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IMPACTO DOS HAPLÓTIPOS DO GENE βS SOBRE OS MARCADORES DE 
HEMÓLISE EM PACIENTES COM ANEMIA FALCIFORME EM ESTADO BASAL. 
Departamento de Patologia e Medicina Legal, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 
Brasil, 2013. 

 

RESUMO 

 

A anemia falciforme (AF) é uma doença hereditária resultante de uma mutação 

pontual (GAG  GTG) no códon do gene da βS - globina, levando a uma substituição de 

ácido glutâmico por valina na sexta posição da cadeia polipeptídica, gerando uma 

hemoglobina (Hb) anormal denominada de HbS, em homozigose. A AF se caracteriza por 

anemia hemolítica crônica associada a múltiplos eventos tais como processo inflamatório 

crônico, aumento do estresse oxidativo, dano endotelial, diminuição da biodisponibilidade do 

óxido nítrico (NO), ativação da coagulação, dentre outros. Os biomarcadores de hemólise tais 

como: contagem de reticulócitos, lactato desidrogenase (LDH), ácido úrico e arginase I são 

fundamentais na avaliação do grau da hemólise, principalmente, de natureza intravascular 

contribuindo com o monitoramento da anemia nesses pacientes. O presente estudo teve como 

objetivo avaliar o impacto dos haplótipos do gene βS sobre os marcadores de hemólise em 

adultos com AF em estado basal, acompanhados no ambulatório do serviço de hematologia no 

Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). Um total de 50 pacientes adultos com AF 

foi selecionado, com diagnóstico confirmado por estudo molecular. Os pacientes se 

encontravam em uso de hidroxiuréia (HU), dose variando de 500 mg a 1,5 g/kg/dia por no 

mínimo seis meses. Um grupo controle foi elaborado, sendo constituído por 20 indivíduos 

supostamente saudáveis. Foram coletados 10 mL de sangue venoso em tubo de coleta a 

vácuo, contendo o anticoagulante EDTA (etileno-diamino-tetracético), para a realização da 

contagem de reticulócitos e 6 mL de sangue venoso em tubo de coleta a vácuo contendo gel 

separador, sem anticoagulante, para as dosagens séricas de LDH , ácido úrico e arginase I. As 

variáveis idade, sexo, dosagem e tempo de uso do medicamento, concentração da Hb e da 

hemoglobina fetal (HbF) foram obtidas nos prontuários médicos no momento da realização do 

estudo. As análises estatísticas foram realizadas no programa GraphPad Prism (versão 5.0) e o 

nível de significância estabelecido foi p < 0,05. Foi verificado aumento significante nos níveis 

de reticulócitos, LDH, ácido úrico e arginase I nos pacientes com AF em relação ao grupo 

controle (p < 0,05). Foi observada diferença significativa na Hb nos grupos Bantu/Benin em 

relação aos demais haplótipos do cluster da βs-globina. Os níveis de HbF apresentaram uma 



 

 

tendência a aumento no haplótipo Benin/Benin em relação aos demais. Foi verificada uma 

tendência no aumento de LDH no genótipo Bantu/Bantu em comparação com os demais 

haplótipos. Foi observada diferença significativa da arginase I entre os grupos Bantu/Bantu vs 

Bantu/Benin e Bantu/Bantu vs Benin/Benin. Os resultados do presente estudo reforçam a 

hipótese de que a arginase I possa ser utilizada como possível indicador de gravidade uma vez 

que a mesma foi associada ao haplótipo Bantu.  

 

Palavras-chave: Anemia falciforme; haplótipos; hemólise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

THE IMPACT OF THE ΒS GENE HAPLOTYPES ON THE MARKERS OF 
HEMOLYSIS IN ADULT PATIENTS WITH SICKLE CELL ANEMIA AT 
BASELINE. Department of Pathology and Forensic Medicine, Federal University of Ceará, 
Fortaleza, Brazil, 2013. 

 

ABSTRACT 

 

Sickle cell anemia (SCA) is a hereditary disease resulting from a punctual mutation (GAG to 

GTG) at the codon of βS – globin gene that  leads to a substitution of glutamic acid for valine 

at the sixth position of the polypeptide chain, generating an abnormal hemoglobin (Hb) 

denominated HbS, in homozygosis. The SCA is characterized by hemolytic chronic anemia 

associated by multiplies factors such as chronic inflammatory process, increase of oxidative 

stress, endothelial damage, decrease of the bioavailability of nitric oxide (NO), activation of 

coagulation and others factors. The hemolysis biomarkers such as: reticulocyte count, lactate 

dehydrogenase (LDH), uric acid and arginase I are fundamental on evaluation of the 

hemolysis degree, principally intravascular nature, contributing with the anemia monitoring 

on these patients. The main of the present study was to assess the impact of the βS gene 

haplotypes on the markers of hemolysis in adults with SCA at baseline, followed at the 

outpatient hematology service at the University Hospital Walter Cantídio (HUWC). A total of 

fifty adult patients with SCA was selected, with confirmed diagnosis by a molecular study. 

The patients were in use of hydroxyurea (HU) in a dosage of 500 mg to 1.5 g/ kg/day for at 

least six months. It was used a control group of 20 individuals that were supposal healthy. It 

was collected 10 mL of venous blood in vacutainer tube, with anticoagulant EDTA 

(ethylenediaminetetraacetic acid), for reticulocyte count realization and 6 mL of venous blood 

in a vacutainer tube with separator gel, without anticoagulant, for dosage serum of LDH, uric 

acid and arginase I. The variables of age, sex, dosage and the time by using the drugs, Hb 

concentration and the fetal hemoglobin (HbF) were obtained from the medical records, at the 

moment of the study realization. The statistical analyzes were performed in GraphPad Prism 

(version 5.0) and the level of significance was set at p < 0.05. It was observed significant 

increase in the levels of reticulocytes, LDH, uric acid and arginase I in patients with SCA 

compared to group control (p < 0,05). It was observed significantly difference at the Hb in 

Bantu/Benin group in relation with the others haplotypes of the βs globin's cluster. The HbF 

levels showed a tendency to increase in the Benin/Benin haplotype in relation of the others. It 



 

 

was observed a trend of increased LDH in the Bantu/Bantu genotype in relation to the 

others haplotypes. It was observed a significantly difference from arginase I between the 

Bantu/Bantu vs Bantu/Benin and Bantu/Bantu vs Benin/Benin groups. The results of the 

present study support the hypothesis of arginase I can be used such as possible indicator of the 

severity once it was associated with Bantu haplotype.  

 

Key words: Sickle cell anemia; haplotypes; hemolysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Histórico 

 

A anemia falciforme surgiu nos países do centro-oeste africano, na Índia e no leste 

da Ásia, de 50 a 100 mil anos, entre os períodos paleolítico e mesolítico (WHO, 1982). 

Os primeiros relatos científicos da doença datam de aproximadamente um século. 

Herrick, médico de Chicago, em 1910 observou a forma anormal dos eritrócitos do sangue 

periférico de um estudante negro procedente da Jamaica com anemia grave (STUART; 

NAGEL, 2004). 

O termo doença falciforme foi empregado pela primeira vez em 1922, por Mason. 

Em 1923 foi demonstrado que o fenômeno do afoiçamento era herdado como um traço 

autossômico recessivo. Em 1927, Hahn e Gillespie demonstraram a dependência do fenômeno 

da falcização com a tensão de oxigênio, atribuindo o defeito à hemoglobina (Hb), e não 

somente ao eritrócito. Em 1935, Diggs e Bill verificaram que algumas dessas células se 

mantinham na forma falcizada, mesmo após a reoxigenação. Ham e Castle, um ano depois, 

propuseram a importância do eritrócito falcizado na fisiopatologia da AF (NAOUM, 1997).  

Em 1949, Pauling e seus colaboradores demostraram a diferença entre o eritrócito 

falcizado e o normal por meio da mobilidade eletroforética e atribuíram esse fenômeno à 

mudança de carga da globina. Em 1956, Ingram, utilizando a técnica de fingerprint 

(eletroforese bidimensional, associada à cromatografia), demonstrou que a anormalidade 

química da HbS era devido à substituição do ácido glutâmico pela valina, no sexto 

aminoácido da globina beta, produzindo a perda de duas cargas negativas por molécula da Hb. 

Essa descoberta estabeleceu que a substituição de um único aminoácido em uma cadeia 

polipeptídica pode alterar a função do produto gênico de maneira suficiente a produzir 

variados efeitos clínicos (BEUTLER, 1988). 

Em 1978, descrição do primeiro polimorfismo associado ao gene βS por Kan e 

Dozy (ANTONARAKIS; KAZAZIAN; ORKIN, 1985). 
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1.2 Hemoglobinopatias 

 

As hemoglobinopatias integram um conjunto de distúrbios hereditários 

autossômicos que resultam de alterações na produção de globina, classificadas como: 

variantes estruturais da hemoglobina que resultam da produção de uma cadeia globínica 

anormal; talassemias, caracterizadas pela diminuição ou ausência na síntese de uma ou mais 

cadeias globínicas; persistência hereditária de hemoglobina fetal (HPFH), na qual ocorre a 

persistência da síntese da HbF em indivíduos adultos (OLD, 2003). 

