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4 - Pacientes e Métodos:

4a. Pacientes:

Foram avaliados 79 pares de mães HIV-soropositivas e seus filhos HIV-

soropositivos e negativos, procedentes do Ambulatório do Instituto de

Infectologia “Emílio Ribas”, São Paulo, Brasil. Todas as crianças infectadas

incluídas no estudo adquiriram a infecção por transmissão materno-fetal. O

diagnóstico de infecção pelo HIV segue o protocolo do Ministério da Saúde

(2000). Em resumo: 1) criança com 2 cargas virais indetectáveis provavelmente

é não infectada; 2) criança que possui a primeira carga viral detectável, deve-

se repetir o exame mais 2 vezes, se negativo, repetir mais uma vez e se for

negativo provavelmente a criança é não infectada porém, se o terceiro teste for

positivo, a criança provavelmente é infectada e 3) criança com a primeira carga

viral detectável, repetir o exame imediatamente com nova amostra, se positivo

a criança é considerada infectada (Anexo 1). A classificação de AIDS das mães

e de seus filhos foi estabelecida de acordo com o critério do CDC: MMWR 1992

para adultos e MMWR 1994 para crianças (Atlanta, USA) (Anexos 2 e 3).

Os dados considerados para a inclusão dos grupos no estudo foram:

crianças filhas de mães HIV soropositivas, entre a faixa etária de 0 a 5 anos,

que conviviam com as mães biológicas. As crianças mantiveram o segmento

clínico até a conclusão ou exclusão do diagnóstico de infecção pelo HIV

(Anexos 4 e 5).

Os pacientes foram divididos em dois grupos: crianças HIV  soropositivas

(C+) (8M:10F) e suas mães – mães transmissoras (MT), num total de 18
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pares; e crianças HIV-soronegativas (C-) (32M:29F) e suas mães – mães não-

transmissoras (MNT), num total de 61 pares. Cinco pares apresentam mais de

uma criança, sendo que duas são gêmeos (família 20 – gêmeos não-idênticos;

família 32 – gêmeos idênticos) (Anexos 13 e 14).

4a.1 Aspectos Éticos:

O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética CAPPesq/HC-FMUSP

(Anexo 6) e do Instituto de Infectologia “Emílio Ribas” (Anexo 7). Todas as

mães foram informadas dos procedimentos e assinaram o termo de

consentimento para posterior participação no estudo (Anexo 8).

4b. Métodos:

4b.1 Coleta e Preparo das Amostras:

As amostras foram coletadas no período de maio de 2002 a agosto de

2003. Obteve-se sangue periférico do par mãe-filho por meio de punção

venosa em tubos seco (10 mL) e com EDTA (ácido etilenodiaminotetracético)

(4,5 mL). Soro, plasma e a fração de células foram aliquotados e armazenados

à -70ºC antes da análise.

A separação de células mononucleares (CMN) foi realizada com a

amostra de EDTA. O sangue foi centrifugado a 3000 rpm por 5 minutos, para

separação das partes. O anel de células foi aspirado, lavado em 2 mL de

solução salina para remoção do excesso de hemácias e, posteriormente,
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adicionou-se 1 mL de solução de lise (RBC - GFX Genomic Blood DNA

Purification kit, Amersham Pharmacia Biotech, Inc, Piscataway, EUA),

incubando-se por 10 minutos. O sobrenadante foi desprezado. As células foram

ressuspensas em 2 mL de solução salina e aliquotadas (500 µL) em tubo de

congelamento “DNA/RNAse free” à -70ºC. A contagem de células foi realizada

através do Cell-Dyn (1400) para confirmação da presença das mesmas.

