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RESUMO 

Dezan MD.  Sistema Vel: Triagem molecular utilizando DNA obtido de Pools de plasma 

de doadores de sangue. [tese]. São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo 

da Universidade de São Paulo; 2019. 

 

Os métodos sorológicos para determinar o fenótipo Vel– requerem o uso de antissoros 

humanos raros e não permitem o rastreamento de muitas amostras ao mesmo tempo, 

limitando sua aplicação como ferramenta para busca de doadores raros. Neste estudo, 

desenvolvemos uma estratégia de triagem molecular de baixo custo, usando PCR em 

tempo real e reciclagem do DNA extraído de pools de plasma da rotina viral NAT 

(Teste de Ácido Nucleico) para identificar doadores Vel– e Vel+W. Um total de 25.322 

doadores de sangue do Sudeste Brasileiro foram genotipados por PCR em tempo real 

para detectar a deleção de 17nt (c.64_80del17) no gene SMIM1, que determina o 

fenótipo Vel-, utilizando DNA extraído de pools de plasma de seis doadores 

rotineiramente descartados após a liberação dos resultados NAT para HBV, HCV e 

HIV. Cento e oitenta e oito (188) de 4.220 pools foram reativos para deleção. A deleção 

SMIM1*64_80del17 estava presente em 210 doadores sendo em 208 (0,4%) em 

heterozigose e em apenas dois (0,008%), em homozigose. A estratégia de 

genotipagem de pools de DNA, usando o ensaio de PCR em tempo real, desenhado 

para a identificação da deleção de 17 nucleotídeos no gene SMIM1, mostrou-se eficaz 

e acurada na identificação de doadores com fenótipo Vel– e Vel+W. A reciclagem do 

DNA da rotina NAT a torna uma técnica economicamente atrativa e definitivamente 

superior às técnicas sorológicas para o rastreamento deste fenótipo raro.  

 

Palavra-chave: Biologia Molecular, Genótipos, Herança Genética, Ácidos Nucleicos – 

Testes, Grupos sanguíneos, Fenótipos. 
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Abstract 

Dezan MD. Vel System: Molecular screening using DNA obtained from plasma pools of 

blood donors (thesis). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da 

Universidade de São Paulo; 2019. 

 

Serologic methods to determine the Vel– phenotype require the use of rare human 

antisera and do not allow for many samples to be tested simultaneously, which limits 

their application as a tool to search for rare donors. This study developed a low-cost 

molecular screening strategy using the real-time polymerase chain reaction (PCR) with 

DNA extracted from plasma pools used for viral nucleic acid test (NAT) screening, to 

identify Vel– and Vel+W donors. A total of 25,322 blood donors from the Brazilian 

southeast region were genotyped through real-time PCR targeting the 17-nucleotide 

(c.64_80del17) deletion in the SMIM1 gene, which determines the Vel– phenotype, by 

using leftover nucleic acid from plasma pools of six donors, routinely discarded after the 

release of viral NAT results. One hundred and eighty eight from 4,220 pools tested 

were reactive.  The SMIM1*64_80del17 deletion was present in 210 donors, 208 (0.4%) 

in heterozygosity and only 2 in homozygosis (0.008%). The DNA pool genotyping 

strategy using real-time PCR designed to detect the deletion in the SMIM1 gene proved 

effective and accurate in identifying donors with the Vel– and Vel+W phenotypes. The 

fact that residual nucleic acid from routine viral NAT screening was successfully 

employed renders this technique economically attractive and definitely superior to the 

serologic techniques available to search for this rare phenotype.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os antígenos eritrocitários têm um importante papel na medicina transfusional, na 

incompatibilidade materno-fetal, nas anemias autoimunes e nos transplantes de 

órgãos1 e também têm sido utilizados em estudos genéticos, de medicina forense e em 

investigações antropológicas. Além disto, a presença ou ausência desses antígenos 

tem sido implicadas na suscetibilidade ou resistência para certas doenças.2 

Pacientes que recebem transfusão de componentes sanguíneos podem 

desenvolver anticorpos a uma centena de antígenos eritrocitários e apresentar reações 

adversas.1 A variedade de antígenos nas hemácias é bastante ampla. Estes antígenos 

são responsáveis por diversas funções fisiológicas e funcionam como alvo para um 

anticorpo e podem eventualmente desencadear um processo de destruição celular 

imune.3  

Assim, o estudo dos polimorfismos de grupos sanguíneos torna-se importante 

do ponto de vista clínico. Aloanticorpos eritrocitários causam reação transfusional 

hemolítica e doença hemolítica do feto e do recém-nascido, enquanto que os 

autoanticorpos participam da destruição imune das hemácias na anemia hemolítica 

autoimune.4  

A aloimunização contra antígenos eritrocitários é uma complicação transfusional 

tardia que sensibiliza entre 8 e 12% dos receptores de transfusão.5 Esta porcentagem 

aumenta significativamente no caso de pacientes em regime crônico de transfusão, 

principalmente aqueles com diagnósticos de anemia falciforme, talassemia e síndrome 

mielodisplásica.6, 7 Aproximadamente 15% desses pacientes desenvolvem anticorpos 

contra um ou mais antígenos eritrocitários.6 A presença de aloanticorpos no soro dos 

pacientes está associada a atrasos na liberação de futuras transfusões dada a 
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complexidade dos testes pré-transfusionais, à dificuldade para encontrar doadores 

compatíveis e à possibilidade de reações hemolíticas graves no caso de liberação 

emergencial de unidades não compatíveis.8 

Existem antígenos polimórficos, que são comuns à maior parte dos indivíduos, 

antígenos de baixa frequência (0,1%) e os que são altamente frequentes em todas as 

populações (frequência >99%). O suporte transfusional em pacientes com 

aloanticorpos contra antígenos de alta frequência é particularmente desafiador devido 

à raridade em encontrar sangue compatível, principalmente pela indisponibilidade de 

reagentes para a triagem sorológica dos doadores e custo elevado.9 

O Brasil representa uma das mais heterogêneas populações do mundo, 

resultado de séculos de cruzamento inter-étnicos dos povos de três continentes: 

colonizadores europeus, principalmente portugueses, escravos africanos e ameríndios 

autóctones. Um estudo realizado por Pena et al.10 caracterizou o genoma dos 

ancestrais brasileiros através da análise do DNA de indivíduos das 4 principais regiões. 

Na região norte (Amazonas) a linhagem indígena, na costa do nordeste a linhagem 

africana, equilíbrio entre as linhagens africanas e europeias, no sudeste e no sul 

predomínio europeu.  Marcadores característicos da população asiática estão 

presentes nos estados de São Paulo e Paraná.  Esta diversidade populacional é um 

fator preponderante ao risco de aloimunização devido à prevalência de diferentes 

fenótipos de grupos sanguíneos.   

A utilização das ferramentas de biologia molecular tem sido fundamental para a 

inserção de novas metodologias na rotina laboratorial da Imuno-hematologia, 

aumentando a segurança e eficácia transfusional de pacientes politransfundidos. Isto 

pode ser facilmente visualizado durante os procedimentos de genotipagem de grupos 

sanguíneos, em que as técnicas moleculares suprem as deficiências das técnicas de 
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sorológicas, principalmente na fenotipagem de pacientes com transfusão recente, em 

pacientes com autoanticorpos e na busca de doadores negativos para antígenos de 

alta frequência na população.11, 12  

O antígeno Vel foi descoberto há 60 anos. Sussman e Miller13 descreveram o 

anticorpo anti-Vel em 1952 e o antígeno Vel tornou-se o primeiro antígeno de alta 

frequência relatado que não fazia parte de nenhum sistema de grupo sanguíneo 

estabelecido. Inicialmente, este antígeno foi incluso pela Sociedade Internacional de 

Transfusão de Sangue (International Society of Blood Transfusion) na Serie 901 e, em 

2008, tornou-se parte de uma coleção quando determinou que, hemácias ABTI 

negativo eram Vel+W.14 Recentemente, em 2013, as bases moleculares do antígeno Vel 

foram identificadas e o sistema de grupo sanguíneo VEL foi oficialmente 

reorganizado.15-18 Estudos populacionais estimam a frequência de indivíduos Vel 

negativo de 1 indivíduo em 4.000 na Europa sendo ligeiramente mais elevada no norte 

da Escandinávia (Suécia, Noruega e Dinamarca), 1 em 1.700.16  

O sistema de grupo sanguíneo Vel é definido pela presença do antígeno Vel 

nos eritrócitos. O fenótipo Vel negativo é transmitido por herança autossômica 

recessiva e é normalmente revelado quando os indivíduos Vel negativos desenvolvem 

anticorpos anti-Vel após transfusão ou grvidez. Anticorpos anti-Vel nunca são 

'naturais'. Indivíduos com anticorpos anti-Vel podem desenvolver graves reações 

transfusionais hemolíticas agudas graves por transfusão com sangue Vel+ e Vel+W. Os 

indivíduos negativos para o antígeno Vel são raros e necessários para a segurança 

transfusional de pacientes com anticorpo anti-Vel.16-19  

O antígeno Vel é complexo devido à grande variação na expressão em 

diferentes indivíduos e pode ocorrer dificuldade na identificação do anticorpo e do 

antígeno quando há fraca expressão antigênica denominado de Vel+W.19 
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O mecanismo molecular responsável pelo fenótipo Vel negativo é a deleção de 

17 nucleótidos em homozigose no éxon 3 do gene SMIM1.20, 21 SMIM1 é um gene 

pequeno de 97 kb (kilobases) localizado no cromossomo 1, constituido de 4 éxons 

(figura 1).16 Entretanto, existem outros mecanismos moleculares que alteram a 

expressão do antígeno Vel como pequenas inserções e/ou mutações de único 

nucleotídeo no intron 2. Esta região no gene SMIM1, é uma região regulatória que 

modula a expressão do antígeno Vel. O principal mecanismo envolvendo esta região é 

a presença do alelo A (rs1175550) em trans a deleção c.64_80del17.22 Christophersen 

et al.23 afirmam que outra variante rs143702418, inserção de 3 nucleotídeos (GCA) no 

intron 2, e a variante rs1175550, modulam de forma independente a expressão do 

antígeno Vel e que as 2 variantes estão fortemente ligadas em caucasianos, mas nos 

afroamericanos, os efeitos são independentes. Em estudo brasileiro, Arnoni et al.24 

sugere que outra variante rs6673829 pode ter efeito na expressão do antígeno Vel. 