No mundo, existem milhares de variantes estruturais da Hb sendo descritas. A 

maioria resulta da substituição de um único aminoácido por outro em uma das cadeias 

globínicas. Além dessas, existem variantes com alongamento ou encurtamento das cadeias 

globínicas, cadeias produtos da fusão de outras e cadeias que contêm mais de uma 

substituição de aminoácidos (WHEATHERALL, 2001).  

Dentre as variantes estruturais que resultam de uma única substituição de 

aminoácido, as principais estão relacionadas à cadeia globínica α ou β. Na maior parte dos 

casos essas substituições são inócuas, porém em outros elas podem modificar a estabilidade 

ou as propriedades funcionais da Hb e levar a doença. As duas principais hemoglobinas 

variantes que ocorrem com elevada frequência na população são as HbS e HbC 

(WHEATHERALL, 2001; WHEATHERALL, CLEGG, 2001). 

O grupo de alterações genéticas caracterizadas pela presença da HbS denomina-se 

Doença Falciforme, que inclui: a anemia falciforme (HbSS), as interações com talassemias 

(S/β0 talassemia e S/β+ talassemia) e a associação com outras variantes de hemoglobina 

(HbSC, HbSD). Traço falcêmico é a denominação dada a indivíduos heterozigotos para a HbS 

(AS) (BONINI-DOMINGOS, 2006).  

Estima-se que cerca de 7% da população mundial é portadora dos diferentes tipos 

de distúrbios hereditários da Hb, tornando-os as doenças monogênicas humanas mais usuais 

(WEATHERALL; CLEGG, 2001). 

As hemoglobinopatias constituem uma das principais e mais comuns doenças 

genéticas que acometem humanos e, dentre elas, a AF é a forma mais frequente no Brasil 

(SILLA, 1999). 
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1.3 Anemia falciforme 

 

1.3.1 Definição 

 

 A AF é uma anemia hemolítica hereditária caracterizada pela alteração estrutural 

na cadeia da β-globina, levando à síntese de uma hemoglobina anormal denominada HbS 

(LOBO; MARRA; SILVA, 2007). 

O gene falciforme resulta de uma mutação pontual que leva a substituição do 

aminoácido ácido glutâmico na sexta posição da cadeia da β globina (β6) para valina 

(β6GluVal), desta forma, a hemoglobina S é representada por α2
Aβ2

6GluVal. Essa substituição é 

devido à alteração na segunda base do códon que codifica o ácido glutâmico, isto é, GAG 

para GTG (PAULING et al., 1949) conforme Figura 1. 

 

Figura 1 - Representação esquemática da mutação gênica responsável pelo surgimento da HbS. A simples 
substituição pontual de uma base nitrogenada, adenina por timina (GAG → GTG), no sexto códon do éxon 1 no 
DNA do cromossomo 11, ocasiona o surgimento de uma hemoglobina patológica. 

 

 

 

FONTE: PAULING et al., 1949. 

 

A HbS sofre polimerização quando em baixas concentrações de oxigênio, 

acarretando mudança conformacional em sua estrutura, deformando assim o eritrócito da sua 

forma normal arredondada para a forma de “foice” (BANDEIRA et al., 2008). 

 

1.3.2 Epidemiologia 

 

A AF é a principal hemoglobinopatia humana no mundo. Originou-se na África, 

foi trazida às Américas pela imigração forçada dos escravos, e é atualmente encontrada em 

toda a Europa e em grandes regiões da Ásia. No Brasil, é a doença hereditária mais 
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prevalente, acometendo 0,1% a 0,3% da população afrodescendente (LOUREIRO; 

ROZENFELD, 2005). 

De acordo com o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), calcula-se 

que nasçam, por ano, no Brasil cerca de 3.500 crianças com DF e 200.000 portadores de traço 

falciforme com distribuição heterogênea na população brasileira. A Bahia é o estado com 

maior incidência da doença, graças a maior concentração de afrodescendentes (1:650), 

seguida dos estados do Rio de Janeiro (1:1200) e Minas gerais (1:1400) (MS, 2008). 

A distribuição do gene S no Brasil é muito heterogênea, dependendo de 

composição negroide ou caucasoide da população, sendo mais frequente onde a proporção de 

antepassados negros na população é maior, como ocorre na região Nordeste (NAOUM, 1997).  

Araújo et al. (2004) encontraram 1,5% de recém-nascidos heterozigotos (HbAS) e 

0,05% com AF em Natal, Rio Grande do Norte. No estado da Bahia, Adorno et al. (2005) 

descreveram a frequência de 9,8% de heterozigotos AS, 0,9% de heterozigotos duplos SC e 

0,2% de portadores da AF (SS) em recém-nascidos de uma maternidade pública da cidade de 

Salvador, Bahia. Em Fortaleza, Ceará, Pinheiro et al. (2006) encontraram a prevalência de 

4,1% de portadores de HbS em 389 amostras de recém-nascidos. 

 

1.3.3 Fisiopatologia 

 

A permuta do ácido glutâmico pela valina, que caracteriza a HbS, é responsável 

por modificações nas propriedades físico-químicas da molécula de Hb no estado 

desoxigenado (desoxi-HbS) que culmina no processo de polimerização induzida pela 

desoxigenação, com repercussão na morfologia das hemácias (NAGEL, 2008). 

A desoxi-HbS interage hidrofobicamente com as cadeias vizinhas e à medida que 

ocorre a polimerização e o alinhamento das fibras, o eritrócito adquire o formato de uma 

“foice” aumentando a sua capacidade de adesão endotelial. Os eritrócitos deformados 

(drepanócitos) são rígidos e podem obstruir o fluxo sanguíneo normal na microcirculação e 

assim induzir a isquemia tecidual na periferia dos vasos, base da maior parte das 

complicações que advêm desta doença (REES; WILLIAMS; GLADWIN, 2010) (Figura 2). 

A formação de polímeros de HbS no interior dos eritrócitos resulta em inúmeras 

alterações celulares, sendo as principais: saída de potássio, elevação do cálcio intracelular e da 

membrana, formação de polímeros da Hb com proteínas da membrana (em especial da banda- 

-3) e a exposição de moléculas de adesão da membrana celular. Alterações estas que 
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promovem a quimiotaxia dos leucócitos desencadeando processos inflamatórios crônicos. 

(ZAGO; PINTO, 2007). 

Vários fatores influenciam o grau de polimerização da desoxi-HbS nas hemácias: 

a porcentagem de HbS intracelular; o grau de desidratação celular e a concentração de 

hemoglobina corpuscular média; a presença e interação com outras hemoglobinas; o pH, entre 

outros (STEINBERG, 2008). 

 

Figura 2 – Representação esquemática da fisiopatologia da AF. A HbS tem uma característica química especial 
que em situações de ausência ou redução da tensão de oxigênio provoca a sua polimerização, alterando a 
morfologia da hemácia que adquire a forma de “foice”. Os eritrócitos falcizados dificultam a circulação 
sanguínea, provocando vasoclusão e infarto na área afetada, resultando em isquemia, dor, necrose e disfunções, 
bem como danos permanentes aos tecidos e órgãos além da hemólise crônica. 

 

 

FONTE: MS, 2005. 

 

 

 

 

 

HbS 



24 

 

1.3.4 Mecanismos envolvidos na fisiopatologia da AF 

 

A molécula de Hb normal apresenta uma estrutura molecular tridimensional, em 

que a estabilidade do tetrâmero da Hb depende do posicionamento molecular interno dos 

aminoácidos apolares e da estabilidade da extensa área de contato entre as cadeias α1β1. Na 

maioria das Hb instáveis uma ou mais dessas propriedades encontram-se alteradas 

(MARENGO-ROWE, 2006). 

A produção do aminoácido valina em substituição ao ácido glutâmico produz uma 

região de contato hidrofóbica entre a valina da HbS e o aminoácido de outra molécula da HbS 

(VEKILOV, 2007). Essa mudança de carga gera alterações na superfície molecular quando 

em desoxigenação, fazendo com que a cadeia de HbS apresente maior propensão de se ligar a 

outras cadeias de HbS, resultando em uma unidade estrutural retorcida composta por duas 

moléculas de Hb ligadas entre si. Esse processo é denominado de polimerização. O resultado 

é a formação de uma estrutura, relativamente rígida, no interior dos eritrócitos, constituída por 

moléculas de Hb polimerizadas, levando à formação de feixes de fibras de polímeros, 

denominados de “corpos tactoides”, que formam uma rede em gel. Esses feixes de fibras se 

projetam dentro da membrana plasmática gerando projeções espiculadas, alterando a 

conformação dos eritrócitos, que assumem uma forma típica em “foice” (Figura 3) 

(LONERGAN; CLINE; ABBONDANZO, 2001; LEW; BOOKCHIN, 2005; WILSON; 

FORSYTH; WHITESIDE, 2009). 