As alíquotas de CMN foram submetidas a um processo de extração de

DNA por meio de reagente comercialmente disponível (GFX Genomic Blood

DNA Purification kit, Amersham Pharmacia Biotech, Inc, Piscataway, EUA), de

acordo com as instruções do fabricante. Em resumo, as células foram agitadas

e homogeneizadas e adicionou-se 0.5 mL de solução de extração (Extraction

Solution) que foi incubada por 10 minutos em temperatura ambiente (TA). O

conteúdo foi transferido para colunas com sílica, centrifugado a 8000 rpm por 3

minutos e, posteriormente, descartou-se o tubo coletor. Este procedimento foi

repetido por mais duas vezes. Acrescentou-se 0.5 mL de solução de lavagem

(Wash Solution), centrifugando a 12000 rpm por 5 minutos. A coluna foi

colocada em um tubo cônico, identificado, de 1.5 mL e adicionou-se 0.05 µL de

água mq bidestilada, aquecida previamente à 70ºC, deixando

aproximadamente por 15 minutos em TA. Após centrifugação a 8000 rpm por 3

minutos, o DNA genômico foi armazenado à – 20ºC. Para a verificação da

presença de DNA, realizou-se eletroforese com gel de agarose 2% TBE 1x, 0.5

µg/mL de brometo de etídio, que foi fotografado pelo Sistema KODAK Digital

Science – EDAS (Life Technologies do Brasil) (Figura 8).
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Figura 8 - Gel de agarose para evidência das bandas de DNA genômico.

ML – “mass lader”.

4b.2 Contagem das Subpopulações de Llinfócitos e Quantificação da

Carga Viral:

A contagem de células T CD3+, CD4+ e CD8+, por citometria de fluxo,

foi realizada em citômetro de fluxo Coulter EPICS, equipado com laser de

Argônio de 15 mW, 488 nm. A aquisição de análise dos resultados foi realizada

com o auxílio do programa Coulter Epics XL Flow Cytometer II e expressa em

percentagem.

A quantificação da carga viral foi avaliada através da técnica de PCR,

com o Kit AMPLICOR, Roche Diagnostis, fornecido pelo Ministério da Saúde

através do Programa DST/AIDS.

4b.3 Integridade do Sistema Complemento:

As amostras foram submetidas à avaliação da integridade das vias

clássica, alternativa e terminal. Para as vias clássica e alternativa, foi

padronizado o ensaio hemolítico para realização e leitura em placa de ELISA,

  72a     72b    72B    73a    73b   74a   74b    75a    75b     76a    76b                   ML
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modificado das técnicas de Waage (1996) e Joiner et al, 1983, respectivamente

(Anexo 9).

A via clássica foi realizado pela técnica de CH50 (complemento

hemolítico 50%), onde as hemácias de carneiro, coletadas em solução

Alsever’s modificada, foram lavadas em tampão GVBS-Mg e centrifugadas a

3000 rpm, por 5 minutos, à 4ºC. Essa lavagem foi repetida até que não

houvesse lise no sobrenadante. Sensibilizou-se uma suspensão de hemácias a

2% com hemolisina 1/500 e incubou-se em banho-maria à 37ºC, por 30

minutos (sistema hemolítico - SH). Após centrifugação e retirada do

sobrenadante, o SH foi ressuspenso no mesmo volume de tampão e

armazenado à 4ºC até o momento do uso. Diluiu-se as amostras de soro nas

frações de 1/20 a 1/160, em tampão GVBS-Mg e incubou-se com 50 µL do SH

em uma placa de 96 poços de fundo redondo.

A curva padrão foi feita paralelamente:

K0 = 50µL de SH + 150µL de tampão GBVS-Mg.

K50 = 25µL de SH + 175µL de água destilada.

K100 = 50µL de SH + 150µL de água destilada.

A placa foi incubada por 1 hora, à 37ºC, em câmara úmida. Foi, então,

centrifugada a 1000 rpm, por 3 minutos, à 4ºC; e 50µL do sobrenadante foi

transferido para uma outra placa de 96 poços de fundo chato contendo 200µL

de água destilada. A leitura da absorbância foi determinada a 414 nm.

O resultado (número de unidades - U - de CH50) é a recíproca da

diluição do soro que causou 50% da hemólise. O valor de referência de CH50

em nosso laboratório varia de 63 a 170 U/mL.
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Para a avaliação da integridade da via alternativa do complemento, foi

realizado o APH50, que utiliza hemácias de coelho não sensibilizadas. As

hemácias de coelho, coletadas em solução Alsever’s modificada, foram lavadas

em tampão GVBS-Mg-EGTA e centrifugadas a 3000 rpm, por 5 minutos, à 4ºC.

