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Introdução
Beta-Talassemia (β-tal) constitui um grupo
heterogêneo de doenças genéticas, caracterizado
pela ausência ou redução na síntese da cadeia beta
globina. A Hemoglobina S (Hb S) resulta da troca de
um ácido glutâmico por uma valina no códon seis do
gene β globina. A combinação da Hb S com a β-tal
origina uma condição duplo-heterozigota conhecida
como Hb Sβ-tal. Esta associação apresenta um
espectro de fenótipos variáveis com a interferência
da mutação de β-tal herdada, podendo ser
+
classificada como Sβ tal, quando a mutação causa
0
redução na síntese de cadeias beta ou Sβ tal,
quando a mutação ocasiona a ausência de síntese.
+
Indivíduos Sβ tal são geralmente assintomáticos e
0
os Sβ tal apresentam clínica mais grave, muitas
vezes semelhante à homozigose da Hb S. Tanto
indivíduos com Beta-Talassemia quanto Sβ-tal
podem apresentar níveis elevados de Hemoglobina
Fetal (Hb F), resultante da sobrevivência de
precursores eritróides, que sintetizam a cadeia
gama.

Objetivos
Verificar a relação entre os níveis de Hb F
para indivíduos com β-tal e Sβ-tal, nas quatro
mutações mais frequentes na região Sudeste:
CD39, IVS-I-110, IVS-I-6, IVS-I-1.

Material e Métodos
Foram avaliadas amostras de sangue
periférico de indivíduos com β-tal e com Hb Sβ-tal,
sendo que para β-tal considerou-se apenas os
heterozigotos. A Hb F foi quantificada pela
metodologia de Cromatografia Líquida de Alta
Perfomance (HPLC), no sistema TRINITY. As
amostras foram submetidas ao rastreamento
genético das mutações por PCR AE. Utilizou-se o
teste ANOVA one-way para comparar a
concentração de Hb F entre as mutações. As
diferenças foram consideradas estatisticamente
significantes quando p < 0,05.

Resultados e Discussão
Para os indivíduos com β-tal, as mutações
mais observadas foram CD39 e IVS-I-110. Já para
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os indivíduos com o genótipo Sβ-tal as mutação
mais encontradas foram CD39 e IVS-I-6.
As
análises
estatísticas
mostraram
diferença
significante na concentração de Hb F entre IVS-I110 e outras mutações de β-tal (p<0,05). Para
indivíduos com Hb Sβ-tal as diferenças significativas
ocorreram entre as mutações IVS-I-6 e CD39 (p0,003).
Tabela 1. Níveis de Hb F (%) nas mutações de β-Tal e
Hb Sβ-tal e valores de p.

Conclusões
Sabe-se que as mutações CD39 e IVS-I-I
0
caracterizam β -tal e IVS-I-6 e IVS-I-110 são
+
responsáveis
por
β -tal.
Como
esperado
encontramos diferença na quantidade de Hb F para
+
0
mutações IVS-I-6 (β ) e CD39 (β ), sendo a maior
concentração encontrada para a mutação CD39,
uma vez que essa apresenta uma clínica mais grave
devido a ausência na síntese de cadeias beta. Em
indivíduos com β-tal foram encontradas mutações
diferentes das quatro mais comuns na região
Sudeste, em decorrência disso houve em um
+
mesmo grupo, mutações responsáveis por β e por
0
β , o que não permitiu a inferência de associação
+
com IVS-I-110 (β ).
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