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RESUMO 

A anemia falciforme (AF) é a doença hereditária mais comum no Brasil e está 

presente em cerca de 0,1 a 0,3% da população afrodescente. A doença é uma 

homozigotia causada pela mutação de um único nucleotídeo (Glu6Val no gene Hb 

S) que altera a função da célula vermelha no organismo, o que implica em 

alterações nos componentes da membrana e, em conseqüência, o evento de 

falcização das hemácias, desencadeando crises de vaso-oclusão. Nesse trabalho 

objetivamos identificar, quantificar e correlacionar alterações em glicoproteínas da 

membrana eritrocitária associados com o quadro e evolução clínica da enfermidade, 

utilizando cromatografia de troca iônica (IEC) e SDS-PAGE. Foram realizadas 

cromatografias de troca iônica em proteínas de membrana extraídas de hemácias de 

sangue periférico de 31 portadores de AF. Os cromatogramas revelaram diferenças 

significativas quanto à concentração de proteínas presentes nas membranas das 

hemácias quando relacionamos absorbância/faixa de eluição entre pacientes sem 

crises e voluntários sem diagnóstico de AF; dependendo das manifestações clínicas, 

pacientes podem apresentar diferenças nas concentrações protéicas. SDS-PAGE 

1D revelou a presença de proteínas distintas, sugerindo que há diferenças no tipo e 

na concentração das proteínas de membrana de hemácias falcêmicas (tanto em 

pacientes sem crise, quanto em crise) quando relacionadas àquelas extraídas da 

membrana de hemácias não falcêmicas. Na SDS–PAGE 2D foram identificados 254 

spots, dos quais 8 spots não foram identificados pelo programa TagIdent. A maioria 

dos spots estavam distribuídos na faixa de pH 7-10, com predomínio de proteínas 

com massa molecular menor ou igual a 20 KDa. Nossos resultados sugerem que 

análise das células falcêmicas por IEC, acompanhadas de SDS-PAGE (1D e 2D), 

permitiu diferenciar e caracterizar parcialmente proteínas de membrana de hemácias 

de pacientes (sintomáticos e assintomáticos) com AF quando relacionadas ao 

controle, sem diagnóstico de AF. Nossos dados reforçam a variedade de 

biomoduladores relacionados AF, sugerindo que sua identificação é de suma 

importância para o estudo da adesão entre células falcêmicas e destas ao endotélio, 

o que pode desencadear a vasoclusão, resultando em diversos sintomas. 

Palavras chaves: Anemia falciforme, proteínas, membrana. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Sickle cell anemia (SCA) is the most common hereditary disease in Brazil and 

is present in about 0.1 to 0.3% of the population of African origin. This disease is 

caused by homozygous mutation of a single nucleotide (Glu6Val gene Hb S) that 

modify the function of the red cell in the body, which implies changes in membrane 

components and, consequently, the event sickling of red blood cells, causing vaso-

occlusion. In this work we aim to identify, quantify and correlate changes in 

erythrocyte membrane glycoproteins associated with the framework and clinical 

evolution of the disease, using ion exchange chromatography (IEC) and SDS-PAGE. 

Were performed ion exchange chromatography on membrane proteins extracted 

from peripheral blood erythrocytes of 31 patients with AF. The chromatograms 

showed significant differences in the concentration of protein present in the 

membranes of red blood cells when we relate absorbance / elution range between 

seizure freedom and volunteers without a diagnosis of AF, depending on the clinical 

manifestations, patients may show differences in protein concentration. 1D SDS-

PAGE revealed the presence of distinct proteins, suggesting that there are 

differences in the type and concentration of membrane proteins in sickle erythrocytes 

(both in patients without crisis as a crisis), when related to those extracted from red 

cells not anemic. In SDS-PAGE 2D 254 spots were identified, of which 8 spots were 

not identified by the program TagIdent. Most spots were distributed in the pH range 

7-10, with a predominance of proteins with molecular weight less than or equal to 20 

kDa. Our results suggest that analysis of sickle cells by IEC, followed by SDS-PAGE 

(1D and 2D), allowed differentiation and partially characterize membrane proteins of 

erythrocytes of patients (symptomatic and asymptomatic) with AF when related to 

volunteers without a diagnosis of AF . Our data reinforce the variety of biomodulation 

related AF, suggesting that their identification is of paramount importance for the 

study of adhesion between these cells sickle and the endothelium, which triggers 

vaso-occlusion, resulting in various symptoms. 

Key words: Sickle cell anemia, protein, membrane. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A anemia falciforme é a doença hereditária mais comum no Brasil, está 

presente em cerca de 0,1 a 0,3% da população afrodescente (BANDEIRA, 1999). 

Foi descrita pela primeira vez em 1910, pelo médico James Herrick, cardiologista em 

Chicago que a observou num paciente negro com problemas respiratórios. A anemia 

falciforme ocorre em indivíduos homozigóticos e resultando na substituição em um 

nucleotídeo do gene da beta-globina.  

Devido às alterações físico-químicas na estrutura a hemoglobina S (HbS), que 

em estado desoxigenado polimeriza-se levando a hemácia a apresentar um formato 

de foice e tornando sua membrana mais rígida, o que limita e/ou impede sua 

circulação pelos capilares, podendo resultar na interrupção do fluxo sanguíneo e 

consequente crise dolorosa vasoclusiva (LOUREIRO e ROZENFELD, 2005). 

A ocorrência de vasoclusão, principalmente em pequenos vasos, representa o 

evento fisiopatológico determinante na origem da grande maioria dos sintomas 

presentes no quadro clínico dos pacientes com anemia falciforme, devido a uma 

anemia hemolítica crônica e por eventos agudos e potencialmente letais, podendo 

haver dor intensa, lesões isquêmicas teciduais e danos em todos os órgãos e 

sistemas (cérebro, coração, fígado, rins, pele, olhos, esqueleto e pulmões), como, 

por exemplo, a síndrome torácica aguda (BRASIL, 2009). 

As manifestações clínicas da doença ocorrem a partir do primeiro ano e 

estendem-se durante toda a vida (LOUREIRO e ROZENFELD, 2005). A anemia 

falciforme apresenta múltiplas complicações e um alto grau de variabilidade 

fenotípica (DWORKIS et al, 2010). As causas mais prováveis dessa variabilidade 

são fatores modificadores da doença. Esses fatores incluem a hemoglobina fetal ou 

hemoglobina F (HbF), anormalidades da membrana das hemácias e o aumento da 

adesão ao endotélio (KAKHNIASHVILI et al, 2005). 

A membrana eritrocitária contém uma rede de proteínas em unidades 

hexagonais, que formam o citoesqueleto, e as proteínas integrais imersas na 

bicamada lipídica, todas de fundamental importância para a manutenção da 

integridade e da forma celular, e classificadas pela sua mobilidade eletroforética em 

gel de poliacrilamida (BENNETT, 1981; CHANG et al, 2004). 

O desenvolvimento de técnicas de laboratório que favorecem a tomada de 

decisões no consultório médico tem progredido substancialmente e proporcionando 
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informações fundamentais sobre as condições do paciente e seu prognóstico, 

podendo também em muitos casos auxiliar o médico na escolha do melhor 

tratamento para o paciente. 

Como a anemia falciforme implica em modificação da membrana do eritrócito, 

torna-se importante o reconhecimento de marcadores moleculares relacionados à 

progressão da doença. Para tanto, neste trabalho objetivamos: Identificar e 

quantificar glicoproteína(s) da membrana eritrocitária de pacientes com anemia 

falciforme que possa(m) ser utilizadas como marcador(es) de progressão da doença; 

Identificar glicoproteínas membranares relacionadas à anemia falciforme, utilizando 

como ferramenta cromatografia de troca iônica e PAGE-SDS 1D e 2D; Isolar e 

caracterizar estes marcadores e correlacionar alterações em glicoproteínas da 

membrana eritrocitária de portadores de anemia falciforme com seu quadro clínico e 

sua evolução clínica visando identificar critérios que possam ser usados como 

fatores prognósticos, possibilitando a prevenção das crises vasoclusivas e o 

acompanhamento laboratorial da evolução da doença. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Revisão bibliográfica 

 

2.1.2. A anemia falciforme 

 

A anemia falciforme foi primeiramente descrita por Dr. James B. Herrick, um 

médico no Hospital Presbiteriano e professor de medicina da Rush Medical College, 

em Chicago, Illinois, através de um estudo de caso de um estudante indiano, Walter 

Clement Noel. Nessa época, foi caracterizada como uma anemia hemolítica com 

alteração morfológica das hemácias que apresentavam formas peculiares alongados 

sugerindo uma forma de foice, assim dando a denominação anemia falciforme para 

a enfermidade (THE NATIONALINSTITUTESOF HEALTH, 2012). Desde essa 

observação há mais de 100 anos o distúrbio chamado para estas células tornou-se 

uma das doenças com busca de entendimento nos níveis celular e genômica, 

levando para o estudo científico da genética humana, biologia molecular e 

proteômica. 

A doença falciforme é a enfermidade genética mais prevalente em todo o 

mundo, aproximadamente 7% da população mundial (LOUREIRO et al, 2005) 
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estando presente notadamente, na África e em todos os países em que existe 

miscigenação racial com o povo africano na formação étnica da população. 

Estima-se que a doença surgiu nos países do centro-oeste africano, da Índia 

e do leste da Ásia, há cerca de 50 a 100 mil anos, entre os períodos paleolítico e 

mesolítico (NAOUM, 2000; WHO, WORKING GROUP,1982). Evidências de estudos 

estruturais de DNA sugerem que a mutação falciforme surgiu em pelo menos três 

ocasiões separadas na África e como uma quarta mutação independente na 

província oriental da Arábia Saudita ou a Índia (SERJEANT, 1993). 

Embora ainda permaneça desconhecido o motivo da mutação do gene da 

hemoglobina normal (HbA) para o gene da hemoglobina S (HbS), alguns estudos 

apontam para a alta taxa de hemoglobina alterada que propiciava uma forma de 

defesa do organismo humano, pois apresentavam a capacidade de dificultar a 

evolução da malária no corpo quando picados pelo mosquito transmissor. 

Por causa da grande miscigenação no Brasil a prevalência da anemia 

falciforme é cerca de 0,1 a 0,3% da população, sendo fortemente relacionada ao 

percentual de afrodescendentes em cada região. Na região Nordeste há um caso 

novo para cada quinhentos nascidos vivos na Bahia; no Sudeste, principalmente nos 

estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, apresenta números intermediários com 

um caso novo para cada 1.200 nascimentos e na região Sul um caso novo para 

cada 8 mil nascidos vivos no Rio Grande do Sul. (LOBO et al, 2007). 

Um estudo realizado no laboratório da Universidade Estadual Paulista - 

UNESP de São José do Rio Preto com 101 mil amostras de sangue de 65 cidades 

das regiões brasileiras, mostraram que a prevalência do gene bS é maior na região 

norte (4,49%) e decresce gradativamente em direção ao sul: nordeste (4,05%), 

centro-oeste (3,11%), sudeste (1,87%] e sul (1,87%), na amostra total (negros e 

brancos)( NAOUM, 2000). 

Nos demais países, a África a cada 100 indivíduos, um desenvolve a doença, 

sendo a maior carga de anemia falciforme (AF) é na região Subsaariana, onde 75% 

dos 300.000 nascimentos de crianças afetadas (MAKANI et al, 2011), embora os 

dados atuais sejam insuficientes para suportar afirmações definitivas, são 

consistentes com uma mortalidade precoce de 50% a 90% entre as crianças 

nascidas na África com anemia falciforme. Alguns estudos informaram ter 

encontrado uma frequência de SS entre os adultos africanos em idade reprodutiva 

de até 20% do número esperado. 
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Devidos a atuais padrões de migração global, o número de portadores do 

gene da hemoglobina falciforme tem aumentado na Europa, e é estimada em cerca 

de 1% da população total seja portadora da enfermidade. Como tal, muitos países 

europeus introduziram programas de detecção precoce de hemoglobinopatias em 

recém-nascidos (PECES e PECES, 2011).  

Na Holanda, por exemplo, devido a um aumento da imigração de pessoas 

provenientes do Suriname, as Antilhas Holandesas e dos países africanos a 

prevalência de anemia falciforme está em ascensão. Um estudo com apenas 30%, 

dos 400 serviços hospitalares holandeses, onde pacientes com hemoglobinopatias 

foram registrados, indicou uma população de pelo menos 450 doentes com anemia 

falciforme. Isto implica que o tratamento de pacientes com anemia falciforme será 

cada vez mais exigido tanto na clínica geral, internistas e hematologistas, nesse país 

(SCHNOG et al, 2004). 

2.1.3 Hemoglobina 

 

A mutação responsável pela anemia falciforme é pequena, ou seja, envolve 

apenas um nucleotídeo de DNA de três milhões em cada célula humana, no entanto 

suficiente para alterar as propriedades bioquímicas da molécula de hemoglobina, do 

complexo de ferro e das proteínas que transportam o oxigênio dentro das hemácias. 

Há aproximadamente 280 milhões de moléculas de hemoglobina em cada 

hemácia. A hemoglobina adulta normal (Hb A) é constituída por quatro subunidades 

de globina: duas alfa (α) e duas beta (β), portanto tetraédrica, cuja função é a ligação 

de oxigênio (O2) que ocorre nas regiões onde se encontra o ferro, todas as quatro 

cadeias de globina devem trabalhar em conjunto a fim de que o processo para 

funcionar bem, ou seja, o transporte de oxigênio (O2) por todo o organismo. Outras 

hemoglobinas são também encontras no sangue: Hemoglobina fetal (HbF, α2γ2), 

presente na vida uterina até o início da pós-natal e a HbA2 (α2δ2.), uma variante da 

HbA de baixa frequência. As cadeias α contém 141 aminoácidos e as cadeias β, γ e 

δ contém 146. 

As hemácias humanas são caracterizadas pela sua forma discoide e a sua 

capacidade de sofrer deformação extensa passiva durante a passagem repetidas 

vezes através dos capilares estreitos durante o seu período de vida de 120 dias na 

circulação.  



19 

 

A hemoglobina falciforme (Hb S) precipita na solução em resposta a hipóxia e 

pH baixo, formando polímeros de comprimento que distorcem a forma e alterar a 

flexibilidade das hemácias do sangue (BROWN e et al, 2003). A manifestação mais 

dramática de deformação das hemácias é observada durante o seu trânsito entre os 

cordões do baço para o seio do baço. A perda dessa capacidade da deformidade 

celular não só compromete a capacidade da hemácia para executar a sua função de 

fornecimento de oxigênio aos tecidos (XIULI AN e MOHANDAS, 2008), mas também 

pode levar a sua interrupção prematura da circulação. Por exemplo, no caso de 

pacientes com a anemia falciforme ao manifestar esplenomegalia, com recorrência 

da crise, é sugerido a remoção do baço ainda na infância. Com o resultado de uma 

série de alterações na morfologia e função as hemácias falcêmicas encurtam o 

tempo de vida para em média de 16 a 20 dias, quando comparadas as hemácias 

normal. 

Um dos principais contribuintes para a variação da anemia falciforme é a 

hemoglobina fetal (HbF), a principal forma de hemoglobina no corpo antes do 

nascimento. Ela é constituída de duas subunidades: α2γ2. Enquanto a maioria dos 

adultos tendem a ter baixas concentrações de HbF (cerca de 1%), alguns têm mais 

do que a média. Pacientes com anemia falciforme que têm uma maior concentração 

de HbF tendem a ter manifestações clínicas mais leves, com menos crises dolorosas 

e eventos adversos. Os cientistas atribuem esta diferença primariamente para o fato 

de HbF inibir a polimerização de hemoglobina falciforme (FRIEDRICH, 2011). A 

persistência da HbF em portadores de AF, torna a doença menos sintomática em 

razão da afinidade da HbF pelo oxigênio, diminuindo o fenômeno de afoiçamento, 

levando a redução da morbimortalidade da patologia, influenciando diretamente na 

qualidade de vida desses. Foi descoberto que a variação genética em três loci do 

clusters Hb S principal no 11p cromossômicas, região HBS1L-MYB no cromossomo 

6q e BCL11A no cromossomo 2p, foram demonstrados que influenciam nos níveis 

de HbF e na severidade da doença na talassemia beta e anemia falciforme 

(TSHILOLO et al, 2012). 