Além das evidentes mudanças provenientes da formação de polímeros de Hb 

intracelular, a polimerização pode ter um impacto direto sobre a membrana plasmática, 

deformando a membrana dos eritrócitos, causando a perda maciça de cátions. Dentre as 

alterações de membrana, destacam-se, a exposição dos epítopos de proteínas extracelulares e 

glicolipídios, normalmente encontrados na membrana celular (como espectrina-actina, 

fosfatidilserina), a redução de glicoproteínas, geração de radicais livres e aceleração da 

apoptose, decorrente do aumento de cálcio intracelular pela falência da bomba de 

Ca2+/ATPase na membrana eritrocitária. Essas alterações e o aumento da expressão de 

moléculas de adesão nos eritrócitos e do estresse oxidativo podem explicar a maior aderência 

dos eritrócitos falciformes ao endotélio vascular (LANG et al., 2002; YASIN et al., 2003; 

REN et al., 2006; FRENETTE; ATWEH, 2007; MANFREDINI, 2008). 
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FONTE: GALIZA NETO; PITOMBEIRA, 2003.              

 

A perda da maleabilidade celular e o aumento da viscosidade sanguínea levam a 

um processo obstrutivo, denominado de crise vasoclusiva, decorrente da obstrução 

microvascular em um ou mais locais, provocando dor e inflamação local. Esse evento se 

caracteriza pela presença de diversas etapas e pela natureza heterocelular e multifatorial 

envolvida, principalmente, pela interação das células em “foice” entre si e ao endotélio 

vascular. Crises vasoclusivas recorrentes levam aos processos de isquemia e reperfusão e 

danos à célula endotelial vascular, com consequente liberação do fator de von Willebrand, 

agregação plaquetária, liberação de citocinas e recrutamento, para esses locais, de 

granulócitos, macrófagos e células T, levando a uma resposta inflamatória contínua,  

propagada através da elevação dos níveis de citocinas inflamatórias, redução da 

biodisponibilidade do NO e por estresse oxidativo. A obstrução e a inflamação, por sua vez, 

causam mais hipóxia e acidose e, consequentemente, mais falcização, resultando em ciclo 

vicioso da AF (PLATT, 2000; STUART; NAGEL, 2004; BOYTON, 2008; VERDUZCO; 

NATHAN, 2009; CONRAN; FRANCO-PENTEADO; COSTA, 2009; CONRAN; COSTA, 

2009). 

 

Figura 3 - Fisiopatologia da AF. A figura A mostra uma molécula de Hb composta por duas cadeias α e duas 

cadeias β-falciforme. Na figura B, as cadeias β se unem umas às outras, formando uma cadeia de moléculas 

de Hb. Em C, outras moléculas de Hb se ligam a estas moléculas, criando uma estrutura polimérica de grande 

porte. Em D, o eritrócito é distorcido por rígidos feixes de polímeros em seu interior, resultando em uma 

forma eritrocitária alongada em “foice” que poderá obstruir os vasos da microcirculação.  

 

A 

B 

C 

D 
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As consequências fisiopatológicas da falcização assumem duas vertentes: 

obstrução de pequenos vasos por células falciformes, eventos vasoclusivos, que podem ser 

extremamente dolorosos, e anemia hemolítica, devido à reduzida meia-vida das células 

falciformes (WILSON; FORSYTH; WHITESIDE, 2009). A sequência de eventos, 

polimerização - deformabilidade celular – vasoclusão – crises falciformes, onde a 

polimerização é o principal evento patogênico, determina um cenário contínuo e determinante 

na evolução das manifestações clínicas da doença (VEKILOV, 2007). 

 

1.4 Hemólise 

 

A hemólise é caracterizada por um dano ou rotura das membranas celulares dos 

eritrócitos, que leva a liberação de componentes intracelulares no plasma. Ela pode ocorrer no 

paciente (in vivo) ou fora do paciente em algum ponto entre a retirada da amostra e a sua 

análise (in vitro) (COOK; BRUNS, 2012). 

 

1.4.1 Hemólise Fisiológica 

 

Os fenômenos que causam à hemólise in vivo podem ser classificados como 

hemólise intravascular e extravascular tomando por base o local da destruição das hemácias.  

Dependendo do tipo de dano à membrana das hemácias, as células podem se destruir 

imediatamente (intravascular) ou serem destruídas pelo sistema  monocítico–macrofágico no 

baço, fígado, ou medula óssea (MO) (extravascular) (COOK; BRUNS, 2012). 

A vida média dos eritrócitos na circulação sanguínea é de 100 a 120 dias. Ao final 

desse período suas membranas tornam-se frágeis e são, na maioria, removidas da circulação 

pelo baço, enquanto a MO forma novas hemácias, para serem lançadas na circulação. Esse 

processo de síntese de hemácias é contínuo e denominado de eritropoese (SOUZA; ELIAS, 

2006). 

 

1.4.2 Hemólise na AF 

 

A hemólise varia em intensidade entre os diferentes genótipos da DF, sendo mais 

acentuada na AF. Um dos processos fisiopatológicos de importância na AF é a anemia 

hemolítica decorrente do encurtamento da vida média do eritrócito pela polimerização da 

HbS. O eritrócito senescente é fagocitado no sistema monocítico-macrofágico, hemólise 
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extravascular, e é referido que dois terços da hemólise da AF ocorrem por essa via. O restante 

da hemólise ocorre por via intravascular, isto é, dentro do lúmen o que leva à liberação de Hb 

livre no plasma. Outros mecanismos, como ativação do complemento e maior suscetibilidade 

à lise, também são descritos (KATO; GLADWIN; STEINBERG, 2007). 

 

1.5 Marcadores de hemólise 

 

Os biomarcadores de hemólise são fundamentais na avaliação do paciente com 

AF.  A LDH é um marcador de hemólise intravascular, e sua elevação plasmática está 

associada ao subfenótipo clínico de hipertensão pulmonar, priapismo e úlcera de perna nos 

pacientes com AF (KATO et al., 2006b). As concentrações das enzimas hepáticas aspartato 

aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) e dos níveis de bilirrubina, 

principalmente a indireta, estão alteradas na hemólise (ROTHER et al., 2005). A haptoglobina 

é um marcador hemolítico que se liga irreversivelmente à Hb. A sua função é transportar a Hb 

livre intravascular para o seu local de degradação no sistema monocítico-macrofágico. Em 

pacientes com AF, os níveis de haptoglobina normalmente encontram-se muito reduzidos 

(HEBBEL, 2011). 

 

1.5.1 Contagem de reticulócitos 

 

A presença do “retículo” levou ao termo reticulócito. Os grânulos ou filamentos, 

restos de RNA ribossomal, podem aparecer distribuídos em bandas estreitas ou compactados 

de maneira densa, simulando um núcleo. Células com grandes quantidades de retículo são 

consideradas mais jovens ou imaturas e, à medida que o retículo diminui, os reticulócitos são 

considerados mais velhos ou maduros (LEE et al., 1999). 

Quando a MO é estimulada pela hipóxia, produz um aumento compensador de 

células eritropoéticas (hiperplasia eritropoética), e deste modo há maior liberação de 

reticulócitos para o sangue periférico (BERNARD et al., 1975). 

A contagem de reticulócitos avalia a atividade eritropoética da MO e portanto, útil 

no diagnóstico diferencial das anemias (CORBERAND, 1996; CHANG; KASS, 1997; 

RILEY; BEN-EZRA; TIDWELL, 2001). 
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1.5.2 Lactato desidrogenase  

 

A forma ativa da LDH é tetramérica, sendo cada cadeia formada por 334 

aminoácidos. Existem dois tipos diferentes de subunidades (M e H) da LDH e essas 

subunidades se associam formando cinco tipos de isoenzimas que são encontradas no 

organismo LD(1-5). Quando órgãos são lesados, enzimas intracelulares são liberadas na 

corrente sanguínea e a avaliação das isoenzimas e das dosagens das mesmas possibilitam 

identificar a origem da lesão, sendo que o fígado e os músculos esqueléticos produzem 

subunidades M da LDH, enquanto que o cérebro e o músculo cardíaco produzem subunidade 

H (KOOLMAN; ROEHM, 2005).  

Um estudo realizado por Kato et al. (2006b), envolvendo 213 pacientes com 

doenças falciformes, mostrou que os valores das isoenzimas LD1 e LD2 de LDH estavam 

acima da faixa de normalidade nesses pacientes. Essas isoenzimas são mais dominantes nos 

eritrócitos, coração e rim. Por outro lado esses autores observaram também que as isoenzimas 

LD3, dominantes nas células linfoides e plaquetas; LD4 e LD5, dominantes no músculo 

esquelético e fígado, estavam com níveis abaixo da faixa de normalidade nestes pacientes, 

sugerindo que as fontes de LDH, nos pacientes com doença falciforme, seriam os eritrócitos, 

o músculo cardíaco e o tecido renal. Outro achado desses autores é que, apesar do músculo 

cardíaco ser também uma fonte de LD1 e LD2, não houve correlação dos valores dessas 

isoenzimas com marcadores clínicos para lesão cardíaca. 

A LDH é considerada um marcador de hemólise, pois suas concentrações 

encontram-se elevadas na presença de hemólise. Como um terço da hemólise na AF é 

intravascular, estudos vêm demonstrando que a LDH pode ser um marcador útil de 

complicações relacionadas à hemólise na AF (ATAGA et al., 2006; KATO; GLADWIN; 

STEINBERG, 2007). 

Considerando que as metodologias disponíveis para a quantificação do NO e da 

haptoglobina no plasma são limitadas, a importância da dosagem de LDH tem aumentado e 

vem surgindo como um marcador hemolítico (KATO; GLADWIN; STEINBERG, 2007). 