 

Figura 1 – Ilustração da localização cromossômica (GRCh37) e genômica dos quatro 
éxons do gene SMIM1 onde a deleção c.64_80del17 (vermelho) está indicada no éxon 
3 (referencia NM_001163724.1). Adaptado de Storry et al.16 

 

A evolução dos métodos de amplificação de ácidos nucleicos tem permitido a 

massificação destas técnicas, tornando possível o rastreio molecular em grande 

escala, seja para agentes infecciosos ou mesmo para mutações de implicação na 

saúde e na busca de polimorfismos de grupos sanguíneos raros.  
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 Atualmente no Brasil, 14 hemocentros públicos tem implantado uma plataforma 

NAT (Teste do Ácido Nucleico) para a detecção do RNA dos vírus da hepatite C (HCV), 

e da imunodeficiência humana (HIV) em forma de pool de plasma de 6 doadores. Estes 

pools passam por processo automatizado de extração de ácidos nucleicos (Qiagen, 

MDx) e em seguida os extratos são submetidos à reação de PCR em tempo real em 

passo único, ou seja, faz-se a síntese de cDNA e a amplificação dos vírus em um 

mesmo tubo. No entanto, menos da metade do volume total eluído é utilizado na 

reação, sendo o restante desprezado após a liberação dos resultados. A partir de 

2015, com a introdução do teste NAT na rotina para vírus da hepatite B (HBV), todo 

material genético (ácido nucleico) passou a ser utilizado.  Entretanto, validamos a 

retirada do residual de ácido nucleico da placa de sílica por centrifugação. Desta forma, 

nossa proposta foi utilizar este subproduto da plataforma de extração, para este 

projeto, que demanda a triagem de um grande número de indivíduos, dada a baixa 

prevalência estimada da deleção de 17 nucleótidos (c.64_80del17) no éxon 3 do gene 

SMIM1.  

Não encontramos estudos que tenham utilizado a genotipagem como triagem 

para detectar a deleção de 17 nucleotídeos em homozigose, que caracteriza o fenótipo 

Vel negativo. Além disto, acreditamos que a utilização da técnica poderá facilitar a 

busca de doadores raros e terá um grande impacto financeiro positivo na rotina 

imunohematológica de doadores de sangue. 

Atualmente, a busca de doadores raros em bancos de sangue é realizada por 

métodos sorológicos com antissoros raros, quando disponíveis.  

Nestes casos, a identificação dos anticorpos contra antígeno de alta frequência 

é muito trabalhosa, necessita de recursos técnico-cientifico e reagentes para a 

conclusão do estudo. Os antígenos de alta frequência estão presentes em mais de 
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99% dos indivíduos, portanto a aloimunização a estes antígenos é de ocorrência 

isolada, mas em contrapartida o suporte transfusional é um grande desafio. Nossos 

objetivos foram:  

A. Desenvolver uma estratégia de baixo custo para identificar doadores de sangue 

raros por triagem molecular utilizando DNA, obtido de Pools de plasma de 

doadores de sangue;  

B. Propor um protocolo viável para rotina na prática transfusional;  

C. Determinar a prevalência da deleção de 17 nucleotídeos que caracteriza o 

fenótipo Vel- e Vel+W na população brasileira. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Amostras  

Foram triadas 25.322 amostras de DNA extraídas de pool de plasmas dos 

doadores de sangue. 

Não houve critério de exclusão. 

Para calcular o tamanho da amostra populacional foi utilizado a formula N = 

(1,96)2 x p x q /E2, onde q é a frequência suposta da alteração, p = 1 – q e E (erro 

tolerado) = q x precisão da estimativa em percentual.25  

E = 0,004 x 0,2 = 0,0008 

N = (1.96)2 x 0,996 x 0,004 / (0,0008)2 = 23.913,96  indivíduos. 

2.2 Local 

Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo (FPS). 

2.3 Aspectos Éticos 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Pesquisa e Ética (CPE-IMT) 

e pelo Centro de treinamento em DST/AIDS, São Paulo, Brasil (CAAE 

45481715.6.0000.5375). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi 

aplicado durante o processo de triagem dos doadores de sangue da Fundação Pró-

Sangue/Hemocentro de São Paulo (anexo 1). Todo este procedimento é realizado no 

primeiro contato com todos os doadores da Fundação Pró-Sangue. Após a assinatura 

do TCLE foi coletado a bolsa de sangue do doador e os tubos para realização dos 

testes sorológicos e moleculares.  
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2.4 Métodos Moleculares 

2.4.1 Preparo do Pool 

            A plataforma automática denominada Janus (Perkin Elmer, USA, Inc.) foi 

utilizada para a composição de pools constituídos por seis doadores, perfazendo um 

total de 600µL (6 x 100 µL) de plasma por pool. Os pools foram previamente utilizados 

para determinar a presença do material genético do HIV/HCV/HBV nas amostras de 

doadores de sangue da rotina da triagem molecular.26 Após sua utilização, o material 

genético extraído destes pools foi cedido para realizarmos a pesquisa molecular para 

deleção de 17 nucleotídeos no éxon 3 do gene SMIM1. Os pools e o material genético 

de interesse foram obtidos conforme protocolo do fabricante. 

2.4.2 Extração do ácido nucleico 

            A etapa de extração do material genético dos doadores é totalmente 

automatizada, através do Biorobot MDx (QiaGen) que é um dos três componentes da 

Plataforma NAT/Biomanguinhos.26 Através do protocolo do “kit” de extração, o material 

genético foi adsorvido a um sistema constituído por partículas magnéticas recobertas 

com sílica que permitem aumentar a pureza e o rendimento do material obtido. Ao final 

da extração, o material genético estará eluído em 60µL do tampão de eluição, 

conforme preconizado pelo fabricante. No entanto, após 2015, com o início do teste 

NAT para HBV, o volume total de 60µL passou a ser utilizado e para dar continuidade à 

busca de doadores Vel-, retiramos o restante de DNA da placa de vácuo acoplada a 

uma placa de PCR 96 poços adicionando 20µL de tampão de eluição com pipeta 



9 

 

multicanal e centrifugação da placa na velocidade máxima (4.000 RPM) por 10 minutos 

(figura 2).  

 

Figura 2 - Placa de vácuo acoplada a uma placa de PCR para retirada do ácido       
nucleico residual aderido às partículas de sílica. Criado por Dezan, M.R. 
 

2.4.3 Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) em tempo real com sondas 

de hidrólise (TaqMan) 

 A PCR em tempo real apresenta características relevantes como rapidez, 

especificidade, sensibilidade e com reduzido potencial de contaminação quando 

comparado com as PCR convencionais. TaqMan é uma sonda (fragmento de DNA 

marcado usado para hibridizar outra molécula de DNA) utilizada para detectar 

sequências específicas nos fragmentos de DNA amplificados na PCR. Esta sonda 

apresenta em uma extremidade um fluoróforo, e na outra extremidade um quencher 

(molécula que recebe energia do fluoróforo na forma de luz ou calor) e os produtos da 

reação são detectados pela fluorescência gerada após a atividade exonuclease 5’  3’ 

da taq DNA polimerase.27  
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2.4.4 Primers e Sonda 

Os primers para PCR foram desenhados abrangendo 127pb do éxon 3 do gene SMIM1 

(tabela 1) através do software online primer3 (http://www.bioinformatics.nl/cgi-

bin/primer3plus/primer3plus.cgipara) e a sonda interna para esse amplicon foi 

desenhada propositalmente  para hibridizar a extremidade 3’ e reconhecer a sequência 

de nucleotídeos existentes apenas nos indivíduos portadores da deleção de 17 

nucleotídeos (figura 3) já mencionada (GenBank NM_001163724).28 

Tabela 1 - Sequências primers e sonda do gene SMIM1 

Nome/tipo Sequências (5’ – 3’) 
SMIM1_Vel sense/primer CCACTATAGTAGGTGGGAGGA 

SMIM1_Vel antissense/primer TCTCTGGAGGGAGACACC 
SMIM1_Velneg/FAM/sonda AGCAGGGACGGAGTCCAG 

 

 

Figura 3 – Ilustração do desenho da sonda utilizada para triar os doadores com a 
presença da deleção c.64_80del17 em heterozigose. Os primers estão destacados em 
verde, a deleção c.64_80del17 em azul e abaixo em preto e vermelho a sonda sem a 
sequência da deleção c.64_80del17. 

