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1. RESUMO

Trombose é uma patologia frequente e grave, relacionada a fatores de riscos de

genéticos e/ou adquirido sendo um estado patológico do mecanismo hemostático. O

trombo pode se formar nos vasos venosos e arteriais, sendo os mais frequentes os

trombos  venosos.  A  mutação  do  fator  V,  que  é  um  fator  pró-coagulante  da

hemostasia, ocasiona episódios trombóticos, podendo ocorrer em heterozigose ou

homozigose.  A  mutação  ocorre  no  éxon  10  do  gene  do  fator  V  ocasionando

substituição de Guanina por Adenina no nucleotídeo 1691, tendo a troca da Arginina

pela Glutamina na posição 506, que origina o fator V de Leiden. O estudo pesquisa a

frequência dessa mutação em diferentes etnias, sua epidemiologia, seu diagnóstico

laboratorial e o tratamento.

Palavras chaves: Trombose; Mutação do Fator V; Fator V de Leiden; Trombose

por fator genético.

2. INTRODUÇÃO 

Trombose é uma patologia frequente e grave,  relacionada a diferentes fatores

tanto  genéticos  como  adquiridos  sendo  um  estado  patológico  do  mecanismo

hemostático. O trombo pode se formar nos vasos venosos e arteriais, sendo os mais

frequentes os trombos venosos. O começo dos sintomas da trombose é pérfido e vai

piorando gradativamente seus principais sinais são dor, calor e edema (OLIVEIRA et

al., 2009; CARVALHO et al, 2005).

A hemostasia é o mecanismo que mantem o sangue fluido no interior dos vasos,

em que se previnem processos hemorrágicos e trombóticos. A hemostasia normal

depende do equilíbrio plaquetário,  dos fatores pró-coagulantes e anticoagulantes,

dos agentes fibrinolíticos, da pressão e velocidade do fluxo sanguíneo (LORENZI,

2006).

O fator V tem um alto peso molecular, faz parte da via comum da cascata de

coagulação é um cofator do fator Xa (fator X ativado) e facilita o acúmulo do fator X

na membrana plaquetária. É um ponto importante de transformação da protrombina

em trombina, a ativação da protrombina (fator II) depende da ação conjunta de Va

(fator V ativado) +Xa (fator X ativado)+Ca(Cálcio)+ fosfolípides (LORENZI, 2006).



A trombose hereditária é geralmente decorrente a mutações nos genes que

codificam fatores da coagulação, como a mutação G1691 no gene do fator V, esse

gene está localizado na região q21-25 do cromossomo 1 e contém 25 éxons, esta

mutação origina o fator V de Leiden.A mutação ocorre no éxon 10 do gene do fator V

ocasionando substituição de Guanina por  Adenina no nucleotídeo 1691,  tendo a

troca  da  Arginina  pela  Glutamina  na  posição  506.  A  alteração  reduz

substancialmente  a  inativação  do  fator  V  pela  proteína  C  ativada,  elevando  a

geração  de  trombina,  responsável  pela  ativação  da  coagulação. O processo  de

desativação  apoia-  se  na  ligação  da  trombina  à  trombomodulina  (presente  no

endotélio) convertendo a proteína C à proteína C ativada. Esta ativação acontece na

presença  da  proteína  S.  O  complexo  proteína  C  ativada  /  proteína  S  causa  a

inativação através da clivagem enzimática dos cofatores Va (  V  ativado)  e  VIIIa

(ativado)  que  inibem  a  atividade  do  sistema  coagulante.  O  fator  V  de  Leiden

ocasiona  um  fenótipo  relacionado  à  resistência  parcial  do  fator  Va  (ativado)  à

proteína C ativada (RAMOS et al., 2006;  PALOMO et al., 2009;CARVALHO et al.,

2005).

A trombose é considerada um problema de saúde mundial de acordo com os

dados da literatura. O fator V de Leiden está presente em diferentes populações,

porém  é  raro  em  africanos  e  asiáticos,  entretanto  no  Brasil  onde  hágrande

miscigenação a frequência desse fator pode variar de região para região, podendo

variar de 2% a 13% da população, com relação a estes dados foi constatada que

para o fator V de Leiden representam cerca de 20% dos casos de trombose venosa

profunda(GUIMARÃES  et al., 2009 ; RAMOS et al, 2006).

3. OBJETIVO

Objetivo do estudo é avaliar a frequência epidemiológica, e a fisiopatologia da

mutação fator V de Leiden em indivíduos que apresentam trombose, bem como,

diagnosticar estes casos e seu tratamento.

4. METODOLOGIA

Revisão bibliográfica utilizando como ferramenta o levantamento de dados

através de material já publicado sobre o tema: livros, artigos científicos, publicações



periódicas em bases de dados indexadas utilizando palavras  chaves:  Trombose;

Mutação do Fator V; Fator V de Leiden; Trombose por fator genético.