Pacientes com anemia falciforme na Arábia Saudita e Índia, que herdam uma 

determinante genética para hemoglobina fetal elevada normalmente têm um quadro 

clínico leve para o distúrbio. Além disso, o Estudo Cooperativo da Doença 

Falciforme identificou a HbF como um importante fator prognóstico para diversas 

complicações clínicas, incluindo os eventos dolorosos, síndrome torácica aguda e 
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morte. Estas observações clínicas e epidemiológicas forneceu pistas importantes 

sobre o papel benéfico da HbF na melhoria das complicações clínicas dos 

portadores da anemia falciforme como também na talassemia β (FATHALLAH e 

ATWEH, 2006). 

 

2.1.4 Fisiopatologia da doença falciforme 

 

A doença é caracterizada por uma alteração primária, resultado da simples 

substituição pontual de uma base nitrogenada, adenina por timina (GAT - GTT), no 

sexto códon do exon 1 no DNA do cromossomo 11, ocasionando o surgimento de 

uma hemoglobina patológica. A simples troca de bases nitrogenadas no DNA, ao 

invés de codificar a transcrição do aminoácido ácido glutâmico, irá produzir o 

aminoácido valina, que entrará na 6ª posição da sequência de aminoácidos que 

compõem a cadeia β da hemoglobina, modificando sua estrutura molecular, sendo a 

mesma em todo paciente (MURADOR e DEFFUNE, 2007). 

A polimerização da hemoglobina S (Hb S) ocorre devido à formação de 

estruturas insolúvel de fibras alinhadas à medida que ocorre a desoxigenação na 

região, assim a hemácia vai tomando a forma de foice, sendo esse processo 

denominado de falcização. Se esse processo ocorrer em tempo maior o trânsito da 

circulação sanguínea é interrompido, devido às hemácias possivelmente se ligar ao 

endotélio vascular, que ligam outras hemácias que conduz a uma cascata complexa 

de acontecimentos que afetam não só hemácias, mas também neutrófilos, 

plaquetas, células endovasculares, e o sistema de coagulação (MABAERA et al, 

2008). Devido à interrupção do fluxo sanguíneo determina-se a vasoclusão, que 

determina a ocorrência episódios de dor e lesão de órgãos. 

A ocorrência de vasoclusões, principalmente em pequenos vasos, representa 

o evento fisiopatológico determinante na origem da grande maioria dos sintomas 

presentes no quadro clínico dos pacientes com anemia falciforme, e estão sujeitos a 

muitas complicações debilitantes tais como crises álgicas, crises hemolíticas; úlceras 

de membros inferiores; síndrome de torácica aguda; sequestro esplênico, crises 

alérgicas; priapismo; necrose asséptica de fêmur; retinopatia; insuficiência renal 

crônica; autoesplenectomia; acidente vascular cerebral, danos aos pulmões, ao 

coração, entre outros (MURADOR e DEFFUNE, 2007). 
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A anemia falciforme é uma anemia hemolítica crônica hereditária com 

inúmeras consequências clínicas devido aos vários fatores influenciam o grau de 

polimerização da desoxiHbS nas hemácias: o grau de desidratação celular, o tempo 

de trânsito dos glóbulos vermelhos na microcirculação, a (CHCM), entre outros 

fatores em nível celular e sistêmico (ZAGO, 2001), pode-se incluir fatores ambientais 

tais como infecções, nutrição (JASTANIAH, 2011),circunstâncias sociais, variação 

geográfica e climática que contribuem para o estado clínico da doença. 

A vasoclusão e a isquemia em anemia falciforme envolve não apenas a 

polimerização da hemoglobina falciforme (HbS), mas também as interações entre as 

hemácias com as plaquetas, o endotélio, os leucócitos e os fatores plasmáticos 

formando um agregado de células que impedem o fluxo sanguíneo.  

A adesão das hemácias é aumentada e estatisticamente correlacionada com 

a gravidade da anemia falciforme, assim a adesão das hemácias também esta 

relacionada a outras moléculas como a exposição à integrina alpha4beta1 (Very 

Late Antigen-4, VLA-4), que se liga à molécula de adesão celular vascular (VCAM-1) 

e a concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) (WAUTIER e 

WAUTIER, 2011). 

As hemácias SS variam entre si na sua capacidade de interagir à ligantes de 

matriz extracelular e células endoteliais, e a subpopulação de células que aderem a 

um substrato particular, pode variar com o ligante e o seu receptor (UDANI et 

al,1998). 

2.1.5 Principais sintomas relacionados à anemia falciforme 

 

Os pacientes com anemia falciforme possuem quadro clínico heterogêneo 

devido aos fatores que alteram a gravidade clínica da doença, e os primeiros sinais 

e sintomas da doença aparecem logo nos primeiros meses de idade devido à 

distorção das hemácias que causam anemia, vasoclusões, acidente vascular 

cerebral, crises de dor, disfunção orgânica dentre outros. O risco de morte precoce é 

maior entre os pacientes que tiveram complicações graves, como síndrome torácica 

aguda recorrente, insuficiência renal e hipertensão pulmonar (JASTANIAH, 2011). 
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2.1.5.1 Crises de falcização e dores 

Os portadores de anemia falciforme apresentam períodos em que não 

apresentam manifestações clínicas, este estado é chamado de “sem crises” e segue 

com suas atividades normais, até que este entra em crises de falcização devido ao 

estresse oxidativo que envolve as hemácias que são acompanhadas por episódios 

agudos dolorosos. A dor em anemia falciforme começa cedo na vida, aumenta de 

gravidade com a idade, e é particularmente difícil de tratar. Essas crises de dor 

duram normalmente de 4 a 6 dias, podendo, às vezes, persistir por semanas. Alguns 

pacientes convivem com dor difusa diária, sem apontar especificamente locais de 

dor (ZAGO e SILVA, 2007). Hipóxia, infecção, febre, acidose, desidratação e 

exposição ao frio extremo podem precipitar as crises álgicas (BRASIL, 2006). A 

fisiopatologia de AF é agravada pela inflamação, vasculopatia, lesões aos órgãos, e 

neuropatia, cada uma pode contribuir para a dor (DIVYANSHOO et al, 2010). As 

crises dolorosas são responsáveis pela maioria dos casos de atendimentos de 

emergência e hospitalização, assim como pela má qualidade de vida dos pacientes 

acometidos. (SILVA e MARQUES, 2007). A alta taxa de internações por dor está 

associada à mortalidade precoce em adultos com anemia falciforme (DARBARI et al, 

2012). 

 

2.1.5.2 Vasoclusão 

A causa imediata de Vasoclusão (VOC) é a interrupção da microcirculação da 

medula óssea por hemácias falciformes (DARBARI et al, 2012). Os potenciais 

mecanismos podem levar a VOC envolvem várias alterações patológicas, incluindo 

pneumonia, febre, reação de fase aguda, hipercoagulabilidade, neutrofilia, 

eosinofilia, trombocitose, citopático das hemácias, autoanticorpos, mediada 

aglutinação das hemácias e opsonização, diarréia e vômitos, que podem agir 

isoladamente ou em conjunto, que através de seus efeitos adversos sobre a 

(des)oxigenação da Hb e polimerização, desidratação, viscosidade sanguínea, o 

metabolismo das hemácias, a ativação pró-coagulante, a adesão intercelular e 

agregação, culminando em VOC grave (AHMED, 2011). 

Fatores como a taxa do hematócrito ser maior e a de hemoglobina fetal (HbF) 

inferior estão associados com aumento da taxa de VOC, e um elevado estado 

estacionário da concentração da lactato desidrogenase no soro (LDH) é associado 

com VOC menos frequentes em adultos com síndrome torácica aguda (SCA). Os 
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fatores de risco para VOC em crianças e adolescentes portadores de AF não estão 

bem definidas. O Estudo Cooperativo da Doença Falciforme (CSSCD), nos Estados 

Unidos (EUA) identificou a anemia grave e a leucocitose nos 2 primeiros anos de 

vida como fatores de risco para gravidade da doença incluindo VOCs frequentes 

com o aumento da idade (DARBARI et al, 2012). 

 

2.1.5.3 Sequestro esplênico 

 

A porcentagem de mortalidade entre crianças com anemia falciforme menores 

de 5 anos é de cerca de 25 a 30%, e a maioria das mortes neste grupo é por 

infecções secundária, sequestro esplênico ou crises aplásticas. É comum na infância 

a ocorrência de uma esplenomegalia decorrente da congestão pelo sequestro de 

hemácias falcizadas nos cordões esplênicos e sinusóides, que evolui com a 

formação de trombose e infartos, culminando com a atrofia e fibrose do órgão, este 

fenômeno é denominado de autoesplenectomia que ocorre geralmente até os 5 anos 

de idade (DI NUZZO e FONSECA, 2004). O sequestro esplênico é caracterizado por 

esplenomegalia, dolorosa, maciça, em crianças (baço 4-10 cm), acompanhado de 

anemia, com queda da Hb de 2 g/dl abaixo do valor basal, plaquetopenia menor que 

100.000 µL e reticulocitose, a recorrência da crise é em torno de 50%, sendo 

sugerido como tratamento definitivo a esplenectomia (ÂNGULO, 2003). 

2.1.5.4 Infecção 

 

As infecções são as complicações mais frequentes nos indivíduos com 

anemia falciforme, devido terem imunidade prejudicada e, portanto, são predispostos 

a infecções. A grande maioria dos pacientes vive em países subdesenvolvidos com 

alta prevalência e altas taxas de transmissão de infecções (AHMED, 2011). A 

preocupação com as infecções bacteriana invasiva nos indivíduos com anemia 

falciforme é o fato de haver um risco de 25 vezes maior de desenvolver infecções, 

entre elas estão: Streptococos pneumoniae, Salmonella spp, Hib, Escherichia coli e 

Klebsiella spp. Os indivíduos apresentam o risco de adquirir infecção pelo vírus da 

hepatite C através das transfusões que se submetem ao longo da vida por causa da 

doença. A prevalência de infecção pelo vírus da hepatite C varia de 2 a 30% nos 
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indivíduos com anemia falciforme, quando na população geral é estimada em 3% (DI 

NUZZO e FONSECA, 2004). 

2.1.5.5 Complicações cardíacas e pulmonares 

 

Marcadores de ecocardiográficos de elevada pressão arterial pulmonar tem 

sido associada à alta taxa de mortalidade em alguns estudos em adultos com 

anemia falciforme. A hipertensão pulmonar foi definida como média pressão da 

artéria pulmonar de 25 mmHg ou maior.  A Mortalidade hipertensão pulmonar em 

anemia falciforme é alta, e abordagens terapêuticas eficazes direcionadas a essa 

população ainda são necessários (MEHARI et al, 2012). 

 

2.1.6 Diagnóstico da doença 

 

Dentre os testes utilizados para detectar a hemoglobina estão o acetato de 

celulose ou em agarose, em pH alcalino (pH variável de 8 a 9), focalização 

isoelétrica e HPLC específicos são realizadas com amostras de sangue, incluindo 

sangue de cordão umbilical, que é apenas utilizado para saber se o indivíduo é 

portador de anemia falciforme, traço falciforme ou não possuem a enfermidade. 

Também é possível que as hemoglobinas falciforme sejam detectáveis em fase 

precoce da vida fetal, a partir da 10ª a 12ª semana de gravidez, o que possibilitaria o 

diagnóstico pré-natal da anemia falciforme (DI NUZZO e FONSECA, 2004). 

O diagnóstico também é possível ser realizado através de fragmentos de 

restrição hibridizados com uma sonda radioativa, utilizando a enzima de restrição 

Mst II pode-se demonstrar uma diferença entre pessoas portadoras ou não de 

anemia falciforme devido a sequência nucleotídica de reconhecimento que é abolida 

pela mutação na hemoglobina S ( MUELLER, 1998). 

No Brasil, a anemia falciforme pode ser diagnosticada ainda nas primeiras 

semanas de vida da criança pelo teste do pezinho através do sangue coletado do 

calcanhar e acompanhado com o hemograma para confirmar o baixo nível de 

hemoglobina, prova de falcização e curva de fragilidade para diferir dos outros tipos 

de doença falciforme. 

O Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Triagem Neonatal por 

meio da Portaria Ministerial n.º 822 em junho de 2001, com o objetivo de 



25 

 

diagnosticar AF ainda nas primeiras semanas de vida da criança, o programa 

consiste em três fases: 

Fase I – Fenilcelonuria e Hipertiroidismo Congênito; 

Fase II – Inclui Hemoglobinopatias; 

Fase III – Inclui Fibrose Cística. 

Esse exame apenas dar o diagnóstico de ser portador da doença, no entanto, 

através deles não é possível fazer o acompanhamento da evolução clínica da 

doença, não permitindo saber a possibilidade de crise com episódio de dores ou um 

acidente vascular. 

 

2.1.7 A biologia molecular da anemia falciforme 

 

Os indivíduos portadores de Anemia Falciforme devido a alteração na 

sequência de nucleotídeos do gene que codifica a cadeia da beta da globina através 

de uma a substituição de um nucleotídeo Adenina por uma Timina resulta um gene 

que, quando transcrito, codifica uma hemoglobina defeituosa (HbS) que altera a 

função das hemácias no organismo. 

A maioria das pessoas recebe dos seus pais os genes para hemoglobina 

(HbA), assim herdam um gene do pai e outro da mãe, e esses indivíduos são 

chamadas de AA. Para os indivíduos serem portadores de anemia falciforme 

recebem de cada genitor uma hemoglobina (HbS) e portanto elas são SS, forma 

homozigota para a doença. E quando herda de um dos pais o gene para 

hemoglobina (HbA) e do outro o gene da hemoglobina (HbS), ou seja, ela é AS, 

heterozigota, e nesse caso esses indivíduos são considerado com traço falciforme, 

em que são saudáveis e nunca desenvolvem a doença. 

Na forma homozigota (HbS), o indivíduo desenvolve desde os três meses de 

vida a forma mais grave da doença, caracterizada pela obstrução dos vasos 

sanguíneos, que conduzem diferentes complicações clínicas. Devido à substituição 

dos nucleotídeos, pode-se originar aminoácidos diferentes durante a tradução do 

RNA mensageiro (mRNA), produzindo proteínas que estejam envolvidas no 

processo fisiopatológico da doença. 

Os indivíduos são geneticamente diferentes e que algumas dessas diferenças 

representam mutações genéticas patológicas, sendo muito provável representarem 

variações silenciosas no DNA que são denominadas de polimorfismos do DNA. E 



26 

 

são os modificadores genéticos que contribuem para a variabilidade fenotípica em 

pacientes com anemia falciforme. 

Os resultados de análise de polimorfismo de restrição de comprimento de 

fragmentos no aglomerado de genes da beta-globina indicam que a mutação do 

gene para o foiçamento das hemácias pode ter desenvolvido de forma independente 

pelo menos cinco vezes (JASTANIAH, 2011). 

A mutação da doença falciforme (HbS) está associada a mais de 30 

haplótipos do complexo da globina-β, os quais são raros na maioria das vezes 

(JASTANIAH, 2011). Haplótipo é a denominação para a combinação dos sítios 

polimorfos para qualquer cromossomo. Assim, para a anemia falciforme os 

polimorfismos de DNA do gene βS modifica o curso clínico da doença envolvendo 

principalmente o risco de falência de órgãos em fase final como nos rins, cérebro, 

pulmão, olhos, ossos, e úlceras nas pernas. 

Dentre os haplótipos cinco deles são descritos com maior frenquencia no 

Brasil, e são denominados de acordo com suas diferentes origens geográficas: 

Bantu (CAR, República Centro-Africana), Benin (Centro-Oeste da África), Senegal 

(Atlântico da África Ocidental), Camarões e Árabe-Indiano (também chamado de 

haplótipo Asiático ou Arábia Saudita) (JASTANIAH, 2011).Conforme dados 

históricos sobre as origens da população negra trazida ao Ceará a distribuição dos 

haplótipos do gene da βS-globina foi 66,2% do tipo Bantu, 22% do Benin e 11,8% do 

atípico (SILVA, L B 2009). 

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 

(PINTONBEIRA e GALIZA NETO, 2003) 

A descoberta dos haplótipos do gene βS apresenta-se como importante 

elemento de análise e estudo clínico, onde podemos encontrar informações acerca 

da evolução, assim poder determinar o nível de gravidade da doença. Em 

decorrência do aparecimento de diversos Haplótipos pode-se dizer que houve várias 

mutações no decorrer do tempo. 

