um alelo deste tipo. Mas, tal como tal 

como já foi no caso anterior, as alterações 

encontradas não justificam um quadro típico de 

IRIDA e a conjugação de uma variante 

patogénica com os alelos de risco para a 

suscetibilidade podem resultar num fenótipo de anemia ferropénica grave.  

 

 

Gv 

(x1012/L) 

Hb 

(g/dL) 

VGM 

(fl) 

HGM 

(pg) 

RDW 

(%) 

Fe 

(µg/dL) 

Ft 

(ng/mL) 

ST 

(%) 

- 11,6 - - - - 35,0 47 

GV – glóbulos vermelhos; Hb – hemoglobina; VGM – volume globular médio; HGM – hemoglobina 

globular média; RDW – índice de dispersão eritrócitária; Fe – ferro sérico; Ft – ferritina; ST – saturação 

da transferrina 

TMPRSS6 

Localização Alelos SNP ID 

IVS 3 + 36 

IVS 6 +46 

c.557; p.K253E 

IVS 7 +23 

c.1083;p.S361S 

IVS 12 +46 

c.1563;p.D521D 

c.2207;p.V736A 

c.2217;p.Y739Y 

G/A 

A/G 

A/G2 

G/G 

G/A 

T/C 

C/T1 

C/T1 

C/T1 

 

rs2743824 

rs2235326 

rs2235326 

rs2111833 

rs2072860 

rs4820268 

rs855791 

rs2235321 

1 Variante associada a anemia ferropénica; 
2 Variante associada a IRIDA 

Tabela III.7. Dados hematológicos e de metabolismo do ferro disponíveis no caso 4 
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Caso 5: 

Menino com 3 anos, com um quadro de anemia microcítica e hipocrómica, sem 

resposta ao tratamento com ferro oral (Tabela III.9). 

 

 

Apesar deste caso parecer um fenótipo 

típico de IRIDA, visto ser uma criança (de 

lembrar que o fenótipo de IRIDA é mais 

frequente nas crianças), a análise das sequências 

do gene TMPRSS6 apenas revelou a presença 

dos três polimorfismos comuns, entre eles, o 

SNP rs855791 (c.2207 C> T) em homozigotia, e 

o alelo C do rs4820268 também em 

homozigotia. Este facto confere uma 

suscetibilidade à anemia ferropénica mas não 

justifica um quadro de IRIDA.  

Após a análise molecular deste caso estar terminada, fomos informados pela 

pediatra da criança que, após internamento e tratamento com ferro intravenoso, a 

criança estava a responder e a melhorar a anemia. Trata-se, portanto, de uma anemia 

ferropénica grave mas não IRIDA. Em crianças que se alimentam à base de lacticínios e 

têm uma alimentação muito pobre em ferro podem ocorrereste tipo de anemia que é 

grave.   

 Em conclusão, a IRIDA como todas as doenças autossómicas recessivas, requer 

a presença de alterações patogénicas em ambos os alelos. Assim, os verdadeiros casos 

de IRIDA apresentam o gene TMPRSS6 afetado por duas mutações patogénicas 

diferentes, em heterozigotia composta, ou então por uma mutação idêntica em 

Gv 

(x1012/L) 

Hb 

(g/dL) 

VGM 

(fl) 

HGM 

(pg) 

RDW 

(%) 

Fe 

(µg/dL) 

Ft 

(ng/mL) 

ST 

(%) 

 7,9 56,7 15,7  22,9 22 6 

GV – glóbulos vermelhos; Hb – hemoglobina; VGM – volume globular médio; HGM – hemoglobina 

globular média; RDW – índice de dispersão eritrócitária; Fe – ferro sérico; Ft – ferritina; ST – saturação 

da transferrina 

TMPRSS6 

Localização Alelos SNP ID 

-113 UTR 

IVS 6 +46 

c.1083; p.S361S 

c.1254; p.Y418Y 

c.1563; p.D521D 

c.2207; p.V736A 

T/C 

G/A 

G/A 

C/T 

C1/C1 

T1/T1 

 

rs2743824 

rs2235326 

rs881144 

rs4820268 

rs855791 

1 Alelo associado a anemia ferropénica; 

Tabela III.9. Dados hematológicos e de metabolismo do ferro no caso 5 

Tabela III.10. Variantes do gene 

TMPRSS6 encontradas no caso 5.  
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homozigotia. Ora, nenhum dos presentes casos mostra esta condição, no entanto, já 

foram descritos casos em que se observou uma anemia microcítica e hipocrómica em 

indivíduos com uma mutação em heterozigotia, levantando a hipótese que mutações em 

heterozigotia podem aumentar a suscetibilidade à anemia ferropénica, principalmente 

quando se verifica a coexistência de SNPs de suscetibilidade. De fato, em murganhos 

heterozigóticos para uma mutação em TMPRSS6, a homeostase do ferro sistémico 

encontra-se moderadamente comprometida (Nai et al, 2010; Pellegrino et al, 2012; 

Heeney & Finberg, 2014). Pela análise dos nossos casos parece que este tipo de situação 

é também encontrada em humanos.  

Por outro lado, encontrámos em dois dos cinco casos a mutação 

TMPRSS6:c.557; p.K253E que, ao que parece, trata-se de uma mutação comum em 

casos de IRIDA, que foi descrita pela primeira vez no Japão (Sato et al, 2011) e, 

posteriormente, reportada nos Estados Unidos da América e na China (Lee et al, 2012; 

Xiang et al, 2014). 

 

IV.2 Estudo populacional de suscetibilidade à anemia ferropénica  

Tem sido levantada a hipótese, por vários autores (An et al, 2012; Gan et al, 

2012; Sung et al 2014), de que polimorfismos no gene TMPRSS6 possam estar 

associados a alterações dos parâmetros hematimétricos e a anemia. Dado que esses 

estudos foram realizados em populações chinesas e nada se sabe sobre a população 

portuguesa, decidiu-se estudar a nossa população feminina, deste ponto de vista. Foram 

avaliados dois grupos de mulheres portuguesas, um com anemia ferropénica (n=89) e 

outro de mulheres hematologicamente normais e com status do ferro normal (n=25). 

Como metodologia de análise foi implementada no laboratório a técnica de ARMS para 

a pesquisa dos 2 alelos C e T do SNP rs855791, tal como descrito no capítulo de 

materiais e métodos. 

Um exemplo dos resultados obtidos pode ser visualizado na figura III.4. 
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Tabela III.11. Frequências genotípicas e alélicas do SNP rs 855791 no grupo normal, grupo 

com AF e na base de dados “1000 Genomes” 

 

Figura III.4: Exemplo de um eletroferograma obtido na técnica de ARMS-PCR. 1- marcador de peso 

molecular 100pb; 2- amostra A_T; 3- amostra A_C; 4- amostra B_T; 5- amostra B_C; 6- amostra 

C_T; 7- amostra C_C; 8- controlo negativo_T; 9- controlo negativo_C 

  

Os resultados da genotipagem para as amostras normais e com anemia 

ferropénica (AF) encontrados para as duas populações estão descritos a seguir. As 

frequências obtidas para os diferentes genótipos, assim como as frequências alélicas 

encontradas, foram confrontadas entre os dois grupos através do teste de qui-quadrado. 

As frequências foram ainda confrontadas com a base de dados de “1000 Genomes” 

(tabela IV.9), recorrendo ao teste do Qui Quadrado (Preacher, 2001). 

 

 

SNP 

rs855791 

1000 Genomes (Eur) 

n (frequência) 

Grupo de Normal 

n (frequência) 

Grupo com AF 

n (frequência) 
p value1 

Frequências genotípicas 

CC 144 (0,38) 38 (0,43) 8 (0,32) 

0,031* CT 167 (0,44) 47 (0,53) 12 (0,48) 

TT 68 (0,18) 4 (0,04) 5 (0,20) 

Frequências alélicas 

C 455 (0,60) 123 (0,69) 28 (0,56) 
0,058 

T 303 (0,40) 55 (0,31) 22 (0,44) 

1 Teste do Qui quadrado 

*significância considerada para p <0.05     

AF – anemia ferropénica; C – citosina; T – timina;   
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Na primeira análise dos resultados existe uma diferença significativa das 

frequências genotípicas entre os três grupos (p=0,031) e no grupo normal há um 

predomínio do genótipo CC e uma baixa frequência do genótipo TT enquanto no grupo 

com anemia ferropénica predomina o genótipo TT. Estas diferenças entre os grupos 

revelaram-se estatisticamente significativas (p = 0,31). 

