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Introdução 

A Anemia Falciforme (AF) é uma patologia que acomete com mais frequência a 

população afrodescendente, todavia não é uma doença exclusiva desta raça. Trata-se de uma 

doença de caráter hereditário, com padrão de herança autossômico recessivo, sendo a doença 

hematológica mais comum no mundo e mais prevalente na população brasileira  (Gumiero, 

Brandão et al., 2007; Júnior, Rodrigues et al., 2007). 

Na AF ocorre uma mutação pontual no cromossomo 11 que provoca a substituição de 

uma base nitrogenada, onde uma adenina é trocada por uma timina no sexto códon do gene da 

hemoglobina , provocando o surgimento de uma hemoglobina de caráter patológico 

(Frenette e Atweh, 2007; Silva e Shimauti, 2006). 

A Hb S pode apresentar-se na população de duas formas, na forma homozigótica ou 

heterozigótica Os pacientes que apresentam a forma heterozigótica são chamados de 

portadores do traço falciforme, sendo na maioria das vezes assintomáticos (Frenette e Atweh, 

2007; Sommer, Goldbeck et al., 2006). 

Os pacientes que apresentam AF são homozigóticos para a Hb S e apresentam 

sintomas clínicos característicos da doença (Creary, Williamson et al., 2007; Gumiero, 

Brandão et al., 2007; Júnior, Rodrigues et al., 2007).  

Muitos pacientes portadores da doença de células falciformes também apresentam 

variações nos níveis de bilirrubina, sendo essa relacionada com a anemia hemolítica crônica 

ou com outros fatores genéticos, como a presença do genótipo A(TA)7TAA/A(TA)7TAA, 

característico da Síndrome de Gilbert (Kalotychou, Antonatou et al., 2003). 
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A SG é uma patologia benigna de caráter genético autossômico recessivo responsável 

pela diminuição da glucoronização da bilirrubina, e conseqüentemente, um aumento da 

bilirrubina indireta (Bosma, Chowdhury et al., 2009; Ehmer, Lankisch et al., 2008). 

O defeito molecular que caracteriza esta síndrome está relacionado com um 

polimorfismo na região promotora do gene UGT1A1. Nesta região ocorre a inserção de um 

dinucleotídeo “TA”, e conseqüentemente, a região promotora denominada “TATAA” com a 

inserção desta nova base irá originar  sete repetições ao invés de 6 repetições (Ehmer, 

Lankisch et al., 2008). 

A redução da atividade da UDP-glucorosil transferase, assim como as inserções de um 

dínucleotídeo na região promotora do gene UGT1A1, não explica suficientemente as 

manifestações clínicas dos pacientes. Alguns autores sugerem que a presença de outros fatores 

e desordens genéticas como a Esferocitose Hereditária, AF ou G6PD, em associação com uma 

diminuição da glucoronização, seriam os responsáveis pelas manifestações clínicas desta 

síndrome (Bosma, Chowdhury et al., 2009). Kalotychou e colaboradores, através de técnicas 

moleculares, avaliaram que os pacientes que apresentavam bilirrubina aumentada, eram 

homozigóticos A(TA)7TAA/A(TA)7TAA,  genótipo característico da SG (Kalotychou, 

Antonatou et al., 2003). 

Esses autores concluíram que a associação da SG com a AF permite uma expressão 

aumentada do gene UGT1A1 quando o indíviduo é homozigoto para 

A(TA)7TAA/A(TA)7TAA, contribuindo para uma atividade reduzida da enzima UDP-

glucorosiltransferase, e conseqüentemente, um aumento da bilirrubina indireta, ou seja, a 

hiperbilirrubinemia apresentada ocorreria em função não apenas da anemia hemolítica crônica 

característica da doença falciforme, mas também da coexistência com a SG (Kalotychou, 

Antonatou et al., 2003). 

Metodologia 

Foi realizada a coleta de 3 mL de sangue de 10 pacientes com anemia falciforme e  100 

pacientes com traço falciforme. O DNA das amostras foi extraído com fenol/clorofórmio e 

amplificado pela reação em cadeia da polimerase (PCR) utilizando primers complementares a 

sequência do gene UGT1A1 (F-5'-AAGTGAACTCCCTGCTACCTT-3' / R-5'- CCACTG 

GGATCAACAGTATCT-3'). As amostras foram submetidas à eletroforese em gel de 

poliacrilamida a 18%, permitindo a visualização das bandas correspondentes aos fragmentos 

gerados de 73pb A(TA)7TAA e 75pb A(TA)6TAA. 

Resultados (ou Resultados e Discussão) 
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Um total de 6 pacientes participaram do estudo sendo 3 com anemia falciforme e 62 com 

traço falciforme. Doze amostras eram positivas homozigotas para 73 pb A(TA)6TAA 

(19,6%), 34 amostras homozigotas para 75 pb A(TA)7TAA (54%) e 15 amostras 

heterozigotas A(TA)6TAA/A(TA)7TAA (24,61%) e entre os quatro pacientes com anemia 

falciforme, três eram homozigotos para (TA)7. 

Conclusão 

Na amostra estudada, a freqüência do homozigoto (TA)7 é maior daquela descrita na 

literatura, que varia entre 0,36-0,43 em caucasianos, 0,35 a 0,43 em africanos e 0,15 em 

japoneses.  
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