Na África e América, o haplótipo CAR beta S aumenta o risco de desenvolver 

complicações irreversíveis em uma idade precoce. O grau de anemia, a 

concentração de Hb F, e a preservação (ou falta dela) de cadeia gama de Hb F é 

dependente do haplótipo e correlaciona-se com o curso clínico geral do paciente, 
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(POWARS e HITI, 1993). Na presença de um haplótipo Senegal, a saúde do 

paciente é melhor, com o haplótipo CAR é sempre pior; gravidade é intermediária na 

Benin, desse modo podendo identificar quais pacientes correm maior risco antes do 

início da falência de órgãos em uma crise (POWARS, 1991). 

Outro fator que vem sendo investigado é a influência do polimorfismo quanto 

à elevada concentração de bilirrubina, que isso varia substancialmente entre os 

pacientes individualmente, assim o polimorfismo do promotor UGT1A1 exerce uma 

poderosa influência sobre os níveis de bilirrubina e do desenvolvimento de doença 

da vesícula biliar em crianças com anemia falciforme. A genotipagem do UGT1A1 

deve ser considerada como uma ferramenta de triagem para predizer crianças mais 

susceptíveis a desenvolver doenças da vesícula biliar em uma idade jovem 

(SHANNON et al, 2008). 

Os polimorfismos de hemácias até agora têm sido conflitantes e a proteção de 

polimorfismos de hemoglobina parece variar em uma base regional e população, 

que pode incluir variáveis ambientais e genéticas (PECES e PECES, 2011). 

Recentemente, BCL11A (dedo de zinco-proteína) foi identificada como um 

regulador de HbF, e os sinais mais fortes foram associados diretamente para 

rs766432 ou correlacionados aos polimorfismos de nucleótido único (SNPs). Um 

estudo genômico de associação (GWAS) na proporção de HbF em indivíduos de 

ascendência Africano identificou um novo locus no cromossomo 17, glucagon-like 

peptide-2 receptor (GLP2R), associada à regulação de HbF (rs12103880, P<3,41 × 

10-8), onde o GLP2R codifica um receptor acoplado à proteína G, que está 

envolvido no processo de proliferação celular e respostas anti-apoptótica. Estes 

resultados sublinham a importância de fatores genéticos e sugerem uma maior 

exploração dos locos BCL11A e GLP2R para ganhar a introspecção adicional em 

HbF / F célula-regulação (BHATNAGAR  et al, 2011). 

A importância dos conhecimentos derivados da biologia molecular vem se 

incorporado à terapêutica através do conhecimento que paulatinamente se acumula 

acerca da base molecular de várias hematopatias, assim permitindo a idealização de 

estratégias tanto para a compreensão da variabilidade clínica da doença como 

novas terapias que possam vim a ser de nível molecular, e se possam corrigir os 

defeitos genéticos. 
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2.1.8 Tratamento farmacológico da anemia falciforme 

 

Prevenir ou tratar as complicações da anemia falciforme é um objetivo de 

investigação da AF, assim como elucidar os eventos moleculares subjacentes que 

são responsáveis pelas características clínicas da enfermidade. Dentre as terapias 

para episódios de dor e de suporte incluem: hidratação (por exemplo, fluidos 

intravenosos), agentes anti-inflamatórios e analgésicos (BENDER e HOBBS, 2012), 

há também a indução da hemoglobina fetal (Hb F) por Hidroxiureia, um indutor de 

HbF, já aprovado para o tratamento de pacientes com doença falciforme (SCD) 

moderada e / ou grave (FATHALLAH e ATWEH, 2006) e terapia de transfusão, 

todos dando uma melhor qualidade de vida (JASTANIAH, 2011) aos portadores de 

AF. 

Múltiplos medicamentos incluindo 5 azacitidina-(e decitabina), hidroxiureia, 

butirato e eritropoietina foram demostrados que induzem HbF in vivo em modelos 

animais e em pacientes com AF. Embora a compreensão dos mecanismos seja 

incompleta devido às preocupações com os potenciais efeitos cancerígenos, assim 

esses agentes nunca foram testados em grande escala ensaios clínicos (BENDER, 

2012) e eventos moleculares não delineados. 

 

2.1.9 A membrana celular das hemácias 

 

A membrana eritrocitária é constituída de bicamada lipídica em que proteínas 

estão dispostas em uma rede de unidades hexagonais, que formam o citoesqueleto, 

e com proteínas integrais imersa de fundamental importância para a manutenção 

tanto da integridade, forma e função celular (BENNETT, 1981; CHANG et al, 2004). 

A polimerização da hemoglobina falciforme induz rigidez da membrana plasmática e 

assim prejudica o fluxo sanguíneo na microcirculação. A falcização também induz as 

células sanguíneas a danos a membrana celular e ao esgotamento da capacidade 

antioxidante celular que está associada à anemia hemolítica grave (KATO e 

GLADWIN, 2010). 

As proteínas do citoesqueleto membranário formam uma verdadeira malha, 

que constitui quase uma concha para o material intracelular. Este esqueleto é 

responsável pela forma bicôncava normal ou anormal em caso de defeitos genéticos 

das hemácias, e representa por si só 60% da massa proteica de toda a membrana 
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(MURADOR e DEFFUN, 2007). Proteínas como a espectrina, encontrada na 

superfície citoplasmática da membrana plasmática compõem essa estrutura dando 

as hemácias propriedades de elasticidade e de flexibilidade que permite o sucesso 

do percurso nos microvasos (GOODMAN et al, 2006) 

A organização estrutural da membrana das hemácias é responsável por dotar 

a célula com a sua capacidade de sofrer deformações reversíveis intensivamente, 

mantendo a sua integridade estrutural durante a sua vida útil em circulação. A 

membrana dessas células é altamente elástica (100 vezes mais do que o látex de 

membrana de espessura comparável), responde rapidamente às tensões aplicadas 

(constantes de tempo de 100 ms) e é capaz de sofrer grandes extensões de 

membrana sem fragmentação no domínio constante de membrana de superfície 

(XIULI NA e MOHANDAS, 2008).  

A membrana plasmática é composta de moléculas de lipídios anfifílicos é 

ancorada a uma rede de duas dimensões elástica de proteínas do esqueleto através 

de sítios de armações (proteínas transmembranares) incorporados na bicamada 

lipídica. Há também evidências que sugerem a interação direta de proteínas do 

esqueleto com os fosfolipídios aniônicos (XIULI NA e MOHANDAS, 2008). A 

bicamada lipídica é composta por quantidades equivalentes de colesterol e 

fosfolipídios. Uma característica significativa da organização lipídica bicamada é que 

vários fosfolipídios são assimetricamente distribuído. 

As hemácias SS possuem extraordinariamente ativas vias de sinalização que 

contribuem para uma diversidade de anormalidades, incluindo hemácias de adesão 

ao endotélio e vasoclusão. Dentre as proteínas envolvidas nesse processo estão as 

que constituem a classe das proteínas de transporte que controlam conteúdo de 

cátion intracelular e, consequentemente, o volume das hemácias que possivelmente 

venha contribuir com a gravidade fisiopatológica da anemia falciforme (CANESSA, 

1991). 

As trocas entre os compartimentos intra e extracelular são feitas através de 

bombas, canais de trocas de íons e transporte molecular como o da glicose. Além 

disso, a deformabilidade de sua membrana da hemácia, a fluidez de seu citoplasma 

e a complexidade de sua superfície da membrana, em relação ao seu volume 

interno, assegura as funções de transporte de O2 dos pulmões e remoção do CO2 

dos tecidos para os pulmões. Esta capacidade de transporte depende das condições 

de adaptação circulatória, da hemoglobina citosólica e de um polipeptídio maior da 
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membrana: a banda 3 ou proteína de troca de íons (anion exchanger 1, AE1) 

(MURADOR e DEFFUNE, 2007) em hemácias falciforme isso provoca implicações 

em sua homeostase. 

A análise dos componentes não-HbS de hemácias falciformes ao longo das 

últimas décadas revelou várias alterações específicas a HbS contidas nas hemácias 

que provavelmente contribuem para a deformação celular e instabilidade estrutural. 

Entre estas alterações são danos à bicamada lipídica das hemácias; permeabilidade 

da membrana alterada para cálcio, sódio e potássio, que resultam em fluxos de íons 

e desidratação celulares anormais; aumento de espécies reativas de oxigênio (ROS) 

de produção; depleção das defesas antioxidantes com resultante em danos 

oxidativos para a célula, e a fosforilação das proteínas alteradas na estrutura do 

citoesqueleto e membrana (GEORGE e et al, 2010). 

 

2.2 Materiais e métodos 

 

2.2.1. Amostras 

Foram estudas amostras de sangue periférico (3mL) de pacientes (n=31; 

AFP) com diagnóstico de anemia falciforme e acompanhados no Centro de 

Hematologia e Hemoterapia do Ceará - Regional de Sobral (HEMOCE-Sobral) e de 

grupo controle (n= 7; PN) considerados saudáveis para a enfermidade, ou seja sem 

diagnóstico para a anemia falciforme. 

Todas as amostras de sangue obtidas foram genotipadas visando à 

determinação da composição genética dos indivíduos (HbA/HbA, HbA/HbS ou 

HbS/HbS) através da análise do polimorfismo da transversão nucleotídica no gene 

da cadeia β da hemoglobina e os dados submetidos à análise estatística utilizando-

se o programa Epi Info 3.3.2. 

Também foram utilizados dados dos prontuários dos pacientes como: 

anamnse e história clínica, através de um protocolo com dados clínicos de interesse 

da pesquisa.  

Para esta etapa os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (anexo 1), seguindo as normas que regulam a pesquisa em seres 

humanos, portanto todos os participantes desse projeto são voluntários.  

 

 



31 

 

2.2.1. Comitê de ética  

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado no comitê de ética e pesquisa 

da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA – Processo: 304425 (anexo 2). 

 

2.2.2. Coleta de material venoso e extração de proteínas 

 

Amostras de sangue periférico (3 mL) de pacientes (n= 31; AFP) com 

diagnóstico de anemia falciforme (AFP) e grupo controle, sem diagnóstico de anemia 

falciforme (n= 7; PN) foram coletados em tubos BD vacultainer com hepaina sódica 

143 USP Units e conservados em 4°C até o momento de sua manipulação. 

Inicialmente, as amostras de sangue foram lavadas três a seis vezes com 

NaCl 0,15 M,  centrifugadas a 1.500 rpm durante 5 minutos. Em seguida o 

precipitado contendo as hemácias foi ressuspenso em fosfato de sódio (PBS) 5 mM 

pH= 8,0, por 20 minutos x 1000 rpm por 2 vezes (solução estoque e refrigerado a 

4ºC). Para a extração das proteínas de membrana, à cada mL da solução estoque  

acondicionado em microtubos foi adicionado 100 µL de tampão de lise (tampão 

Hepes 0,01M pH 7,2 com 0,1% Tween 20). Após 4 horas armazenados a 4 °C, esta 

solução foi homogeneizada usando-se vortex, a intervalos de 5 minutos, durante 30 

minutos. Após a solubilização, as proteínas foram separadas por centrifugação a 

12.100 RPM durante 10 minutos, a 4 ºC. Em seguida, as amostras foram dialisadas 

com água Mili-Rios em sacos de diálise de 5 a 10 kDa durante 3 dias consecutivos, 

com intervalo de troca a cada 4 horas. As proteínas solubilizadas foram estocadas a 

-20 ºC em tubos Falcon de 15 mL e liofilizadas a temperatura de -49 ºC e pressão de 

0,060 mBar de mercúrio. A concentração de proteínas foi determinada por 

absorbância a 595 nm, pelo método de quantificação por Bradford (1976). 

 

2.2.3. Cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) 

 

As proteínas de membranas de pacientes AFP e grupo controle PN depois de 

extraídas, foram solubilizadas em solução tris HCl 0,1 M, pH 7,6 na proporção 1:1 

(mg/ mL) e submetidas a Cromatografia Líquida de Alta Pressão (HPLC - Akta 

Explorer, GE - Healthcare) em coluna de troca iônica Hi Trap Q-Sepharose FF. A 

eluição foi realizada com as soluções tris HCl 0,1 M, pH 7,6, e tris-HCl 0,1M 

contendo 2 M de NaCl, pH 7,6, sob pressão de 0,28 MPa, com um padrão de 
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absorbância das proteínas variando de 0 a 180 mAU e um volume de eluição de 0 a 

20 mL do tampão aplicado a coluna. Os dados de eluição foram tabulados utilizando 

o software UNICOR 5.1. 

 

2.2.5. Eletroforese uni-dimensional 

 

As proteínas de membranas de pacientes (AFP) e grupo controle (PN) foram 

submetidas à eletroforese vertical em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) de acordo 

com a metodologia descrita por LAEMMLI (1970).Os géis foram montados entre  

placas de vidro. O gel de separação contendo 2,7 mL de acrilamida/ bisacrilamida 

22,2 %, 1,75 mL de Tris-HCl 1 M, pH 8,8, 50 µL de SDS 10%, 25 µL de persulfato de 

amônio 10 %, 2,5 µL de TEMED e 345 µL de água destilada e, após a 

polimerização, completado com  gel de empilhamento contendo 0,5 mL de 

acrilamida/ bisacrilamida 22,2 %, 312,5 µL de Tris-HCl 1 M, pH 8,8, 25 µL de SDS 10 

%, 12,5 µL de persulfato de amônio 10 %, 1,5 µL de TEMED e 1,65 mL de água 

destilada no qual foram moldadas cavidades para aplicação. 1 µL de amostras de 

proteína misturadas a 10 µL de tampão de amostra contendo glicerol, azul de 

bromofenol, e 2-mercaptoetanol, foram aplicados em cada poço. Para destinar o 

peso molecular aparente das proteínas foi utilizado o marcador Protein mixture lot 

4630784 (GE Healthcare). A corrida eletroforética teve duração de 80 min, em cuba 

vertical de acrílico (Amerham Biociences) contendo tampão de corrida (Glicina, Tris, 

SDS), com amperagem constante de 25 mA. O gel foi fixado com solução de etanol, 

ácido acético e água (4:1:5, v:v:v) por 15 minutos, coradas com Coomassie brilliant 

blue G-250 98 % por 24 horas e, em seguida, descoradas em água destilada à 100 

ºC, para remover o corante residual. 

 

2.2.6. Eletroforese bi-dimensional: focalização isoelétrica das proteínas  

 

2.2.6.1 Isoeletrofocalização 

A isoeletrofocalização (IEF) das proteínas foi realizada usando-se tiras de 7 

cm com  gradiente imobilizado de pH 3-10 (IPG) em equipamento IPGphor (GE 

Healthcare). 

As amostras (150 µg/ mL) foram aplicadas nas tiras IPG em solução de 

reidratação contendo 7 M de ureia, 2 M de tiureia, 1 % de CHAPS, 0,5 % de tampão 
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IPG, 65 mM de DTT e traços de azul de bromofenol 0,002 %, multiplicados por 12 

(número de amostras e repetições). A reidratação foi realizada no equipamento IPG 

Box, a temperatura ambiente, durante 16 horas. 

A isoeletrofocalização foi iniciada logo após o término da reidratação. Foram 

feitas quatro etapas totalizando 24459 Vh, durante 8 horas, a 50 V. Após a IEF as 

tiras foram imediatamente armazenadas em congelador -20ºC para posterior 

utilização.  

 

2.2.6.2 Equilíbrio das tiras IPG  

Após a isoeletrofocalização as tiras foram equilibradas em 5 mL de tampão de 

equilíbrio (1,5 M/L Tris-HCl, 6 mol/L uréia, 87 % (p/v) glicerol e 1 g SDS, traços de 

azul de bromofenol e 57,8 mg de DTT por 15 minutos à temperatura ambiente em 

agitação.  

Em seguida, as tiras foram equilibradas na mesma solução por 15 minutos, 

sendo o DTT substituído por 69,3 mg de iodoacetamida. Após as duas etapas de 

equilíbrio as tiras foram submersas em tampão de corrida (LAEMMLI, 1970) e 

imediatamente submetidas à segunda dimensão: eletroforese em gel de 

poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE). 

 

2.2.6.3 Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS- PAGE)  

 

Foram utilizados géis a 12% (18 cm x 16 cm) em cuba Ruby - GE Healthcare. 