No que diz respeito às frequências alélicas, a diferença não é significativa, mas 

verifica-se a tendência para uma maior frequência do alelo C no grupo normal e uma 

maior frequência do alelo T no grupo com AF.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Sung et al (2014) que estudou a 

influência do polimorfismo rs855791 em 174 mulheres em idade reprodutiva (107 

normais e 67 com anemia ferropénica). Tal como nós, estes autores concluíram que o 

número de homozigóticas CC para este SNP era significativamente menor no grupo das 

mulheres com AF. 

  Vários estudos de associação de genoma descreveram uma associação entre a 

variante rs855791 e os níveis de ferro sérico, saturação da transferrina, hemoglobina, 

VGM e HGM (Benyamin et al. 2009; Chambers et al. 2009; Ganesh et al. 2009; Tanaka 

et al. 2010). Tendo em conta isto, usaram-se os dados hematológicos e de parâmetros do 

metabolismo do ferro dos nossos grupos e comparou-se com o genótipo do referido 

SNP, através dos testes One Way ANOVA e kruskal-Wallis, disponíveis no software 

GraphPad Prism. Os resultados correspondentes encontram-se visíveis na tabela III.12 e 

na Figura III.5. 
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Genótipo 

rs855791 
Hb (g/dL) VGM (fL) HGM (pg) 
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CC 13,05 12,88 

0,036* 

88,47 90,85 

0,1924 

30,51 31,60 

0,0911 CT 12,70 12,53 87,09 90,20 29,55 30,50 

TT 11,68 11,50 81,61 84,00 27,01 28,40 

Genótipo 

rs855791 
Fe (µg/dL) Ft (µg/L) ST (%) 
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CC 108,6 106,0 

0,009* 

51,18 32,90 

0,124 

30,66 28,57 

0,015* CT 87,04 89,0 39,26 21,00 23,94 24,24 

TT 61,89 66,0 25,25 17,85 17,03 18,13 

1 Teste de kruskal-Wallis; 2 Teste One-way ANOVA; *significância considerada para p <0.05 

Hb – hemoglobina; VGM – volume globular médio; HGM – hemoglobina globumar média; Fe – ferro 

sérico; Ft – ferritina; ST – saturação da ferritina; 

Tabela III.12. Estudo de associação entre o genótipo do SNP rs855791 e os parâmetros 

hematológicos e do metabolismo do ferro  

 

Figura III.5. Estudo de associação entre o genótipo do SNP rs855791 e os parâmetros 

hematológicos e do metabolismo do ferro  
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Os resultados mostram que os três genótipos do SNP rs 855791 estão 

significativamente associados a níveis diferentes de hemoglobina (p=0,036), de ferro 

sérico (p=0,0091) e da saturação da transferrina (p=0,015), notando-se que os 

homozigóticos CC detêm valores mais elevados destes parâmetros enquanto que os 

homozigóticos TT apresentam os valores mais baixos. Nos outros parâmetros, apesar de 

não se observarem diferenças significativas há uma tendência para o genótipo TT ter 

valores mais baixos. 

Com base nos resultados obtidos podemos concluir que o genótipo CC tem um 

efeito protetor e que o genótipo TT aumenta a suscetibilidade para a anemia ferropénica. 

Além dos estudos de associação do genoma, foram realizados dois grandes 

estudos populacionais com mulheres da China (An et al, 2012; Gan et al, 2012). Nestes, 

os autores concluíram que o alelo T e o genótipo TT estavam associados a baixos níveis 

de ferro sérico, hemoglobina e ferritina, aumentando o risco de anemia ferropénica. Os 

nossos resultados corroboram os resultados desses autores. 

A base de dados Ensemble indica a valina na posição 736 (codificada pelo alelo 

C) como o aminoácido wild type da MT2 contudo, as análises comparativas indicam a 

alanina (codificada pelo alelo T) como o aminoácido ancestral, porque a alanina está 

evolucionariamente conservada em todas as espécies onde a sequência está disponível. 

Esta observação sugere que, a variante MT2736V que leva ao aumento da produção de 

hepcidina e à inibição da absorção do ferro, é uma alteração evolucionária recente (Nai 

et al, 2011). Isto também pode ser visto como uma evolução do ser humano quanto à 

regulação da absorção do ferro ao nível intestinal e realça a importância da matriptase 2 

como interveniente na homeostase do ferro. 

III.3 Estudo molecular hemoglobinopatias com fenótipos atípicos  

As hemoglobinopatias do tipo quantitativo quando em heterozigotia (talassémias 

minor ou traço talassémico) apresentam geralmente um quadro hematológico típico de 

anemia microcítica e hipocrómica com HbA2 elevada (> 3,5%). Neste trabalho 

pretendeu-se esclarecer a base molecular de vários casos de hemoglobinopatias que 

apresentavam algumas características atípicas em algum dos fenótipos (hematológico, 

bioquímico ou clínico). Foram estudados os seguintes casos:  
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Caso 1:  

 Mulher portadora de β-talassémia com um quadro de anemia microcítica e 

hipocrómica e Hb A2 elevada, como é normal nesta situação. A doente deu entrada para 

investigação devido ao elevado valor de Hb fetal (Hb F) de 10,3 % (Tabela III.13).  

 

 

Tendo em conta os dados apresentados a 

tabela III.13, a estratégia de investigação passou pela 

sequenciação do gene HBB para a identificação da 

mutação β-talassémica e pela pesquisa do 

polimorfismo comum na região promotora do gene 

HBG2, que está associado a maior expressão deste 

gene (codificante da cadeia γ-globina), mesmo no 

período adulto. 

 A sequenciação do gene HBB revelou a presença da 

variante HBB:c.315+1 G> A (IVS II+1) em heterozigotia 

(Figura III.4). Ao fazermos uma pesquisa desta alteração na 

base de dados Hb Var podemos ver que esta mutação se 

encontra descrita na literatura e que, em heterozigotia, 

causa um fenótipo típico de β-talassémia e que, de acordo 

com Oner et al (1990), em heterozigotia causa aumento dos 

valores da Hb F.  

 A pesquisa do polimorfismo HBG:c-158 C> T 

(rs7482144) localizado na região promotora do gene HBG2 

revelou que a paciente é heterozigótica para este polimorfismo 

Género 
GV 

(x1012) 

Hb 

(g/dL) 

VGM 

(fL) 

HGM 

(pg) 

CMHG 

(g/l) 

RDW 

(%) 

Hb A2 

(%) 

Hb F 

(%) 

F 5,06 10,9 71,8 21,6 
 

21,4 4 10,3 ↑ 

GV – glóbulos vermelhos; Hb – hemoglobina; VGM – volume globular médio; HGM – hemoglobina 

globular média; CHGM-concentração de hemoglobina globular média; RDW – índice de dispersão 

eritrócitária; HbA2- hemoglobina A2; HbF- hemoglobina fetal 

Tabela III.13. Dados hematológicos do caso 1. 

 

Figura III.6. Eletroferograma parcial do 

gene HBB. Assinalada a azul encontra-se 

a mutação HBB:c.315 + 1 G> A (IVSII 

+1) 

Figura III.7. Imagem da 

eletroforese para da digestão 

com XmnI. 1-marcador de 

peso molecular 100pb; 2- 

amostra; 3- controlo positivo 

(heterozigótico); 4- controlo 

negativo 
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(Figura III.7). Este, está fortemente associado à expressão elevada da HbF (α2γ2), como 

foi descrito por Nguyen et al, 2010.  