 

 

 

http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgipara
http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgipara
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2.4.5 Validação 

Inicialmente foi realizada uma PCR em tempo real com o objetivo de validar o 

desenho dos primers e sonda utilizando DNA genômico Vel negativo de referência, 

cedido pelo Hospital Albert Einstein, São Paulo-SP, Brasil. Em seguida os testes foram 

realizados com plasma de referência, cedido pelo Hemocentro de Santa Catarina, 

Florianópolis-SC, Brasil, de um paciente Vel negativo com anti-Vel e anti-K, extraído 

em single na plataforma NAT/Biomanguinhos. O processo de extração em pool foi 

validado pelo procedimento abaixo descrito, sendo realizado por 3 vezes em cada uma 

das 3 plataformas NAT/Biomanguinhos existentes na Fundação Pró-Sangue. Os pools 

foram montados com 5 amostras de plasma de doadores da rotina NAT e 1 amostra de 

plasma Vel negativo de paciente Vel negativo com anti-Vel e anti-K. Os pools com 

amostra Vel negativo foram validados durante a atribuição dos resultados da PCR em 

tempo real (tabela 2, figura 4). 

 

Tabela 2 - Validação PCR em tempo real 

Teste 
Pool DNA 
plasmático 

(CT) 

DNA 
plasmático 

(CT) 

DNA 
genômico 1 

(CT) 

DNA 
genômico 2 

(CT) 

Controle 
Negativo 

1 - - 
26,31/26,52 
(duplicata) 

28,88/28,65 
(duplicata) 

Não detectado 

2 40,92 37,39 26,48 26,74 Não detectado 
CT - Cycle Threshold 
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Figura 4 - PCR em tempo real utilizada para detectar a deleção de 17 nucleotídeos no 
éxon 3 do gene SMIM1. A. DNA genômico Vel-; B. DNA de plasma Vel-; C. DNA em 
pool de plasma com 1 amostra Vel- e 5 Vel+.  
 

2.4.6 Genotipagem  

Na reação de amplificação por PCR em tempo real foram adicionados no mix: 

10µL de TaqMan (Applied Biosystems), 0,5µL (250nM) de primer sense, 0,5µL (250nM) 

de primer antissense (Invitrogen), 0,5µL (250nM) de sonda marcada pelo o fluoróforo 

FAM (Applied Biosystems) e 8,5µL do DNA extraído do pool de plasma de doadores de 

sangue. A reação foi colocada no equipamento StepOne Real-Time PCR System 

(Applied Biosystems) com programação a 95ºC por 10 minutos e 50 ciclos de 95ºC por 

15 segundos e 62ºC por 1 minuto. As amostras dos pools identificados como positivos 

foram extraídas manualmente pelo kit PureLink Genomic DNA (Invitrogen) e 

genotipadas novamente por PCR em tempo real nas mesmas condições.28 Quando 

identificada a amostra positiva do pool, foi realizado o PCR convencional (figura 5) para 
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classificar os doadores em homozigotos ou heterozigotos para a deleção, empregando 

digestão por enzimas de restrição,  conforme o protocolo descrito por Storry e Ballif.16, 

18  

 

Figura 5 - Genotipagem PCR-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) para 
verificar a zigosidade da deleção de 17 nucleotídeos. 1 – marcador molecular de 
100pb, 2 – PCR, 3 – amostra Vel negativo, 4 – amostra Vel+W, 5 – amostra Vel positiva 
e 6 – controle negativo. 
 

2.4.7 Sequenciamento Sanger 

As 2 amostras com a deleção de 17 nucleotídeos em homozigose e as 200 em 

heterozigose foram sequenciadas por Sanger com primers (tabela 3) desenhados 

apenas para região do Intron 2 do gene SMIM1 no programa online 

(http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgipara). 

 

Tabela 3 - Sequências primers intron 2 do gene SMIM1 

Nome/tipo Sequências (5’ – 3’) 

SMIM1_128F AGTCATTTGCCCAGGGTCAG 

SMIM1_472R  CAGGGACCGGTCTAGCTGTA 

INTRON_2_VEL_F GCAAAGATGAGTCCCAGGTC 

INTRON_2_VEL_R GCCGTCCTCCCACCTACTAT 

 

http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgipara
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Intron 2 do gene SMIM1 foi sequenciado para identificar as seguintes variantes: 

rs143702418, rs1181893, rs191041962, rs6673829, rs1175550 e rs942429629 nos 200 

doadores com a presença da deleção c.64_80del17. A PCR foi realizada utilizando os 

seguintes primers: 128_F e 472_R; Intron_2_VEL_F e Intron_2_VEL_R (tabela 3) 

desenhados online (http://www.bioinformatics.nl/cgi-

bin/primer3plus/primer3plus.cgipara). A PCR foi realizada no termociclador (Eppendorf) 

em volume total de 50 µL, contendo 50 a 150 ng/µL DNA e 10 pmol/µL dos primers 

sense e antissense. As programações das 2 PCRs foram as seguintes: 10 minutos a 

95°C, 40 ciclos de 30 segundos a 95°C, 30 segundos a 64°C, e 60 segundos a 72°C, 

seguido por 3 minutos a 72°C e 30 segundos a 98°C, 40 ciclos de 10 segundos a 98°C, 

30 segundos a 60°C, e 30 segundos a 72°C, seguido por 5 minutos a 72°C, 

respectivamente. Os produtos das PCRs foram purificadas com ExoSap IT e 

sequenciadas utilizando a metodologia Sanger padrão com kit de sequenciamento 

BigDye (ABI BigDye Terminator v3.1, Applied Biosystems) no sequenciador (ABI 310, 

Applied Biosystems). 

 

2.5 Métodos Sorológicos 

2.5.1 Fenotipagem 

A expressão do antígeno Vel foi avaliada em 118 de 210 amostras identificadas 

como homozigotas ou heterozigotas para a deleção c.64_80del17, no gene SMIM1. 

Não foi possível fenotipar 92 doadores com ABO A e AB e/ou K1, pois o antissoro anti-

Vel utilizado apresentava anti-A e anti-K. Brevemente, 50µL da suspensão de 

hemácias a 0.8% foi adicionada ao cartão gel teste LISS/Coombs (Grifols) e, 

http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgipara
http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgipara
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posteriormente, 25µL de soro humano anti-Vel (título 8, score 23)28 foi acrescentado 

(figura 6). Controles positivos e negativos foram realizados paralelamente. A análise 

macroscópica de aglutinação foi realizada seguindo protocolos previamente 

estabelecidos pelo fabricante. 

 

 
 
Figura 6 - Ilustração do grau de aglutinação da fenotipagem para o antígeno Vel dos 
doadores com a deleção de 17nucleotídeos em heterozigose. 1 – fraco (+), 2 – 2+, 3 – 
negativo e 4 – 3+. 
 

2.5.2 Pesquisa de anticorpos irregulares (PAI) 

A pesquisa de anticorpos irregulares foi realizada em todos os 210 doadores, 

testando o soro dos doadores identificados como homozigotos ou heterozigotos para a 

deleção de 17nt (c.64_80del17) éxon 3 do gene SMIM1, em cartão gel teste 

LISS/Coombs (Bio-Rad), contra duas suspensões de hemácias comercialmente 

preparadas (Bio-Rad), conforme protocolos previamente estabelecidos pelo fabricante. 
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2.6 Custos Parciais 

Atualmente no Brasil, a busca de doadores raros em bancos de sangue é 

realizada por métodos sorológicos com antissoros raros, quando disponíveis ou soros 

raros de pacientes aloimunizados. Entretanto, existem muitas dificuldades de realizar 

esta busca com antissoro anti-Vel devido à indisponibilidade para triagem sorológica, e 

principalmente, a variação na expressão do antígeno Vel. O custo para fenotipar 

25.000 doadores para um único antígeno raro com antissoro comercial, seria de 

aproximadamente 1.875.000,00 reais (tabela 4).  

Tabela 4 - Custo Sorológico para 25.000 amostras 

Antissoro raro N° teste Custo Total (R$) Custo/Amostra (R$) 
Frasco de 1mL (1 antígeno) 20 1.500,00 75,00 

Custo total  R$ 1.875.000,00 

 

A utilização das ferramentas de biologia molecular tem sido fundamental na 

rotina laboratorial da Imuno-hematologia, principalmente na busca de doadores raros, 

aumentando a segurança e eficácia transfusional de pacientes politransfundidos.  Dito 

isso, teriamos 25.000 doadores genotipados para a deleção de 17 nucleotídeos por 

PCR em tempo real pelo custo de aproximadamente 20.000,00 reais (tabela 5), e mais 

além, economizamos 250.000,00 reais na extração do DNA com a reciclagem do ácido 

nucleico da rotina NAT (tabela 6). 