Essa lavagem foi repetida até que não houvesse lise no sobrenadante. Diluiu-

se as amostras de soro nas frações de 1/10 a 1/80, em tampão GVBS-Mg-

EGTA e incubou-se com 50 µL das hemácias em uma placa de 96 poços de

fundo redondo.

A curva padrão foi feita paralelamente:

K0 = 50µL de hemácias + 150µL de tampão GBVS-Mg-EGTA

K50 = 25µL de hemácias + 175µL de água destilada

K100 = 50µL de hemácias + 150µL de água destilada

A placa foi incubada por 1 hora, a 37ºC, em câmara úmida. Foi, então,

centrifugada a 1000 rpm, por 3 minutos, à 4ºC; e 50µl do sobrenadante foi

transferido para uma outra placa de 96 poços de fundo chato contendo 200µL

de água destilada. A leitura da absorbância foi determinada a 414 nm. O

resultado (número de unidades - U - de APH50) é a recíproca da diluição do

soro que causou 50% da hemólise. O valor de referência de APH50 em nosso

laboratório varia de 16 a 36 U/mL.

A cascata terminal do complemento (TCC) (SC5b-9) foi avaliada

segundo Kotnik et al, 1997. Uma microplaca NUNC Maxisorp (Kamstrup,

Dinamarca) foi sensibilizada com 50 µL de anticorpo monoclonal anti-C5b-9

humano (aE11, Diatec AS, Oslo, Nr. 5010), na concentração de 1/250, diluído

em tampão NaHCO3, pH 9,6 e incubada à 4ºC por 16 horas. Entre cada etapa

da reação a placa foi lavada três vezes com tampão PBS/Tween 20 0,1%. As
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amostras de plasma foram diluídas, na concentração 1/3 em tampão

PBS/Tween 20 0,2% 10 mM EDTA, juntamente com a curva padrão e

acrescentou-se 50 µL, com posterior período de  incubação de 1 hora em TA.

Acrescentou-se 50 µL de anticorpo de coelho anti-C5 humano (Dako, A05502),

na concentração de 1/500 e 2% de soro de rato normal (Calbiochem. 566442),

diluído em tampão PBS/Tween 0,2%, incubando-se por 1 hora em TA.

Adicionou-se 50 mL de anticorpo de carneiro anti-coelho IgG (H+L)-peroxidase

(Dianova 111-036-045), na concentração 1/5000, diluído em tampão

PBS/Tween 0,2%, com posterior período de incubação de 1 hora em TA.

Adicionou-se o-fenilenodiamina1,2-diaminobenzeno (OPD) (Dako S2000),

esperando-se 10 minutos. A reação foi interrompida com H2SO4 0,5 N e a

leitura, realizada em comprimento de onda de 492/690 nm. Aplicou-se o valor

de referência da concentração de C5b-9 do Laboratório do Instituto de

Imunologia da Universidade de Heidelberg, Alemanha, local onde foi realizada

a avaliação, sob superfisão do Prof. Michael Kirschfink (29 a 109 ng/mL).

4b.4 Via das Lectinas:

A avaliação da via das lectinas também foram realizadas no Laboratório

do Instituto de Imunologia da Universidade de Heidelberg, Alemanha, sob

superfisão do Prof. Michael Kirschfink.

A concentração sérica de MBL foi avaliada por técnica de ELISA,

modificada de Christiansen et al, 1999. Uma microplaca NUNC Maxisorp

(Kamstrup, Dinamarca) foi sensibilizada com 50 µL de anticorpo monoclonal

anti-MBL humana (Biermann-Statens Serum Institut SSI, HYB 131-01, IgG 1/κ,
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0,1 mL – 1mg/mL), na concentração de 1 mg/mL, diluído em tampão Na2CO3,