 De realçar que o facto de um indivíduo possuir valores elevados de Hb F não 

representa qualquer patologia, e, até é benéfico em casos de beta-talassémia ou de 

drepanocitose, pois uma maior quantidade de Hb F acaba por compensar a pouca Hb A 

existente e, no caso da drepanocitose o facto de a Hb F não polimerizar conjuntamente 

com a HbS diminui o número de crises vaso-oclusivas e melhora grande parte das 

manifestações clínicas da doença. Assim, neste caso, o quadro de anemia microcítica e 

hipocrómica com Hb A2 elevada é justificado pela mutação talassémica em HBB e a 

alteração em HBG justifica o elevado valor de Hb F, ficando assim desvendada a base 

molecular deste fenótipo. 

De realçar também que o valor do RDW bastante alto (21,4) é sugestivo de que 

esteja presente uma anemia ferropénica, que agravará os parâmetros hematimétricos e a 

anemia apresentada. 

Casos 2 e 3:  

 Dois casos de anemia ligeira, microcitose e hipocromia que foram investigados 

por apresentarem uma Hb A2 borderline ou seja uma Hb A2 entre os 3-3.5%. Pretende-

se esclarecer se estes dois indivíduos serão portadores de beta-talassémia com um nível 

de Hb A2 pouco elevado. 

 

 

 

 

 

Género 
GV 

(x1012) 

Hb 

(g/dL) 

VGM 

(fL) 

HGM 

(pg) 

CMHG 

(g/l) 

RDW 

(%) 

Hb A2 

(%) 

Hb F 

(%) 

F 4,88 11 71,1 22,6 31,8 15,5 3,1/3,3 0,7 

M 5,6 13,2 72,4 23,8 32,9 17,6 3,1/3,3 1,1 
GV – glóbulos vermelhos; Hb – hemoglobina; VGM – volume globular médio; HGM – hemoglobina 

globular média; CHGM-concentração de hemoglobina globular média; RDW – índice de dispersão 

eritrócitária; HbA2- hemoglobina A2; HbF- hemoglobina fetal 

Tabela III.14. Dados hematológicos dos casos 2 e 3. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nguyen%20TK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20472475
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Os valores de Hb A2 borderline são duvidosos e 

não permitem estabelecer com certeza um diagnóstico 

de portador de β-talassémia. Foi necessário pesquisar a 

existência de uma mutação beta-talassémica em HBB. 

Para além disso, levantou-se a hipótese de poder tratar 

de um caso de co-herança de δ-talassémia (HBD) o que 

poderia justificar a incapacidade de aumento da 

expressão deste gene, pelo que a estratégia passou pela 

sequenciação do gene HBB e do gene HBD. 

 A sequenciação do gene HBB (figura III.6) revelou a presença da alteração 

HBB:c.92+6 T> C, também chamada de beta+ talassémia do tipo português, por ter sido 

descrita na região de Coimbra, associada a 

fenótipos suaves de talassémia. Esta alteração 

intrónica causa a redução da eficiência do local 

dador de splicing, levando à alteração no 

processamento do RNA. 

A sequenciação do gene HBD não 

revelou qualquer alteração, pelo que os valores 

borderline de Hb A2 são justificados pelo tipo 

de alteração no gene HBB. 

 Segundo Morgado et al, (2007) (Figura III.9), indivíduos que possuem a 

mutação HBB:c.92+6 T> C em heterozigotia, também conhecida por IVS 1 +6 no gene 

HBB, possuem valores de Hb A2 entre os 3.0 e os 3.4 %, como se pode ver na figura 

IV.7. Segundo este estudo, a co-herança da referida mutação em HBB com δ-talassémia 

leva à diminuição do nível de HbA2 para valores absolutamente normais. Esta situação 

é bastante perigosa pois poderá dar origem a falsos diagnósticos negativos.  

Em conclusão, a genotipagem destes dois casos permitiu-nos esclarecer os 

fenótipos apresentados.  

 

 

 

Figura III.8. Eletroferograma 

parcial do gene HBB. Assinalada 

a azul encontra-se a mutação 

HBB:c.92+6 T> C (IVSI+6) 

Figura III.9. Níveis de Hb A2 em grupos de 

indivíduos apesentando diferentes mutações 

β-talassémicas (Morgado et al, 2007)  
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Caso 4:  

Menino com três anos de idade com anemia microcítica e hipocrómica, com um 

valor de Hb A2 elevado, com a particularidade de, na análise de HPLC, não apresentar 

Hb A. 

 

  

Perante este fenótipo hematológico foi sequenciado o gene HBB para averiguar a 

ausência de Hb A.  

 A análise da sequenciação do gene HBB 

(figura III.10) revelou a presença da alteração 

HBB.c.20 A> T em heterozigotia. Esta alteração é 

também conhecida como beta 6 Glu> Val, uma 

alteração aminoacídica que origina a Hb S, 

comummente conhecida como drepanocitose. Em 

heterozigotia esta alteração não é problemática. 

No entanto, no seguimento da análise da 

sequenciação foi encontrada uma segunda 

alteração no codão 39, HBB:c.118 C> T, que leva 

à introdução de um codão Stop prematuro (Beta 

39 Gly>Stop) levando à degradação do mRNA 

por NMD (nonsense mediated decay). Esta 

mutação em heterozigotia causa um fenótipo 

típico de talassémia do tipo beta zero que, quando se encontra em associação com a Hb 

S causa um fenótipo conjunto de beta-talassémia e de drepanocitose, a chamada 

talassodrepanocitose.   A conjugação das duas alterações causa a ausência de Hb A e 

justifica o fenótipo grave apresentado neste caso. 

Género 
GV 

(x1012) 

Hb 

(g/dL) 

VGM 

(fL) 

HGM 

(pg) 

CMHG 

(g/l) 

RDW 

(%) 

Hb A2 

(%) 

Hb F 

(%) 

M 3,96 8,8 72 22,3 30,9 30,9 5,2 3,3 
GV – glóbulos vermelhos; Hb – hemoglobina; VGM – volume globular médio; HGM – hemoglobina 

globular média; CHGM-concentração hemoglobina globular média; RDW – índice de dispersão 

eritrócitária; HbA2- hemoglobina A2; HbF- hemoglobina fetal 

Tabela III.15. Dados hematológicos do caso 4. 

 

Figura III.10. Eletroferograma parcial 

correspondente à sequenciação do gene 

HBB: assinalado a azul encontram-se as 

mutações a) c.20 A>T, beta 6 Glu> Val, 

Hb S; b) c.118 C> T, beta 39 Gly> Stop 
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Caso 5: 

Mulher com α-talassémia homozigótica para a deleção –α3.7Kb. Apresenta um 

quadro de microcitose e hipocromia tal como é esperado. Contudo, é possível observar 

que a Hb A2, que deveria estar dentro dos valores normais se encontra mais baixa do 

que seria de esperar.  

 

 

 Assim decidiu-se sequenciar o gene HBD pela possibilidade da co-existência da 

α-talassémia com δ-talassémia. 

 A análise da sequência do gene HBD revelou a 

presença da mutação HBD:c.315+1 G> A (IVSII+1) 

(figura III.11). A fim de obter mais informações sobre 

esta alteração intrónica fez-se uma pesquisa na base 

de dados Hb Var, onde foi possível verificar que esta 

elimina o local dador de splicing na região IVSII 

originando uma delta-zero talassémia (é análoga à 

mesma transição em beta-globina). Esta mutação, 

quando se encontra em heterozigotia apresenta-se 

com fenótipos de baixos valores de Hb A2. 

 Em suma, a conjugação da alfa-talassémia 

em homozigotia com a delta-talassémia em heterozigotia, resulta no fenótipo acima 

descrito, ficando assim desvendada a base molecular do fenótipo apresentado. 