Para o preparo do gel foram adicionados 22,5 mL acrilamida/ bisacrilamida 22,2%, 

11,25 mL de Tris-HCl 1 M, pH 8,8, 450 µL de SDS 10%, 450 µL de persulfato de 

amônio 10%, 36 µL de TEMED e 11,25 mL de água destilada. Após a polimerização 

foi moldada uma cavidade para aplicação de 80 µL de marcador protéico. As tiras 

IPG foram mergulhadas por 1 minuto no tampão de corrida e em seguida 

posicionadas horizontalmente no topo do gel e cobertas com 2 mL de solução de 

agarose morna (0,5% agarose e traços de azul de bromofenol) para selar. A 

eletroforese foi feita limitando-se a corrente a 15 mA/ gel até o azul de bromofenol 

atingir o limite inferior do gel por 15 mim e depois a uma corrente 25 mA/gel por 5 

horas. 
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2.2.6.4 Coloração dos géis  

 

Foi utilizada coloração com Coomassie brilliant blue G-250, seguida de 

coloração com Kit nitrato de prata (Sigma). 

Para corar com Coomassie G-250, as proteínas foram fixadas ao gel durante 

30 minutos com uma solução contendo 10 % (w/v) ácido acético e 40 % (v/v) etanol. 

Após esta etapa, o gel foi corado por um período de 24 horas em 300 mL de solução 

corante coloidal contendo 85% ácido fosfórico, sulfato de amônio Comassie G-250 e 

metanol, e logo em seguida armazenados em 300 mL de acido acético 5 %. 

Os géis bidimensionais foram corados com o kit de coloração com prata 

Sigma de acordo com o protocolo estabelecido pelo fabricante. 

 

2.2.6.5 Captura das imagens e análise computacional dos géis  

 

As imagens dos géis bidimensionais foram digitalizadas utilizando o 

digitalizador Labscan (GE Healthcare). As análises foram feitas utilizando o 

Programa Imagemaster TM Platinum v. 6.0 (GEHealthcare).  O gradiente de pH do 

gel foi calibrado conforme a faixa de pH da tira utilizada e a massa molecular foi 

calculada utilizando marcadores com massa molecular conhecida entre 14 e 97 kDa 

(GE Healthcare). 

 

2.3. Resultados e discussões 

 

2.3.1 Caracterização clínica e epidemiológica dos pacientes com diagnóstico 

de anemia falciforme avaliados neste estudo 

 

Os dados dos prontuários de pacientes com anemia falciforme e grupo 

controle foram analisados em categorias segundo as variáveis: idade, gênero, 

quantidade de hemoglobina, estado clínico (sintomático e assintomático) no 

momento da coleta do sangue, e foram excluídos do estudo aqueles que faziam uso 

de hidroxiureia e receberam transfusão sanguínea nos últimos três meses antes da 

coleta. 

Através da cromatografia de troca iônica foram analisadas 100 amostras de 

sangue periférico de paciente com anemia falciforme e grupo controle, coletadas 
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entre abril de 2010 e dezembro de 2012. Os 31 pacientes com diagnóstico de 

anemia falciforme (AFP) eram provenientes de 18 municípios da Macrorregião de 

Saúde de Sobral (Gráfico 1). Entre os pacientes, 16 (52%) eram femininos e 15 

(48%) masculinos. Também foram analisadas 13 amostras de 7 do grupo controle 

(PN), sem diagnóstico para a anemia falciforme. A anemia falciforme parecer 

acometer mais mulheres, de fato, em um estudo realizado no Hospital Universitário 

do Rio de Janeiro, 58% dos pacientes acompanhados eram do gênero feminino 

(LOUREIRO et al, 2009). Em um estudo prospectivo nas Unidades Básicas de 

Saúde de Rondonópolis - Mato Grosso revelou que 63,6% dos pacientes eram do 

gênero feminino. Importante destacar que do ponto de vista genético não existe 

relação entre a prevalência de hemoglobinas anormais e o gênero dos indivíduos, 

uma vez que o gene responsável por essa doença não está ligado aos 

cromossomos sexuais (FEITOZA e GOULAR, 2012), mas que a procura pelo 

acompanhamento médico pode ser maior entre mulheres, devido se preocuparem 

mais com sua saúde. 

 

Gráfico 1 Procedência dos pacientes com anemia falciforme que compreendem a 

Macrorregião de Saúde de Sobral, sendo Sobral com possuir maior número de 

casos (19 %). 
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Quanto a idade, 9 pacientes tinham mais de 32 anos ( 29%), 7 estavam na 

faixa etária de 7 a 12 anos (23%), 4 na faixa etária de 13 a 18 anos, 4 menores de 6 

anos e (13% cada), 5 na faixa etária de 19 a 25 e 2 na faixa etária 26 a 32 anos 

(gráfico 2). MARTINS et al (2010) demonstrou que o perfil epidemiológico e 

intercorrências clínicas de pacientes atendidos no Hemocentro Regional (HRU) e 

Hospital de Clínicas da Universidade (HC-U), Uberaba - Minas Gerais, tinha 

predomínio de crianças e adultos jovens como em nosso estudo que há cerca de 

55%. 

 

Gráfico 2. Faixa etária dos pacientes com anemia falciforme acompanhados pelo 

HEMOCE/Sobral entre 2010 e 2012. 

 

 

 

As principais manifestações clínicas observadas estão apresentadas no 

gráfico 3, com destaque para crise álgica, febre, síndrome torácica aguda, dores nos 

membros inferiores, pneumonia e rinite. FEITOZA e GOULAR (2012) relataram uma 

frequência de 45% de infecções dos pacientes com AF, sendo a infecção urinária a 

mais prevalente, e que 54,5% foram internados em decorrência de crises dolorosas. 

Estas crises dolorosas são responsáveis por 60% dos motivos de internação dos 

pacientes portadores de anemia falciforme (SILVA e MARQUES, 2007).  

Nossos dados revelam que em 2011 houve maior incidência de 

manifestações clínicas relacionadas à doença. De fato a implantação de um 

ambulatório de referência em hemoglobinopatias na Região Norte do Ceará, 
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aumentou a captação de pacientes e possibilitou o acompanhamento mais rotineiro 

destes pacientes, o que permitiu identificar e tratar as intercorrências. A partir de 

então foi possível trabalhar os aspectos educativos/preventivos que consistiu em 

eliminar os fatores agravantes para a doença, indicando repouso, assegurando boa 

hidratação, dentre outras recomendações, o que representou a redução de 

intercorrências a partir de 2012. 

 

Gráfico 3. Principais manifestações clínicas observadas nos pacientes com anemia 

falciforme acompanhados pelo HEMOCE/Sobral entre 2010 e 2012. 

 

 

 

2.3.3 Cromatografia de troca iônica em coluna HiTrap Q FF e SDS-PAGE das 

proteínas extraídas da membrana de hemácias falcêmicas e controle 

 

Os cromatogramas de troca iônica e as SDS-PAGE das proteínas de 

membrana extraídas das hemácias revelou a presença de proteínas distintas, 

sugerindo que há diferenças no tipo e na concentração das proteínas de membrana 

de hemácias falcêmicas (tanto em pacientes assintomáticos e sintomáticos), quando 

relacionadas àquelas extraídas da membrana de hemácias não falcêmicas 

(controle). Resultado semelhante foi observado por COSTA (2011) ao avaliar 

proteínas presentes nas membranas das hemácias falcêmicas através de 

cromatografia de exclusão molecular em coluna Superdex 75 10/300 e SDS-PAGE. 
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As hemácias possuem a capacidade de sofrer deformação extensivamente 

durante a passagem repetida através dos capilares estreitos (XIULI AN e 

MOHANDAS, 2008), no entanto as hemácias falcêmicas apresentam membrana 

mais rígida devido às alterações físico-químicas em sua estrutura devido a esses 

estresses, portando meia vida mais curta e torna necessidade do organismo 

aumentar a produção de novas hemácias, e possivelmente esse efeito pode 

influenciar na concentração de proteínas.  

O Gráfico 4 mostra a cromatografia de troca iônica das proteínas extraídas da 

membrana de hemácias do grupo controle (PN) e dos pacientes com anemia 

falciforme (AFP) sem manifestações clínicas, assintomáticos. Percebe-se que há 

alterações significativas de concentração nas proteínas (absorbância) nos intervalos 

de eluição: 0 a 2,5 mL; 2,5 a 5,0; 5 a 10 mL e 15 a 17 mL, conforme podemos 

observar na tabela ao lado da cromatografia. 
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Gráfico 4 - Cromatografias de Troca iônica em coluna HiTrap Q FF das proteínas extraídas da membrana de hemácias do grupo 

controle (PN) e pacientes diagnosticados com anemia falciforme (AFP), sem manifestações clínicas no momento da coleta da 

amostra de sangue. Gráfico gerado a partir do software UNICOR 5.1 com a absorbância de 280nm.  
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Na PAGE-SDS (figura 1), as amostras PN 3.2 e PN 13.1 apresentaram 

bandas protéicas semelhantes entre si na faixa de 14.1 e 30 kDa. Nas amostras AFP 

7.8, AFP 29.17 e AFP 40.11 observa-se que as proteínas, embora presentes nas 

mesmas faixas de massa molecular aparente, diferem quanto à sua concentração, 

confirmando os dados cromatográficos. Aparentemente, a concentração destas 

proteínas parece variar nos pacientes com anemia falciforme. 

 

Figura 1: PAGE-SDS 12 % de proteínas de membrana de hemácias de pacientes 

falcêmicos e grupo controle. M-marcador de peso molecular; 1- PN 3.2; 2- PN 13.1; 

3- AFP 7.8; 4- AFP 29.17; 5- AFP 40.11. 

 

 

É possível destacar alterações nas concentrações de proteínas observando-

se o perfil cromatográfico das amostras de diferentes pacientes em diferentes 

manifestações clínicas, sintomáticos (Gráfico 5). Na faixa de 0 a 2,5 mL, AFP 17.3, 

AFP 34.4, AFP 45.7 e AFP 46.2 apresentaram diferenças nas concentrações 

proteicas, enquanto AFP 72.3 e AFP 76.1 exibiram o mesmo traçado. AFP 45.7 

apresentou pico distinto eluido na faixa 2,0 a 5,0 mL, superior a 15. Na faixa de 

eluição 5,0 a 10,0 AFP 34.4 e AFP 45.7 exibiram maior concentração de proteína. 
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Na faixa 15,0 a 17, não foi identificada nenhuma proteína no AFP 45.7. No AFP 46.2 

a absorbância foi superior a 10, enquanto que para os demais a absorbância foi de 

aproximadamente 5. 

Essas diferentes concentrações de proteínas em pacientes sintomáticos 

podem estar relacionadas às alterações na membrana que desencadeiam as crises 

de vasoclusão. De fato, algumas proteínas presentes na membrana plasmática 

sofrem modificações após sua síntese para atuarem em diversas funções 

(composição da própria membrana, no reconhecimento de moléculas e na interação 

célula-célula). Uma das principais modificações pós-tranducionais, a glicosilação, 

tem papel importante na interação célula-célula, devido a sua capacidade de formar 

complexos com lipídios e carboidratos (LAUC e ZOLDS, 2010). Mudanças no padrão 

de glicosilação de proteínas alteram a função estrutural da membrana, resultando 

em várias desordens clínicas. Na anemia falciforme, evolui de forma distinta em 

cada portador, permitindo que sua investigação seja correlacionada com a 

intensidade e a freqüência das crises. COSTA (2011), ao analisar as proteínas de 

membrana de hemácias de portadores de anemia falciforme identificadas pelo 

TagIdent Expasy (Portal com recursos de Bioinformática) revelou padrões de 

modificações pós-traducionais, como: glicoproteínas, lipoproteínas e fosfoproteínas. 
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Gráfico 5: Cromatografias de troca iônica em coluna HiTrap Q FF das proteínas extraídas da membrana de hemácias de pacientes 

diagnosticados com anemia falciforme, com diferentes manifestações clínicas. Gráfico gerado a partir do software UNICOR 5.1 

com a absorbância de 280nm.  
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2.3.5 Distribuição dos spots por ponto isoelétrico (pI) e massa molecular das 

proteínas de membrana dos pacientes portadores de anemia falciforme e do 

controle por gel de eletroforese bidimensional 

 

Os mapas dos géis bidimensionais contendo proteínas de membrana de 

hemácias do grupo controle e de pacientes com anemia falciforme (tanto 

assintomáticos e sintomáticos) são apresentados na figura 2. A maioria dos spots 

está na faixa de pH variando entre 7-10, Tabela 1 e gráfico 6. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos spots por pI obtidos por gel de eletroforese 

bidimensional de proteínas de membrana de hemácias de amostras do controle e 

de portador de AF avaliado por eletroforese bidimensional (figura 2). 

AMOSTRAS pI 

3-5 5-7 7-10 

PN 13.1 6 22 25 

AFP 7.6 10 11 53 

AFP 7.8 5 67 63 

 

A distribuição dos spots foi analisada primeiro quanto ao ponto isoelétrico (pI). 

A amostra do grupo controle, sem diagnóstico para a anemia falciforme PN 13.1 

(masculino, saudável, Hb= 15,0g/dl. Data da coleta: 03.12.12), revelou um total de 

53 spots, com proteínas distribuídas em pI variando de pH 3-5 (6 = 11 %), pH 5-7 

(22 = 42 %) e pH 7-10 (25 = 47 %), que diferem das proteínas de membrana da 

paciente AFP 7.  

Na amostra de AFP 7.6 (feminino, Hb= 8,3 g/dl. Data da coleta: 02.04.12) no 

momento em que apresentava crise álgica, sintomática, foram identificados 74 spots, 

com proteínas distribuídas em pI variando entre pH 3-5 (10 = 13 %), pH 5-7 (11 = 15 

%)  e pH 7-10 (53 = 72 %). Por outro lado, amostra desta mesma paciente AFP 7.8, 

colhida num período em que ela estava assintomática (Hb= 8,3 g/dl. Data da coleta: 

03.12.12), foram identificados um maior número de spots, 135 spots no total, com 

proteínas distribuídas em pI variando de pH 3-5 (5 = 4 %), pH 5-7 (67 = 49 %) e pH 

7-10 (63 = 47 %). Os resultados revelaram que para esta paciente há predomínio de 

proteínas com pI na faixa de pH 7-10, demonstrando expressar 1,5 vezes mais 

proteínas durante a fase sintomática da doença, enquanto que reduz a quantidade 
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de proteínas expressas na faixa de pH 5-7 para 3 vezes menos proteínas e na faixa 

de 3-5 há uma diferença 3 vezes mais proteínas expressas do que a paciente em 

estado assintomática, sendo nesse estado clínico há predomínio de proteínas com 

pI na faixa de pH 5-7. 

Estudando pacientes de anemia falciforme através de cromatografia de 

exclusão molecular e SDS-PAGE, COSTA (2011), identificou predomínio de 

proteínas com pI variando de pH 5-7, em pacientes em estado assintomáticos para a 

doença, semelhante aos nossos resultados. Enquanto que KAKHNIASHVILI et al 

(2005) encontrou pI aparente variando de 4.4 a 10 e predomínio na faixa de 7-10, 

analisando a membrana de hemácias de pacientes com anemia falciforme nos 

Estados Unidos (EUA). 
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Figura 2: SDS-PAGE 2D de proteínas de membrana de hemácias de amostras do controle  PN13(1) e do paciente com anemia 

falciforme AFP 7.6(2) e AFP 7.8(3). Os géis mostram a distribuição dos spots de proteínas de pH entre 3 -10 e massa molecular 

aparente variando de 14.4 kDa a 97 kDa. 
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Gráfico 6: Distribuição de proteínas de membrana de hemácias de amostras do 

controle PN13(1) e do paciente com anemia falciforme AFP 7.6 (2) e AFP 7.8 (3) 

analisadas por SDS-PAGE 2D, de acordo com pI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mesmas amostras foram avaliadas com relação à massa molecular 

(Tabela 2 e Gráfico 7), sendo identificadas proteínas na faixa de 20 a 80 kDa. No 

voluntário sem diagnóstico para anemia falciforme PN 13.1 (masculino, saudável, 

Hb= 15,0g/dl. Data da coleta: 03.12.12), foi identificado predomínio de proteínas com 

massa molecular menor que 20 kDa (33 spots; 62%); 15 spots com massa de 20 

kDa a 40 kDa; 1 spot com massa de 40 kDa a 60 kDa; 3 spots com massa de 60 

kDa a 80 kDa e 1 spot com massa que 80 kDa.  

Na amostra AFP 7.6 (feminino, Hb= 8,3 g/dl. Data da coleta: 02.04.12) 

momento em que apresentava crise álgica, sintomática, foram identificados 29 spots 

com massa molecular menor que 20 kDa; 19 spots com massa de 20 kDa a 40 kDa; 

23 spots com massas de 40 kDa a 60 kDa e 3 spots com massas de 60 kDa a 80 

kDa. Já na amostra AFP 7.8 quando a paciente estava assintomática (Hb= 8,3 g/dl. 