 

1.5.3 Ácido úrico  

 

A 2, 6, 8-trioxipurina é um produto final do metabolismo da purina em humanos e 

é excretada pelos rins. Sua quantidade produzida depende do tamanho do pool de nucleotídeo 

purina, a qual é derivada a partir da síntese de purina, do catabolismo de ácidos nucleicos 
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teciduais, e do aumento do turnover de purinas pré-formadas. Devido possuir uma 

solubilidade limitada, particularmente no néfron distal dos rins (ambiente ácido), tem de ser 

excretada continuamente para evitar acúmulo e danos teciduais (WILCOX, 1996). 

Um aumento na concentração sérica de ácido úrico ocorre com a elevação da 

síntese de nucleoproteína ou do catabolismo ou da diminuição na excreção renal (CONGER, 

1990). 

A hiperuricemia na AF ocorre apenas em pacientes que desenvolvem alteração da 

função tubular renal, com clearance diminuído de urato secundário à secreção diminuída de 

ácido úrico (DIAMOND; MEISEL; HOLDEN, 1979). 

Cerqueira et al. (2011), estudando 45 pacientes com AF na Bahia, mostraram uma 

correlação positiva do ácido úrico com os marcadores de hemólise, bilirrubina total e indireta. 

 

1.5.4 Arginase I 

 

Existem duas isoformas distintas de arginase (I e II), que são codificadas por 

genes e diferem nas propriedades moleculares e imunológicas; distribuição tecidual; 

localização subcelular e regulação de expressão (JENKINSON; GRODY; CEDERBAUM, 

1996). A arginase I é uma enzima citosólica expressa primariamente no fígado e nos 

eritrócitos, enquanto a expressão de arginase II (enzima mitocondrial) é difusa em vários 

tecidos extra-hepáticos como, cérebro, MO, rins, intestino delgado e glândulas mamárias 

(MORRIS; BHAMIDIPATI; KEPKA-LENHART, 1997). 

A membrana das hemácias com HbS está continuamente sendo exposta a danos 

mecânicos que podem levar a um quadro hemolítico crônico, caracterizando uma anemia 

hemolítica crônica. O processo hemolítico causa a liberação da Hb livre e da enzima arginase 

I no plasma, produzindo um estado de disfunção endotelial, proliferação vascular, estresse 

oxidativo e inflamação (ASLAN; FREEMAN, 2007; ATAGA et al., 2008). 

Durante o processo de hemólise, o NO reage com hemoglobina formando meta-

hemoglobina e nitrato. A L – arginina, por sua vez, precursora do NO, tem seus níveis 

diminuídos devido à liberação da enzima arginase eritrocitária, a qual converte a L - arginina 

em ornitina, contribuindo para a diminuição da concentração de NO (Figura 4) (SCHNOG et 

al., 2004; MORRIS et al., 2005). 

A arginase I é uma enzima abundante nos reticulócitos que predomina em 

pacientes com anemias hemolíticas crônicas em especial a AF, uma vez que possuem um 

turnover eritrocitário acelerado. Pacientes que possuem baixos níveis de arginina na corrente 
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circulatória têm maior probabilidade de desenvolver hipertensão pulmonar, acidente vascular 

cerebral (AVC), crises de priapismo e úlceras de perna, e, com isso vir ao óbito precocemente 

(MORRIS et al., 2005; KATO; GLADWIN; STEINBERG, 2007). 

Vilas-Boas et al. (2010), estudando 50 pacientes com AF na Bahia, demonstraram 

uma associação positiva da arginase I com os seguintes marcadores de hemólise: bilirrubina 

total, bilirrubina indireta e aspartato aminotransferase. 

 

Figura 4 – Hemólise intravascular reduz a biodisponibilidade do NO. O NO é produzido a partir das isoformas 

do óxido nitrito sintetase (NOS), usando como substrato a L-arginina. Hemólise intravascular simultaneamente 

libera Hb, arginase I e LDH do interior dos eritrócitos para a circulação. A hemoglobina livre na forma de 

dímeros inativa o NO, gerando metahemoglobina e nitrato inerte (A). Arginase plasmática consome a L-arginina 

plasmática gerando ornitina, depletando sua disponibilidade para produzir o NO (B). LDH também liberada das 

hemácias na circulação serve como um marcador importante da magnitude da liberação da Hb e da arginase I. 

NO é também consumido pelas reações com espécies reativas de oxigênio (O2
-) produzido por elevados níveis da 

atividade da xantina oxidase e da atividade da NADPH oxidase presentes na AF, produzindo radicais de 

oxigênio como peroxinitrito ONOO- (C). O resultado da diminuição da biodisponibilidade do NO na AF está 

associado com hipertensão pulmonar, priapismo, úlcera de perna e possivelmente AVC isquêmicos. Uma similar 

patobiologia é vista em outras anemias hemolíticas intravasculares crônicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: KATO; GLADWIN; STEINBERG, 2007. 
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1.6 Haplótipos na AF 

 

É do conhecimento geral que os indivíduos são geneticamente diferentes e que 

algumas das diferenças entre as pessoas representam mudanças genéticas patológicas. 

Entretanto, muito provavelmente, podem representar variações silenciosas no DNA. Tais 

variações, também designadas como comuns ou neutras, são denominadas de polimorfismos 

do DNA (ANTONARAKIS; KAZAZIAN; ORKIN, 1985).  

O tipo de variabilidade mais comum no complexo gênico da globina β é aquele 

produzido por variações de sequências que alteram o sítio de reconhecimento de uma enzima 

de restrição. Usando uma série de enzimas de restrição, que identificam alterações específicas 

no DNA, é possível identificar a constituição das regiões adjacentes ao locus β. O padrão de 

combinação dos sítios polimórficos para qualquer cromossomo é chamado de haplótipo 

(ANTONARAKIS; KAZAZIAN; ORKIN, 1985).  

O primeiro polimorfismo associado ao gene βS foi descrito por Kan e Dozy em 

1978, no sítio para a enzima de restrição Hpa I, localizado na posição 3' do gene, seguindo-se 

novas descrições de outros sítios de polimorfismos de restrição (Figura 5). Mais de duas 

dezenas de sítios polimórficos foram descritos no complexo dos genes da globina β 

(ANTONARAKIS; KAZAZIAN; ORKIN, 1985).  

A descoberta dos haplótipos do gene βS apresentou um importante elemento de 

análise antropológica para estudo das composições populacionais, bem como elementos de 

estudo clínico, os quais podem fornecer dados preditivos acerca da evolução da doença e seu 

nível de gravidade (GALIZA NETO; PITOMBEIRA, 2003).  

Figura 5 - Sequência de polimorfismos genéticos localizados no cromossomo 11, com o padrão de clivagem 
para diferentes endonucleases de restrição. 

 

 
FONTE: STUART; NAGEL, 2004. 
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Os haplótipos da AF têm sido relatados em diferentes regiões do mundo. São 

classificados em cinco tipos diferentes, de acordo com a origem étnica e geográfica onde 

predominam. O Benin tem sido associado à África Ocidental; o Bantu ou República Centro 

Africana à África Oriental e Centro-Sul; o Senegal à África Atlântico-Ocidental; o Árabe-

Indiano à Índia e Península Arábica e o Camarões à Costa Ocidental Africana (Figura 6) 

(NAGEL, 1984; SUTTON; BOUHASSIRA; NAGEL, 1989; GONÇALVES et al., 2003).  

A maioria dos cromossomos com o gene βS tem um dos cinco haplótipos comuns, 

contudo existe uma minoria de cromossomos, aproximadamente 5%, que estão associados 

com os menos comuns, geralmente designados como atípicos (ZAGO et al., 2001).  Segundo 

Zago et al. (2000), os atípicos são produzidos por diversos mecanismos genéticos, tais como: 

substituição de um nucleotídeo em um dos sítios polimórficos de restrição; recombinação 

entre dois haplótipos βS típicos ou, mais frequentemente, entre um haplótipo βS típico e um 

haplótipo βA diferente; e conversão não recíproca entre cromossomos de uma sequência de 

DNA, dentre estes, o mecanismo de recombinação parece ser o mais comum.  

Figura 6 - Distribuição geográfica dos haplótipos ligados ao gene da globina βS na África e regiões do Oriente 
Médio. 

 

 
FONTE: STUART; NAGEL, 2004. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2757004?ordinalpos=123&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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Os diferentes haplótipos da AF estão relacionados a um quadro clínico e níveis de 

HbF variados, sendo o Benin associado a níveis medianos de HbF (5 a 15%) e curso clínico 

intermediário e o Bantu a níveis diminuídos de HbF (< 5%) e quadro clínico mais grave 

(NAGEL, 1984; POWARS, 1991). 

A presença dos haplótipos da AF no Brasil está correlacionada com a colonização 

do país. Os escravos trazidos ao Brasil vieram principalmente das regiões de Angola e ilha de 

São Tomé, das regiões da Costa da Mina e, em menor número, da Costa do Marfim, Costa 

dos Escravos, Congo, Moçambique, Madagascar e Cabo Verde (NAOUM; DOMINGOS, 

1997). 

O historiador Pierre Verger descreveu que os escravos da Bahia foram trazidos da 

região do Golfo do Benin (principalmente haplótipo Benin) e o restante do Brasil recebeu 

grande imigração de escravos do Congo e Angola (principalmente Bantu) (VERGER, 1987). 