 

 

 

Género 
GV 

(x1012) 

Hb 

(g/dL) 

VGM 

(fL) 

HGM 

(pg) 

CMHG 

(g/l) 

RDW 

(%) 

Hb A2 

(%) 

Hb F 

(%) 

F 5,42 12,1 71,4 22,4 31,4 15,7 1,4/1,6↓ ,7 

GV – glóbulos vermelhos; Hb – hemoglobina; VGM – volume globular médio; HGM – hemoglobina 

globular média; CHGM-concentração de hemoglobina globular média; RDW – índice de dispersão 

eritrócitária; HbA2- hemoglobina A2; HbF- hemoglobina fetal 

Figura III.11. Eletroferograma 

parcial correspondente à sequenciação 

do gene HBD: assinalada a azul 

encontra-se a mutação c.315+1 G> A 

(IVS II+1) 

Tabela III.16. Dados hematológicos do caso 5. 
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Caso 6: 

Mulher com uma anemia microcítica e hipocrómica, cuja eletroforese capilar de 

hemoglobinas revela a presença de uma variante (18,9%). A focagem isoelétrica 

mostrou que a variante migrava na zona da Hb S, mas o teste de solubilidade deu 

negativo. A HPLC de troca catiónica identificou a variante como HbD (22,2%) e o 

HPLC de fase reversa revelou a presença de uma variante de cadeia β ligeiramente 

menos hidrofóbica (26%) (figura III.12). Assim levantou-se a hipótese de se tratar de 

uma variante de hemoglobina de cadeia beta-globina que não a HbS. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Género 
GV 

(x1012) 

Hb 

(g/dL) 

VGM 

(fL) 

HGM 

(pg) 

CMHG 

(g/l) 

RDW 

(%) 

Hb A2 

(%) 

Hb F 

(%) 

F 3,80 10,4 87,9 24,4 31,1 19,2 - - 

GV – glóbulos vermelhos; Hb – hemoglobina; VGM – volume globular médio; HGM – hemoglobina 

globular média; CHGM-concentração hemoglobina globular média; RDW – índice de dispersão 

eritrócitária; HbA2- hemoglobina A2; HbF- hemoglobina fetal 

Tabela III.17. Dados hematológicos do caso 6. 
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Figura III.12: Resultados do caso 6 obtidos por diferentes métodos bioquímicos: a) eletroforese 

capilar de hemoglobinas; c) HPLC de troca catiónica; d) HPLC de fase reversa. As setas a vermelho 

indicam a presença da variante em estudo. Estes dados laboratoriais foram gentilmente cedidos pela 

Dra Armandina Miranda, DPS/INSA 

 

Como se tratava de uma variante da cadeia 

β-globina a investigação molecular passou pela 

sequenciação do gene HBB. Ao analisar a mesma, 

foi encontrada uma alteração no exão 2, HBB:c.142 

G> T em heterozigotia, evidenciada na figura 

III.13. Esta alteração é também conhecida como 

beta 47 (CD6) Asp> Tyr originando um variante 

conhecida com Hb de Maputo (rs33932070). 

 Esta variante da hemoglobina não causa 

qualquer problema para o portador, porque segundo 

o que se encontra na base de dados Hb Var, a sua estabilidade e afinidade para o 

oxigénio são normais, tendo uma apresentação clínica normal, mas como foi visto pode 

Figura III.13: Eletroferograma parcial 

correspondente à sequenciação do exão 

2 do gene HBB. Assinalada a azul 

encontra-se a mutação HBB: c.142 G> 

T (beta 47 Asp> Tyr). 
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dar vários resultados consoante o método analítico utilizado. Assim, concluímos que 

não é pela presença desta variante que pode explicar o fenótipo de anemia microcítica e 

hipocrómica apresentado. Dado que a doente apresenta um RDW bastante elevado 

(19,2) poderá haver também associada uma anemia por carência de ferro. Sugeriu-se o 

estudo dos parâmetros séricos do status do ferro. 

Caso 7: 

 Mulher com 28 anos, com uma ligeira anemia normocítica e normocrómica, em 

que a eletroforese capilar de hemoglobinas revelou uma variante de Hb identificada 

como Hb D (41,9%). A focagem isoelétrica revelou uma banda que migrou ligeiramente 

abaixo da Hb S. A HPLC de troca catiónica revelou uma variante com o mesmo tempo 

de retenção que a Hb A2 e o HPLC de fase reversa revelou uma variante da cadeia β-

globina com migração anormal (42,1%), o que indica diferente hidrofobicidade (figura 

III.14.) 

 

  

GV 

(x1012) 

Hb 

(g/dL) 

VGM 

(fL) 

HGM 

(pg) 

CMHG 

(g/L) 

RDW 

(%) 

Hb A2  

(%) 

Hb F 

(%) 

3,77 11,3 89,8 30,2 33,6 13,5 
40,3 

(HPLC) 
0,6 

GV – glóbulos vermelhos; Hb – hemoglobina; VGM – volume globular médio; HGM – hemoglobina 

globular média; CHGM-concentração da hemoglobina globular média; RDW – índice de dispersão 

eritrócitária; HbA2- hemoglobina A2; HbF- hemoglobina fetal 

Tabela III.18. Dados hematológicos do caso 7. 
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Tratando-se mais uma vez de uma variante da cadeia β-globina optou-se por se 

fazer a sequenciação do gene HBB. 

 O eletroferograma da sequenciação (figura 

III.15) mostrou uma alteração no exão 1 HBB:c.68 

A> C em heterozigotia que leva à alteração de um 

aminoácido (beta 22 Glu> Ala). Esta alteração 

origina uma variante da cadeia β-globina 

conhecida como Hb G-Coushata (rs33936254). 

Foi pesquisado na Hb Var, esta variante que tem 

uma apresentação normal e cujos estudos de 

estabilidade e funcionalidades também apresentaram resultados normais. Trata-se de 

uma variante de hemoglobina sem fenótipo problemático para o portador da mesma. A 

Figura III.15. Eletroferograma parcial 

correspondente à sequenciação do exão 

1 do gene HBB: assinalado a azul 

encontra-se a mutação HBB: c.68 A> C 

(beta 22 Glu> Ala) 

. 

Figura III.14: Resultados do caso 7 obtidos por diferentes métodos bioquímicos: a) eletroforese 

capilar de hemoglobinas; b) Focagem isoelétrica; c) HPLC de troca catiónica; d) HPLC de fase 

reversa. As setas a vermelho indicam a presença da variante em estudo. Estes dados laboratoriais 

foram gentilmente cedidos pela Dra Armandina Miranda, DPS/INSA 
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Figura III.16. Análise de Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification para o índividuo 

de 3 anos. De notar a razão de hibridação de 0,5 para as sondas números 1-3, indicativa da 

presença de uma grande deleção em heterozigotia. A sonda nº 17 encontra-se com razão de 

hibridação zero uma vez que é específica para a deteção da hemoglobina Constant Spring que 

neste caso não está presente. 

investigação molecular foi importante uma vez que a sua análise, mostrou resultados 

bastante variáveis, consoante a metodologia utilizada.  

Caso 8: 

 Mulher de 40 anos (mãe) e filho do sexo masculino de 3 anos ambos com um 

fenótipo de anemia microcítica e hipocrómica segregada na família avó materna> mãe> 

filho. Após exclusão de anemia ferropénica levantou-se a hipótese de se tratar de α-

talassémia. A pesquisa para as 5 deleções mais comuns de α-talassémia (-α3.7, -α4.2, -

α20.5, -MED e -SEA) foi negativa. 

 

 Neste caso, optou-se por realizar uma metodologia que permite detetar grandes 

deleções ou duplicações no agrupamento génico da α-globina denominada Multiplex 

Ligation-dependent Probe Amplification, recorrendo-se ao kit MLPA-P140-B4 HBA da 

MRC-Holland, tal como descrito no capítulo materiais e métodos. 

Género  GV 

(x1012) 

Hb  

(g/dL) 

VGM  

(fL) 

HGM  

(pg) 

CMHG 

 (g/L) 

RDW 

 (%) 

Hb A2 

 (%) 

Hb F  

(%) 

F 5,20 10,5 65 20,1 31,0 15,6 2,2 0,2 

M 5,31 10,8 64,7 20,3 31,4 16,1 2,5 0,1 

GV – glóbulos vermelhos; Hb – hemoglobina; VGM – volume globular médio; HGM – hemoglobina 

globular média; CHGM-concentração de hemoglobina globular média; RDW – índice de dispersão 

eritrócitária; HbA2- hemoglobina A2; HbF- hemoglobina fetal 

Tabela III.19. Dados hematológicos do caso 8. 
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 Depois do tratamento dos dados obteram-se os gráficos da figura III.17, 

(idênticos para mãe e filho) onde se pode observar que as três primeiras sondas 

(assinaladas com círculo vermelho) tem um razão de aproximadamente de 0,5. Isto 

significa que ambos (mãe e filho) possuem apenas uma cópia da região do DNA onde 

hibridam estas três sondas.  