Tabela 5 - Custo genotipagem PCR em tempo real para 25.000 amostras 

Reagentes Custo Total Nº testes Custo/Amostra Custo Pool 
Frasco TaqMan 5mL 1.469,00 416 3,53 0,59 
Primers/Sondas 1.500,00 500 3,00 0,50 
Total 1.640,00 416 3,94 0,64 

Custo total  R$ 20.000,00 

 

Tabela 6 - Custo Extração DNA para 25.000 amostras 

Qiagen Custo Total Nº testes Custo/Amostra 
1 Kit 2.500,00 250 10,00 

Custo total  R$ 250.000,00 
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2.7 Análises estatísticas 

As frequências alélicas e genotípicas das variantes presentes no intron 2 do 

gene SMIM1 em doadores de sangue (n=200) com a presença da deleção em 

heterozigose foram determinadas por contagem direta. Diferenças entre frequência 

genotípica com as reatividades do antígeno Vel foram comparadas utilizando o teste U 

de Mann-Whitney. O teste Chi-square ou teste exato de Fisher’s foram utilizados para 

comparar a distribuição entre diferentes genótipos variantes no intron 2 do gene 

SMIM1. Modelos de regressão logística (LR) corrigidos e não corrigidos foram 

realizados para determinar a associação de co-variáveis com resultado binário. Para 

obter uma estimativa mais precisa da associação genética, os odds ratios (ORs) foram 

ajustados para o fenótipo ABO. Os resultados da regressão logística foram 

apresentados como odds ratios (OR) com intervalo de confiança (CI) de 95% e p-

valores. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software Statistical 

Package for the Social Sciences  (SPSS software, Chicago, IL, USA) versão 22.0 e 

software GraphPad Prism, versão 8.00 (GraphPad software, San Diego CA, USA). O p-

valor <0.05 foi considerado estatisticamente significativo, e todos p-valores reportados 

foram bi-caudais. As análises do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) e desequilíbrio 

de ligação foram determinadas para todos os polimorfismos através do software 

Haploview (https://www.broadinstitute.org/haploview/downloads). 

2.8 Resultados 

A triagem molecular para deleção c.64_80del17 no gene SMIM1 foi realizada 

em 25.322 doadores de sangue. A média e mediana do Cycle Thresholds (CT) dos 

pools reativos para deleção de 17 nucleotídeos foram de 40.7 e 42.3, respectivamente 

(anexo 2). As 25.322 amostras constituíram 4.220 pools e, destes, 188 pools 

https://www.broadinstitute.org/haploview/downloads


18 

 

apresentaram a deleção c.64_80del17 no gene SMIM1. Todos os pools positivos foram 

desmembrados e as amostras foram estudadas individualmente. Havia 21 pools com 

mais de uma amostra positiva (anexo B).  

Das 25.322 amostras estudadas, 208 (0,4%; 1:122) foram caracterizadas como 

heterozigotas e 2 (0,008%; 1:12.661) homozigotas para a deleção c.64_80del17 no 

gene SMIM1.30  

As principais características demográficas e fenotípicas desta população estão 

apresentadas na tabela 7.  

 

Tabela 7 - Características demográficas e fenotípicas dos doadores de sangue  

Variáveis no./total no. (%) 

Etnia   

Branco 70/208 (33.7) 

Negro 62/208 (29.8) 

Ignorado 76/208 (36.5) 

Fenótipo ABO   

O 100/206 (48.5) 

A 80/206 (38.8) 

B 20/206 (9.6) 

AB 6/206 (2.9) 

Fenótipo K1   

Negativo 145/154 (94.2) 

Positivo 9/154 (5.8) 

Fenótipo Vel   

Negativo 46/116 (39.7) 

Positivo 70/116 (60.3) 

Fenótipo Vel   

Negativo 46/116 (39.7) 

Fraco 22/116 (19.0) 

1+ 22/116 (19.0) 

2+ 24/116 (20.7) 

3+ 2/116 (1.7) 
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2.8.1 Análise Sorológica 

 

A análise sorológica do antígeno Vel foi realizada utilizando um antissoro humano 

policlonal do grupo sanguíneo B, com anti-Vel e anti-K1 em 116/208 amostras com a 

presença da deleção em heterozigose. Em 46 (39,7%) doadores a reatividade para o 

antígeno Vel não foi detectada e em 70 (60,3%) doadores as reatividades variaram de 

fraco a 3+ (tabela 7). Em 92 doadores não foi possível realizar a fenotipagem, porque 

as hemácias dos doadores eram incompatíveis para o sistema ABO ou Kell ou não 

foram obtidas. Os 2 doadores que apresentaram a deleção em homozigose (Vel-

negativo) são do grupo sanguíneo A e confirmaram ser fenotipicamente negativos para 

o antígeno Vel com antissoro do SCARF (Serum, Cells and Rare Fluids Exchange). 

http://scarfex.jove.prohosting.com/. 

A pesquisa de anticorpos irregulares foi realizada nos 210 doadores com a 

presença da deleção c.64_80del17.  Um dos 2 doadores confirmados como Vel– 

apresentou anti-Vel no plasma com título 32 e score 43.28 

 

2.8.2 Novo polimorfismo 

Uma nova deleção de 6 nucleotídeos (chr1:3691245_3691250delGCCCCG)29 

no intron 2 de SMIM1 foi identificada em 3 doadores utilizando o software Geneious 

versão 10.2.3 (tabela 8, figura 7). 

Tabela 8 - Novo polimorfismo no Intron 2 do gene SMIM1. 

ID 
Fenótipo Vel Genótipo Vel 

g.1894_1899delGCCCCG Etnia 
Reatividade Storry et al. 

86.66 Negativo WT/Δ G/GCCCCG Negro 

92.72 Não testado WT/Δ G/GCCCCG Negro 

150.130 1+ WT/Δ G/GCCCCG Negro 

WT – Tipo selvagem; Δ - Deleção 

 

http://scarfex.jove.prohosting.com/
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Figura 7 – Novo polimorfismo detectado no intron 2 do gene SMIM1 
(chr1:3691245_3691250delGCCCCG). 

 

2.8.3 Análise do Intron 2 do Gene SMIM1 

 

Dos 210 doadores com a presença da deleção (c.64_80del17), 200 

heterozigotos foram sequenciados utilizando o buffy-coat obtido do tubo de sangue da 

rotina NAT para as seguintes variantes presentes no intron 2 do gene SMIM1: 

rs143702418, rs1181893, rs191041962, rs6673829, rs1175550 e rs9424296 (tabela 9, 

anexo 3).29 

Quatro doadores não compareceram para coleta de nova amostra e em 4 o 

DNA estava degradado. 
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Tabela 9 - Frequência genotípica das variantes no intron 2 do gene SMIM1 

Variáveis no./total no. (%) 

rs143702418   

CC 132/200 (66.0) 

CGCA/CGCA 68/200 (34) 

rs1181893   

CC 194/200 (97.0) 

AC 5/200 (2.5) 

AA 1/200 (0.5) 

rs191041962   

CC 200/200 (100.0) 

rs6673829   

GG 165/200 (82.5) 

GA 30/200 (15.0) 

AA 5/200 (2.5) 

rs1175550   

AA 149/200 (74.5) 

AG 12/200 (6.0) 

GG 39/200 (19.5) 

rs9424296   

CC 186/200 (93.0) 

CA 13/200 (6.5) 

AA 1/200 (0.5) 

 

2.8.4 Análise rs1175550 

 

Dos 200 doadores sequenciados para o Intron 2 do gene SMIM1, 149 (74,5%) 

apresentaram o genótipo AA, 39 (19,5%) GG e 12 (6%) AG para variante rs1175550 

(tabela 9).  

Dos 149 doadores com o genótipo AA, 41 (47,7%) apresentaram ausência de 

reatividade para o antígeno Vel, 45 (52,3%) presença da reatividade e para os 

doadores com genótipo AG/GG, 4 (15,4%) apresentaram ausência na reatividade e 22 

(84,6%) presença da reatividade (tabela 10).  

 

 

 



22 

 

2.8.5 Análise rs143702418 

 

Dos 200 doadores sequenciados para o Intron 2 do gene SMIM1, 132 (66%) 

apresentaram o genótipo CC, 68 (34%) CGCA/CGCA (tabela 9).  

Os 74 doadores com o genótipo CC, 30 (40,5%) apresentaram ausência na 

reatividade do antígeno Vel, 44 (59,5%) com presença da reatividade e para os 38 

doadores com genótipo CGCA/CGCA, 15 (39,5%) apresentaram ausência na 

reatividade e 23 (60,5%) presença da reatividade (tabela 10).  

 

2.8.6 Análise rs6673829 

 

Em relação à variante rs6673829, encontramos 165/200 (82,5%) doadores com 

genótipo GG, 30 (15%) AG e 5 (2,5%) AA (tabela 9).  

Dos 93 doadores com o genótipo GG, 34 (36,6%) apresentaram ausência na 

reatividade do antígeno Vel e 59 (63,4%) com presença da reatividade, e para os 

doadores com genótipo GA/AA, 11 (57,9%) apresentaram ausência na reatividade do 

antígeno Vel e 8 (42,1%) presença da reatividade (tabela 10).  