Sobre as origens da população negra trazida ao estado do Ceará, cita-se como 

advinda, na sua maioria, das regiões de Angola, Congo e Moçambique. Os escravos negros 

eram introduzidos no estado a partir, principalmente, dos portos de Recife, São Luís e, em 

menor quantidade, Salvador e Rio de Janeiro (RIEDER, 1988).  

Um estudo realizado por nosso grupo revelou uma maior prevalência do Bantu, 

seguido pelo Benin; resultado condizente com a história da formação da população brasileira 

(SILVA; GONÇALVES; RABENHORST, 2009). 

A análise dos haplótipos do gene βS, além de servir como uma importante fonte 

para estudos antropológicos acerca da composição étnica de uma população colabora para 

uma melhor compreensão da variação de severidade clínica na AF (FLINT et al., 1998). 

Os estudos de Kulozik et al. (1987); Nagel et al. (1991); e Steinberg et al. (1995) 

foram os pioneiros na investigação da influência dos diferentes tipos de haplótipos do cluster 

do gene βs, nas manifestações clínicas e nos parâmetros hematológicos, na AF. Os estudos 

supracitados não encontraram uma associação, com exceção da HbF, das manifestações 

clínicas e dos demais parâmetros hematológicos com os haplótipos estudados. Nesse contexto 

o presente estudo se propôs a investigar a influência dos haplótipos do cluster do gene βs nos 

marcadores de hemólise nos pacientes com AF.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Avaliar o impacto dos haplótipos do gene βS sobre os marcadores de hemólise em 

pacientes adultos com AF em estado basal, em acompanhamento ambulatorial no serviço de 

hematologia do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) em Fortaleza, Ceará. 

 

2.2 Específicos 

 

 Determinar os níveis dos marcadores de hemólise: contagem de reticulócitos, 

dosagem sérica de LDH, ácido úrico e arginase I em pacientes com AF e 

comparar com o grupo controle; 

 

 Analisar a relação dos diferentes haplótipos do gene βS da AF com os níveis de 

Hb total e HbF dos pacientes em estudo; 

 

 Analisar a relação dos haplótipos do gene βS com os seguintes marcadores de 

hemólise: contagem de reticulócitos, dosagem sérica de LDH, ácido úrico e 

arginase I. 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1 Considerações éticas 

 

O projeto que resultou neste trabalho está em conformidade com as orientações 

contidas na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde / Ministério da Saúde, e com o 

parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, sob o 

protocolo de número 013.03.12. 

 

3.2 Casuística 

 

O grupo de estudo foi constituído por 50 pacientes adultos de ambos os sexos com 

AF em estado basal em uso de HU, com dosagem variando de 500 mg a 1,5 g/kg/dia por um 

período mínimo de seis meses para as complicações graves da doença. A seleção foi realizada 

de forma aleatória correspondendo a 60% dos pacientes atendidos no referido serviço de 

hematologia, sendo considerado referência no estado do Ceará. 

Os critérios definidos para estado basal na AF foram: ausência de crises dolorosas 

por quatro semanas consecutivas; nenhuma admissão hospitalar nos últimos 2-3 dias; 

ausência de transfusão sanguínea durante os 4 meses anteriores; nenhuma intercorrência de 

infecção ou inflamação nas últimas 4 semanas; nenhum tratamento com medicamentos que 

possam afetar o hemograma (antibióticos, antiinflamatórios, imunossupressores, entre outros) 

durante as últimas 3 semanas (BALLAS et al., 2010):   

 Critérios de Inclusão: Indivíduos adultos com diagnóstico de AF confirmado por 

estudo molecular em estado basal que estavam realizando terapia medicamentosa 

com a HU. 

 Critérios de Exclusão: Indivíduos com AF com sintomatologia febril, que faziam 

uso regular de bebida alcoólica, tabagistas, com história de terapia transfusional 

nos últimos 4 meses. 
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O diagnóstico laboratorial da AF foi realizado por eletroforese de hemoglobina 

em pH alcalino em fitas de acetato de celulose (MARENGO-ROWE, 1965) e por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) (Ultra Resolution System, Trinit Biotech).  O 

diagnóstico molecular da AF bem como a determinação dos haplótipos foram realizados pela 

reação em cadeia mediada pela polimerase (PCR), técnica que permite a amplificação de 

regiões do DNA in vitro, utilizando-se de uma região enzimática catalisada pela DNA 

polimerase, cuja atividade depende de íons Mg+2. O processo ocorre em três etapas 

determinadas por oscilações de temperatura: a) desnaturação – separação da dupla fita do 

DNA a ser amplificada; b) anelamento – ligação dos “oligonucleotídeos” à sua região 

complementar; e c) extensão – adição dos nucleotídeos complementares à fita molde, pela 

polimerase, a partir dos fragmentos iniciadores (SAIKI et al., 1985). A análise dos haplótipos 

βs foi realizada por meio da técnica da PCR e análise do polimorfismo dos comprimentos dos 

fragmentos de restrição (RFLP) (CLARK; THEIN, 2004).    

A amostragem foi estratificada em três grupos de acordo com o genótipo para o 

haplótipo do gene βs globina: o grupo Bantu/Bantu (n = 26), o grupo Bantu/Benin (n = 18) e o 

grupo Benin/Benin (n = 6) (LABORATÓRIO DE HEMOGLOBINOPATIAS DE DOENÇAS 

GENÉTICAS E HEMATOLÓGICAS – UFC, 2012). 

 

3.2.1 Características da amostragem 

 

A distribuição dos pacientes em relação ao sexo foi: 22 (44%) masculino e 28 

(56%) feminino. As idades variaram de 20 a 63 anos. A distribuição dos pacientes por faixa 

etária foi: 20-30 anos (38%), 31-40 anos (42%), 41-50 anos (12%), 51-60 anos (4%), > 60 

anos (4%) de acordo com o gráfico 1.  
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Gráfico 1 – Distribuição dos pacientes com AF atendidos no Ambulatório de Hematologia do HUWC segundo a 

faixa etária (n = 50). 
 

 

 

3.2.2 Tipo de estudo 

 

O estudo foi do tipo transversal e analítico com 50 indivíduos adultos com 

diagnóstico de AF (HbSS), em acompanhamento ambulatorial no serviço de hematologia do 

HUWC.  

 

3.2.3 Grupo controle 

 

O grupo controle foi constituído por 20 indivíduos com idade e sexo pareados 

selecionados aleatoriamente dentre funcionários do Laboratório de Análises Clínicas e 

Toxicológicas (LACT/UFC) e estudantes da Faculdade de Farmácia (FFOE/UFC) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), sem hemoglobinopatias confirmada por hemograma. 

Fizeram parte deste grupo, indivíduos aparentemente sadios, sem comorbidades clínicas, não 

tabagistas, não etilistas. 
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3.3 Métodos 

 

3.3.1 Coleta e processamento das amostras 

 

As amostras foram coletadas segundo os procedimentos padrão para coleta de 

amostras biológicas. Foram coletados 10 mL de sangue venoso em um tubo de coleta a vácuo, 

contendo o anticoagulante EDTA (etileno-diamino-tetracético), para a realização da contagem 

de reticulócitos e 6 mL de sangue venoso em tubo de coleta a vácuo contendo gel separador, 

sem anticoagulante, para as dosagens séricas de LDH , ácido úrico e arginase I. 

A idade e o sexo dos pacientes foram obtidos no momento da coleta.  

 

3.3.2 Protocolo para dosagem da Hb total 

 

A Hb foi obtida por analisador hematolológico Sysmex KX-21N.  

 

3.3.3 Protocolo para determinação da concentração da HbF 

 

A HbF foi determinada por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) (Ultra 

Resolution System, Trinit Biotech). 

 

3.3.4 Protocolo para determinação da contagem de reticulócitos 

 

A contagem de reticulócitos foi realizada pelo método manual, utilizando a 

coloração supravital azul de cresil brilhante. Uma alíquota de 100 μL do sangue colhido com 

anticoagulante EDTA foi misturada com igual quantidade da solução do corante azul de cresil 
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brilhante. Após homogeneização, a mistura foi incubada em banho-maria a 37ºC por 20 

minutos. Em seguida, o tubo foi retirado do banho-maria e seu conteúdo novamente 

homogeneizado para confecção de distensão sanguínea. Após a secagem, a distensão foi 

examinada ao microscópio e efetuada a contagem de reticulócitos em 1000 eritrócitos 

utilizando-se objetiva de imersão (DACIE; LEWIS, 1995). 

 

3.3.5 Protocolo para determinação da lactato desidrogenase  

 

A dosagem da lactato desidrogenase foi utilizada para avaliar o grau de hemólise 

através do método cinético. A atividade da LDH é determinada conforme a seguinte reação: 

Piruvato + NADH + H+  Lactato + NAD+ 

A LDH catalisa a conversão do piruvato a lactato na presença de NADH. O 

decréscimo da absorbância em 340nm devido à oxidação do NADH é proporcional à 

atividade da LDH na amostra de acordo com recomendação do fabricante LABTEST®. 

Adicionou-se 0,02 mL de amostra a 1,0 mL do reagente de trabalho (composto 

por 0,8 mL do reagente I e 0,2 mL do reagente II), homogeneizou-se e transferiu-se 

imediatamente para a cubeta termostatizada a 37ºC e incubou-se por 1 minuto. Realizou-se a 

leitura espectrofotométrica no aparelho LABMAX 240®. 