 

  

 

 

Foi constatada a presença de uma deleção em heterozigotia desde o gene 

POLR3K (região telomérica) até à região regulatória distal HS-40, portanto com um 

tamanho de pelo menos de 60.3 kb, sendo o ponto de quebra a 3’ numa região de 

incerteza de 29.3 Kb, desde a região HS-40 até 9,3 Kb a montante do gene HBZ, entre a 

sonda nº3 (a última que só hibridou numa cadeia de DNA) e a sonda nº 4 (a primeira 

que já hibridou em duas cadeias de DNA). Uma vez que o ponto de quebra a 5’ se 

localiza na região telomérica, não é possível desenhar primers que permitam, por Gap-

PCR, conhecer especificamente os locais dos pontos de quebra. Uma possibilidade de 

diminuir a região de incerteza do ponto de quebra a 3’ seria o desenho de outras sondas 

(sintéticas), localizadas nessa região, e utilizá-las num novo MLPA.   

A presença desta deleção, que remove a região regulatória distal do agrupamento 

génico, tem efeitos nefastos para a expressão dos genes a montante, no respetivo 

agrupamento, justificando plenamente o quadro apresentado de alfa-talassémia 

(provavelmente do tipo alfa-zero).  

Até à presente data, não foi descrita nenhuma deleção que abranja exatamente 

estas três sondas, pelo que tudo indica tratar-se de um nova deleção alfa-talassémica. O 

Figura III.17. Agrupamento génico da α-globina: as setas representam a localização das 

sondas de MLPA na direção 5’ → 3’. A barra preta representa a deleção encontrada mais a 

zona de incerteza. 



Capítulo III – Resultados e Discussão 

48 

 

estudo funcional desta deleção pode ser bastante interessante no sentido em que poderá 

contribuir para o conhecimento do mecanismo da regulação génica a longa distância. 
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A realização desde estudo permitiu a investigação de vários casos clínicos de 

anemias hereditárias, microcíticas e hipocrómicas, de várias etiologias, uma vez que 

estas têm subjacentes mutações em diferentes genes, podendo estes estar relacionados 

com o metabolismo do ferro ou serem genes envolvidos na síntese das globinas.  

 A IRIDA é uma doença autossómica recessiva consequentemente, ambos os 

alelos do gene TMPRSS6 devem estar afetados para que a patologia se manifeste. 

Assim, os doentes de IRIDA poderão apresentar o gene TMPRSS6 mutado em 

homozigotia ou em heterozigotia composta. Contudo, estas condições não foram 

observadas nos pacientes em estudo. No entanto, foi-nos possível concluir que a 

presença, em heterozigotia, de uma mutação patogénica associada a IRIDA num dos 

alelos (nos nossos casos a mutação encontrada foi a c.557 A> G (p.K253E), 

conjuntamente com a presença de polimorfismos de suscetibilidade para o 

desenvolvimento de anemia ferropénica pode levar a fenótipos graves de anemia 

ferropénica crónica, com fraca resposta ao tratamento com ferro oral. Estes casos 

poderão, eventualmente, ser clinicamente confundidos com casos de IRIDA. 

O estudo de associação genótipo / fenótipo, que realizámos, permitiu concluir 

que nas mulheres portuguesas, à semelhança de outras populações, existe uma 

associação entre o alelo T e o genótipo TT do SNP rs 855791 localizado no gene 

TMPRSS6 e os parâmetros hematológicos e do status do ferro. O alelo referido leva a 

uma diminuição da absorção do ferro ao nível intestinal, assim como da sua reciclagem 

pelos macrófagos, podendo ser considerado um fator de aumento da suscetibilidade para 

o desenvolvimento da anemia ferropénica. É, portanto, um modificador genético e um 

fator de risco para o desenvolvimento de anemia ferropénica na população.  

Este estudo sugere que o gene TMPRSS6 tenha um papel nas doenças 

relacionadas com o metabolismo do ferro e os resultados obtidos neste trabalho foram 

apresentados sobre a forma de um poster (Anexo H) na 18ª Reunião da Sociedade 

Portuguesa de Genética e na Reunião do Anemia Working Group Portugal 2014. 

Com o estudo molecular de casos de hemoglobinopatias com fenótipos atípicos, 

conclui-se que a investigação molecular dos genes globínicos continua a ser 

fundamental no esclarecimento de certos fenótipos atípicos, raros ou complexos, 

encontrados nestas patologias. Isto, porque os métodos hematológicos e bioquímicos 

não conseguem esclarecer completamento o fenótipo dos pacientes e só a investigação 
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molecular consegue dar um diagnóstico definitivo. Neste âmbito, foi-nos possível 

identificar variantes estruturais de hemoglobinas raras, tais como a Hb Maputo e Hb G-

Coushata. Para além disso, foi-nos possível esclarecer casos de co-herança de várias 

mutações globínicas que originam quadros complexos (por exemplo alfa-talassémia co-

herdada com delta-talassémia). É, ainda, de realçar que neste trabalho foi identificada 

uma grande deleção localizada a montante do agrupamento génico da alfa-globina e que 

remove a região regulatória distal. Esta lesão molecular, tanto quanto sabemos, não se 

encontra descrita e é responsável por alfa-talassémia embora os genes da alfa-globina se 

encontrem estruturalmente intatos.  
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Como perspetivas de continuação deste trabalho, e numa fase inicial, torna-se 

importante averiguar ex-vivo o efeito da mutação de alteração de splicing encontrada 

nas gémeas com suspeita de IRIDA (caso 1), a variante c.1369 A> T. Caso se 

confirmem os resultados obtidos pela análise in silico, estaremos perante uma nova 

mutação patogénica. Será então interessante estudar os progenitores das gémeas e tentar 

estabelecer alguma relação com a sua hereditariedade do alelo mutado/fenótipo 

periférico do metabolisnmo do ferro. Será depois importante que seja reportada nas 

bases de dados internacionais e que seja publicada, pois é mais uma nova mutação para 

adicionar às já identificadas como causadoras de IRIDA. 

A metodologia otimizada neste estudo para análise do gene TMPRSS6 será 

adicionada ao painel de análises oferecidas pela Unidade de Genética Molecular do 

Departamento de Genética Humana do INSA, para o esclarecimento de casos de 

anemias ferropénicas refratárias ao tratamento com ferro oral. 

No futuro será importante ampliar o número de casos estudados de população 

feminina portuguesa com anemia ferropénica a fim de aumentar o poder estatístico do 

nosso estudo populacional sobre o SNP rs855791 no gene TMPRSS6 e o seu papel 

como modificador do fenótipo hematológico e do metabolismo do ferro. 

Por último, na parte das hemoglobinopatias temos o caso nº 8 que tudo aponta 

para que seja uma nova forma de alfa talassémia delecional. Assim, deverá ser feito um 

novo teste de MLPA, com sondas sintéticas que hibridem na zona de incerteza e que 

permitirão restringir esta região. Após esta tarefa, esta deleção será reportada à 

comunidade científica internacional, conjuntamente com mais outros três casos de 

novas deleções identificadas no laboratório no agrupamento génico da alfa-globina. 