 

2.8.7 Análises rs1181893, rs9424296 e rs191041962 

 

Em relação às variantes rs1181893 e rs9424296 encontramos, 194/200 (97%) 

doadores CC, 5 (2,5%) AC, 1 (0,5%) AA e 186/200 (93%) doadores CC, 13 (6,5%)  

CA, 1 (0,5%) AA, respectivamente (tabela 9). No entanto, 100% dos doadores com a 

presença da deleção c.64_80del17 em heterozigose apresentaram o genótipo CC 

para variante rs191041962 (tabela 10).  



23 

 

Tabela 10 - Análises de regressão logística da associação da reatividade Vel em doadores de sangue com variantes 
SMIM1 Intron 2 (n=112)29 

  Reatividade Vel Univariada Multivariada* 

Variáveis Negativo (n=45) Positivo (n=67) OR (IC95%) p OR (IC95%) p 

rs143702418 - no. (%)             

CC 30 (40.5) 44 (59.5) 1.0 (ref.)     

CGCA/CGCA 15 (39.5) 23 (60.5) 1.045 (0.470-2.324) 0.913    

rs1181893 - no. (%)        

CC 44 (41.5) 62 (58.5) 1.0 (ref.)     

AC/AA 1 (16.7) 5 (83.3) 3.548 (0.401-31.438) 0.255    

rs191041962 - no. (%)        

CC 45 (40.2) 67 (59.8) NA NA    

rs6673829 - no. (%)        

GG 34 (36.6) 59 (63.4) 1.0 (ref.)     

GA/AA 11 (57.9) 8(42.1) 0.419 (0.154-1.144) 0.089 0.591 (0.210-1.661) 0.319 

rs1175550 - no. (%)        

AA 41 (47.7) 45 (52.3) 1.0 (ref.)     

AG/GG 4 (15.4) 22 (84.6) 5.011 (1.593-15.768) 0.006 4.466 (1.385-14.396) 0.012 

rs9424296 - no. (%)        

CC 44 (40.4) 65 (59.6) 1.0 (ref.)     

CA 1 (33.3) 2 (66.7) 1.354 (0.119-15.390) 0.807     

*Ajustado para fenótipo ABO. OR, odds ratio. IC, Intervalo de confiança.  
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Figura 8 - Correlação entre os níveis de expressão do antígeno de Vel e as variantes SMIM1 Intron 2 (rs143702418, 
rs1181893, rs191041962, rs6673829, rs1175550 e rs9424296)29 em 112 doadores de sangue com a presença da deleção 
c.64_80del17. O eixo vertical do gráfico mostra os níveis de expressão do antígeno Vel e o eixo horizontal mostra o genótipo 
das variantes de SMIM1 Intron 2. As barras e pontos representam o numero de indivíduos para cada variante. Na análise 
individual das variantes rs6673829 (quadrante cinza claro) e rs1175550 (quadrante cinza escuro), o p-valor foi significativo 
(p<0.5). Teste U de Mann-Whitney foi utilizado para comparar as médias das reatividades do fenótipo Vel entre os genótipos 
variantes do intron 2 do gene SMIM1.  
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2.8.8 Correlação entre os níveis de expressão do antígeno de Vel e as 

variantes SMIM1 Intron 2 

 

Os níveis de expressão do antígeno Vel foram maiores (p=0,028) em doadores 

com genótipo GG comparado aos heterozigotos ou homozigotos (GC/CC) da variante 

rs6673829 (quadrante cinza claro), em contraste com rs1175550 (quadrante cinza 

escuro), em que os níveis de expressão do antígeno Vel foram significativamente 

menores (p<0,001) em doadores com genótipo AA, em comparação aos heterozigotos 

ou homozigotos (AG/GG). Não houve significado estatístico nas outras variantes 

analisadas individualmente (figura 8). 

 

2.8.9 Correlação entre os níveis de expressão do antígeno de Vel e as 

variantes rs6673829 e rs1175550  

 

Os níveis de expressão do antígeno Vel foram menores quando há correlação 

entre os genótipos GG (rs6673829) / AA (rs1175550) e GC/CC (rs6673829) / AA 

(rs1175550). Em contraste, a correlação entre os genótipos GG (rs6673829) e AG/GG 

(rs1175550) a expressão do antígeno Vel apresentou reatividades mais altas. 

Entretanto, houve significado estatístico (p<0,001) quando comparamos a associação 

GG (rs6673829) / AA (rs1175550) com GG (rs6673829) AG/GG (rs1175550) e GG 

(rs6673829) AG/GG (rs1175550) com GC/CC (rs6673829) / AA (rs1175550) (figura 9). 
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Figura 9 – Correlação entre os níveis de expressão do antígeno de Vel e os genótipos 
possíveis com associação das variantes SMIM1 Intron 2 rs6673829 e rs1175550 em 
112 doadores de sangue com a presença da deleção c.64_80del17.  

 

2.8.10 Correlação entre os níveis de expressão do antígeno de Vel e as 

variantes rs143702418 e rs1175550  

 

Os níveis de expressão do antígeno Vel foram menores quando há correlação 

entre os genótipos CC (rs143702418) / AA (rs1175550) e CGCA/CGCAC 

(rs143702418) / AA (rs1175550). Em contraste, a correlação entre os genótipos CC 

(rs143702418) / AG/GG (rs1175550) e CGCA/CGCAC (rs143702418) / AG/GG 

(rs1175550), a expressão do antígeno Vel apresentou reatividades mais altas. 

Entretanto, houve significado estatístico (p<0,001) quando comparamos a associação 
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dos genótipos CC (rs143702418) / AA (rs1175550) com CC (rs143702418) / AG/GG 

(rs1175550), CC (rs143702418) / AG/GG (rs1175550) com CGCA/CGCAC 

(rs143702418) / AA (rs1175550) e CGCA/CGCAC (rs143702418) / AA (rs1175550) 

com CGCA/CGCAC (rs143702418) / AG/GG (rs1175550) (figura 10). 

 

 

 
Figura 10 - Correlação entre os níveis de expressão do antígeno de Vel e os genótipos 
possíveis com associação das variantes SMIM1 Intron 2 rs143702418 e rs1175550 em 
112 doadores de sangue com a presença da deleção c.64_80del17.  
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2.8.11 Correlação genotípica das variantes do Intron 2 do Gene SMIM1 

 

A análise de correlação genotípica entre as variantes estudadas no intron 2 do 

gene SMIM1 mostrou que algumas combinações geram p-valores estatisticamente 

significativo (quadrante cinza), como a variante rs143702418 em associação com as 

variantes rs6673829 (p<0.001), rs1175550 (p<0.001) e rs9424296 (p=0.003) e a 

variante rs1175550 em associação com a variante rs6673829 (p<0.001) (figura 11). 

 

Figura 11 - Correlação genotípica das variantes no intron 2 do gene SMIM1 analisadas 
(rs143702418, rs1181893, rs6673829, rs1175550 e rs9424296) e as possíveis 
combinações entre elas em 200 doadores de sangue com a presença da deleção 
c.64_80del17 em heterozigose.  
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2.8.12 Frequência Alélica e a Frequência Genotípica das Variantes do 

Intron 2 do Gene SMIM1 

A frequência alélica e a frequência genotípica do Sudeste do Brasil e mundial 

das variantes rs143702418, rs1181893, rs191041962, rs6673829, rs1175550 e 

rs9424296 presentes no Intron 2 do gene SMIM1 com a presença da deleção 

c.64_80del17 em homozigose e heterozigose (n=202) estão descritas nas tabelas 11 e 

12. A frequência alélica das variantes neste estudo são: 66% do alelo C e 34% da 

inserção CGCA para variante rs143702418; 2% do alelo A e 98% do alelo C para 

variante rs1181893; 100% do alelo C para variante rs191041962; 90% do alelo G e 

10% do alelo A para variante rs6673829; 78% do alelo A e 22% do alelo G para 

variante rs1175550; 96% do alelo C e 4% do alelo A para variante rs9424296 (tabela 

11) e para as frequências genotípicas são: 0,663% do genótipo CC e 0,337% do 

genótipo CGCA para variante rs143702418; 0,004% do genótipo AA, 0,024% do 

genótipo AC e 0,970% do genótipo CC para variante rs1181893; 1,00% do genótipo 

CC para variante rs191041962; 0,826% do genótipo GG, 0,148% do genótipo GA e 

0,024% do genótipo AA para variante rs6673829; 0,747% do genótipo AA, 0,059% do 

genótipo AG e 0,193% do genótipo GG para variante rs1175550; 0,930% do genótipo 

CC, 0,064% do genótipo CA e 0,004% do genótipo AA para variante rs9424296 (tabela 

12). 
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Tabela 11 - Frequência alélica 

  rs143702418 rs1181893 rs191041962 rs6673829 rs1175550 rs9424296 

  C CGCA A C C T G A A G C A 

Geral* 84% 16% 5% 95% 100% 0% 87% 13% 75% 25% 80% 20% 

Africanos* 74% 26% 0% 100% 100% 0% 95% 5% 40% 60% 99% 1% 

Americanos* 85% 15% 10% 90% 100% 0% 79% 21% 85% 15% 87% 13% 

Leste da Ásia* 100% 0% 11% 89% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 44% 56% 

Europeus* 78% 22% 1% 99% 100% 0% 69% 31% 78% 22% 94% 6% 

Sul da Ásia* 86% 14% 6% 94% 100% 0% 85% 15% 86% 14% 72% 28% 

*https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation
 

Sudeste do Brasil 66% 34% 2% 98% 100% 0% 90% 10% 78% 22% 96% 4% 

 