 

3.3.6 Protocolo para determinação do ácido úrico 

 

A determinação do ácido úrico em amostras de sangue é útil na avaliação do 

metabolismo da purina, adenosina e guanosina e encontra-se alterada em diversas condições 

clínico-patológicas além da AF.  

O ácido úrico é determinado de acordo com as seguintes reações: 

Ácido úrico + O2 + H2O   Alantoína + CO2 + H2O2 

2H2O2 + DHBS + 4-aminoantipirina   Antipirilquinomina + 4H2O 

LDH 

Uricase 

Peroxidase 
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O ácido úrico é oxidado pela uricase à alantoína e peróxido de hidrogênio. O 

peróxido de hidrogênio, na presença da peroxidase, reage com o DHBS e a 4-aminoantipirina, 

formando o cromogênio antipirilquinomina. A intensidade da cor vermelha formada é 

diretamente proporcional à concentração do ácido úrico na amostra segundo as especificações 

do fabricante LABTEST®. 

 

1. Utilizou-se três tubos de ensaio e procedeu-se como a seguir:  

 

 Branco Teste Padrão 

Amostra  ----- 0,02 mL ----- 

Padrão (nº 3)  ----- ----- 0,02 mL 

Reagente de Trabalho   1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

 

2. Homogeneizou-se e colocou-se em banho-maria a 37 ºC durante 10 minutos.  

3. Determinou-se as absorbâncias do teste e padrão em 520nm ou filtro verde (490 a 540 

nm), acertando-se o zero com o branco.  

 

3.3.7 Protocolo para determinação da arginase I 

 

A concentração sérica da arginase I foi determinada segundo o protocolo do “kit 

ELISA para arginase humana” (USCNK Life Science Inc.). O kit é um ensaio 

imunoenzimático do tipo sanduíche in vitro para a medição quantitativa de arginase I no soro 

em ng/mL. 

 

3.4 Análises Estatísticas 
 

O programa utilizado para a realização da análise estatística foi o GraphPad Prism 

5.0 (USA). Inicialmente, foi realizada a análise de normalidade dos dados utilizando o teste de 

Kolmogorov-Smirnov.  
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O teste T de Student não pareado foi utilizado para a análise de duas variáveis 

numéricas, na comparação de dois grupos de valores dentro de uma mesma variável, levando-

se em consideração a distribuição de cada variável. A comparação múltipla entre as médias 

foi realizada utilizando o teste One-way analysis of variance (ANOVA) seguido pelo pós-

teste Student Newman Keuls para identificar quais grupos foram diferentes.  

Todos os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média 

(E.P.M.). O nível de significância estatística considerado para todas as análises foi p < 0,05. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Análise dos marcadores de hemólise nos pacientes com AF (n=50) em relação ao 

grupo controle (n=20) 

 

A Tabela 1 e o Gráfico 2 apresentam um perfil comparativo entre os parâmetros 

de hemólise nos pacientes com AF e nos indivíduos do grupo controle. A análise de dados 

revelou que houve diferença estatisticamente significativa na comparação dos níveis séricos 

de todos os marcadores analisados (p < 0,05). 

 
Tabela 1 – Análise comparativa dos parâmetros de hemólise nos pacientes com AF (n=50) em relação ao grupo 
controle (n=20). Dados expressos em valores de Média ± Erro padrão da média (EPM) e analisados pelo teste t 
de Student não pareado, p < 0,05. LDH: Lactato desidrogenase. 
 
 

      Características    
 

n 

Pacientes 
 

Média ± EPM 

 
 

n 

Controle 
 

Média ± EPM 

Valor de p 

 
Reticulócitos (%) 

 
50 

 

 
13,85 ± 0,89 

 

 
20 
 

 
0,94 ± 0,09 

 

 
< 0,0001 

 
LDH (U/L) 

 
50 

 

 
636,20 ± 62,64 

 

 
20 
 

 
310,60 ± 8,39 

 

 
0,0024 

 
Ácido úrico (mg/dL) 

 
50 

 

 
5,46 ± 0,28 

 

 
20 
 

 
3,61 ± 0,17 

 
< 0,0001 

 
Arginase I (ng/mL) 

 
50 

 
71,87 ± 4,44 

 
20 

 
8,61 ± 0,36 

 
< 0,0001 
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Gráfico 2 - Análise comparativa dos parâmetros de hemólise nos pacientes com AF (n=50) em relação ao grupo 
controle (n=20). Dados expressos em valores de Média ± Erro padrão da média (EPM) e analisados pelo Teste T 
de Student não pareado, ** p < 0,01. *** p < 0,001. LDH: Lactato desidrogenase. A) Contagem de reticulócitos 
(Controle vs Pacientes); B) Dosagem sérica do LDH (Controle vs Pacientes); C) Dosagem sérica do ácido úrico 
(Controle vs Pacientes); D) Dosagem sérica da arginase I (Controle vs Pacientes).  
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4.2 Análise da associação dos marcadores de hemólise com os haplótipos do cluster da βs 

globina nos pacientes com AF   

 

A comparação entre as médias dos níveis de Hb nos três grupos de haplótipos 

apresentou diferença estatisticamente significativa (p = 0,0058). Após a aplicação do pós-teste 

estatístico Student Newman Keuls foi observada diferença significativa em relação à Hb entre 

os grupos Bantu/Benin (7,88 ± 0,33) x Bantu/Bantu (8,75 ± 0,22) (p < 0,05); Bantu/Benin 

(7,88 ± 0,33) x Benin/Benin (9,58 ± 0,37) (p < 0,01); ver tabela 2 e gráfico 3. 

Tabela 2 - Comparação entre os níveis de Hb dos pacientes com AF em relação aos haplótipos do cluster da βs 
globina: Bantu/Bantu (n=26); Bantu/Benin (n=18) e Benin/Benin (n=6). Resultados expressos em valores de 
Média ± Erro padrão da média (EPM) e analisados pelo Teste One-way analysis of variance ANOVA, com pós-
teste Student Newman Keuls. Hb: Hemoglobina. 

 

  

Bantu/Bantu (n=26) 

 

Bantu/Benin (n=18) 

 

Benin/Benin (n=6) 

 

Valor de p 

 

Hb (g/dL) 

 

8,75 ± 0,22 

 

7,88 ± 0,33 

 

9,58 ± 0,37 

 

0,0058 

 

Gráfico 3 - Níveis de Hb dos pacientes com AF em relação aos haplótipos do cluster da βs globina: Bantu/Bantu 
(n=26); Bantu/Benin (n=18) e Benin/Benin (n=6). Resultados expressos em valores de Média ± Erro padrão da 
média (EPM) e analisados pelo Teste One-way analysis of variance ANOVA, com pós-teste Student Newman 
Keuls. a p < 0,05 Bantu/Benin vs Bantu/Bantu. b p < 0,01 Bantu/Benin vs Benin/Benin. Hb: Hemoglobina.  
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Não houve diferença estatisticamente significativa na comparação entre as médias 

dos níveis de HbF nos três grupos de haplótipos (p > 0,05), mas houve uma tendência ao 

aumento entre os grupos de haplótipos, ver tabela 3 e gráfico 4. 

Tabela 3 - Comparação entre os níveis de HbF dos pacientes com AF em relação aos haplótipos do cluster da βs 
globina: Bantu/Bantu (n=26); Bantu/Benin (n=18) e Benin/Benin (n=6). Resultados expressos em valores de 
Média ± Erro padrão da média (EPM) e analisados pelo Teste One-way analysis of variance ANOVA, com pós-
teste Student Newman Keuls. HbF: Hemoglobina fetal. 

 

  

Bantu/Bantu (n=26) 

 

Bantu/Benin (n=18) 

 

Benin/Benin (n=6) 

 

Valor de p 

 

HbF (%) 

 

8,17 ± 1,02 

 

10,77 ± 1,75 

 

12,98 ± 2,74 

 

0,1508 

 

Gráfico 4 - Níveis de HbF dos pacientes com AF em relação aos haplótipos do cluster da βs globina: 
Bantu/Bantu (n=26); Bantu/Benin (n=18) e Benin/Benin (n=6). Resultados expressos em valores de Média ± 
Erro padrão da média (EPM) e analisados pelo Teste One-way analysis of variance ANOVA, com pós-teste 
Student Newman Keuls. HbF: Hemoglobina fetal.  
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A comparação das médias da contagem de reticulócitos entre os três grupos não 

apresentou diferença estatisticamente significativa (p > 0,05), ver tabela 4 e gráfico 5. 

Tabela 4 - Comparação entre as médias da contagem de reticulócitos dos pacientes com AF em relação aos 
haplótipos do cluster da βs globina: Bantu/Bantu (n=26); Bantu/Benin (n=18) e Benin/Benin (n=6). Resultados 
expressos em valores de Média ± Erro padrão da média (EPM) e analisados pelo Teste One-way analysis of 
variance ANOVA, com pós-teste Student Newman Keuls. 