De realçar que esta lesão molecular poderá ser de grande importância científica 

uma vez que poderá ser utilizada para, através de estudos funcionais, aumentar os 

conhecimentos sobre os mecanismos de regulação a longa distância dos genes 

globínicos. 
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Anexo A 

 

Amostra Idade Hb  

(g/dl) 

VGM 

 (fl) 

HGM  

pg) 

Ferro 

(µg/dl) 

Ferritina  

(µg/l) 

ST  

(%) 

PopN01 26 12,7 89,4 29,3 -   

PopN02 30 12,3 82,9  107 21 24,74 

PopN03  13,5 93,5 32 86 62,9 28,31 

PopN04 49 12,5 84 28,4 91 16,7 23,41 

PopN05 43 13,5 94 32,5 119 34,6 25,66 

PopN06 39 12,2 91,1 31,1 66 50,1 15,62 

PopN07 56 14,1 91,9 32 68 111 23,55 

PopN08 42 12,5 98 33,4 72 43,5 20,07 

PopN09 46 14,4 91,8 34,5 99 72,1 25,97 

PopN10 45 13,1 98,7 34,4 43 48,8 12,69 

PopN11 33 12,8 84 28 60 18,6 15,89 

PopN12 52 12,7 96 33,1 143 54,7 37,14 

PopN13 44 12,8 96,7 34,2 88 19,3 23,47 

PopN14 62 12,7 94,3 32,8 113 124 34,77 

PopN15 25 13,4 93,1 36,4 96 20,8 24,00 

PopN16 23 12,7 97,4 34 109 19,4 25,42 

PopN17 22 13,8 85,1 34,9 94 24,8 26,57 

PopN18 52 13,7 94,6 32,8 157 51,7 48,49 

PopN19 61 13,2 85,9 29,5 55 40,1 16,36 

PopN20 58 12,4 98,1 35,1 122 74,9 32,53 

PopN21 26 13 92,9 32,7 160 42,9 67,72 

PopN22 32 12,4 97,5 34,5 115 16,1 30,07 

PopN23 54 14,2 92,2 33 120 100 36,92 

PopN24 61 13,5 86,5 29,7 89 34,9 20,88 

PopN25 41 13,9 91,8 33,1 135 32,9 45,76 

PopN26 38 14 90,5 31,5 102 33,1 26,24 

PopN27 46 12,3 88,1 34,8 97 20,5 24,56 

PopN28 39 13,6 94,6 33,3 168 29,2 45,87 

PopN29 36 13,7 92,1 32,1 162 84,7 50,43 

PopN30 59 12,8 92,1 32,1 162 108 50,43 

PopN31 50 12,7 84 28,9 53 53,6 18,12 

Dados hematológicos e de metabolismo do ferro das 89 mulheres usadas como grupo 

controlo normal no estudo populacional 
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PopN32 78 13,3 94 32,2 107 129 38,21 

PopN33 49 13,1 94 32,4 109 50 32,06 

PopN34 61 12,5 90,8 31,6 50 61,7 15,44 

PopN35 59 13,4 93,2 32,3 92 110 28,20 

PopN36 67 12,5 92,3 31,7 58 102 17,38 

PopN37 - 13,4 87,9 31,8 126 44 42,00 

PopN38 - 12,6 85,5 30,7 84 20,4 17,59 

PopN39 - 12,6 85,5 30,7 84 131 17,59 

PopN40 - 12,6 93,6 34,6 123 134 25,76 

PopN41 - 12,6 87,8 31,7 140 86,8 42,91 

PopN42 - 14,3 91 31,8 140 139 38,75 

PopN43 - 12 90,3 31,7 98 16,4 24,65 

PopN44 - 12,9 84,2 29,2 121 45,9 30,93 

PopN45 21 13,1 91,5 32,1 94 16,4 23,57 

PopN46 23 13,2 94,7 32,4 159 26,7 36,87 

PopN47 20 13,3 95,7 33 101 36,5 44,89 

PopN48 20 13,4 89,8 31,8 100 54,5 28,07 

PopN49 20 12,5 91,9 320 84 12,5 23,91 

PopN50 20 13,9 96,3 33,8 206 74 58,03 

PopN51 19 12,5 94,3 32,1 76 77,2 21,56 

PopN52 22 14,1 94 32,3 189 28,6 52,32 

PopN53 20 14,4 89 30,5 112 33,3 26,20 

PopN54 25 13,7 97,4 33,9 141 10,7 35,03 

PopN55 21 13,6 82,8 27,6 238 18,1 52,02 

PopN56 50 13,2 88,8 30,7 89 47 25,99 

PopN57 28 13,7 90,2 31,2 113 24 34,24 

PopN58 32 12,5 93,8 31,7 62 36,4 20,24 

PopN59 30 13,5 90,5 31,3 71 11,3 19,93 

PopN60 27 13 93,4 31,6 119 86,4 39,67 

PopN61 32 13,8 88,5 30,3 102 33,6 26,93 

PopN62 44 12,3 86,9 28,7 124 22 35,56 

PopN63 23 13,3 89,3 29,7 75 59 22,73 

PopN64 67 13,6 90,9 30 110 167 39,82 

PopN65 26 13,7 88,1 30,1 108 28 27,60 

PopN66 32 12,8 89,5 30,5 135 31 36,61 
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PopN67 30 12,6 91,8 31,8 236 18 75,22 

PopN68 30 13,2 86,3 29,4 134 18 30,72 

PopN69 41 12,2 92,4 31,1 94 28 31,07 

PopN70 38 13,3 84,2 27,9 113 14 36,60 

PopN71 25 13,6 89,5 30,1 109 32 33,54 

PopN72 34 12 88,9 30,5 59 6,7 17,35 

PopN73 33 13 88,7 30,3 124 24,5 28,34 

PopN74 35 13,6 89,6 31,1 241 175 74,15 

PopN75 29 12,7 90,2 31,7 54 26 18,70 

PopN76 50 12 84 28,4 59 36,9 15,63 

PopN77 33 13,4 99 34,2 88 26 29,46 

PopN78 47 15,3 89,8 31,3 124 36 37,58 

PopN79 25 13,8 88,9 29,9 120 14 32,76 

PopN80 49 13,1 86,9 29,7 107 18 34,24 

PopN81 39 12 86,4 29,6 46 5,1 10,11 

PopN82 27 13,1 88 30,8 81 11,8 17,90 

PopN83 61 12 88,9 29,9 69 52 17,98 

PopN84 - 14,6 83,8 26,2 113 198 28,97 

PopN85 20 13,6 95,4 31,6 99 62,3 26,23 

PopN86 20 13 89,4 30,4 218 19,5 50,85 

PopN87 - 14,4 94,5 32,9 105 32,9 26,01 

PopN88 - 13,9 92,1 30,8 105 223 28,57 

PopN89 55 13,1 67,6 21,3 89  26,4 

GV – glóbulos vermelhos; Hb – hemoglobina; VGM – volume globular médio; HGM – hemoglobina 

globular média; Fe – ferro sérico; Ft – ferritina; ST – saturação da transferrina 
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Amostra Idad

e 

Hb 

(g/dl) 

VGM 

(fL) 

HGM 

(pg) 

Hb A2 

(%) 

Del α-

3.7 

Ferro 

(µg/dl

) 

FT 

(µg/l

) 

ST 

(%) 

PopAF 

01 

48 8,8 66,4 20,8 1,8 N 20 3,7 4,6 

PopAF 

02 

47 9,6 78,7 25,5 2,4 N 35 3,6 6,5 

PopAF 

03 

44 10,6 73 24 2,1 N 26 4,1 4,6 

PopAF 

04 

37 11,1 71,8 23,5 2,2 N 30 4,7 6,7 

PopAF 

05 

18 11,3 79,5 26,5 2,1 N 35 6,9 5,7 

PopAF 

06 

84 8,7 74,7 22,1 1,6 N 17 5,3 3,2 

PopAF 

07 

16 10,5 71,2 23,4 1,9 N 27 2,8 6,0 

PopAF 

08 

16 11,8 78,5 26,6 1,9 N 46 4,2 7,7 

PopAF 

09 

45 11,4 78,1 26,2 2,3 N 36 8,8 6,3 

PopAF 

10 

52 11,7 77,5 24,8 1,8 N 53 8,6 13,0 

PopAF 

11 

46 11,3 73,4 24,5  N 25 3,4 4,9 

PopAF 

12 

47 9,3 63,9 18,9 1,6 N 21 3,7 4,0 

PopAF 

13 

33 10,8 80,8 26,2 1,9 N 17 2,9 3,2 

PopAF 

14 

28 11,4 71,8 23,3 2 N 37 6,3 6,8 

PopAF 

15 

18 11,5 72 23,3 1,8 N 32 11,8 6,2 

PopAF 

16 

48 10,7 84,7 27,8 2,1 N 29 29 7,9 

PopAF 

17 

33 11,2 81 26,9 2,2 N 69 8 14,9 

PopAF 

18 

43 11,7 76,7 25 2 N 55 3,3 11,8 

PopAF 

19 

51 10,7 71,6 23 3,2 N 6 5,2 1,1 

PopAF 

20 

50 10 62,9 19,9 1,6 N 57 3 11,9 

PopAF 

21 

29 9,8 68,1 21,1 2,1 N 19,2 6,1 4,5 

PopAF 

22 

29 9,3 65,5 20 2 N 11,2 7 2,8 

PopAF 

23 

52 11 68,4 21,3 2 N 24 - - 

PopAF 

24 

43 9,5 62,1 19,3 1,9 N 71 - - 

PopAF 

25 

39 11.8 86,4 29.4  N 88 3,8 20,41 

GV – glóbulos vermelhos; Hb – hemoglobina; VGM – volume globular médio; HGM – hemoglobina 

globular média; Hb A2 – hemoglobina A2; Fe – ferro sérico; Ft – ferritina; ST – saturação da transferrina 