pH 9,6 e incubada à 4ºC por 16 horas. A placa foi lavada três vezes em

PBS/Tween 20 0,1% (tampão de lavagem) entre cada etapa da reação. As

amostras foram diluídas em tampão PBS/Tween 20 0,2% EDTA 10 mM, nas

concentrações de 1/5, 1/15, 1/45, 1/135 e acrescentou-se 50 µL  com período

de incubação de 1 hora em TA. Foi adicionado 50 µL de anticorpo monoclonal

anti-MBL humano biotinilado (Biermann-SSI HYB 131-10, Biotinilado, IgG 1/κ,

0,2 mL – 0,5 mg/mL), na concentração de 0,2 mg/mL, diluído em tampão

PBS/Tween 20 0,2% e com novo período de incubação de 1 hora em TA. A

seguir, adicionou-se estreptoavidina-peroxidase (1/1000) diluída em tampão

PBS/Tween 20 0,2% e incubou-se por 1 hora, em TA. O substrato OPD (Dako

S2000) foi adicionado, aguardando-se por 10 minutos. A reação foi

interrompida com H2SO4 0,5 N para a leitura em comprimento de onda de

492/690 nm. Aplicou-se o valor de referência da concentração sérica de MBL

do laboratório do Instituto de Imunologia da Universidade de Heidelger com

variação de 60 a 3200 ng/mL.

A avaliação da função da MBL foi realizada de acordo com Petersen et

al, 2001b. Uma microplaca NUNC Maxisorp (Kamstrup, Dinamarca) foi

sensibilizada com 100 µL de manose (Sigma – M7504 – Cod. 88H3793), na

concentração de 10 mg/mL, diluída em tampão NaHCO3, pH 9,6 e incubada em

TA por 16 horas. Entre cada etapa da reação a placa foi lavada com

PBS/Tween 0,05% 5 mM Ca++ (tampão de lavagem). Foi realizado bloqueio

dos poços com 200 µL de BSA 1% por 1 hora, em TA. As amostras foram

diluídas de acordo com a concentração sérica de MBL: < 100 ng/mL a  diluição

foi de 1/10; 100-300 ng/mL a diluição 1/100, entre 300-2000 ng/mL as diluições



Pacientes e Métodos

Chagas, KN. – Avaliação do Gene Estrutural da MBL e a sua Relação com a Transmissão
Materno-fetal do HIV.

43

foram de 1/400 e 1/800 e > 2000 ng/ml as diluições 1/800 e 1/1600.

Acrescentou-se as diluições das amostras e da curva padrão, em tampão 20

mM Tris-Cl 10 mM CaCl2 1 M NaCl  0,05% Triton-X-100 e 0,1% BSA, pH 7,4.

Após um período de incubação de 16 horas à 4ºC, acrescentou-se 100 µL de

C4 humano (Calbiochem – Lote B34183), na concentração de 1 µg/mL, diluído

em tampão 4mM Barbital 145 mM NaCl 2 mM CaCl2 1 mM MgCl2, pH 7,5,

incubando-se por 1 hora e 30 minutos à 37ºC, sob agitação contínua. A seguir,

acrescentou-se 100 µL de anticorpo de galinha anti-C4 humano biotinilado

(Cedarlene/Biozol – CL 2104B, Lote 06-158032), na concentração 1/2000,

diluído em tampão de lavagem e incubou-se por 1 hora e 30 min em TA.

Posteriormente, acrescentou-se 100 µL por poço de streptoavidina-peroxidase

na concentração 1/2000, diluída em tampão de lavagem, incubando-se por

mais 1 hora em TA. Adicionou-se OPD (Dako S2000), esperando-se por 10

minutos para interromper a reação com H2SO4 0,5 N. A leitura foi realizada em

comprimento de onda de 492/690 nm.

4b.5 Genotipagem da MBL:

O gene da mbl2 foi analisado através da técnica de reação em cadeia da

polimerase (PCR), utilizando-se o aparelho LightCycler (Roche Molecular

Biochemicals), como descrita por Steffensen et al, 2003. A genotipagem foi

realizada no Laboratório de Biologia Molecular do Centro Regional de

Transfusão de Sangue e Imunologia Clínica de Alborg, Dinamarca, sob a

supervisão da Dra. Rudi Steffensen.
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As seqüências utilizadas foram:

1) exon 1 - “forward primer” 5’-CATCAACGGCTTCCCAGGC-3’ e “reverse

primer” 5’-TGGGCTGGCAAGACAACTATTAG-3’ e uma sonda de detecção: 5’-

TTCTTCCTTGGTGCCATCACGCCCA-3’, que foi escolhida para ser

complementar ao alelo C (223C, 230G, 239A); a sonda ancora foi 5’-

CAGCCCAACAGGTACCTGGTTCCCCCT-3’.