 

Tabela 12 - Frequência Genotípica 

  rs143702418 rs1181893 rs191041962 rs6673829 rs1175550 rs9424296 

  C/C C/CGCA CGCA/CGCA A/A A/C C/C C/C C/T T/T G/G G/A A/A A/A A/G G/G C/C C/A A/A 

Geral* - - - 0,004 0,087 0,908 0,999 0,001 - 0,768 0,198 0,035 0,611 0,274 0,115 0,685 0,230 0,085 

Africanos* - - - 0,002 0,998 - 1,00 - - 0,911 0,085 0,005 0,160 0,478 0,362 0,985 0,015 - 

Americanos* - - - 0,012 0,17 0,818 1,00 - - 0,631 0,326 0,043 0,726 0,239 0,035 0,767 0,205 0,029 

Leste da Ásia* - - - 0,01 0,194 0,796 0,996 0,004 - 1,00 - - 0,996 0,004 - 0,196 0,494 0,310 

Europeus* - - - 0,022 0,978 - 1,00 - - 0,481 0,412 0,107 0,614 0,334 0,052 0,875 0,121 0,004 

Sul da Ásia* - - - 0,004 0,102 0,894 1,00 - - 0,726 0,243 0,031 0,736 0,241 0,022 0,532 0,376 0,092 

Suecos23 0,57 0,36 0,07 - 0,03 0,97 - - - 0,48 0,4 0,12 0,56 0,37 0,07 0,88 0,12 0,01 

Americanos Africanos23 0,59 0,35 0,06 - 0,02 0,98 - - - 0,85 0,13 0,01 0,23 0,49 0,28 0,94 0,06 - 

Americanos de 
ascendência Africana 
do Sudoeste EUA23 

0,54 0,39 0,07 - - 1,00 - - - 0,67 0,31 0,02 0,25 0,46 0,30 0,96 0,03 - 

*https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation 

Sudeste do Brasil 0,663 - 0,337 0,004 0,024 0,970 1,00 - - 0,826 0,148 0,024 0,747 0,059 0,193 0,930 0,064 0,004 

https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation
https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation
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2.8.13 Análises de equilíbrio Hardy-Weinberg e desequilíbrio de ligação 

 

A distribuição genotípica para os polimorfismos rs1181893, rs191041962, 

rs6673829 e rs9424296 estava de acordo com o equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE), 

exceto para o rs143702418 e rs1175550 (HWpval<0.05). A análise de desequilíbrio de 

ligação (figura 12) mostrou que os polimorfismos rs143702418/rs6673829 (LD=100), 

rs143702418/rs1175550 (LD=81), rs143702418/rs9424296 (LD=100) e 

rs6673829/rs1175550 (LD=100) estavam em forte desequilíbrio de ligação (n=200).  

 

 

Figura 12 - Análise de desequilíbrio de ligação (LD) e frequência de haplótipos para os 
polimorfismos em SMIM1 Intron 2. A. rs143702418/rs6673829 (LD=100), B. 
rs143702418/rs1175550 (LD=81), C. rs143702418/rs9424296 (LD=100) e D. 
rs6673829/rs1175550 (LD=100). E. Frequência da associação dos haplótipos 
compartilhados no intron 2 do gene SMIM1. A inserção GCA (rs143702418) esta 
representada pelo nucleotídeo G. 
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  2.9 Discussão 

 

As estratégias de microarranjos são atualmente as mais apropriadas na busca 

genética de doadores raros, uma vez que permitem vários genes serem analisados em 

uma única reação, enquanto que, as técnicas de PCR convencionais analisam 

pouquíssimos alvos no mesmo ensaio. Em relação ao antígeno Vel, apenas técnicas 

de PCR convencionais e SNaPshot foram descritas31 e, até o momento, o antígeno Vel 

não está incluso em nenhuma plataforma comercial de microarranjo, sendo que a 

identificação de doadores com fenótipo Vel– é crucial para os pacientes sensibilizados 

com anti-Vel. Entretanto, na maioria dos bancos de sangue do Brasil, a busca de 

doadores raros é realizada utilizando antissoros humanos policlonais, quando 

disponíveis. As técnicas sorológicas são trabalhosas com possíveis erros de 

interpretação dos resultados, principalmente para o antígeno Vel que tem uma grande 

variação na expressão antigênica. Diante do exposto, este estudo apresenta uma 

alternativa molecular para identificar doadores Vel– utilizando uma estratégia de alto 

rendimento e, mais além, é a primeira descrição do uso de ácido nucleico residual. A 

estratégia de genotipagem em pool utilizada no ensaio da PCR em tempo real para 

identificar a deleção c.64_80del17 no gene SMIM1 demonstrou ser eficaz e precisa na 

identificação de doadores com os fenótipos Vel– e Vel+W. A estratégia de reciclar o 

ácido nucleico da rotina NAT torna esta técnica economicamente atrativa e 

definitivamente superior às técnicas sorológicas para busca de doadores com fenótipo 

raro. O uso de ferramentas moleculares tem sido essencial na rotina dos laboratórios 

de Imuno-hematologia, aumentando a segurança e a eficácia transfusional em 

pacientes politransfundidos.11 
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Anteriormente a 2013, vários estudos avaliaram a prevalência do fenótipo Vel– 

utilizando métodos sorológicos. Em 2005, Haer-Wigman et al.22 triaram 10.500 

doadores para o fenótipo Vel com soro humano e 141 (1,3%) foram classificados como 

Vel+W, majoritariamente pela presença da deleção de 17 nucleotídeos (c.64_80del17) 

em heterozigose e do SNP rs1175550 no haplótipo não deletado, como a análise 

molecular posterior revelou. Os autores identificaram dois doadores Vel– e 

confirmaram os resultados por sequenciamento. Em um estudo semelhante, realizado 

por Ballif et al.18 estudou 70 indivíduos inicialmente sorologicamente classificados 

como Vel– foram genotipados e 2 casos eram na verdade falso-negativos (Vel+W). Em 

ambos estudos, a avaliação do antígeno Vel pelas técnicas sorológicas, evidenciaram 

variações na interpretação dos resultados e, portanto, podem levar a resultados falsos 

negativos, principalmente devido à grande variação na expressão do antígeno, 

associado com o SNP rs1175550.22 No presente estudo, a análise molecular 

comprovou a deleção c.64_80del17 em heterozigose em 83 doadores classificados 

sorologicamente como Vel–. A variação da expressão do antígeno Vel nos doadores 

com a presença da deleção c.64_80del17 em heterozigose neste estudo está de 

acordo com a literatura e possivelmente está relacionada com a presença de outros 

polimorfismos no alelo não deletado.22  

A prevalência dos indivíduos Vel– foi de 1/12.661 (0.008%) e está discordante 

com estudos europeus (1/4.000). Por outro lado, a frequência de heterozigotos para a 

deleção (c.64-80del17;1/122 ) foi menor que a descrita na Suécia (1/17), Sudeste da 

Alemanha (1/55), Americanos Europeus (1/50) e em Santa Catarina (1/45).16, 32, 33 A 

frequência global do alelo com a deleção (c.64-80del) em heterozigose entre os 

doadores testados foi de 0.41% (212/50.644).30 Levando em consideração a área 

geográfica do banco de sangue onde foi realizado o estudo, esses resultados refletem 
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a frequência fenotípica da região sudeste do Brasil.30 Os 2 doadores de sangue 

classificados como Vel negativo foram informados sobre a raridade do fenótipo e 

registrados no inventário da Fundação Pró-Sangue. Receberam explicações e 

orientações médicas sobre as implicações deste fenótipo tanto para um doador sangue 

quanto para o receptor. Familiares foram convidados a participar da pesquisa, pois, 

têm maior probabilidade de serem portadores deste fenótipo raro. Um dos 2 doadores 

identificado como Vel–, desenvolveu anti-Vel atribuído a uma transfusão sanguínea 

realizada no passado em uma cirurgia ortopédica.28 

Outro ponto importante dos nossos achados foi a variação da expressão do 

antígeno Vel correlacionada com polimorfismos no Intron 2 do gene SMIM1. 17, 22, 23, 29 

Analisamos a expressão do antígeno Vel em 116 doadores com a deleção 

c.64_80del17 em heterozigose.  A reatividade do antígeno Vel não foi detectada em 46 

doadores, 41 apresentaram o genótipo AA (rs1175550) e 4 GG (rs1175550), 

entretanto, estes 4 doadores GG (rs1175550) apresentaram a inserção GCA 

(rs143702418) em homozigose, podendo explicar a não detecção do antígeno Vel, 

como relatado anteriormente por Christophersen et al.23 No entanto, 16 (14%) 

doadores com a presença do genótipo GG apresentaram reatividades com variações 

de fraco a 2+ e a possível explicação que justifica este fato é a presença da inserção 

GCA (rs143702418) em homozigose em todos, confirmando a importância do 

rs143702418.23 Nossos resultados confirmam a tese proposta por Christophersen et 

al.23 que as variantes rs1175550 e rs143702418 modulam de forma independente a 

expressão do antígeno Vel em Africanos Americanos e inseparáveis nos Suecos. No 

entanto, em 27 (13,5%) dos 200 doadores sequenciados encontramos o genótipo AA 

(rs1175550) juntamente com a inserção GCA (rs143702418) em homozigose. Outro 

fato interessante foi a ausência da inserção GCA (rs143702418) em heterozigose em 
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12 doadores heterozigotos para o rs1175550 (AG). Todos os 116 doadores 

heterozigotos para deleção c.64_80del17 fenotipados para o antígeno Vel, no qual a 

reatividade da aglutinação variou de negativo a 3+, em 110 destes, (94,8%) doadores 

com reatividade de negativo a 2+, confirma que a expressão do antígeno Vel está 

fortemente associada com as alterações moleculares no intron 2 do gene SMIM1.17, 22-

24 Controles Vel-positivo genotipados foram utilizados para comparar as reatividades 

do antígeno Vel (anexo C). 