Dados hematológicos, do metabolismo do ferro e genótipo alfa-globina do grupo de mulheres 

com anemia ferropénica 
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Anexo B 

 

 

 

 

 

Alvo Primer Sequência 

Tamanho do 

fragmento 

(pb) 

Exão 1 
Ex1_Fw 

Ex1_RV 

5’ – CTG AGA CCT CCG TCT GTC CTC – 3’ 

5’ – TGG AAA CAG CCT CGC ATT TG – 3’ 
271 

Exão 2 
Ex2_RV 

Ex2_Fw 

5’ – TGC CGC CTG ATG TTG TTA CTC -3’ 

5’ – GCC TGC TAC AGT CAC CCC AAG -3’ 
395 

Exão 3 
Ex3_RV 

Ex3_Fw 

5’ – GCA GGA GAA GGC ATG GAA GAG -3’ 

5’ – TCC CTG TGA ATG CTC CAG ATG – 3’ 
323 

Exão 4 
Ex4_Fw 

Ex4_RV 

5’ – AGT AGG AGC AAA GGG CAC CTC – 3’ 

5’ – GAC ATG CAG GAA GCC AAG TTC – 3’ 
301 

Exão 5 
Ex5_Fw 

Ex5_RV 

5’ – CTT CTG CGT GAA GAC GGA CAG – 3’ 

5’ – GGC CAC ACC ACA GCT TGT TTC – 3’ 
378 

Exão 6 
Ex6_RV 

Ex6_Fw 

5’ – AGA CAA GGC TGG CTC CAA GG – 3’ 

5’ – CCC TGC ACA CAC AAC AGA AGC – 3’ 
255 

Exão 7 
Ex7_Fw 

Ex7_RV 

5’ – AGG CGT GAA GCT CAG TGT GTG – 3’ 

5’ – CTA GCC GTC CTG TCT CCC AGA – 3’ 
584 

Exão 8 
Ex8_Fw 

Ex8_RV 

5’ – GAT GTC CAG ACT CCC GTC CAC – 3’ 

5’ – GAA TCT TCC CTC TCC CCA TCC – 3’ 
364 

Exão 9 
Ex9_Fw 

Ex9_RV 

5’ – ATT TGC TGG CAG AGG TGG TAG – 3’ 

5’ – GGA AAC ACA GAA TCC CAG GTG – 3’ 
458 

Exão 10 
Ex10_Fw 

Ex10_RV 

5’ –TGT TGT TAG GGA GGT GGG TTC AC -3’ 

5’ – GAG ATT GGG GAC TTG GGC TTC – 3’ 

287 

 

Exão 11 
Ex11_Fw 

_Ex11_RV 

5’ – AGG GAG AAA TCA GGG CAG AGG – 3’ 

5’ – CCT TGG TGG TTC CAG GGA TG – 3’ 
356 

Exão 12 
Ex12_RV 

Ex12_Fw 

5’ – GCC ACA AGG GTT TGC AGG AAT – 3’ 

5’ – AGT AGG AGC AAA GGG CAC CTC – 3’ 
523 

Exão 13 
Ex13_Fw 

Ex13_RV 

5’- GTG ATT GGT AAC GTG CAA TAC AGC-3’ 

5’ – TGA AGC ATG TAG CAG GCC TAG A – 3’ 
285 

Exão 14 
Ex14_Fw 

Ex14_RV 

5’ – CTC TTC TGG CTC CAT CGT TCC – 3’ 

5’ – TGA GAT TTC CCT CCA GCT TCC – 3’ 
295 

Exão 15 
Ex15_Fw 

Ex15_RV 

5’ – TCT CCC CCT CCA TCA TTC TCC – 3’ 

5’ – CCC CAC CCT TCC CTC TAT CTG – 3’ 
399 

Exão 16 
Ex16_Fw 

Ex16_RV 

5’ – ACC ACC AGC TAG GCG ACC TTC – 3’ 

5’ – GCC CAA TTT GAA TCC CAG CAC – 3’ 
571 

Exão 17 
Ex17_RV 

Ex17_Fw 

5’ – GTG GGC AGA GCA GGA GAG AAG – 3’ 

5’ – GAT GTG AGC AAA GGG CCA GAC – 3’ 
337 

Exão 18 
Ex18_RV 

Ex18_Fw 

5’ – CCC AGT CAA TTC CCA ACA GTC – 3’ 

5’ – GAA TAC TTG TCC CCC TGC TTG – 3’ 
344 

Localização e sequências dos primers usados na amplificação dos vários exões do gene 

TMPRSS6 (Kloss-Brandstatter et al, 2012) 
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Anexo C 

 

 

 

 

 

Localização primer Sequência 

rs855791 
FW_ (T) 5’-CAC AGG ACC TGT GCA GCA AGG T -3’ 

FW_(C) 5’- CAC AGG ACC TGT GCA GCG AGG C -3’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estratégia de amplificação do ARMS-PCR para o polimorfismo rs855791 

 

Sequência dos primers usados para ARMS-PCR para deteção do polimorfismo rs855791 
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Anexo D 

 

Mistura de reação (volume final 25µL) Condições de PCR 

Tampão B 10x1 22,9µL 94ºC, 5min 
 

L5’β (25pmol/µL) 0,5µL 94ºC, 1min 

30 ciclos R5’ β (25pmol/µL) 0,5µL 60ºC, 1min 

Go taq polimerase (promega) 

(5U/ul) 
0,1µL 

72ºC, 1min 

DNA molde  1,0µL 72ºC, 10min 
 

1 A composição do tampão B 10x encontra-se no Anexo F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistura de reação (volume final de 25µL) Condições de PCR 

Tampão David 10x1 2,5µL 94ºC, 5 min 

BSA (10mg/mL) 0,425µL 94ºC, 30 seg 

30 ciclos dNTPs (100mM) 0,5µL 60ºC, 30 seg 

15 (25 pmol/µL) 0,5µL 72ºC, 1 min 

14 (25 pmol/µL) 0,5µL 72ºC, 10 min 

Go taq polimerase (promega) 

(5U/ul) 
0,1µL  

H2O 16,9µL  

DNA molde 1,0µL  

1 A composição do tampão David 10x encontra-se no Anexo F 

Mistura de reação e condições de reação para o fragmento 3’ do gene HBB 

Mistura de reação e condições de reação para amplificação do fragmento 5’ do gene HBB 
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Localização primer Sequência 
Tamanho do 

fragmento 

Fragmento 5’ 

de HBD 

R117_Fw 5’-GGG CAA GTT AAG GGA ATA-3’ 
718pb 

R119_Rv 5’-GGA GAA GAG GCA GGT AGG T-3’ 

Fragmento 3’ 

de HBD 

R109_Fw 5’-GAA TAA CCT GGG GAT CAG T-3’ 
612pb  

R89_Rv 5’-TCC CTA GAA CCT CTG CAG TG -3’ 

 

 

primer Sequência 
Tamanho do 

fragmento 

L5’β_Fw 5’-TAA GCC AGT GCC AGA AGA G-3’ 
755pb 

R5’β_Rv 5’-TCC CAT TCT AAA CTG TAC CC-3’ 

15_Fw 5’-CAA TGT ATC ATG CCT CTT TGC ACC-3’ 
862pb  

14_RV 5’-GAG TCA AGG CTG AGA GAT GCA GGA-3’ 