11%

42%

47%

PN13.1

pH ≤3-5

pH >5-7

pH >7-10

1

1 - mostra que a maioria dos spots estão na 
faixa de pH variando entre7-10 (47%,); 
2 - mostra que a maioria dos spots (72%) estão 
na faixa de pH variando entre 5-7. 
3 - mostra que a maioria dos spots (49%) estão 
na faixa de pH variando entre 7-10 

 

1 - 47% dos spots estão na faixa de 

pH variando entre 7-10; 

2 - 72% dos spots estão na faixa de 

pH variando entre 7-10; 

3 - 49% dos spots estão na faixa de 

pH variando entre 5-7; 
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Data da coleta: 03.12.12) foram identificados 51 spots de proteínas com massa 

molecular menor que 20 kDa; 33 spots com massa de 20 kDa a 40 kDa; 40 spots de 

40 kDa a 60 kDa; 10 spots de 60 kDa a 80 kDa e 1 spot maior que 80 kDa. 

Os resultados revelaram todas as amostras revelam predomínio de massa 

molecular aparente menor que 20 kDa. COSTA (2011) identificou proteínas na faixa 

de 14 a 97 kDa, e observou que houve predomínio de proteínas com massa 

molecular na faixa de 14 kDa em membrana de hemácias de pacientes com anemia 

falciforme. No entanto, destaca-se que a amostra do controle, sem diagnóstico de 

anemia falciforme demonstra expressar quase o dobro de vezes mais proteínas com 

massa molecular menor que 20 kDa do que as amostras da paciente com anemia 

falciforme. E que as amostras da paciente com anemia falciforme passam a 

expressar 15,5 vezes mais quantidades de proteínas quando a massa molecular 

aprende esta entre 40-60 kDa. Em seu estudo, KAKHNIASHVILI et al (2005) 

encontrou massa molecular aparente variando de 22 a 92 kDa, com predomínio na 

faixa de 54 kDa de proteínas de membrana de hemácias de pacientes com anemia 

falciforme nos Estados Unidos, corroborando com nossos resultados. 

Destaca-se também, a diferença significativa no número de Spots 

identificados nas duas amostras da paciente com diagnóstico de anemia falciforme. 

Nossos resultados revelam que quando a paciente apresentava manifestações 

clínicas relacionadas à doença no período da coleta do sangue, expressava a 

metade dos spots quando comparado ao período assintomático (Tabela 2), podendo 

representar uma das variadas modificações possíveis para uma proteína específica. 

. Assim, uma mudança significativa encontrada na quantidade de spots pode ser o 

resultado de uma redistribuição quantitativa de modificações da proteína ou no 

conteúdo de proteína (KAKHNIASHVILI et al, 2005). 

De fato o processo de falcização e seus sintomas também induzem danos à 

membrana celular e ao esgotamento da capacidade antioxidante celular da hemácia 

falcêmicas e está associado à anemia hemolítica grave (KATO e GLADWIN, 2010), 

o que pode desencadear na redução de proteínas expressas, corroborando com 

nossos dados que destaca a redução do número de Spots, dos pacientes em crise. 

 

 

 



48 

 

Tabela 2 - Distribuição dos spots obtidos eletroforese bidimensional de proteínas 

de membrana de hemácias de amostras do controle PN13 (1) e do paciente 

portador de anemia falciforme AFP 7.6 (2) e AFP 7.8 (3), de acordo com a massa 

molecular aparente (figura 3). 

AMOSTRAS 
SPOTS POR MASSA MOLECULAR TOTAL 

<20 kDa 20 a 40 kDa 40 a 60 kDa 60 a 80 kDa >80 kDa  

PN 13.1 33 15 1 3 1 53 

AFP 7.6 29 19 23 3 0 74 

AFP 7.8 51 33 40 10 1 135 

 

Gráfico 7: Distribuição de proteínas de membrana de hemácias de amostras do 

controle PN13(1) e do paciente portador de anemia falciforme AFP 7.6(2) e AFP 

7.8(3), analisadas por SDS-PAGE 2D, de acordo com a massa molecular aparente. 

 

 

 

2.3.6 Identificação das proteínas de membrana de hemácias no TagIdent do 

Expasy 

 

Para a identificação das proteínas de membrana de hemácias no TagIdent do 

Expasy foram utilizadas três amostras, uma contendo proteínas do controle (PN 
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13.1), sem diagnóstico de anemia falciforme e duas de um mesmo paciente com 

anemia falciforme (AFP 7.6 e 7.8), sintomático e assintomático, respectivamente. Foi 

possível identificar, ao todo, 254 spots que corresponderam a proteínas registradas 

no bando de dados TagIdent do Expasy, usando filtro de 20% de intervalo de 

confiança e a palavra chave membrane. Contudo, estas proteínas nem sempre 

estavam presentes em todas as amostras, como pode ser observado n tabela 3 

(apêndice). Cabe destacar que 8 spots (2 do PN 13, 4  do AFP 7.6 e 2 AFP 7.8) não 

foram identificados, Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Relação de proteínas não identificadas no TagIdent das amostras de 
proteínas de membrana de hemácias do controle (PN 13.1) e do paciente (AFP 7.6 e 
7.8). 

SpotID pI MW PN 13 AFP 7.6 AFP 7.8 
Código de acesso 

com a palavra:  
membrane,  20% 

Proteínas 
identificadas no 

TagIdent 

25 758.182 13430.0 Ausente Presente Ausente Não encontrado Não encontrado 

42 735.909 11475.0 Ausente Presente Ausente Não encontrado Não encontrado 

44 741.477 10626.0 Ausente Presente Ausente Não encontrado Não encontrado 

74 416.932 64260.0 Ausente Presente Ausente Não encontrado Não encontrado 

128 737.989 13718.0 Ausente Ausente Presente Não encontrado Não encontrado 

163 397.765 63040.0 Ausente Ausente Presente Não encontrado Não encontrado 

5617 383.037 81082.0 Presente Ausente Ausente Não encontrado Não encontrado 

5622 744.247 12830.0 Presente Ausente Ausente Não encontrado Não encontrado 

 

Diante disto, foram utilizadas duas outras palavras chave, a primeira: sickle 

anemia não permitiu identificar nenhuma proteína. A segunda: erythrocyte, permitiu 

identificar as proteínas:  

 Erythropoietin (código de acesso: EPO_HUMAN (P01588) nas amostras de 

proteínas de membrana de hemácias do voluntário (PN 13.1) e do paciente AFP 

7 (AFP 7.6 e 7.8), com filtro de 50% e 20% de intervalo de confiança, 

respectivamente;  

 Metalloproteinase inhibitor 1, (código de acesso: TIMP1_HUMAN (P01033), no 

paciente AFP 7 (AFP 7.6, e 7.8), com filtro de 20% de intervalo de confiança; 

 Erythroblast macrophage protein (código de acesso: MAEA_HUMAN (Q7L5Y9-

3), com filtro de 20% de intervalo de confiança apenas na amostra AFP 7.8; 
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 Polypyrimidine tract-binding protein 3 (código de acesso: PTBP3_HUMAN 

(O95758-7), com filtro de 20% de intervalo de confiança apenas na amostra AFP 

7.8. 

O fato de proteínas como Erythroblast macrophage protein e Polypyrimidine 

tract-binding protein não terem sido identificadas nas amostras da paciente 

sintomática reforçam os dados aqui apresentados, assim como os trabalhos de 

KAKHNIASHVILI et al (2005) que relatou comparações dos perfis de proteína de 

membrana em pacientes falcêmicos, nos quais foram identificados apenas 39 dos 

500 spots, cujo conteúdo difere significativamente dos grupo controle, e que há 

redução no número de proteínas presentes na membranas de hemácias falcêmicas. 

Nossa hipótese é de que essa redução seja proporcional ao número de células 

falcêmicas no sangue circulante.  

No trabalho de COSTA (2011), dos 101 spots identificados em amostras de 

pacientes com anemia falciforme, assintomáticos e 13 spots no grupo controle, sem 

diagnóstico de anemia falciforme, destacam-se 6 spots não identificados (Tabela 5), 

1 do controle e 5 dos pacientes com anemia falciforme. Destes, apenas o spot 769 

possui pI e massa molecular aparente semelhante ao spot 42 identificado em nosso 

trabalho, ambos obtidos de pacientes, sugerindo a possibilidade de ser utilizado 

como biomarcador. 

 

Tabela 5 - Relação de proteínas de membrana de hemácias do controle, sem 
diagnóstico de anemia falciforme e de pacientes com anemia falciforme não 
identificadas no TagIdent por COSTA (2011). 

SpotID pI MW AFP PN Código de Acesso Proteinas 

763 746.341 14069.0 Ausente Presente Não encontrado Não encontrado 

59 514.802 50133.0 Presente Ausente Não encontrado Não encontrado 

36 737.853 13882.0 Presente Ausente Não encontrado Não encontrado 

769 731.176 13657.0 Presente Ausente Não encontrado Não encontrado 

786 715.882 11837.0 Presente Ausente Não encontrado Não encontrado 

798 648.793 10964.0 Presente Ausente Não encontrado Não encontrado 

 

A comparação dos perfis de SDS-PAGE 2D de proteínas presentes nas 

membranas entre paciente (assintomático e sintomático) e controle revela diferenças 

significativas de proteínas, permitindo observar mudanças quantitativas, destacando-

se a importância da investigação das alterações da bicamada lipídica dos hemácias, 

que podem desencadear em mudança na permeabilidade da membrana alteradas 
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para cálcio, sódio e potássio, que resultam em fluxos de íons e desidratação celular 

anormais; aumento de produção de espécies reativas de oxigénio (ROS); depleção 

das defesas antioxidantes com resultante em danos oxidativos para a célula, e a 

fosforilação das proteínas alteradas na estrutura do citoesqueleto e membrana 

(GEORGE et al, 2010).  

Para a hemácia que não tem a capacidade para sintetizar proteínas, uma 

mudança no conteúdo da membrana exigiria uma diferença na síntese de proteínas 

ou degradação durante a eritropoiese (KAKHNIASHVILI et al, 2005). De fato as 

hemácias SS variam entre si na sua capacidade de interagir à ligantes de matriz 

extracelular e células endoteliais, e a subpopulação de células que aderem a um 

substrato particular, como pode variar com o ligando e o seu receptor (UDANI et 

al,1998). 

Desde a sua criação em 1975 por Klosee O'Farrell, eletroforese bidimencional 

tem sido usado para separar as proteínas de hemácias. Isto é devido principalmente 

à fácil disponibilidade de hemácias em grandes quantidades. Além disso, a ausência 

de outras organelas também facilita o processo de purificação. Como resultado, 

hemácias são usadas como um sistema modelo para muitas doenças que podem 

ser prontamente estudados por comparação dos perfis SDS-PAGE 2-D de proteínas 

das membranas normal. No entanto o estudo de proteômica em gel 2D de proteínas 

de membrana é desafiador devido às suas baixas concentrações e alta 

hidrofobicidades, e por apresentarem pIs geralmente básicos (LOW et al, 2002). 

Eletroforese em gel de poliacrilamida (1D) pode revelar defeitos qualitativos ou 

quantitativos em hemácias a enquanto que a eletroforese em gel bidimensional (2D) 

pode ser utilizada para a identificação das alterações da proteína causadas pelo 

processo de doença como de proteínas da membrana, uma vez que permite uma 

análise de milhares de proteínas que tenha sofrido modificação ou não 

postraducionais, simultaneamente (COSTA, 2011). LOW et al (2002) compararam  

SDS-PAGE 1D e 2D de uma mesma preparação de proteínas de membrana de 

hemácias e identificaram proteínas presentes exclusivamente em géis 1D. 

Curiosamente, em contraste com os géis 2D, subunidades proteossoma não foram 

identificados nos géis 1D, o que sugere que na identificação de proteínas as duas 

técnicas se complementam. A análise proteômica de hemácias de humanos 

saudáveis revelou 102 spots, a partir de um gel 2D, a maioria (19) proteínas da 

membrana do citoesqueleto que são muitas vezes referidos como "banda" de 
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proteínas. Vários outros spots identificados eram proteínas integrais, periféricas e do 

citoesqueleto (LOW et al, 2002). 

Em trabalhos realizados para identificar proteínas como um marcador clínico 

para eliptocitose hereditária (HE) e esferocitose hereditária (HS) foram identificados 

apenas 20 proteínas, com níveis de expressão diferentes, sendo três proteínas 

utilizadas como biomarcador (anquirina, espectrina e faixa 3). De fato, a identificação 

de uma deficiência em proteínas de membrana, associadas ao citoesqueleto de 

glóbulos vermelhos, pode ter importância prognóstica ou preventiva (DEMIRALP et 

al, 2012). 

KAKHNIASHVILI et al (2005) diz que a melhor maneira de compreender as 

diferenças na gravidade clínica e os resultados para pacientes com anemia 

falciforme é obter uma compreensão completa de alterações específicas no 

proteoma das hemácias, leucócitos, plasma e do endotélio vascular, já que estão 

relacionadas com a vasoclusão, principal característica da doença. 

No entanto, não há uma caracterização completa de proteínas das hemácias 

falcêmicas, provavelmente devido às limitações das técnicas e de estudos de 

solubilização com vários detergentes. Mas a eletroforese 2D de proteínas é um 

método potencialmente valioso para estudar doenças hereditárias, sendo necessário 

associação a outras técnicas como espectrometria de massa, para diminuir o 

número de etapas e anemizar perdas de proteínas no processo.  

A identificação de uma ou mais alterações em proteínas de membrana 

associadas às hemácias pode auxiliar no diagnóstico e tratamento da doença, 

evitando internações e transfusões. 

 

3. CONCLUSÕES 

 

A cromatografia de troca iônica acompanhada por eletroforese 1D e 2D, 

permitiram diferenciar e caracterizar parcialmente proteínas extraídas de membrana 

de hemácias de pacientes com AF (sintomáticos e assintomáticos), comparadas com 

proteínas extraídas de membrana de hemácias de voluntários sem diagnóstico de 

AF, expondo uma grande variabilidade entre as diferentes características 

hematológicas, que pode auxiliar na compreensão da fisiopatologia e melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes.  
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Neste trabalho foi possível observar que há diferenças significativas em 

relação a quantidade de proteínas presentes nas hemácias de pacientes 

(sintomáticos e assintomáticos) e voluntários sem diagnóstico de AF, bem como 

identificar proteínas que poderão ser utilizados como fatores prognósticos da doença 

e contribuir para a adoção de uma conduta terapêutica mais precisa. 