Analisamos o efeito individual do rs1175550 principal e nossos resultados 

mostram que de 114 amostras fenotipadas com variação de negativo a 2+, 

encontramos 86 (75,4%) doadores com genótipo AA e 4 (3,5%) com genótipo AG. No 

mesmo contexto, 2 doadores com a presença do rs1175550 em heterozigose (AG) 

apresentaram maior expressão (3+) do antígeno Vel. Entretanto, estes 2 doadores 

apresentaram o genótipo GG (rs6673829), o qual pode justificar o aumento da 

expressão do antígeno Vel.  

Na análise estatística univariada, os níveis de expressão do antígeno Vel foram 

significativamente menores nos doadores AA (rs1175550) em comparação aos 

doadores AG/GG (p<0.01) (figura 8) e a diferença persistiu na analise multivariada 

(p=0.012) (tabela 10). Igualmente a Arnoni et al.24 encontramos  um p-valor significativo 

na expressão do antígeno Vel na análise individual do rs6673829 (figura 8). A 

expressão do antígeno Vel foi significativamente alta nos doadores com genótipo GG 

(rs6673829) comparada com os doadores GA/AA (p=0.028), entretanto esta diferença 

não persistiu com relevância estatística após análise multivariada (p=0.319) (tabela 

10). 

As outras variantes estudadas, rs1181893 (AC e AA) e rs9424296 (CA e AA) 

com alterações foram encontradas apenas nos doadores com o genótipo AA 
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(rs1175550) e CC (rs143702418) e o genótipo CC da variante rs191041962 estava 

presente em todos 200 doadores sequenciados.  

Encontramos um novo polimorfismo não descrito em intron 2 do gene SMIM1 

chr1:3691245_3691250delGCCCCG29 (figura 7) em 3 doadores com reatividades 

distintas (tabela 8) e genótipos Idênticos para as variantes rs143702418, rs1181893, 

rs191041962, rs6673829 e rs1175550 exceto para o rs9424296 (anexo C).  

A análise da frequência fenotípica (tabela 11) do Sudeste do Brasil comparada 

com a frequência geral e principalmente com a frequência da população africana 

mostrou-se muito similar, exceto para o rs1175550, no qual a população africana 

apresenta 40% contra 78% do alelo A e 60% contra 22% do alelo G. 

(https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation). 

Entretanto, houve uma maior discordância entre a frequência genotípica (tabela 

12) em varias populações. A frequência genotípica descrita por Christophersen et al.23 

em Suecos, Americanos Africanos e Americanos de ascendência Africana do Sudeste 

dos EUA foi discordante para inserção CGCA (rs143702418). Neste mesmo contexto, 

outro dado importante foi a ausência da inserção CGCA em heterozigose na nossa 

população. A frequência da variante rs1181893 foi discordante nas populações 

Africana e Europeia publicadas no site 

https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation apenas para o genótipo em 

heterozigose (A/C), entretanto foi concordante com os dados publicados por 

Christophersen et al.23 Em relação à frequência da variante rs6673829 descrita na 

população Europeia e Sueca, ela foi menor que nossos achados para os três genótipos 

(GG, GA e AA).  

Surpreendentemente, considerando a miscigenação do Brasil, a variante 

principal (rs1175550), na qual a expressão do antígeno Vel foi pertinente, a frequência 

https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation
https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation
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genotípica foi discordante com nossos achados em relação a todas as populações 

africanas descritas anteriormente (tabela 9). 

Este estudo apresentou algumas limitações. A mais importante foi não realizar a 

fenotipagem da expressão do antígeno Vel por citometria de fluxo em paralelo com a 

técnica de gel aglutinação. No entanto, a avaliação utilizando a fenotipagem em gel 

aglutinação para obter a expressão do Vel foi adequada e os resultados obtidos estão 

de acordo com a literatura.  
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3 CONCLUSÃO 

Nossa estratégia foi validada e mostrou-se um método rápido, preciso, 

economicamente atrativo e definitivamente superior às técnicas sorológicas. A 

utilização da reciclagem do ácido nucleico pode ser utilizada no rastreamento em 

outros hemocentros do Brasil que utilizam a plataforma NAT Bio-Manguinhos ou outras 

plataformas similares, inclusive para outros genótipos raros de importância 

transfusional.  

Determinamos a prevalência do fenótipo Vel-negativo e Vel+W no Brasil. Dois 

doadores raros com fenótipo Vel-negativo foram registrados no inventário da Fundação 

Pró-Sangue / Hemocentro de São Paulo. 

Novo polimorfismo foi detectado em três doadores de sangue no intron 2 do 

gene SMIM1 e submetido na plataforma online National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) no qual o registro gerado foi MH923240 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/home/submit). 
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Anexo A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Doação de Sangue. 
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Anexo B: Resultados da PCR em tempo real. 

 