5. DESENVOLVIMENTO

5.1 Epidemiologia

A população  brasileira  originada  por  varias  etnias  reflete  a  diferença  de

frequência  e  distribuição  regional  de  muitas  doenças  entre  elas  a  Trombose

associada à mutação do fator V (fator V de Leiden), sendo assim pode analisar em

diferentes  regiões  do  Brasil  a  frequência  de  trombose  por  fator  V  de  Leiden.

Sabendo que o risco aumenta quando associado a diferentes fatores genéticos ou

adquiridos  (utilização de  contraceptivos  orais,  gravidez,  traumatismo ou  doenças

malignas).

De acordo com Carvalho et al., portadores da mutação do fator V de Leiden

foram encontrados no estado do Ceará em 50% de indivíduos com antecedente

familiar de trombose, sendo que este estudo foi feito com três pacientes portadores

heterozigotos  da  mutação  fator  V  de  Leiden   com a  doença  trombótica  e  suas

respectivas  famílias,  foram analisados  membros de três  gerações.  Sendo que  a

média  de  idade  dos  familiares  portadores  heterozigotos  entre  12  e  37  anos  de

idade(2005). 

Já  Ramos et  al.,  fez  o  estudo  no estado de  Pernambuco  com indivíduos

aleatórios, com base em literaturas cientificas. Dos 292 indivíduos analisados para o

fator V de Leiden, 39 foram positivos. Destes, 28 eram do sexo feminino, sendo 25

heterozigotos  e  três  homozigotos,  e  onze  do sexo masculino  e  heterozigotos.  A

idade mediana é de 30 anos para portadores da mutação do fator V de Leiden,

entretanto  a  pesquisa  não  seja  por  idade.  O  estudo  de  Ramos  mostra  uma

frequência de 13,3% à mutação do fator V de Leiden e com maior incidência em

mulheres (2006).

Em  Minas  Gerais  foi  feito  o  estudo  para  investigar  os  fatores  trombose

genéticos e um deles foi o fator V de Leiden, neste estudo apresentaram indivíduos

com idade de 10 a 89 anos constituída por 263 homens e 840 mulheres. O estudo

de Guimarães analisa 1.103 indivíduos com suspeita clínica de trombose submetida

ao  estudo  molecular  da  mutação  fator  V  Leiden.  A  mutação  fator  V  Leiden  foi



observadaem 7,52 % dos indivíduos em heterozigotoe em 0,36% em homozigoto no

estado de Minas Gerais, sendo que a doença apresenta três a quatro fatores de

riscos  associados  neste  estado.  O  estudo  em  Minas  Gerais  não  foi  observado

diferença significativa entre homens e mulheres (GUIMARAES et al.,2009).

No Brasil a mutação do fator V de Leiden tem maior incidência em diferentes

regiões devido às misturas de raças e está associada à hereditariedade e outros

fatores de riscos associados como traumas,  obesidade,  gravidez,  pós-operatório,

insuficiência cardíaca, varizes, hipertensão, diabetes entre outros. Os fatores estão

presentes em diferentes faixas etárias (GUIMARAES et al.,2009;RAMOS et al., 2006

;CARVALHO et al.,2005).

5.2 DIAGNOSTICO

O diagnóstico do fator V de Leiden pode ser realizado de forma indireta por

teste laboratorial da resistência à ação da proteína C ativada (rPCA) é baseado em

um pequeno aumento do tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) do plasma,

testado na presença ou não da proteína C ativada, em meio com cálcio. Método de

baixa sensibilidade e especificidade.  O método em que o plasma do paciente é

diluído com o plasma deficiente em fator V elimina a interferência da deficiência ou

elevação de fatores da coagulação que poderia alterar o TTP basal. Este ensaio

modificado é mais indicado e apresenta alta sensibilidade e especificidade para a

detecção do  fator  V  de  Leiden.A Forma direta  analisando-se  o  DNA através de

técnica  de  biologia  molecular,  sabendo  a  importância  de  determinar  a  forma

homozigota ou heterozigota (GODOY, 2005 ; AZEVEDO, 2008).

As técnicas de biologia molecular tornam possível a detecção de mutações. A

aplicação de teste de rastreamento desta mutação do fator V de Leiden em pessoas

com antecedentes clínicos e/ou familiar são de grande importância, pois permite a

diminuir riscos a familiares portadores. Os estudos científicos utilizam a amplificação

do fator V de Leiden por PCR (CARVALHO et al., 2005).

