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Introdução: A anemia falciforme é uma doença hematológica herdada, onde mutações
pontuais que culminam na troca de uma base timina por uma adenina no cromossomo
11 ocasionam modificação na estrutura molecular da cadeia &#946; da globina. A
hemoglobina anormal resultante, hemoglobina S (HbS), quando desoxigenada e em
elevada concentração, apresenta redução na solubilidade com formação de estruturas
paracristalinas, levando a acentuada elevação da viscosidade sangüínea e a fenômenos
vaso-oclusivos. Estudos sugerem que mutações nos genes das enzimas
metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) e cistationina ß-sintetase (CBS)
apresentam maiores riscos de apresentar episódios vaso-oclusivos em relação a
pacientes falcêmicos sem mutação. Objetivo: Fazer um estudo inicial da relação entre
efeitos vaso-oclusivos e mutações nos genes relacionados à hiperhomocisteinemia nos
pacientes com anemia falciforme. Metodologia: O estudo será realizado com pacientes,
ambos os sexos, maiores de 18 anos, cadastrados no programa específico para
pacientes com anemia falciforme da Prefeitura Municipal de Ipatinga em Minas
Gerais. Estima-se a participação de 18 pacientes divididos em dois grupos.Primeiro
será coletado o sangue do paciente e em seguida será feita a extração, quantificação e
amplificação do DNA, que será submetido a PCR específico e PCR/ RFLP, que terão
seus fragmentos revelados em gel de agarose corado com brometo de etídio.
Resultados: Quadros de hiperhomocisteinemia podem desencadear alterações
metabólicas levando à eventos vaso-oclusivos. Em pacientes falciformes a associação
de fatores com potencial  de gerar vaso-oclusões, sem dúvida comprometem a
qualidade de vida do paciente Pesquisas recentes sugerem uma relação entre as
mutações no gene das enzimas metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) e
cistationina ß-sintetase (CBS) e a ocorrência de eventos vaso-oclusivos em doentes
falciformes. Os resultados apontam a mutação 844ins68 no gene da CBS com grande
potencial de risco para evento vaso-oclusivo nos pacientes falciformes. Isoladamente, a
inserção de 68-bp no gene da CBS (844ins68) parece não influenciar, de forma
significativa, os níveis de homocisteína ou risco de trombose venosa profunda, mas em
combinação com a mutação MTHFR 677 (C&#8594;T) pode levar a um risco
trombótico aumentado.   Conclusão: Considerando que a doença falciforme é uma
condição inflamatória com fisiopatologia dependente de episódios vaso-oclusivos,
torna-se importante identificar fatores de risco adicionais para esses episódios
trombóticos, tais como mutações no gene MTHFR (C677T) e no gene CBS (844ins68)
em pacientes falciformes.
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