Embora a doença atualmente não possa ser curada, muitas de suas 

complicações podem ser prevenidas ou tratadas mais eficazmente promovendo 

longevidade aos portadores. Nosso estudo reforça os dados da literatura que 

apontam a grande variedade de biomoduladores da gravidade clínica presente na 

AF, destacando que sua identificação é de suma importância para o estudo de 

adesão celular, endotelial, e sinalização, que desencadeiam a vasoclusão e 

consequentemente outros sintomas. 
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Tabela 3 -  Relação de proteínas identificadas no TagIdent das amostras de proteínas de membrana de hemácias do 
controle (PN 13.1) e do paciente (AFP 7.6 e 7.8) 
 

SpotID pI MW PN 13 AFP 7.6 AFP 7.8 Proteínas identificadas no TagIdent 
Código de acesso com a 
palavra: membrane,  20% 

54 688.715 45882.0 Ausente Ausente Presente 55 kDa erythrocyte membrane protein EM55_HUMAN (Q00013) 

56 582.386 52473.0 Ausente Presente Ausente Acetylcholine receptor subunit gamma ACHG_HUMAN (P07510) 

57 548.977 65853.0 Ausente Presente Ausente Acid-sensing ion channel 1 ASIC1_HUMAN (P78348) 

123 461.899 10887.0 Ausente Ausente Presente ADP-ribosylation factor-binding protein GGA1 GGA1_HUMAN (Q9UJY5-5) 

105 634.749 52376.0 Ausente Ausente Presente Alfa-1-syntrophin SNTA1_HUMAN (Q13424) 

5596 416.251 32764.0 Presente Ausente Ausente Amyloid beta A4 protein, N-APP A4_HUMAN (P05067) 

69 810.682 43685.0 Ausente Presente Ausente Ancient ubiquitous protein 1 AUP1_HUMAN (Q9Y679-3) 

79 632.402 32699.0 Ausente Ausente Presente Armadillo repeat-containing protein 10 
ARM10_HUMAN (Q8N2F6-
2) 

83 582.346 43652.0 Ausente Ausente Ausente Asialoglycoprotein receptor 2 ASGR2_HUMAN (P07307) 

5626 711.032 29541.0 Presente Ausente Ausente Atrial natriuretic peptide-converting enzyme CORIN_HUMAN (Q9Y5Q5) 

44 562.011 48978.0 Ausente Ausente Presente Autophagy-related protein 16-1 A16L1_HUMAN (Q676U5-3) 

87 422.500 15441.0 Ausente Presente Ausente Bcl-2-interacting killer BIK_HUMAN (Q13323) 

52 855.307 13703.0 Presente Presente Presente Bcl-2-like protein 11 B2L11_HUMAN (O43521-2) 

60 856.089 15685.0 Ausente Ausente Presente Bcl-2-like protein 12 B2L11_HUMAN (O43521-2) 

166 825.587 28090.0 Ausente Ausente Presente Calcium-activated potassium channel subunit beta-3 
KCMB3_HUMAN (Q9NPA1-
2) 

121 626.927 76352.0 Ausente Ausente Presente Catenin delta-1 
CTND1_HUMAN (O60716-
26) 

158 741.899 24556.0 Ausente Ausente Presente CD151 antigen CD151_HUMAN (P48509) 

http://www.uniprot.org/uniprot/Q00013
http://www.uniprot.org/uniprot/P07510
http://www.uniprot.org/uniprot/P78348
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9UJY5-5
http://www.uniprot.org/uniprot/Q13424
http://www.uniprot.org/uniprot/P05067
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9Y679-3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8N2F6-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8N2F6-2
http://www.uniprot.org/uniprot/P07307
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9Y5Q5
http://www.uniprot.org/uniprot/Q676U5-3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q13323
http://www.uniprot.org/uniprot/O43521-2
http://www.uniprot.org/uniprot/O43521-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9NPA1-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9NPA1-2
http://www.uniprot.org/uniprot/O60716-26
http://www.uniprot.org/uniprot/O60716-26
http://www.uniprot.org/uniprot/P48509


 

 

6
2
 

Tabela 3 - Relação de proteínas identificadas no TagIdent das amostras de proteínas de membrana de hemácias do 
voluntário (PN 13.1) e do paciente (AFP 7.6 e 7.8) continuação 

4 781.006 15439.0 Ausente Ausente Presente CD160 antigen BY55_HUMAN (O95971) 

161 457.207 19868.0 Ausente Ausente Presente CD302 antigen CD302_HUMAN (Q8IX05-2) 

140 823.240 14370.0 Ausente Ausente Presente CD99 antigen-like protein 2 C99L2_HUMAN (Q8TCZ2-4) 

5585 686.121 15733.0 Presente Ausente Ausente Cdc42 effector protein 5 BORG3_HUMAN (Q6NZY7) 

43 771.705 11287.0 Ausente Presente Ausente Chemokine-like factor superfamily member 1 CKLF1_HUMAN (Q8IZ96-6) 

45 529.886 18049.0 Ausente Presente Presente 
CKLF-like MARVEL transmembrane domain-containing 
protein 

CKLF5_HUMAN (Q96DZ9-
2) 

97 589.385 51098.0 Ausente Ausente Presente Clusterin CLUS_HUMAN (P10909) 

125 679.330 12808.0 Ausente Ausente Presente Copper-transporting ATPase ATP7A_HUMAN (Q04656-6) 

104 623.799 52191.0 Ausente Ausente Presente Coronin-1ª COR1A_HUMAN (P31146) 

5634 804.864 26150.0 Presente Ausente Ausente C-type lectin domain family 10 member A CLC10_HUMAN (Q8IUN9-3) 

155 691.061 24591.0 Ausente Ausente Presente C-type lectin domain family 2 member D 
CLC2D_HUMAN (Q9UHP7-
3) 

62 680.112 26264.0 Ausente Presente Presente C-type lectin domain family 2 member L CLC2L_HUMAN (P0C7M8) 

5633 765.836 29127.0 Presente Ausente Ausente CUB and zona pellucida-like domain-containing protein 1 
CUZD1_HUMAN (Q86UP6-
3) 

62 651.591 37218.0 Ausente Presente Ausente Cyclin-dependent kinase 4 CDK4_HUMAN (P11802) 

50 666.705 44557.0 Ausente Presente Ausente DnaJ homolog subfamily A member 1 DNJA1_HUMAN (P31689) 

89 646.818 13178.0 Ausente Presente Ausente 
Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein 
glycosyltransferase subunit DAD1 DAD1_HUMAN (P61803) 

114 759.888 36742.0 Ausente Ausente Presente DOMON domain-containing protein FRRS1L FRS1L_HUMAN (Q9P0K9) 

5615 637.960 76888.0 Presente Ausente Ausente Dynamin-1-like protein 
DNM1L_HUMAN (O00429-
4) 

51 649.205 45100.0 Ausente Presente Ausente E3 ubiquitin-protein ligase MARCH11 MARHB_HUMAN (A6NNE9) 

28 700.114 13054.0 Ausente Presente Ausente Ectodysplasin-A EDA_HUMAN (Q92838-8) 

45 912.402 44848.0 Ausente Ausente Presente Endothelin B receptor EDNRB_HUMAN (P24530) 

http://www.uniprot.org/uniprot/O95971
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8IX05-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8TCZ2-4
http://www.uniprot.org/uniprot/Q6NZY7
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8IZ96-6
http://www.uniprot.org/uniprot/Q96DZ9-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q96DZ9-2
http://www.uniprot.org/uniprot/P10909
http://www.uniprot.org/uniprot/Q04656-6
http://www.uniprot.org/uniprot/P31146
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8IUN9-3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9UHP7-3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9UHP7-3
http://www.uniprot.org/uniprot/P0C7M8
http://www.uniprot.org/uniprot/Q86UP6-3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q86UP6-3
http://www.uniprot.org/uniprot/P11802
http://www.uniprot.org/uniprot/P31689
http://www.uniprot.org/uniprot/P61803
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9P0K9
http://www.uniprot.org/uniprot/O00429-4
http://www.uniprot.org/uniprot/O00429-4
http://www.uniprot.org/uniprot/A6NNE9
http://www.uniprot.org/uniprot/Q92838-8
http://www.uniprot.org/uniprot/P24530
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Tabela 3 - Relação de proteínas identificadas no TagIdent das amostras de proteínas de membrana de hemácias do 
voluntário (PN 13.1) e do paciente (AFP 7.6 e 7.8) continuação 

41 575.227 26498.0 Ausente Presente Ausente Enterokinase ENTK_HUMAN (P98073) 

5629 603.084 25684.0 Presente Ausente Ausente 
Envolvido no desenvolvimento e / ou manutenção de um 
circuito neuronal. TM222_HUMAN (Q9H0R3 

77 569.050 23290.0 Ausente Ausente Presente Ephrin-A5 EFNA5_HUMAN (P52803) 

5610 818.149 17955.0 Presente Ausente Ausente Epithelial membrane protein 1 EMP1_HUMAN (P54849) 

73 614.413 18125.0 Presente Ausente Ausente FAM26D 
FA26D_HUMAN (Q5JW98-
4) 

86 418.523 16694.0 Ausente Presente Ausente Fasciculation and elongation protein zeta-1 NU6M_HUMAN (P03923) 

85 419.318 18286.0 Ausente Presente Ausente Fasciculation and elongation protein zeta-2 NU6M_HUMAN (P03923) 

129 929.609 16207.0 Ausente Ausente Presente Fer-1-like protein 4 FR1L4_HUMAN (A9Z1Z3-4) 

82 573.743 42416.0 Ausente Ausente Presente Focal adhesion kinase 1 FAK1_HUMAN (Q05397-6) 

134 896.760 51008.0 Ausente Ausente Presente Gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-3 GBRA3_HUMAN (P34903) 

108 717.654 44924.0 Ausente Ausente Presente Gamma-aminobutyric acid receptor subunit gamma-1 GBRG1_HUMAN (Q8N1C3) 

5637 774.140 17567.0 Presente Ausente Ausente Gamma-secretase subunit APH-1A APH1A_HUMAN (Q96BI3-2) 

22 925.698 13026.0 Presente Ausente Ausente Gamma-secretase subunit PEN-2 PEN2_HUMAN (Q9NZ42) 

15 521.136 49522.0 Ausente Presente Ausente Gap junction alpha-8 protein CXA8_HUMAN (P48165) 

66 690.568 42408.0 Ausente Presente Ausente Gap junction gamma-1 protein CXG1_HUMAN (P36383) 

33 816.250 17774.0 Ausente Presente Ausente Glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase GNA1_HUMAN (Q96EK6) 

6 709.050 16037.0 Ausente Ausente Presente Glycoprotein Xg XG_HUMAN (P55808) 

36 664.469 16070.0 Presente Presente Presente 
Glycosyl-phosphatidylinositol-anchored molecule-like 
protein GML_HUMAN (Q99445) 

9 731.136 46013.0 Ausente Presente Ausente GPI ethanolamine phosphate transferase 2 PIGG_HUMAN (Q5H8A4-4) 

111 753.631 44773.0 Ausente Ausente Presente G-protein coupled receptor 143 GP143_HUMAN (P51810) 

54 569.659 40282.0 Ausente Presente Ausente Guanine nucleotide-binding protein G(i) subunit alpha-1 GNAI1_HUMAN (P63096) 

http://www.uniprot.org/uniprot/P98073
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9H0R3
http://www.uniprot.org/uniprot/P52803
http://www.uniprot.org/uniprot/P54849
http://www.uniprot.org/uniprot/Q5JW98-4
http://www.uniprot.org/uniprot/Q5JW98-4
http://www.uniprot.org/uniprot/P03923
http://www.uniprot.org/uniprot/P03923
http://www.uniprot.org/uniprot/A9Z1Z3-4
http://www.uniprot.org/uniprot/Q05397-6
http://www.uniprot.org/uniprot/P34903
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8N1C3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q96BI3-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9NZ42
http://www.uniprot.org/uniprot/P48165
http://www.uniprot.org/uniprot/P36383
http://www.uniprot.org/uniprot/Q96EK6
http://www.uniprot.org/uniprot/P55808
http://www.uniprot.org/uniprot/Q99445
http://www.uniprot.org/uniprot/Q5H8A4-4
http://www.uniprot.org/uniprot/P51810
http://www.uniprot.org/uniprot/P63096
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Tabela 3 - Relação de proteínas identificadas no TagIdent das amostras de proteínas de membrana de hemácias do 
voluntário (PN 13.1) e do paciente (AFP 7.6 e 7.8) continuação 

5655 434.520 23297.0 Presente Ausente Ausente Guanylyl cyclase-activating protein 1 GUC1A_HUMAN (P43080) 

50 473.631 12971.0 Ausente Ausente Presente HCLS1-associated protein X-1 HAX1_HUMAN (O00165-4) 

37 463.068 19723.0 Ausente Presente Ausente Hemojuvelin 
RGMC_HUMAN (Q6ZVN8-
3) 

43 723.129 31667.0 Ausente Presente Presente Hereditary hemochromatosis protein HFE_HUMAN (Q30201-7) 

11 839.318 42914.0 Ausente Presente Ausente HERV-K_7p22.1 provirus ancestral Env polyprotein ENK2_HUMAN (Q69384) 

5665 944.365 10653.0 Presente Ausente Ausente HIG1 domain family member 1A HIG1A_HUMAN (Q9Y241-2) 

58 582.386 57234.0 Ausente Presente Ausente 
High affinity cGMP-specific 3',5'-cyclic phosphodiesterase 
9A PDE9A_HUMAN (O76083) 

80 658.994 32755.0 Ausente Ausente Presente HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 4 chain DRB4_HUMAN (P13762) 

83 721.591 24321.0 Ausente Presente Ausente 
HLA class II histocompatibility antigen, DRB1-10 beta 
chain 2B1A_HUMAN (Q30167) 

66 788.045 31881.0 Ausente Ausente Presente HLA class II histocompatibility antigen, DRB1-3 chain 2B13_HUMAN (P01912) 

47 822.458 46617.0 Ausente Ausente Presente Ig-like V-type domain-containing protein FAM187A F187A_HUMAN (A6NFU0) 

68 699.318 30539.0 Ausente Presente Ausente Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit beta IKKB_HUMAN (O14920-3) 

5612 722.657 17978.0 Presente Presente Ausente Integrin alpha-E ITAE_HUMAN (P38570) 

6 776.477 30119.0 Ausente Presente Ausente Intercellular adhesion molecule 2 ICAM2_HUMAN (P13598) 

11 777.877 13631.0 Ausente Ausente Presente Interferon-induced transmembrane protein 1 IFM1_HUMAN (P13164) 

5608 689.442 14474.0 Presente Ausente Presente Interferon-induced transmembrane protein 2 IFM2_HUMAN (Q01629) 

127 646.480 14446.0 Ausente Ausente Presente Interferon-induced transmembrane protein 3 IFM3_HUMAN (Q01628) 

112 772.402 37685.0 Ausente Ausente Presente Interleukin-1 receptor type 2 IL1R2_HUMAN (P27930) 

64 677.841 39182.0 Ausente Presente Ausente Interleukin-23 receptor IL23R_HUMAN (Q5VWK5-3) 

5640 818.149 12830.0 Presente Ausente Ausente Jumping translocation breakpoint protein JTB_HUMAN (O76095) 

10 710.455 44206.0  Ausente Presente Ausente 
KH domain-containing, RNA-binding, signal transduction-
associated protein 1 

KHDR1_HUMAN (Q07666-
2) 

http://www.uniprot.org/uniprot/P43080
http://www.uniprot.org/uniprot/O00165-4
http://www.uniprot.org/uniprot/Q6ZVN8-3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q6ZVN8-3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q30201-7
http://www.uniprot.org/uniprot/Q69384
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9Y241-2
http://www.uniprot.org/uniprot/O76083
http://www.uniprot.org/uniprot/P13762
http://www.uniprot.org/uniprot/Q30167
http://www.uniprot.org/uniprot/P01912
http://www.uniprot.org/uniprot/A6NFU0
http://www.uniprot.org/uniprot/O14920-3
http://www.uniprot.org/uniprot/P38570
http://www.uniprot.org/uniprot/P13598
http://www.uniprot.org/uniprot/P13164
http://www.uniprot.org/uniprot/Q01629
http://www.uniprot.org/uniprot/Q01628
http://www.uniprot.org/uniprot/P27930
http://www.uniprot.org/uniprot/Q5VWK5-3
http://www.uniprot.org/uniprot/O76095
http://www.uniprot.org/uniprot/Q07666-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q07666-2
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Tabela 3 - Relação de proteínas identificadas no TagIdent das amostras de proteínas de membrana de hemácias do 
voluntário (PN 13.1) e do paciente (AFP 7.6 e 7.8) continuação 

52 635.682 40682.0 Ausente Presente Ausente Killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL KI2L1_HUMAN (P43626) 

5630 595.611 24525.0 Presente Ausente Ausente Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1 KLRB1_HUMAN (Q12918) 

5599 510.083 19997.0 Presente Ausente Ausente Kit ligand SCF_HUMAN (P21583) 

8 714.432 46116.0 Ausente Presente Presente Kremen protein 2 KREM2_HUMAN (Q8NCW0) 

53 620.568 42914.0 Ausente Presente Ausente Laforin EPM2A_HUMAN (O95278) 

165 849.050 14446.0 Ausente Ausente Presente LEM domain-containing protein 1 
LEMD1_HUMAN (Q68G75-
5) 

65 619.888 26301.0 Ausente Ausente Presente 
Leucine-rich repeat and transmembrane domain-containing 
protein 1 

LRTM1_HUMAN (Q9HBL6-
2) 

120 710.615 72229.0 Ausente Ausente Presente Leucine-rich repeat transmembrane protein FLRT2 FLRT2_HUMAN (O43155) 

118 761.453 29029.0 Ausente Ausente Presente Leukocyte surface antigen CD53 CD53_HUMAN (P19397) 

117 761.453 29659.0 Ausente Ausente Presente Leukocyte surface antigen CD54 CD53_HUMAN (P19397) 

91 928.409 12377.0 Ausente Presente Ausente Linker for activation of T-cells family member 2 NTAL_HUMAN (Q9GZY6-2) 

99 694.972 53309.0 Ausente Ausente Presente L-selectin LYAM1_HUMAN (P14151-2) 