2) variantes da região promotora - “forward primer” 5’-

CCTGCCAGAAAGTAGAGAGG-3’ e “reverse primer” 5’-

CCTCACCTTGGTGTGAGAAA-3’, percorrendo a região 5’ reguladora na

posição -550 (H/L), -221 (X/Y) e a região 5’-não lida na posição +4 (P/Q). As

ancoras de detecção utilizadas foram: para o genótipo H/L 5’-

TTTTAGACAGGCTTGCCTGGGT-3’, que é complementar ao alelo L,

associada a fluoresceína e a ancora 5’-LCRed 640-

AGCATTTTCTCTGGAAATTTCTTACTACGTTGG-3’-P, que foi modificada na

terminação 3’ por fosforilação, para impedir a extensão. Para os genótipos X/Y

e P/Q, o PCR incluiu dois sítios de hibridização. A sonda P/Q inclui a sonda de

detecção 5’-CAGAGGGCATGCTCGGTAA-3’FLU, que é complementar ao alelo

P e a sonda ancora 5’-LC Red 640-

ATGTGTTCATTACTGAGATTAACCTTCCCTGAG-3’-P. A sonda para X/Y

incluiu uma sonda de detecção 5’-TCTCACTGCCACGGAAGCAT-3’FLU que é

complementar ao alelo X e a sonda âncora 5’-LC Red 705-

TTTATAGCTTTCCAGCAGCAACGCCA-3’-P.

O anexo 12 apresenta a seqüência do gene mbl2.

A identificação do exon 1 foi realizada em volume total de 20 µL,

contendo 50 ng de DNA, 0.5 µM de cada seqüência de primer, 0.4 µM de cada
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sonda âncora, 0.2 µM da sonda de mutação e 2 µL de tampão 10 x

“LightCycler-DNA Roche Diagnostics” (cat. No. 2015102). Este tampão foi

adicionado com uma solução de estoque contendo nucleotídeos, Thermus

aquaticus DNA polimerase e 10 mM Mg2+. A concentração final de Mg2+ na

mistura de reação foi ajustada para 3.5 mM.

As condições de ciclo foram: denaturação da fita de DNA por 1 ciclo de

95ºC por 30 segundos; temperatura de transição de 20ºC/s; amplificação do

DNA alvo por 45 ciclos de 95ºC por 0 segundo, 60ºC por 10 segundos e 72ºC

por 9 segundos. As temperaturas de transição foram programadas à 20ºC/s da

denaturação para o anelamento, 3ºC/s do anelamento a extensão e 20ºC da

extensão a denaturação. Após a amplificação, a análise do anelamento foi

realizada por 1 ciclo de 95ºC por 0 segundo e 50ºC por 180 segundos, cada um

com uma temperatura de transição de 20ºC/s e, depois, subindo para 85ºC por

0 segundo a 0.2ºC/s.

Os parâmetros de fluorescência foram: canal F2/1 simples para

amplificação a fluorescência e o canal F2/1 continuamente para análise da

curva de anelamento. Os dados fluorimétricos foram convertidos a curvas de

anelamento derivadas através da plotagem de derivados negativos da

fluorescência com relação à temperatura contra temperatura [-(dF/dT) vs. T]

para fácil visualização.  A figura 9 representa a curva padrão do exon 1, com

suas formas alélicas.
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Figura 9 - Curva padrão das formas alélicas do exon 1 visualizada por reação

de PCR no aparelho LigthCycler.

