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Resumo Informativo  
 
A síndrome antifosfolípide (SAF) é caracterizada por diferentes manifestações 

trombóticas que, apesar de clinicamente distintas, podem compartilhar mecanismos 

patológicos semelhentes. Entretanto os mecanismos que levam a tromboses arteriais 

e venosas na SAF não foram totalmente esclarecidos até o momento. A análise de 

transcriptoma pode constituir uma nova abordagem para avaliar os mecanismos por 

trás das manifestações trombóticas na SAF. Com esse objetivo, determinamos em 

pacientes com SAF trombótica primária a expressão de genes previamente 

relacionados à trombose venosa e arterial na população geral. A expressão gênica foi 

quantificada por qPCR do RNAm de leucócitos totais e os resultados analisados pelo 

software QuantStudio™. As expressões do RNAm de TXK (P <0,001), BACH2 (P = 

0,005) e SERPINB2 (P = 0,003) foram reguladas negativamente, enquanto a expressão 

de RNAm de TNFAIP6 foi regulada positivamente (P = 0,003) na SAF primária com 

trombose em relação aos controles. A expressão do gene ANXA3 foi semelhante entre 

os grupos. Na análise de subgrupo, em que consideramos diferentes manifestações, 

como trombose venosa vs. arterial, trombose única vs. múltipla e não triplo positivo vs. 

triplo positivo, observamos que o aumento na expressão do gene TNFAIP6 foi mais 

pronunciado em pacientes com trombose recorrente. Em conclusão, esse estudo 

mostrou haver diferença entre SAF primária trombótica e controles na expressão de 

genes relacionados à imunidade inata. Esses genes também foram associados à 



gravidade da doença, como trombose múltipla e tripla positividade. Nossos resultados 

apontam para uma associação entre a imunidade inata e o desenvolvimento da 

trombose na SAF.  

 