14 753.631 31720.0 Ausente Ausente Presente Ly6/PLAUR domain-containing protein 3 LYPD3_HUMAN (O95274) 

56 628.492 10968.0 Ausente Ausente Presente Lymphocyte antigen 6H LY6H_HUMAN (O94772) 

98 560.447 52284.0 Ausente Ausente Presente Lysosome-associated membrane glycoprotein 2 LAMP2_HUMAN (P13473-3) 

16 698.523 51318.0 Ausente Presente Ausente Major facilitator superfamily domain-containing protein 7 
MFSD7_HUMAN (Q6UXD7-
3) 

75 432.841 60645.0 Ausente Presente Ausente Melanoma inhibitory activity protein 3 MIA3_HUMAN (Q5JRA6-3) 

5589 887.900 14437.0 Presente Ausente Ausente Membrane magnesium transporter 1 MMGT1_HUMAN (Q8N4V1) 
 

23 899.106 12999.0 Ausente Ausente Presente Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 13 
M4A13_HUMAN (Q5J8X5-2) 
 

132 634.749 36867.0 Ausente Ausente Presente membro da família SLAM 6 SLAF6_HUMAN  

71 525.251 17992.0 Ausente Ausente Presente membro da família SLAM 8 SLAF8_HUMAN (Q9P0V8-2) 

http://www.uniprot.org/uniprot/P43626
http://www.uniprot.org/uniprot/Q12918
http://www.uniprot.org/uniprot/P21583
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8NCW0
http://www.uniprot.org/uniprot/O95278
http://www.uniprot.org/uniprot/Q68G75-5
http://www.uniprot.org/uniprot/Q68G75-5
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9HBL6-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9HBL6-2
http://www.uniprot.org/uniprot/O43155
http://www.uniprot.org/uniprot/P19397
http://www.uniprot.org/uniprot/P19397
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9GZY6-2
http://www.uniprot.org/uniprot/P14151-2
http://www.uniprot.org/uniprot/O95274
http://www.uniprot.org/uniprot/O94772
http://www.uniprot.org/uniprot/P13473-3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q6UXD7-3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q6UXD7-3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q5JRA6-3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8N4V1
http://www.uniprot.org/uniprot/Q5J8X5-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q96DU3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9P0V8-2
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Tabela 3 - Relação de proteínas identificadas no TagIdent das amostras de proteínas de membrana de hemácias do 
voluntário (PN 13.1) e do paciente (AFP 7.6 e 7.8) continuação 

17 672.273 51318.0 Ausente Presente Ausente Metallophosphoesterase 1 MPPE1_HUMAN (Q53F39) 

5580 786.595 14642.0 Presente Ausente Ausente Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3 beta 2 MP3B2_HUMAN (A6NCE7) 

92 871.932 13997.0 Ausente Presente Ausente Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A MLP3A_HUMAN (Q9H492) 

35 651.955 15277.0 Ausente Ausente Presente molécula não-inflamatória vascular 3 VNN3_HUMAN (Q9NY84-4) 

84 638.068 18028.0 Ausente Presente Presente Mucin-1 MUC1_HUMAN (P15941) 

55 587.955 41005.0 Ausente Presente Ausente Myocardial zonula adherens protein 
MYZAP_HUMAN (P0CAP1-
8) 

59 626.932 58263.0 Ausente Presente Ausente NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 2 NDUS2_HUMAN (O75306) 

71 731.136 30059.0 Ausente Presente Ausente NADH-cytochrome b5 reductase 3 NB5R3_HUMAN (P00387) 

154 705.140 20448.0 Presente Presente Presente Natural cytotoxicity triggering receptor 3 NCTR3_HUMAN (O14931-5 

85 631.620 41706.0 Ausente Ausente Presente Nesprin-2 
SYNE2_HUMAN (Q8WXH0-
6) 

48 464.659 13605.0 Ausente Presente Ausente Neuron-specific vesicular protein calcyon CALY_HUMAN (Q9NYX4-2) 

5614 596.441 21078.0 Presente Ausente Ausente Neuropilin and tolloid-like protein 1 
NETO1_HUMAN (Q8TDF5-
1) 

82 844.091 31521.0 Ausente Presente Ausente NK1/MAPK8-associated membrane protein 
JKAMP_HUMAN (Q9P055-
2) 

2 922.570 14785.0 Ausente Ausente Presente OSTC subunidade Oligosaccharyltransferase complexo OSTC_HUMAN (Q9NRP0) 

18 756.760 46699.0 Ausente Ausente Presente P2X purinoceptor 5 P2RX5_HUMAN (Q93086) 

86 669.162 42993.0 Ausente Ausente Presente p53 apoptosis effector related to PMP-22 PERP_HUMAN (Q96FX8) 

5619 894.543 11895.0 Presente Ausente Ausente Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP2 FKBP2_HUMAN (P26885) 

5593 530.012 49038.0 Presente Ausente Ausente Perilipin-3 PLIN3_HUMAN (O60664) 

103 609.721 52284.0 Ausente Ausente Presente Peripheral plasma membrane protein CASK CSKP_HUMAN (O14936-5) 

88 652.737 46617.0 Ausente Ausente Presente Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 alpha PI42A_HUMAN (P48426) 

160 619.106 25196.0 Ausente Ausente Presente Phospholipid scramblase 4 PLS4_HUMAN (Q9NRQ2-2) 

130 613.631 20419.0 Ausente Ausente Presente Platelet glycoprotein IX GPIX_HUMAN (P14770) 

http://www.uniprot.org/uniprot/Q53F39
http://www.uniprot.org/uniprot/A6NCE7
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9H492
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9NY84-4
http://www.uniprot.org/uniprot/P15941
http://www.uniprot.org/uniprot/P0CAP1-8
http://www.uniprot.org/uniprot/P0CAP1-8
http://www.uniprot.org/uniprot/O75306
http://www.uniprot.org/uniprot/P00387
http://www.uniprot.org/uniprot/O14931-5
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8WXH0-6
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8WXH0-6
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9NYX4-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8TDF5-1
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8TDF5-1
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9P055-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9P055-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9NRP0
http://www.uniprot.org/uniprot/Q93086
http://www.uniprot.org/uniprot/Q96FX8
http://www.uniprot.org/uniprot/P26885
http://www.uniprot.org/uniprot/O60664
http://www.uniprot.org/uniprot/O14936-5
http://www.uniprot.org/uniprot/P48426
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9NRQ2-2
http://www.uniprot.org/uniprot/P14770
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Tabela 3 - Relação de proteínas identificadas no TagIdent das amostras de proteínas de membrana de hemácias do 
voluntário (PN 13.1) e do paciente (AFP 7.6 e 7.8) continuação 

69 666.816 19168.0 Ausente Ausente Presente Platelet-activating factor acetylhydrolase IB subunit alpha LIS1_HUMAN (P43034-2) 

31 684.804 15261.0 Ausente Ausente Presente Protein C19orf12 CS012_HUMAN (Q9NSK7) 

101 575.307 55615.0 Ausente Ausente Presente Protein ERGIC-53 LMAN1_HUMAN (P49257) 

93 597.207 43358.0 Ausente Ausente Presente Protein kinase C delta type KPCD_HUMAN (Q05655) 

5623 652.076 12814.0 Presente Ausente Ausente Protein S100-A8 S10A8_HUMAN (P05109) 

113 742.682 37432.0 Ausente Ausente Presente Protein sprouty homolog 3 SPY3_HUMAN (O43610) 

168 644.916 77688.0 Ausente Ausente Presente Proteína transporte de proteínas Sec23B SC23B_HUMAN (Q15437) 

27 773.295 14920.0 Ausente Presente Ausente Protein-tyrosine phosphatase-like member A 
HACD1_HUMAN (B0YJ81-
2) 

5671 752.550 14456.0 Presente Ausente Ausente Protransforming growth factor alpha TGFA_HUMAN (P01135-2) 

27 855.307 12930.0 Ausente Ausente Presente Putative HIG1 domain family member 2B HIG2B_HUMAN 

81 578.409 32728.0 Ausente Presente Ausente 
Putative HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain 
H HLAH_HUMAN (P01893) 

73 495.682 57489.0 Ausente Presente Ausente 
Putative inactive maltase-glucoamylase-like protein 
LOC93432 MGAL2_HUMAN (Q2M2H8) 

5664 892.052 10790.0 Presente Ausente Ausente 
Putative membrane-spanning 4-domains subfamily A 
member 4E M4A4E_HUMAN (Q96PG1-2 

59 759.888 54258.0 Ausente Ausente Presente Putative sodium-coupled neutral amino acid transporter 9 S38A9_HUMAN (Q8NBW4) 

5588 897.865 13627.0 Presente Ausente Ausente Putative transmembrane protein ENSP00000320207 YO011_HUMAN (A6NDX4) 

90 833.750 10664.0 Ausente Presente Ausente Putative uncharacterized protein C6orf50 CF050_HUMAN (Q9HD87) 

28 717.654 15261.0 Ausente Presente Presente Putative uncharacterized protein encoded by LINC00052 TMM83_HUMAN (Q96N35) 

61 614.413 23457.0 Ausente Ausente Presente Ras-related protein Rab-11A RB11A_HUMAN (P62491) 

142 587.821 26339.0 Ausente Ausente Presente Ras-related protein Rab-14. RAB14_HUMAN (P61106) 

74 830.279 18453.0 Ausente Ausente Presente Ras-related protein Rab-22A RB22A_HUMAN (Q9UL26) 

80 638.864 19934.0 Ausente Presente Ausente Ras-related protein Rap-1A RAP1A_HUMAN 

http://www.uniprot.org/uniprot/P43034-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9NSK7
http://www.uniprot.org/uniprot/P49257
http://www.uniprot.org/uniprot/Q05655
http://www.uniprot.org/uniprot/P05109
http://www.uniprot.org/uniprot/O43610
http://www.uniprot.org/uniprot/Q15437
http://www.uniprot.org/uniprot/B0YJ81-2
http://www.uniprot.org/uniprot/B0YJ81-2
http://www.uniprot.org/uniprot/P01135-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q4VC39
http://www.uniprot.org/uniprot/P01893
http://www.uniprot.org/uniprot/Q2M2H8
http://www.uniprot.org/uniprot/Q96PG1-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8NBW4
http://www.uniprot.org/uniprot/A6NDX4
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9HD87
http://www.uniprot.org/uniprot/Q96N35
http://www.uniprot.org/uniprot/P62491
http://www.uniprot.org/uniprot/P61106
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9UL26
http://www.uniprot.org/uniprot/P62834
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Tabela 3 - Relação de proteínas identificadas no TagIdent das amostras de proteínas de membrana de hemácias do 
voluntário (PN 13.1) e do paciente (AFP 7.6 e 7.8) continuação 

79 537.045 20369.0 Ausente Presente Ausente Ras-related protein Rap-1b-like protein RP1BL_HUMAN (A6NIZ1) 

13 649.205 49632.0 Ausente Presente Ausente Regulator of G-protein signaling 20 RGS20_HUMAN (O76081) 

115 684.804 27930.0 Ausente Ausente Presente Regulator of G-protein signaling 9- binding protein R9BP_HUMAN (Q6ZS82) 

164 676.201 95002.0 Ausente Ausente Presente Rho GTPase-activating protein 10 RHG10_HUMAN (A1A4S6) 

19 621.364 47365.0 Ausente Presente Ausente Rhodopsin OPSD_HUMAN (P08100) 

89 660.559 51369.0 Ausente Ausente Presente Scavenger receptor class A member 5 SCAR5_HUMAN (Q6ZMJ2) 

75 867.039 18414.0 Ausente Ausente Presente Secretory carrier-associated membrane protein 4 
SCAM4_HUMAN (Q969E2-
3) 

107 549.497 42848.0 Ausente Ausente Presente Serine/threonine-protein kinase 24 STK24_HUMAN (Q9Y6E0) 

172 433.743 10705.0 Ausente Ausente Presente 
Serine-rich and transmembrane domain- containing protein 
1. SRTM1_HUMAN (A2A2V5) 

5594 624.674 77144.0 Presente Ausente Ausente SH3 domain-containing kinase-binding protein 1 SH3K1_HUMAN (Q96B97) 

137 717.654 63151.0 Ausente Ausente Presente Sialic acid-binding Ig-like lectin 5 SIGL5_HUMAN (O15389) 

84 639.441 43358.0 Ausente Ausente Presente Sialic acid-binding Ig-like lectin 6 SIGL6_HUMAN (O43699-4) 

110 696.536 42993.0 Ausente Ausente Presente Sialic acid-binding Ig-like lectin 7 SIGL7_HUMAN (Q9Y286) 

5586 740.095 15492.0 Presente Ausente Presente Sialomucin core protein 24 
MUC24_HUMAN (Q04900-
5) 

34 748.156 16207.0 Ausente Ausente Presente Sialomucin core protein 25 
MUC24_HUMAN (Q04900-
4) 

138 748.939 18298.0 Ausente Ausente Presente Sialomucin core protein 26 
MUC24_HUMAN (Q04900-
4) 

7 752.067 14461.0 Ausente Ausente Presente Sialomucin core protein 27 
MUC24_HUMAN (Q04900-
4) 

136 732.514 63151.0 Ausente Ausente Presente Sodium- and chloride-dependent taurine transporter SC6A6_HUMAN (P31641) 

133 849.050 50381.0 Ausente Ausente Presente Sodium-coupled monocarboxylate transporter 2 
SC5AC_HUMAN (Q1EHB4-
2) 

87 664.469 46289.0 Ausente Ausente Presente Solute carrier family 22 member 1 S22A1_HUMAN (O15245-3) 

http://www.uniprot.org/uniprot/A6NIZ1
http://www.uniprot.org/uniprot/O76081
http://www.uniprot.org/uniprot/Q6ZS82
http://www.uniprot.org/uniprot/A1A4S6
http://www.uniprot.org/uniprot/P08100
http://www.uniprot.org/uniprot/Q6ZMJ2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q969E2-3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q969E2-3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9Y6E0
http://www.uniprot.org/uniprot/A2A2V5
http://www.uniprot.org/uniprot/Q96B97
http://www.uniprot.org/uniprot/O15389
http://www.uniprot.org/uniprot/O43699-4
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9Y286
http://www.uniprot.org/uniprot/Q04900-5
http://www.uniprot.org/uniprot/Q04900-5
http://www.uniprot.org/uniprot/Q04900-4
http://www.uniprot.org/uniprot/Q04900-4
http://www.uniprot.org/uniprot/Q04900-4
http://www.uniprot.org/uniprot/Q04900-4
http://www.uniprot.org/uniprot/Q04900-4
http://www.uniprot.org/uniprot/Q04900-4
http://www.uniprot.org/uniprot/P31641
http://www.uniprot.org/uniprot/Q1EHB4-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q1EHB4-2
http://www.uniprot.org/uniprot/O15245-3
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Tabela 3 - Relação de proteínas identificadas no TagIdent das amostras de proteínas de membrana de hemácias do 
voluntário (PN 13.1) e do paciente (AFP 7.6 e 7.8) continuação 

53 865.475 68567.0 Ausente Ausente Presente Solute carrier family 22 member 5 S22A5_HUMAN (O76082-3) 

17 723.129 53971.0 Ausente Ausente Presente Solute carrier family 23 member 3 S23A3_HUMAN (Q6PIS1) 

25 899.106 15570.0 Ausente Ausente Presente Solute carrier family 25 member 48 S2548_HUMAN (Q6ZT89-3) 

5583 699.407 12847.0 Presente Ausente Presente Sorting nexin-20 SNX20_HUMAN (Q7Z614-4) 

100 589.385 55615.0 Ausente Ausente Presente STAM-binding protein STABP_HUMAN (O95630) 

106 632.402 54546.0  Ausente Ausente Presente 
subfamília receptor de leucócitos imunoglobulina como um 
membro 2 LIRA2_HUMAN (Q8N149) 

5662 576.512 17635.0 Presente Ausente Ausente Surfeit locus protein 4 SURF4_HUMAN (O15260-2) 

5661 576.512 18163.0 Presente Ausente Ausente Surfeit locus protein 5 SURF4_HUMAN (O15260-2) 

5628 579.834 23598.0 Presente Ausente Ausente Synaptogyrin-1 SNG1_HUMAN (O43759-2) 

152 676.983 56605.0 Ausente Ausente Presente Tapasin TPSN_HUMAN (O15533-3) 

5620 802.372 13575.0 Presente Ausente Ausente Tax1-binding protein 3 TX1B3_HUMAN (O14907) 

5631 520.878 22736.0 Presente Ausente Ausente T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains TIGIT_HUMAN (Q495A1) 