A amplificação da região promotora para genotipagem das variantes

H/L foi realizada em um volume de reação de 20 µL com 0.5 µM de cada

seqüência de primer, 0.4 µM de sonda de detecção, 0.2 µM da sonda âncora e

50 ng de DNA genômico. O tampão de reação foi o mesmo utilizado para o

exon 1. A concentração final de Mg2+ na reação foi ajustado para 4 mM. Após a

denaturação inicial à 95ºC por 30 segundos, a amplificação foi realizada

usando-se 45 ciclos de denaturação (94ºC por 0 segundo), anelamento (57ºC

por 10 segundos) e extensão (72ºC por 20 segundos). A temperatura de

transição foi programada à 20ºC/s da denaturação para o anelamento, 3ºC/s do

anelamento a extensão e 20ºC/s da extensão à denaturação. A fluorescência

foi medida ao final do período de anelamento de cada ciclo, para monitorar a

amplificação. Após a amplificação estar completa, uma curva de anelamento
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final foi registrada por congelamento da mistura de reação a 50ºC por 10ºC/s,

segurando-a a 45ºC por 3 minutos, e após, aquecendo devagar à 75ºC à

0.2ºC/s. A fluorescência foi medida continuamente, durante a rampa de baixa

temperatura, para monitorar a dissociação da sonda de detecção com

fluoresceína.

A detecção simultânea das variantes X/Y e P/Q, sob as mesmas

condições de H/L, foi realizada por PCR multiplex com duas cores, contendo

um primer e duas sondas com fluorescências distintas. A amplificação foi

realizada em um volume de reação de 20 µL com 0.5 µM de cada seqüência de

primer, 0.4 µM de sonda de detecção, 0.2 µM da sonda âncora e 50 ng de DNA

genômico. Novamente, a concentração final de Mg2+ na reação foi ajustado

para 4 mM. Na figura 10 visualiza-se as formas alélicas da região promotora do

exon 1.
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Figura 10 - Curva padrão das formas alélicas da região promotora do exon 1,

por reação de PCR no aparelho LigthCycle, para os alelos H/L.

Usando compensação de coloração, que é utilizada para corrigir a

sobreposição de sinal entre os canais 2 e 3, foi possível detectar ambos os

polimorfismos X/Y (Figura 11a) e P/Q (Figura 11b) no mesmo capilar. A

compensação da coloração foi gerada com o uso do “Colour Compensation set

Roche Diagnostics” (cat. no. 2158850). Com a compensação de cores, as

amostras foram genotipadas para ambas as mutações, onde a mutação P/Q foi

detectada no canal F2 (canal LC-Red 640) e a mutação X/Y foi detectada no

canal 3 (canal LC-Red 705).
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Figura 11 - Curvas padrão das formas alélicas da região promotora do exon 1,

por reação de PCR no aparelho LigthCycle para os alelos X/Y (a) e P/Q (b).

a) alelos X/Y

b) alelos P/Q.
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4c. Cálculo da Freqüência dos Alelos do Gene mbl2:

O cálculo da freqüência dos alelos foi realizado através da soma de

quantas vezes um gene herdado (alelo) ocorreu na população estudada e

dividiu-se o valor pelo número total de genes (alelos) de um dado lócus desta

população (Klein, 1990). Por exemplo, em 100 indivíduos (200 alelos), 80

apresentam o alelo AA, 18 apresentam o alelo Aa e 2 apresentam o alelo aa. A

freqüência do alelo A nesta população é = 178 (2x80 + 18) /200 (2x100) = 0.89.

4d. Análise Estatística:

Os testes de Mann-Whitney (Siegel et al, 1988) ou t-student (Zar, 1996)

foram aplicados para a comparação das mães e as crianças, em todas as

variáveis avaliadas. O teste do qui-quadrado (Siegel et al, 1988) também foi

aplicado para avaliar possíveis associações entre as variáveis estudadas. O

teste kappa de concordância (Landis, 1970) avaliou a concordância entre mães

e seus filhos em relação aos haplótipos encontrados. Este teste foi

complementado com o teste de McNemar (Remington, 1972), para analisar a

variação entre as freqüências situadas acima e abaixo da diagonal de

concordância do teste kappa. O teste de Spearman (Siegel et al, 1988)

analisou a correlação entre as variáveis. Foi fixado 0.05 ou 5% (p = 0.05) como

o nível de rejeição para a nulidade das hipóteses, sinalizando-se com asterisco

os valores significantes.