 

 Bantu/Bantu 

(n=26) 

Bantu/Benin 

(n=18) 

Benin/Benin  

(n=6) 

Valor de p 

 

Reticulócitos (%) 

 

13,86 ± 1,22 

 

13,54 ± 1,30 

 

14,66 ± 3,91 

 

0,9362 

 

Gráfico 5 – Médias da contagem de reticulócitos dos pacientes com AF em relação aos haplótipos do cluster da 
βs globina: Bantu/Bantu (n=26); Bantu/Benin (n=18) e Benin/Benin (n=6). Resultados expressos em valores de 
Média ± Erro padrão da média (EPM) e analisados pelo Teste One-way analysis of variance ANOVA, com pós-
teste Student Newman Keuls. 

 

B
A
N
TU

/B
A
N
TU

B
A
N
TU

/B
EN

IN

B
EN

IN
/B

EN
IN

0

5

10

15

20

R
e
ti

c
u

ló
c
it

o
s
 (

%
)

 

 



47 

 

A comparação das médias dos níveis séricos de LDH entre os três grupos não 

apresentou diferença estatisticamente significativa (p > 0,05), porém houve uma tendên cia a 

diminuição nos valores entre os grupos de haplótipos; ver gráfico 6. 

Gráfico 6 – Níveis séricos de LDH dos pacientes com AF em relação aos haplótipos do cluster da βs globina: 
Bantu/Bantu (n=26); Bantu/Benin (n=18) e Benin/Benin (n=6). Resultados expressos em valores de Média ± 
Erro padrão da média (EPM) e analisados pelo Teste One-way analysis of variance ANOVA, com pós-teste 
Student Newman Keuls. LDH: Lactato desidrogenase. 
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A comparação das médias dos níveis séricos de ácido úrico entre os três grupos 

não apresentou diferença estatisticamente significativa (p > 0,05); ver gráfico 7. 

Gráfico 7 – Níveis séricos de ácido úrico dos pacientes com AF em relação aos haplótipos do cluster da βs 
globina: Bantu/Bantu (n=26); Bantu/Benin (n=18) e Benin/Benin (n=6). Resultados expressos em valores de 
Média ± Erro padrão da média (EPM) e analisados pelo Teste One-way analysis of variance ANOVA, com pós-
teste Student Newman Keuls. 
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A comparação entre as médias dos níveis séricos de arginase I nos três grupos de 

haplótipos apresentou diferença estatisticamente significativa (p < 0,0001). Após a aplicação 

do pós-teste estatístico Student Newman Keuls foi observada diferença significativa em 

relação à arginase I entre os grupos Bantu/Bantu (93,22 ± 5,89) x Bantu/Benin (51,58 ± 1,21) 

(p < 0,001); Bantu/Bantu (93,22 ± 5,89) x Benin/Benin (40,27 ± 0,88) (p < 0,001); ver gráfico 

8. 

Gráfico 8 - Níveis séricos de arginase I dos pacientes com AF em relação aos haplótipos do cluster da βs 
globina: Bantu/Bantu (n=26); Bantu/Benin (n=18) e Benin/Benin (n=6). Resultados expressos em valores de 
Média ± Erro padrão da média (EPM) e analisados pelo Teste One-way analysis of variance ANOVA, com pós-
teste Student Newman Keuls. a p < 0,001 vs Bantu/Bantu.   
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5 DISCUSSÃO 

 

A AF é caracterizada pela presença da HbS em homozigose e está associada a um 

quadro clínico heterogêneo, variando desde a presença de anemia hemolítica grave à 

ocorrência de crises dolorosas, resultando em fenômenos vasoclusivos. Possui 

morbimortalidade elevada, principalmente decorrente de infecções associadas, sendo 

necessário o desenvolvimento de estudos que possam vir a estabelecer marcadores de 

prognóstico para os quadros clínicos mais graves da doença (STEINBERG; RODGERS, 

2001). 

A AF é uma doença genética autossômica recessiva caracterizada pela anemia 

hemolítica. No entanto, o grau de hemólise varia entre os pacientes e 

a sua intensidade é modulada pela expressão da HbF, co-associação com a α-talassemia e com 

os haplótipos do cluster da βs-globina. Também é susceptível de ser influenciada por outros 

genes importantes na fisiopatologia da doença (KATO; GLADWIN; STEINBERG, 2007). 

Em relação à análise da contagem de reticulócitos observou-se uma elevação 

significante nos grupos de pacientes com AF em relação ao controle. Reticulocitose é uma 

resposta em decorrência ao processo hemolítico tanto por mecanismo extravascular ou 

intravascular. Resultado sugere que essa elevação se deve ao fato da AF se tratar de uma 

anemia hemolítica crônica, com uma eritropoese eficaz. Cortellazzi et al. (2003) 

demonstraram uma diferença significante na contagem de reticulócitos em pacientes adultos 

com AF em relação ao grupo controle (HbAA) em São Paulo. O grupo atribuiu o aumento da 

contagem de reticulócitos ao aumento da expansão da linhagem eritroide. 

Novos marcadores estão sendo descritos como moduladores da clínica da AF, 

dentre eles destacam-se a LDH, enzima associada ao quadro clínico de hiper-hemólise 

(STEINBERG, 2005; KATO; GLADWIN; STEINBERG, 2007; TAYLOR et al., 2008). No 

presente estudo verificou-se um aumento significante da LDH sérica nos pacientes com AF 

em relação ao grupo controle. Resultado atribuído ao processo hemolítico crônico na AF 

mesmo em estado basal. Resultados concordantes com o estudo de Elias et al. (2012), que 

obtiveram um aumento significante de LDH em relação ao grupo controle na mesma 

população em estudo em estado basal. Stojanovic et al. (2012) verificaram uma elevação nos 

níveis séricos de LDH em pacientes com AF tanto em estado basal como em crises agudas de 

vasoclusão. Taylor et al. (2008) sugerem o uso da determinação de LDH em pacientes com 

AF, em estado basal, como marcador preditivo de maior risco de mortalidade, com 
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intervenções precoces em decorrência da infrequência de episódios de vasoclusão.  Najim e 

Hassan (2011) em um estudo prospectivo avaliaram a LDH como marcador de crises vaso-

oclusivas, em crianças e adolescentes com AF, durante as crises de vasoclusão e em estado 

basal. O grupo concluiu que a LDH é um marcador bioquímico eficiente da gravidade da dor 

durante os episódios de vasoclusão. 

Em relação ao parâmetro do ácido úrico foi obtido um aumento significante do 

mesmo nos pacientes com AF quando comparados ao grupo controle. Resultado que sugere 

uma relação entre a elevação do ácido úrico com o processo hemolítico na AF. Cerqueira et 

al. (2011) mostraram uma correlação positiva do ácido úrico com os seguintes marcadores de 

hemólise: bilirrubina total e indireta em pacientes com AF na Bahia. O estudo de Al-Naama; 

Al-Sadoon e Al-Sadoon (2000), realizado no Iraque, mostrou que o nível de ácido úrico foi 

mais elevado em pacientes com AF, em comparação com o grupo controle. O grupo atribuiu à 

elevação do ácido úrico na doença devido ao aumento da atividade da MO e a renovação dos 

ácidos nucleicos que podem ocorrer durante o processo hemolítico. Esse mecanismo está 

associado a outras doenças, incluindo a AF (REYNOLDS, 1983). 

Os resultados do presente estudo demonstram um aumento nos níveis de arginase 

I quando comparado com o grupo controle. Resultados indicam que o aumento da arginase I 

está relacionado com o aumento da hemólise intravascular presente na AF. Resultados que 

corroboram com um estudo realizado por Vilas-Boas et al. (2010) que obtiveram uma 

diferença significante na dosagem sérica de arginase em 50 pacientes adultos com AF em 

relação ao grupo controle na Bahia. Os dados do estudo demonstram que a arginase I, assim 

como a LDH, é um marcador de hemólise intravascular que se encontra aumentada na AF em 

estado estacionário podendo ser utilizada na prática como um modulador preditivo de 

hemólise. 

Nosso estudo verificou uma diferença significante na comparação entre a Hb e os 

haplótipos (p < 0,05), sendo a menor concentração de Hb no grupo Bantu/Benin. Nagel et al. 

(1991) demonstraram que o haplótipo Bantu está associado a uma piora no grau da anemia na 

AF. O grupo atribui que o mesmo está relacionado com um quadro anêmico mais grave, em 

decorrência do baixo percentual de HbF.  

A concentração da HbF é um dos moduladores genéticos mais conhecidos e de 

importância clínica na AF. O aumento da concentração da HbF está associado com a 
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diminuição da falcização dos eritrócitos e, consequentemente, ao processo hemolítico em 

pacientes com AF (BAILEY et al., 1992). 

No presente estudo não foi encontrada diferença significante na comparação entre 

os níveis de HbF com os haplótipos (p > 0,05), no entanto houve uma tendência de queda na 

concentração da HbF no haplótipo Bantu/Bantu em relação aos demais. Resultados 

discordantes com a literatura, em que os estudos demonstram uma queda significante da HbF 

no haplótipo Bantu em relação aos demais haplótipos (NAGEL et al., 1984; RIEDER et al., 

1991; STEINBERG et al., 1995; STEINBERG et al., 1997). Belisário et al. (2010) avaliaram 

a influência dos haplótipos do cluster da βs-globina no perfil clínico e nos parâmetros 

hematológicos em crianças brasileiras com AF. O grupo não constatou associação 

significativa entre os haplótipos do cluster da βs-globina com a Hb, HbF, VCM, HCM, 

contagem dos leucócitos e dos reticulócitos e com a síndrome torácica aguda, transfusões de 

sangue, sequestro esplênico e com o AVC. 