72 586.257 18068.0 Ausente Ausente Presente T-cell receptor beta-2 chain C region TRBC2_HUMAN (A0A5B9) 

1 982.793 15021.0 Ausente Ausente Presente T-cell surface glycoprotein CD1e, membrane-associated CD1E_HUMAN (P15812-11 

5576 638.790 13874.0 Presente Ausente Presente Teneurin-1 TEN1_HUMAN (Q9UKZ4) 

49 631.705 50076.0 Ausente Presente Ausente Thiamine transporter  S19A2_HUMAN (O60779) 

156 662.905 24556.0 Ausente Ausente Presente Tissue fator TF_HUMAN (P13726-2) 

81 616.760 37117.0 Ausente Ausente Presente Torsin-1ª TOR1A_HUMAN (O14656) 

167 638.659 77419.0 Ausente Ausente Presente Transferrin receptor protein 1 TFR1_HUMAN (P02786) 

78 584.773 22723.0 Ausente Presente Ausente Transforming protein RhoA RHOA_HUMAN (P61586) 

5597 434.520 30295.0 Presente Ausente Ausente Translocon-associated protein subunit alpha SSRA_HUMAN (P43307) 

http://www.uniprot.org/uniprot/O76082-3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q6PIS1
http://www.uniprot.org/uniprot/Q6ZT89-3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q7Z614-4
http://www.uniprot.org/uniprot/O95630
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8N149
http://www.uniprot.org/uniprot/O15260-2
http://www.uniprot.org/uniprot/O15260-2
http://www.uniprot.org/uniprot/O43759-2
http://www.uniprot.org/uniprot/O15533-3
http://www.uniprot.org/uniprot/O14907
http://www.uniprot.org/uniprot/Q495A1
http://www.uniprot.org/uniprot/A0A5B9
http://www.uniprot.org/uniprot/P15812-11
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9UKZ4
http://www.uniprot.org/uniprot/O60779
http://www.uniprot.org/uniprot/P13726-2
http://www.uniprot.org/uniprot/O14656
http://www.uniprot.org/uniprot/P02786
http://www.uniprot.org/uniprot/P61586
http://www.uniprot.org/uniprot/P43307
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Tabela 3 - Relação de proteínas identificadas no TagIdent das amostras de proteínas de membrana de hemácias do 
voluntário (PN 13.1) e do paciente (AFP 7.6 e 7.8) continuação 

 

76 704.358 19310.0 Ausente Ausente Presente Translocon-associated protein subunit beta SSRB_HUMAN (P43308) 

96 597.207 50470.0 Ausente Ausente Presente Transmembrane prolyl 4-hydroxylase 
P4HTM_HUMAN (Q9NXG6-
2) 

159 772.402 23491.0 Ausente Ausente Presente Transmembrane protein 129 TM129_HUMAN (A0AVI4-2) 

5590 419.573 12346.0 Presente Ausente Ausente Transmembrane protein 210 TM210_HUMAN (A6NLX4) 

124 558.101 10910.0 Ausente Ausente Presente Transmembrane protein 213 
TM213_HUMAN (A2RRL7-
2) 

26 878.771 15471.0 Ausente Ausente Presente Transmembrane protein 220 
TM220_HUMAN (Q6QAJ8-
2) 

39 680.227 23543.0 Ausente Presente Ausente Transmembrane protein 253 TM253_HUMAN (P0C7T8) 

5669 960.142 13821.0 Presente Ausente Ausente Transmembrane protein 257 TM257_HUMAN (O96002) 

177 885.028 19474.0 Ausente Ausente Presente Transmembrane protein 95 
TMM95_HUMAN (Q3KNT9-
2) 

 
176 886.592 20036.0 Ausente Ausente Presente Transmembrane protein 96 

TMM95_HUMAN (Q3KNT9-
2) 

70 640.223 18927.0 Ausente Ausente Presente Tubulin-specific chaperone D TBCD_HUMAN (Q9BTW9-3) 

141 644.916 28740.0 Ausente Ausente Presente Tumor necrosis fator TNFA_HUMAN (P01375) 

72 700.909 28278.0 Ausente Presente Ausente Tumor necrosis factor ligand superfamily member 10 TNF10_HUMAN (P50591) 

64 647.263 26414.0 Ausente Ausente Presente Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13B TN13B_HUMAN (Q9Y275-2) 

157 763.799 25017.0 Ausente Ausente Presente Tumor necrosis factor ligand superfamily member 8 TNFL8_HUMAN (P32971) 

169 646.480 51278.0 Ausente Ausente Presente Tumor necrosis factor receptor superfamily member 10A TR10A_HUMAN (O00220) 

70 863.977 28320.0 Ausente Presente Ausente Tumor necrosis factor receptor superfamily member 18 
TNR18_HUMAN (Q9Y5U5-
2) 

153 659.777 56307.0 Ausente Ausente Presente Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A TNR1A_HUMAN (P19438) 

5627 737.604 29390.0 Presente Ausente Ausente Tumor necrosis factor receptor superfamily member 25 TNR25_HUMAN (Q93038-4) 

76 844.886 26342.0 Ausente Presente Ausente Tumor necrosis factor receptor superfamily member 4 TNR4_HUMAN (P43489) 

http://www.uniprot.org/uniprot/P43308
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9NXG6-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9NXG6-2
http://www.uniprot.org/uniprot/A0AVI4-2
http://www.uniprot.org/uniprot/A6NLX4
http://www.uniprot.org/uniprot/A2RRL7-2
http://www.uniprot.org/uniprot/A2RRL7-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q6QAJ8-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q6QAJ8-2
http://www.uniprot.org/uniprot/P0C7T8
http://www.uniprot.org/uniprot/O96002
http://www.uniprot.org/uniprot/Q3KNT9-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q3KNT9-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q3KNT9-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q3KNT9-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9BTW9-3
http://www.uniprot.org/uniprot/P01375
http://www.uniprot.org/uniprot/P50591
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9Y275-2
http://www.uniprot.org/uniprot/P32971
http://www.uniprot.org/uniprot/O00220
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9Y5U5-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9Y5U5-2
http://www.uniprot.org/uniprot/P19438
http://www.uniprot.org/uniprot/Q93038-4
http://www.uniprot.org/uniprot/P43489
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Tabela 3 - Relação de proteínas identificadas no TagIdent das amostras de proteínas de membrana de hemácias do 
voluntário (PN 13.1) e do paciente (AFP 7.6 e 7.8) conclusão 

26 707.273 14164.0 Presente Presente Ausente Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6 TNR6_HUMAN (P25445-4) 

92 661.341 53215.0 Ausente Ausente Presente Tyrosine-protein kinase CSK CSK_HUMAN (P41240) 

135 752.067 63263.0 Ausente Ausente Presente Tyrosine-protein kinase RYK RYK_HUMAN (P34925-2) 

139 908.492 11771.0 Ausente Ausente Presente Uncharacterized membrane protein C19orf24 CS024_HUMAN (Q9BVV8) 

9 673.855 14370.0 Ausente Ausente Presente Uncharacterized membrane protein C1orf95 CA095_HUMAN (Q69YW2) 

24 922.570 13907.0 Ausente Ausente Presente Uncharacterized protein C16orf92 CP092_HUMAN (Q96LL3) 

5645 624.674 11668.0 Presente Ausente Ausente UPF0668 protein C10orf76 B2L11_HUMAN (O43521-7) 

5632 461.922 27812.0 Presente Ausente Ausente Uroplakin-3ª UPK3A_HUMAN (O75631) 

68 787.263 25596.0 Ausente Ausente Presente Uroplakin-3b-like protein UPK3L_HUMAN (B0FP48) 

5657 560.735 24150.0 Presente Ausente Ausente Vacuolar protein sorting-associated protein 26A VP26A_HUMAN (O75436-2) 

65 684.205 37365.0 Ausente Presente Ausente Vacuolar protein sorting-associated protein 26B VP26B_HUMAN (Q4G0F5) 

88 635.682 12465.0 Ausente Presente Ausente Vesicle-associated membrane protein 1 VAMP1_HUMAN (P23763) 

5618 676.987 13733.0 Presente Ausente Ausente Vesicle-associated membrane protein 4 VAMP4_HUMAN (O75379) 

5 775.531 16379.0 Ausente Ausente Presente 
Voltage-dependent calcium channel subunit alpha-2/delta-
2 CA2D2_HUMAN (Q9NY47) 

5587 712.693 15592.0 Presente Ausente Presente 
Voltage-dependent calcium channel subunit alpha-2/delta-
4 CA2D4_HUMAN (Q7Z3S7) 

5592 714.354 14474.0 Presente Ausente Ausente 
Voltage-dependent calcium channel subunit alpha-2/delta-
5 CA2D4_HUMAN (Q7Z3S7) 

5582 718.505 13680.0 Presente Ausente Ausente 
Voltage-dependent calcium channel subunit alpha-2/delta-
6 CA2D4_HUMAN (Q7Z3S7) 

60 778.068 57875.0 Ausente Presente Ausente Voltage-dependent L-type calcium channel subunit beta-2 
CACB2_HUMAN (Q08289-
3) 

116 710.615 28905.0 Ausente Ausente Presente ZDHHC17 é o único palmitoyltransferase em hemácias. ZDH17_HUMAN (Q8IUH5-2) 

173 611.285 40525.0 Ausente Ausente Presente Zinc transporter 4 ZNT4_HUMAN (O14863) 

http://www.uniprot.org/uniprot/P25445-4
http://www.uniprot.org/uniprot/P41240
http://www.uniprot.org/uniprot/P34925-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9BVV8
http://www.uniprot.org/uniprot/Q69YW2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q96LL3
http://www.uniprot.org/uniprot/O43521-7
http://www.uniprot.org/uniprot/O75631
http://www.uniprot.org/uniprot/B0FP48
http://www.uniprot.org/uniprot/O75436-2
http://www.uniprot.org/uniprot/Q4G0F5
http://www.uniprot.org/uniprot/P23763
http://www.uniprot.org/uniprot/O75379
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9NY47
http://www.uniprot.org/uniprot/Q7Z3S7
http://www.uniprot.org/uniprot/Q7Z3S7
http://www.uniprot.org/uniprot/Q7Z3S7
http://www.uniprot.org/uniprot/Q08289-3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q08289-3
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8IUH5-2
http://www.uniprot.org/uniprot/O14863
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ANEXO 1- Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CAMPUS DE SOBRAL 

PROGRAMA DE MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar do Projeto de pesquisa: 

“Identificação, isolamento e caracterização físico-química de marcadores 

moleculares presentes em eritrócitos de portadores de anemia falciforme”. 

 

Nome dos pesquisadores responsáveis: Julieta Maria Mendes Frota de 

Almeida, Monalysa Neves Costa e Vicente de Paulo Teixeira Pinto. 

 

Termo de Consentimento:  

 

Para ter maior conhecimento das Anemias Falciformes, esta instituição 

desenvolve pesquisas cientificas nesta área.  

 Este termo faz parte do processo de consentimento livre e esclarecido 

para a participação de pesquisa. Tem como objetivo informar-lhe sobre o estudo e o 

que irá lhe acontecer se você decidir participar dele. Leia este documento 

atentamente para ter certeza de que entendeu todas as informações que ele 

apresenta. Sua participação no estudo é completamente voluntária. Você não é 

obrigado a participar do estudo e, participando, sua saúde não será afetada. Esse 

estudo poderá não lhe trazer nenhum benefício, tampouco lhe fará mal algum, salvo 

riscos decorrentes do uso de agulhas, na hora da coleta do sangue venoso e na 

coleta da medula óssea. Se você quiser saber mais sobre alguma informação 

mencionada neste documento ou se tiver dúvidas sobre este estudo, não deixe de 
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perguntar a seu médico ou enfermeira. Você também receberá uma cópia deste 

documento. 

 

Informações sobre o estudo: 

 

Neste projeto buscamos: Identificar na membrana das hemácias proteínas 

relacionadas à anemia falciforme, que possam ser utilizadas para diferenciá-la da 

membrana de hemácias não falcêmicas; Avaliar a utilização de proteínas 

relacionadas à anemia falciforme no seguimento da evolução clínica da doença; 

Estudar os mecanismos que regulam as alterações genéticas responsáveis pela 

produção de proteínas na membrana de hemácias de pacientes com anemia 

falciforme; Correlacionar alterações em proteínas relacionadas à anemia falciforme 

com seu quadro clínico. Portanto, estudar as alterações genéticas para saber se as 

proteínas da membrana da hemácia poderão contribuir para o desenvolvimento de 

tecnologias, como a produção de anticorpos monoclonais, oferecendo novas 

abordagens terapêuticas aos pacientes com anemia falciforme. Ao mesmo tempo é 

nossa meta estimular a formação de recursos humanos, gerando dados para a 

conclusão de uma Dissertação de Mestrado, no programa de Pós-Graduação em 

Biotecnologia da Universidade Federal do Ceará-Campus de Sobral. 

 

Agulhas intravenosas e intraósseas / exames de sangue e medula 

óssea: 

 

Alguns riscos conhecidos, embora raros, estão associados à colocação de 

uma agulha na veia ou medula óssea. Entre esses riscos estão: desconforto, a 

possibilidade de infecção (que é mínima, uma vez que são usadas agulhas estéreis 

e descartáveis), além de hematoma ou inchaço temporário. 

 

Testes em sua amostra de sangue: 

 

Amostras de seu sangue e medula ficaram armazenados e puderam ser 

utilizados em estudos futuros, desde que haja sua autorização e aprovação do 

Conselho de Ética e Pesquisa. No entanto, você pode não concordar que seu 



76 

 

 

 

sangue fique guardado em nosso banco de dados após o término deste estudo. 

Para tanto, basta que você comunique a seu médico que não quer mais que o 

sangue seja utilizado. Depois disso, seu sangue não mais será utilizado para 

pesquisa ou quaisquer outros fins. 

Você concorda que uma amostra de seu sangue seja retirada e utilizada para 

a presente pesquisa? 

 

SIM (   ) NÃO (   )  Iniciais do paciente:________________ 

 

Custos: 

 

Você não desembolsará nada para participar deste estudo. 

 

Benefícios potenciais:  

 

A participação neste estudo poderá não lhe trazer benefício algum. 

Entretanto, com base nos resultados obtidos, espera-se, em longo prazo, conhecer 

mais sobre a anemia falciforme e gerar maior conhecimento científico sobre ela. 

Desta forma, poderemos contribuir para desenvolver um tratamento mais adequado 

para os portadores.  

Você não terá nenhuma vantagem financeira imediata e nem terá direito a 

qualquer remuneração de eventuais contratos ou patentes que possam advir dos 

estudos utilizando sua amostra de sangue. 

 

Confidencialidade: 

 

As informações coletadas como partes deste estudo serão reveladas a outros 

pesquisadores e médicos. Todavia, você não será identificado em nenhum desses 

relatórios. Será mantida confidencialidade absoluta e você não será identificado pelo 

nome em nenhum dos dados e materiais submetidos. Todo material coletado para 

este estudo será mantido em local seguro. 

Se você tiver qualquer dúvida sobre esta pesquisa, problemas médicos ou 

qualquer outra pergunta sobre os procedimentos deste estudo, entre em contato 
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com os Pesquisadores Coordenadores do estudo. O principal investigador é o Dr. 

Vicente de Paulo Teixeira Pinto, que se encontra no endereço: Av. Comandante 

Maurocélio Rocha Pontes, 100, CEP. 62.042-280; Sobral-Ce; Telefone de contato: 

88-36118000, e-mail: vppinto@ufc.br. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Estadual Vale do Acaraú – Avenida da Universidade, 850, 

Betânia, Sobral-CE, fone (88) 36774243, www.uvanet.br ou – Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) Rua Botucatu, 572 – 1º andar – fone (11) 5571-1062, FAX: 5539-

7162 da Universidade Federal de São Paulo – E-mail: cepunifesp@unifesp.br 

 

Consentimento do Paciente: 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo. “Identificação, isolamento e 

caracterização físico-química de marcadores moleculares presentes em eritrócitos 

de portadores de anemia falciforme.”  

Eu discuti com o Dra. Julieta Maria Mendes Frota de Almeida sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 

riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

____________________________________

 ___________________________ 

 

 

Assinatura do paciente/representante legal 

Data         /       /        

http://www.uvanet.br/
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Assinatura da testemunha 

Data         /       /        

Para casos de voluntários menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data         /       /        
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 ANEXO 2 – Parecer consubstanciado de análise de protocolo de pesquisa 
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