De acordo com Soares et al., a detecção da mutação foi realizada através do

método  molecular  RE/PCR  (Enzima  de  Restrição/Reação  em  Cadeia  da

Polimerase). A identificação da troca do aminoácido  Guanina por uma  Adenina na

posição  1691  do  gene  do  fator  V  foi  realizada  reação  de  PCR  utilizando  os

oligonucleotídeos5'-TCA GGC AGG AAC AAC ACC AT-3' e 5'-GGT TAC TTC AAG

GAC AAA ATA CCT GTA AAG CT-3'. As condições da reação de PCR foram 40 ciclos



de  desnaturação  a  94ºC  por  um  minuto,  anelamento  a  55ºC  por  um  minuto  e

extensão  a  72ºC  por  um  minuto,  precedidos  de  desnaturação  a  94ºC  por  dez

minutos e inicializados com uma etapa de 72ºC por cinco minutos. O produto de

PCR  de  241pb  foi  submetido  à  digestãocom  a  enzima  de  restrição  Hind  III

(Promega®).  A presença  a  mutação  cria  uma  sequencia  que  a  enzima  Hind  III

reconhecee leva à quebra do fragmento em duas partes, uma de209pb e outra de

32pb. Indivíduos heterozigotos para a mutação apresentam três fragmentos (241,

209 e 32pb) e indivíduos homozigotos apresentam dois fragmentos (209 e 32pb)

(fig1). O produto da digestão foi analisado por eletroforese em gel de poliacrilamida

a 6%, seguido de coloração pela prata.  (SOARES et al., 2005).

Figura1: Resultados da eletroforesepara identificação da mutação no gene do fator V

(G1691A - fator V Leiden) de acordo com  Soares et al., 2005

Oliveira et al., utilizaram duas técnicas de molecular  PCR em tempo real(fig

3) e PCR- RFLP(fig 2) ambos para discriminação alélica do fator V.  A detecção do

fator V Leiden por PCR em tempo real utilizando o sistema TaqMan foi baseada na

hibridização  deoligonucleotídeo  alelo-específico  com  diferenciação  de  umaúnica

base (G→A), sendo a identificação alélica realizada apartir de curva de utilização

dos  respectivos  oligos  durantea  reação  em  cadeia  da  polimerase,  também

desenvolveram metodologias  para  discriminaçãoalélica  do fator  V da coagulação

baseadas  na  mutação  G1691A utilizando  PCR  em  tempo  real  e  PCR-RFLP.  O

desempenho da metodologia de Oliveira levou a uma redução no tempo de análise,

eliminou etapas trabalhosasde pós-PCR e facilitou a visualizaçãodo resultado sem



alterar a precisão do diagnóstico. Para estabelecer as condições de detecção do

experimentofoi necessário somente ajustar as concentrações dos iniciadores e dos

oligonucleotídeos  alelo-específicos  compatíveiscom  a  amplificação  do  fragmento

alvo.  Não  foi  alterarado  qualquer  outro  parâmetro  da  reação.  Além  disso,

contrastando com a PCR-RFLP, a detecçãode ambos os alelos foi realizada numa

única etapa e num único tubo, o que reduz o risco de contaminação, visto que o

diagnósticoé realizado numa única etapa sem a necessidade de aberturade tubos

para análise de produto de PCR (2009).

.  

Figura 2 é um exemplo representado por pacientes diagnosticado atravésde PCR-

RFLP sendo 95 indivíduos homozigotos normais, 21 heterozigotos e 2 homozigotos

com fator V de Leiden.(OLIVEIRA et al, 2009)



Figura  3:  representa  PCR  em  tempo  real  foram  obtidos  resultados  idênticos

(OLIVEIRA et al., 2009).



5.3 TRATAMENTO

Indivíduo  com  suspeita  ou  com  a  doença  já  existente  deve  administra

imediatamente um anticoagulante, o mais utilizado é a heparina, pode ser feitadoses

baixas, moderadas e alta dependendo da necessidade do paciente. A heparina tem

baixo peso molecular devido a isso tem indicação terapêutica (LORENZI, 2006).

 A heparina não dissolve o coágulo formado, mas forma um complexo com

antitrombina, o qual ativado pode combinar com a ação da plasmina para reduzir o

coágulo.   Com doses baixas o Tempo de Trombina deve ficar em duas vezes o

tempo, sendo que o Tempo de Tromboplastina parcial ativada não se altera. Na dose

moderada o Tempo de Trombina deve ser quatro vezes normal, enquanto o Tempo

de Tromboplastina parcial ativada deve ser de duas a duas vezes e meia normal. No

uso de doses elevadas o Tempo de Trombina é muito prolongado e o controle deve

ser feito com o Tempo de Tromboplastina Parcial  ativada, que deve oscilar entre

cinco a seis vezes que o normal. O controle deve ser feito no mínimo uma vez

por dia (VERRASTRO, 2005).

6. RESULTADOS

Por se tratar de uma revisão da literatura não temos resultados a apresentar e

nossos comentários estão nas considerações finais

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A detecção de trombose causada por fator V de Leiden é importante para um

rápido acompanhamento médico e no rastreamento de possíveis casos trombolíticos

na  família.  Como  Brasil  é  um  país  que  apresenta  uma  das  populações  mais

heterogêneasdo mundo, isso reflete nos parâmetros genéticosdas diversas doenças

hereditárias, como a trombose causada pelo fator V de Leiden. Podendo considerar

que, porser uma doença grave, de caráter hereditário, a identificaçãoprecoce desta

mutação  possibilita  a  identificação  de  portadoresassintomáticos  que  poderão

receber  orientação  adequadaem  situações  de  risco,  visando  evitar  a  ocorrência

deeventos trombóticos.
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