Não houve associação dos haplótipos do cluster da βs-globina com a contagem de 

reticulócitos. Resultado concordante com Belisário et al. (2010) e discordante com os de  

Rusanova et al. (2011) que verificaram um aumento significativo no número de reticulócitos 

nos pacientes adultos com AF no haplótipo Bantu em relação aos demais haplótipos. Deve-se 

ressaltar que o estudo de Rusanova et al. (2011) foi realizado em pacientes com AF sem uso 

da HU. Estudos vêm demonstrando que a HU tem um papel importante na modulação do 

processo hemolítico (GLADWIN et al., 2002; NAHAVANDI et al., 2002). A hipótese da não 

associação da contagem de reticulócitos com os haplótipos pode ser atribuída ao uso da HU. 

A reticulocitose está relacionada a um aumento no processo hemolítico (ADEKILE, 1994). 

Em nosso estudo a comparação dos níveis séricos de LDH entre os três grupos 

não apresentou diferença significante, porém o haplótipo Bantu/Bantu apresentou uma 

tendência à elevação do nível de LDH em relação aos demais grupos. O resultado obtido 

sugere que o haplótipo Bantu pode estar relacionado a uma anemia hemolítica mais 

acentuada. Os diferentes haplótipos da AF estão relacionados a um quadro clínico e a níveis 

de HbF variados, sendo o haplótipo Bantu associado a níveis diminuídos de HbF (< 5%) e 

quadro clínico mais grave (NAGEL, 1984; POWARS, 1991). 

 Uma elevação da atividade da arginase eritrocítica com uma diminuição 

correspondente do nível de óxido nítrico (NO) tem sido implicada na patofisiologia da AF. 

Estudos recentes têm mostrado que a hidroxiuréia (HU) aumenta a produção de NO, o qual 
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aumenta a atividade da guanilato ciclase solúvel e da síntese da HbF (IKUTA; AUSENDA; 

CAPPELLINI, 2001; COKIC et al., 2003). Outros estudos também relataram um aumento na 

produção de NO em pacientes com AF em uso de HU (GLADWIN et al., 2002; 

NAHAVANDI et al., 2002). Um aumento na atividade da arginase e uma concomitante 

redução do nível de NO em pacientes AF também têm sido documentada na literatura (AZIZI; 

DROR; WALLIS, 1970). Iyamu et al. (2003) verificaram que o nível da atividade da arginase 

eritrocitária foi significativamente maior em pacientes com AF que não estavam em uso de 

HU em relação aos que faziam uso da droga. 

A avaliação da associação da arginase I com os haplótipos no presente estudo 

mostrou que houve uma diferença significante do perfil da mesma em relação aos referidos 

haplótipos. A arginase I foi significantemente mais aumentada no haplótipo Bantu/Bantu em 

comparação com os demais haplótipos. Resultado que associa o aumento da arginase I com o 

haplótipo Bantu na AF. Vilas-Boas et al. (2010), estudando 50 pacientes com AF na Bahia, 

demonstraram uma associação positiva da arginase I com os seguintes marcadores de 

hemólise: bilirrubina total, bilirrubina indireta e aspartato aminotransferase.  

Os resultados do presente estudo demonstram que pacientes adultos com AF 

apresentam um perfil aumentado dos marcadores de hemólise mesmo no estado basal e que a 

arginase I foi o marcador de hemólise que apresentou associação com o haplótipo Bantu. A 

arginase I é um marcador de hemólise que pode ser utilizado como modulador da evolução 

clínica na AF. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Os marcadores de hemólise: contagem de reticulócitos, LDH, ácido úrico e 

arginase I em pacientes com AF em estado basal apresentaram-se significativamente elevados 

em relação ao grupo controle; 

Quanto à associação dos haplótipos com a Hb periférica e a HbF verificou-se uma 

diminuição da Hb periférica com o haplótipo Bantu/Benin em relação aos demais e uma 

tendência a diminuição da HbF com o haplótipo Bantu;  

A arginase I apresentou um aumento significante com o haplótipo Bantu.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

_____________________________________________________________________________ 

 

UFC  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E 

ENFERMAGEM (FFOE) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

           Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada 

“IMPACTO DOS HAPLÓTIPOS DO GENE βS SOBRE OS MARCADORES DE 

HEMÓLISE EM PACIENTES COM ANEMIA FALCIFORME EM ESTADO 

BASAL”, que tem como objetivo pesquisar se a presença de uma alteração nas células do 

sangue que pode estar relacionada com o aumento de hemólise e o prognóstico dos pacientes 

com Anemia Falciforme acompanhados no ambulatório do Serviço de Hematologia do 

Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). Caso aceite participar, será coletada do Sr 

(a) uma pequena quantidade de sangue para que possamos analisar se existe influência entre 

estes elementos e se esses mesmos elementos possam ser responsáveis por fatores que 

agravem seu estado de saúde.  

A participação do (a) Sr (a) na pesquisa será voluntária e consciente, não havendo 

qualquer forma de pagamento ou compensação material. Informo que o Sr (a) pode desistir de 

participar da pesquisa, a qualquer momento, sem causar nenhum prejuízo em seu 

acompanhamento médico no HUWC. Sua identidade será mantida em sigilo absoluto, sendo a 

divulgação dos resultados totalmente proibida a terceiros, ficando restrita à discussão 

acadêmica de caráter científico e, ainda assim, sem qualquer possibilidade de identificação 

dos pacientes. Será, no entanto, permitido o acesso às informações sobre procedimentos 

relacionados à pesquisa. 

Convido o Sr (a) a participar da pesquisa, em caso de dúvida, poderá comunicar-

se com a pesquisadora Juliane Almeida Moreira, que reside na Rua Rubi, 100, bairro Barra 
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Nova, Caucaia - CE. Fone: (0xx85) 3366-8264 / 9941-3189. Para informações sobre 

questões éticas relacionadas a esse estudo, o Sr (a) poderá dirigir-se ao: Comitê de Ética 

em Pesquisa na Rua Capitão Francisco Pedro, 1290 – Rodolfo Teófilo – 60430-370 – (85) 

3366. 8589 – Fortaleza – CE.   

Portanto, necessitamos que o Sr (a) autorize a coleta de 16 mL de sangue e das 

informações necessárias para que seja realizada a pesquisa. A coleta de sangue será realizada 

por profissionais experientes, com material descartável e com todos os cuidados necessários 

para minimizarem os riscos ao paciente no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará 

(HEMOCE), localizado na Av. José Bastos, 3390, Rodolfo Teófilo.  

Esse documento será impresso em duas vias, ficando uma delas com o 

entrevistado e a outra com a pesquisadora.  

Certo e ciente dos detalhes acima descritos, e, por concordar na íntegra com todos 

os termos acima expostos, manifestos, por vontades próprias, livres e conscientes, o propósito 

de participar do presente estudo. 

 

                                                   Fortaleza,____ de _________________ de ______. 

                                                     

                                                   _________________________________________ 

                                                              Assinatura do participante da pesquisa 

                                                                              

                                                  __________________________________________ 

                                                                       Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE B – Distribuição dos haplótipos βs dos 50 pacientes com AF acompanhados 
no ambulatório do Serviço de Hematologia do HUWC.  

 

PACIENTES HAPLÓTIPOS PACIENTES HAPLÓTIPOS PACIENTES HAPLÓTIPOS 

M A C V Bantu/Bantu G M L Bantu/Bantu E L S Benin/Benin 

C A L Bantu/Bantu F L F V Bantu/Bantu A M S Benin/Benin 

O S L Bantu/Bantu R C S Bantu/Bantu L O S Benin/Benin 

A G C Bantu/Bantu E M S Bantu/Bantu M E S Benin/Benin 

M T M Bantu/Bantu A S P Bantu/Benin D S O Benin/Benin 

J M N S Bantu/Bantu F B M L Bantu/Benin M E S Benin/Benin 

A C L S Bantu/Bantu M S R Bantu/Benin   

G F R Bantu/Bantu F V C Bantu/Benin   

F J L Bantu/Bantu M C L O Bantu/Benin   

M A C Bantu/Bantu F E F S Bantu/Benin   

I R S Bantu/Bantu V T S Bantu/Benin   

E B N Bantu/Bantu E B L F Bantu/Benin   

J A L Bantu/Bantu A P C M Bantu/Benin   

R D L Bantu/Bantu M S S Bantu/Benin   

M H S S Bantu/Bantu J C F Bantu/Benin   

E F A Bantu/Bantu R P P Bantu/Benin   

J T P Bantu/Bantu L P S Bantu/Benin   

C A C S Bantu/Bantu L O S Bantu/Benin   

I L L Bantu/Bantu E S O Bantu/Benin   

P A F Bantu/Bantu M S S Bantu/Benin   

L C P Bantu/Bantu R P P Bantu/Benin   

A F R Bantu/Bantu E M S Bantu/Benin   

FONTE: LABORATÓRIO DE HEMOGLOBINOPATIAS DE DOENÇAS GENÉTICAS E HEMATOLÓGICAS – UFC (2012). 
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