Placa

Quantidade 

de doadores 

por placa

N° de 

pool (s) + 

por placa 

Cт pool

Posições 

do pool 

+

quantidade 

de amostras 

+ p/ pool

N° do doador  + Cт da amostra +

1 38,08 D5 2 0502564609-0 39

0502565263-4 40,09

21/10/2014 552 1 43,00 F6 1 0068010014555540 PCR CONVENCIONAL

22/10/2014 552 3 38,99 A2 2 0502562171-2 39,81

0502566787-9 40,49

40,13 G6 1 0502564893-9 35,83

37,91 E8 1 0210365444-7 38,02

23/10/2014 552 4 37,58 B7 1 0502573759-1 31,98

39,86 C3 1 6800018781-7 28,66

39,95 D8 1 4014295-032 28,51

48,41 F4 1 6100074726-3 33,84

12/11/2014 552 0 - - 0 - -

13/11/2014 552 1 44,28 G1 1 4800046472-1 35,51

14/11/2014 300 1 41,34 G2 1 4800046530-2 44,87

27/11/2014 552 1 40,27 E4 2 0502580368-3 39,52

0502580373-0 39,58

28/11/2014 516 5 37,15 A7 1 00680100132760-8 PCR CONVENCIONAL

39,89 A10 1 0502581666-1 27,01

40,49 B5 1 0502581637-8 36,37

39,97 C8 1 0300415790-0 33,42

41,01 E9 1 0502581690-4 35,66

09/02/2017 402 0 - - 0 - -

16/05/2017 552 4 45,62 B3 1 =B34091700764709 28,13

44,73 C6 1 =B34161790187209 28,91

47,62 D4 1 =B34071703078409 28,35

44,39 E2 2 =B34141790625309 27,86

=B34141790626509 28,85

30/05/2017 552 2 49,03 D3 1 =B34071703455909 28,71

44,64 D4 1 =B34411701457509 27,96

07/06/2017 426 45,68 H6 1 =B34141790752509 28,99

42,63 H7 1 =B34111700685509 27,88

22/06/2017 500 5 45,65 D6 1 =B34071703972109 35,95

45,21 E1 1 =B34111700713709 32,56

46,19 F4 1 =B34141790923709 27,45

42,02 F12 1 =B34071703860109 29,46

43,78 H2 2 =B34071703975509 30,51

=B34071703862009 27,40

11/07/2017 552 6 47,05 A9 1 =B34341719105609 34,24

44,38 D7 1 =B34071704563809 31,64

42,77 E1 2 =B34071704395609 29,67

=B34071704399609 30,23

43,15 G10 1 =B34101700523409 34,71

44,17 H1 1 =B34361719100209 27,97

42,25 H11 1 =B34141790996509 28,99

10/08/2017 552 1 41,36 A5 1 =B34141791142309 29,12

22/08/2017 552 8 44,13 A2 1 =B34771723308509 35,01

46,38 D5 1 =B34101700074609 23,54

44,70 D7 1 =B34141791227309 33,58

46,73 E2 1 =B34091701256109 38,96

39,01 E10 1 =B34081700786309 27,28

45,06 F11 1 =B34101700075609 33,97

39,96 H2 1 =B34771723300409 32,81

38,02 H10 1 =B34771723306709 31,19

20/10/2014 552
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Placa

Quantidade 

de doadores 

por placa

N° de 

pool (s) + 

por placa 

Cт pool

Posições 

do pool 

+

quantidade 

de amostras 

+ p/ pool

N° do doador  + Cт da amostra +

19/09/2017 552 6 42,55 A11 1 =B34341726104409 25,32

41,98 B5 1 =B34121726100609 28,64

40,54 C4 1 =B34121726100409 24,88

38,57 C7 1 =B34141791340109 26,52

37,98 C11 1 =B34111701041309 27,34

41,66 F11 2 =B34071705955409 27,91

03/10/2017 552 2 47,83 B8 =B34071705950409 27,93

43,95 D5 1 =B34081700989509 26,01

04/10/2017 552 6 43,10 B8 1 =B34291727602809 25,18

39,22 C12 1 =B34071706410409 25,39

41,00 E9 1 =B34071706341609 24,71

44,06 G3 1 =B34141791409909 26,05

43,52 G7 1 =B34141791406209 26,54

47,61 G8 1 =B34071706351909 26,55

17/10/2017 552 1 47,86 C6 2 =B34141791455509 PCR CONVENCIONAL

=B34141791455709 PCR CONVENCIONAL

19/10/2017 552 0 - - 0 - -

24/10/2017 552 0 - - 0 - -

26/10/2017 552 1 36,33 G3 1 =B34411702844409 PCR CONVENCIONAL

31/10/2017 552 3 39,80 D9 1 =B34091701803609 26,99

43,62 F3 1 =B34071707052109 25,23

40,01 H9 1 =B34071706888109 25,55

01/11/2017 552 4 41,90 B3 1 =B34341730405409 24,40

41,18 C4 1 =B34461730401709 24,14

38,00 C10 1 =B34091701829709 26,23

42,08 D6 1 =B34071707095409 26,96

14/11/2017 552 3 39,93 D12 1 =B34291731701509 28,83

48,90 F3 1 =B34091701909609 34,86

47,89 H8 1 =B34071707406209 31,36

22/11/2017 552 1 37,96 A11 2 =B34141791624009 29,12

=B34141791625009 30,25

23/11/2017 552 5 38,96 A3 1 =B34141791636709 31,98

37,96 A6 1 =B34161790421309 32,21

38,67 B3 1 =B34161790421909 31,46

39,48 B7 1 =B34111701254409 30,77

38,54 H5 1 =B34071707644409 32,97

06/12/2017 552 7 39,15 A3 1 =B34091702022609 26,35

39,24 A10 1 =B34071707441209 27,86

39,92 D4 1 =B34111701302309 25,24

39,21 E5 1 =B34111701303909 26,67

41,56 F7 1 =B34141791714009 28,73

39,41 G5 2 =B34101700869309 28,01

=B34101700868809 25,44

39,48 H8 1 =B34071708012209 26,53

23/01/2018 552 2 39,96 C4 1 =B34141890088809 28,23

42,50 C6 1 =B34091800101409 36,42

01/02/2018 552 4 39,57 A8 1 =B34071890185509 29,67

39,95 B7 1 =B34141890169509 34,99

39,31 B11 1 =B34071800742509 28,81

42,47 E1 1 =B34341803103209 37,46

06/03/2018 552 3 44,42 B10 1 =B34281806406709 27,75

40,62 F2 1 =B34091800307909 27,00

43,00 F9 1 =B34101800108409 24,74
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Placa

Quantidade 

de doadores 

por placa

N° de 

pool (s) + 

por placa 

Cт pool

Posições 

do pool 

+

quantidade 

de amostras 

+ p/ pool

N° do doador  + Cт da amostra +

08/03/2018 552 3 39,20 B5 1 =B34141890316809 30,90

44,60 F5 1 =B34141890308609 27,65

42,03 H2 1 =B34071860099309 30,54

20/03/2018 552 8 40,64 B4 1 =B34371807801309 29,08

42,02 C11 1 =B34461807600909 24,90

38,66 E3 1 =B34461807606409 33,64

40,95 E5 1 =B34091800380509 25,57

44,49 F1 1 =B34111800287509 29,10

42,72 F5 1 =B34141890386609 26,00

38,60 F10 1 =B34141890383609 29,09

40,85 H6 1 =B34111800283209 31,66

22/03/2018 552 9 38,47 A2 1 =B34091800496809 32,05

37,78 A12 1 =B34111800288209 38,41

41,00 B4 1 =B34071801237509 26,44

40,49 B7 1 =B34071860166509 31,80

39,74 C2 1 =B34071802093609 26,76

42,32 D9 1 =B34161890095709 25,06

45,69 E6 1 =B34141890403609 27,09

40,28 F1 2 =B34081800384509 26,14

=B34081800387709 27,75

44,97 H6 1 =B34341808002409 25,23

27/03/2018 552 3 46,35 B6 1 =B34071802746409 25,26

40,23 G9 1 =B34091800504309 27,39

42,40 H9 1 =B34071802755309 33,71

03/04/2018 552 9 39,98 A12 1 =B34291809203709 27,45

39,42 B6 1 =B34341809201009 27,97

39,19 C4 1 =B34071802126409 31,35

40,33 E5 1 =B34141890484909 26,73

37,86 E8 1 =B34151890015909 28,29

39,81 E11 1 =B34111800339409 26,02

38,73 H2 1 =B34071801922209 27,96

38,28 H4 1 =B34111800340709 28,19

40,82 H6 2 =B34091800459009 32,09

=B34081800411909 28,57

20/04/2018 552 3 41,02 C5 1 =B34071802878409 24,66

41,16 E5 1 =B34071803098409 23,24

37,25 F3 1 =B34141890549609 23,72

10/05/2018 552 5 38,69 B3 1 =B34361812903709 23,55

39,02 B6 1 =B34071803032409 24,97

41,39 F3 1 =B34111800461609 26,97

43,97 H3 1 =B34111800451309 29,32

42,26 H8 2 =B34071803241109 26,53

=B34071803510209 25,06

11/05/2018 552 7 38,89 A3 1 =B34091800735509 29,27

37,44 A5 1 =B34081800567609 22,31

38,03 B9 2 =B34091800806509 26,28

=B34091800621909 25,15

38,02 E9 1 =B34071803562009 27,44

35,68 G7 1 =B34071803575109 22,32

36,50 G11 1 =B34081800569509 25,15

38,53 H2 1 =B34361813001409 22,53
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Placa

Quantidade 

de doadores 

por placa

N° de 

pool (s) + 

por placa 

Cт pool

Posições 

do pool 

+

quantidade 

de amostras 

+ p/ pool

N° do doador  + Cт da amostra +

24/05/2018 552 6 37,26 B8 1 =B34341814304909 24,95

37,77 B10 1 =B34341814300709 27,72

37,53 C3 1 =B34111800517209 35,58

45,53 C6 1 =B34101800268909 24,27

37,97 F4 1 =B34071803400909 27,80

38,37 H10 1 =B34111800515909 23,94

05/06/2018 552 7 38,94 A7 1 =B34071803843009 30,26

36,96 C3 1 =B34111800580709 23,33

37,27 C5 1 =B34081800633409 28,63

38,24 E5 2 =B34141890731609 31,46

=B34071804161209 30,96

36,11 F5 1 =B34141890731209 24,26

39,40 G7 1 =B34141890723409 24,27

39,00 H9 1 =B34071803771409 31,90

08/06/2018 552 10 38,47 A12 1 =B34771815806709 25,97

43,45 B2 1 =B34081800654509 25,29

39,45 B4 1 =B34071804204609 25,71

37,32 C10 1 =B34071804033309 32,56

37,00 D4 2 =B34141890745809 28,02

=B34141890745609 23,89

39,00 F9 1 =B34141890746209 24,82

36,89 G6 1 B34191801049709 34,54

37,95 H1 1 =B34071860106009 30,96

36,35 H6 2 =B34081800655209 26,92

=B34091801011209 27,64

38,38 H7 1 =B34071804024209 24,77

15/06/2018 552 10 39,19 A9 1 =B34071804427309 26,91

40,22 B10 1 =B34071860197709 26,84

39,73 C2 1 =B34081800688609 26,50

36,42 D2 1 =B34161890204309 24,30

35,65 D8 2 =B34141890794509 24,10

=B34141890794709 25,97

36,47 E2 1 =B34111800653609 27,07

39,00 E3 1 =B34071803745009 29,87

38,11 F6 1 =B34071803721209 23,27

42,06 G8 2 =B34071803696409 27,53

=B34071804458609 24,72

39,72 H4 1 =B34091800854509 23,64

19/06/2018 552 7 39,06 A4 1 =B34161890208709 23,53

43,95 A8 1 =B34141890811509 24,93

37,82 B8 1 =B34141890807809 24,68

37,92 E7 1 =B34141890813909 25,90

37,41 G4 1 =B34101800241009 26,51

39,74 G5 1 =B34071804241909 24,26

37,30 G7 2 =B34081800729609 24,64

=B34081800730609 25,93

20/06/2018 546 10 43,44 A4 1 =B34121817002709 25,12

40,80 A5 1 =B34121817000909 24,26

36,99 A9 1 =B34071804328109 24,64

40,14 B11 1 =B34111800671909 27,01

42,09 D3 2 =B34101800341909 32,31

=B34071804401909 26,96

40,05 D11 1 =B34161890213309 25,93

38,84 F1 1 =B34071804402309 24,59

37,94 G5 1 =B34071860258109 26,95

38,34 G9 1 =B34081800725709 28,97

Mediana 42,34 33,59

Media 40,77 28,65
210

Total de 

amostras
25.322
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Anexo C: Resultados sorológicos e moleculares 
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