Mistura de reação (volume final de 25µL) Condições de PCR 

Tampão David 10x 2.5µL 94ºC, 10min 

BSA (10mg/mL) 0,355µL 94ºC, 1min 

30 ciclos dNTPs (100mM) 0.5µL 63ºC, 1min 

primer Fw (25 pmol/µL) 0.5µL 72ºc, 1.5min 

primer Rv (25 pmol/µL) 0.5µL  72ºC, 10min 

Go taq polimerase (promega) (5U/ul) 0,1µL  

H2O 19.55µL  

DNA molde 1.0µL  

1 A composição do tampão David 10x encontra-se no Anexo F 

Mistura de reação e condições de PCR para amplificação do gene HBD  

Sequência dos primers e tamanho dos fragmentos amplificados do gene HBD 

Sequência dos primers usados para amplificação do gene HBB 
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primer Sequência 
Tamanho do 

fragmento 

R160_Fw 5’-GCA CTG AAA CTG TTG CTT TAT AGG AT-3’ 
677pb 

R161_Rv 5’-TGG CGT CTG GAC TAG GAG CTT ATT-3’ 

 

 

 

 

 

 

 

Mistura d e reação (volume final de 25µL) Condições de PCR 

Tampão David 10x 2.5µL 94ºC, 5min 

BSA (10mg/mL) 0,355µL 94ºC, 1min 

26 ciclos dNTPs (100mM) 0. µL 55ºC, 1min 

R160_Fw (25 pmol/µL) 0.5µL 72ºc, 1.5min 

R161 Rv (25 pmol/µL) 0.5µL 72ºC, 10min 

Go taq polimerase (promega) (5U/ul) 0,1µL  

H2O 19.55µL  

DNA molde 1.0µL  

1 A composição do tampão David 10x encontra-se no Anexo F 

Mistura de reação (volume final 20µL) Incubação  

Xmn I (10U/µL, NEB) 3µL 

37ºC, 3h H2O 2µL 

Produto de PCR  15µL 

Sequência dos primers e tamanho do fragmento amplificado do promotor do gene HBG 

Mistura de reação e condições de incubação para a enzima Xmn I para pesquisa do 

polimorfismo rs 7482144 (-158 C> T) 

Mistura de reação e condições de PCR para amplificação da região promotora gene HBG 
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Anexo E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistura de reação (25µL) 
Condições de PCR 

 α2 α1 

Tampão α (10x)1 2.5µL 2.5µL 94ºC, 5min 

32  ciclos 
DMSO 2.5µL 2.5µL 94ºC, 1min 

BSA (10mg/mL) 0.4µL 0.4µL 56ºC, 1min 

MgCl2 (0,1mM) 0.5µL 0.5µL 72ºC, 3min 

dNTPs (100mM) 0.5µL 0.5µL 72ºC, 5min  

C10_Fw (25 pmol/µL) 0.5µL 0.5µL   

C3_Rv (25 pmol/µL) 0.5µL -  

C2_Rv (25pmol/µL) -  0.5µL  

Taq AB (5U/µL) 0.2µL 0.2µL  

H2O 16.4µL 16.4µL  

DNA molde 1.0µL 1.0µL  

1 A composição do tampão David 10x encontra-se no Anexo F 

primer Sequência 

C10_ Fw 5’- GAT GCA CCC ACT GGA CTC CT – 3’ 

C3_Rv 5’ – CCA TTG TTG GCA  CAT TCC GG – 3’ 

C2_Rv 5’ – CCA TGC TGG CAC GTT TCT GA – 3’ 

 Mistura de reação e condições para o gap-PCR para a deteção da deleção -α3.7 

Sequência dos primers utilizados no gap-PCR  
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Anexo F 

 

 

Tampão de PCR Composição 

Tampão 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 B 10x 

50 mM KCl2 

10 mM Tris-HCL pH 8,8 

150 uM MgCl2 

0,01 % (p/v) gelatina 

DNTPs (0,04 x 100 Mm) 

Tampão David 10x 

50 mM KCl2 

10 mM Tris-HCL pH 8,8 

150 uM MgCl2 

0,01 % (p/v) gelatina 

DNTPs (0,04 x 100 Mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição dos tampões de PCR utilizados  
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Anexo G 

 

Tamanho 

(nt) 

Gene 

Exão 

Sequencia Parcial (24 nt adjacente ao 

local de ligação) 

Distância 

até à 

próxima 

sonda 

236 POLR3K gene 43 kb do telomero 60,2 kb 

178 HS-40 CTGCCCAAGCCA-AGGGTGGAGGCA 0,1 Kb 

382 HS-40 GGTACTGCTGAT-TACAACCTCTGG 29.3 kb 

364 9.3 kb a montante HBZ GGCTGGGGCTCA-AACCAAGGCCCA 5.7 kb 

346 3.5 kb a montante HBZ CGCAGTGCTAGA-AGGGAGTTCCTG 10.1 kb 

292 Entre HBZ & HBZP GTGGAGTAGGCT-TTGTGGGGAACT 3.3 kb 

318  Entre HBZ & HBZP TGCTCTAGGTCA-CCCTGTCATCAC 4.6 kb 

184 Entre HBA2P & HBA1P AGTGGCCACAAT-TTGGCAGACAGA 2.6 kb 

373* Entre HBA1P & HBA2 AGAGGGTCACCA-TGACACAGGAAG 0.4 kb 

202 Entre HBA1P & HBA2 TTCCAGCCCAGC-CCCTGCCCCACA 0.1 kb 

214 * Entre HBA1P & HBA2 ATGTCCAGAAGA-AAAGCGGTGACA 1.9 kb 

229 Entre HBA1P & HBA2 CCGGGAAGGAAC-AAACACCAGGAC 0.7 kb 

142 *+ HBA1+2, exão 1 CGCGCCGACCTT-ACCCCAGGCGGC 0.4 kb 

160  HBA2 intrão 2 GCGCCTTCCTCT-CAGGGCAGAGGA 0.1 kb 

241 HBA2 intrão 2 GGGCCTGGGCCG-CACTGACCCTCT 0.1 kb 

166 + HBA1+2 exão 3 TCCCCGCCGAGT-TCACCCCTGCGG 0.1 kb 

135 Mutação Constant Spring CCAAATACCGTC-TGCCCGCTGGGG 0.2 kb 

196 Fim de HBA2 exão 3 ATGTGCCAACAA-TGGAGGTGTTTA 0.4 kb 

190 Fim de HBA2 & HBA1 TTCTCTCATTCC-CACCCCTTCCTG 0.6 kb 

220  Entre HBA2 & HBA1 CGCTCTTCCTGC-GCCTCACAGCCC 0.5 kb 

256 Entre  HBA2 & HBA1 TTCTCTGCCCAA-GGCAGCTTACCC 0.6 kb 

337  Entre HBA2 & HBA1 GTTTACCTGTTT-AACCAGTATTTA 1.0 kb 

142 *+ HBA1+2, exão 1 CGCGCCGACCTT-ACCCCAGGCGGC 0.6 kb 

166 + HBA1+2, exão 3 TCCCCGCCGAGT-TCACCCCTGCGG 0.3 kb 

154 
0.2 kb a jusante HBA1 

 
TGGGACACACAT-GGCTAGAACCTC 0.3 kb 

283 0.5 kb a jusante HBA1 AAGTCCCACTCC-AGCATGGCTGCA 1.9 kb 

310 2.4 kb a jusante HBA1 GTTCACTGCCCT-GAAGAAACACCT 1.4 kb 

400 
Fim do exão 3 of HBQ1, 

3.7 kb a jusante HBA1 
AGTAAAGCCTCT-CCCAGGAGCAGC  

*Estas sondas detetam a sequência reversa 

+detetam duas sequências HBA2+HBA1 

Sequências das sondas do agrupamento alfa-globina usadas no MLPA. (de acordo com 

SALSA® MLPA® probemix P140 HBA; Description version 30; 21-11-2013 
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Anexo H 

Poster apresentado a 18ª Reunião da Sociedade Portuguesa de Genética e na Reunião do Anemia 

Working Group Portugal 2014 



 

 

 


