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6 – Discussão:

Após a descrição de que o sistema complemento é ativado pelas

partículas de HIV, tanto pela via clássica como pela alternativa (Boyer et al,

1991; Dierich et al, 1993), o papel deste mecanismo imunológico na infecção

por este vírus tem sido intensamente estudado.

Senaldi e col. (1995) avaliaram a atividade do sistema

complemento em pacientes HIV positivos e encontraram níveis elevados

de C4d e C3d, de acordo com a gravidade da doença, confirmando a

ativação do complemento através da via clássica na infecção pelo HIV. Em

estudo prévio, realizado em nosso laboratório, com crianças HIV

soropositivas, não se observou diferença estatisticamente significativa entre

as categorias clínicas e imunológicas em relação à atividade de CH50 e

APH50 (Lian et al, 2004). Em nosso estudo, a ativação das vias clássica e

alternativa esteve presente, demonstrando função adequada do sistema

complemento na quase totalidade dos pacientes avaliados. Apenas uma

criança (65A) apresentou nível sérico indetectável de CH50, por várias

vezes, com todos os demais parâmetros avaliados dentro da normalidade.

Embora a deficiência de MBL tenha sido descrita há 16 anos (Super

et al, 1989), seu verdadeiro papel em várias situações clínicas ainda não foi

bem estabelecido. Ezekowitz e col. (1989) demonstraram que a pré-

incubação do HIV com a MBL inibe a infecção da linhagem de célula T.

Vários estudos têm demonstrado que a MBL interage com a gp120.

Haurum e col. (1993) verificaram que o complemento foi ativado após a

ligação da MBL à gp120 purificada. Othani e col. (1999) observaram que a
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MBL recombinante se liga à gp120 e à gp160 purificada de HIV-IIIB. Mais

ainda, partículas de HIV com deficiência da gp120/gp41 não apresentam

ligação à MBL, indicando que os carboidratos na gp120 medeiam à

interação entre o vírus e a proteína (Saifuddin et al, 2000).

A presença de resíduos terminais de manose na gp120 é um contra-

senso. A proteína possui uma seqüência de aminoácidos altamente

conservada, o que sugere uma relevante função biológica. Por outro lado, a

presença dos açúcares ricos em manose resulta em uma rápida remoção da

gp120 e são prejudiciais à progressão e sobrevida do vírus. No entanto,

sabe-se que o HIV utiliza esses resíduos terminais como vantagem sobre o

sistema imune, reduzindo a sua antigenicidade pela alta capacidade de

mutação nestes sítios (Botos et al, 2005).

A relação entre AIDS e MBL tem sido estudada sob quatro aspectos:

1) a relação entre os níveis séricos de MBL e a progressão da doença

(Garred et al, 1997); 2) o efeito da doença sobre os níveis séricos de MBL

(Senaldi, et al, 1995; Prohászka et al, 1997a; Lian et al, 2004); 3) o efeito

protetor da MBL na infecção (Maas et al, 1998) e 4) a ausência de

correlação entre a MBL e a infecção pelo HIV (Malik et al, 2003). Outro

aspecto foi avaliado por Dahl et al (2004), em um estudo em que os

indivíduos foram avaliados quanto à deficiência de MBL e o aumento da

morbi-mortalidade por processos infecciosos, ou outras patologias

associadas, sem evidenciar correlação positiva.

Senaldi e col. (1995) descreveram que os níveis séricos de MBL não

só estavam aumentados em pacientes infectados, como eram maiores nos

estágios mais graves da doença, o que foi confirmado por Lian e col.
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(2004). Este fato pode ser explicado pela maior freqüência de infecções

oportunistas nos pacientes com categoria clínica B e C, pois a MBL é uma

proteína de fase aguda (Ezekowitz et al, 1988; Thiel et al, 1992). Porém, nos

dois trabalhos a diferença dos níveis séricos entre os grupos não foi

estatisticamente significativa (Senaldi et al, 1995; Lian et al, 2004). Estes

dados confirmam que a MBL encontrava-se mais elevada em decorrência da

infecção pelo HIV e não havia influência desta proteína com relação à

progressão da doença. Embora este aspecto não seja o foco de nosso

estudo, não foi observada variação significativa dos níveis de MBL de acordo

com o estágio da doença.

O objetivo principal do nosso estudo foi avaliar a influência da MBL

sobre a transmissão materno-fetal do HIV . No início da epidemia de AIDS,

a contaminação por sangue e hemoderivados foi considerada a principal

forma de transmissão na faixa etária pediátrica (São Paulo – município,

1997). No entanto, com o progressivo aumento de mulheres jovens

infectadas, a transmissão materno-fetal tornou-se responsável pela maioria

dos casos de AIDS pediátrico (Chin, 1990; Lian et al, 2004).

No Brasil, desde 1980 até 2003, foram registrados 310.301 casos de

infecção pelo HIV. No ano de 2003 foram relatados 9758 casos novos, dos

quais 4016 ocorreram no Estado de São Paulo (Ministério da Saúde, 2005).

O número de mulheres infectadas pelo HIV na faixa etária de 20 a 39 anos

foi de 2209 pacientes só em 2003 (Ministério da Saúde, 2005) o que

aumenta em muito o risco de transmissão materno-fetal da infecção. Esta

forma de transmissão ocorre em 13 a 40% das crianças nascidas de mães

infectadas, quando o tratamento não é instituído durante a gestação (St



Discussão

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

82

Louis et al, 1993; Taha et al, 2005). Desde a proposta do protocolo

ACTG076 (Connor et al, 1994), vários relatos evidenciam que mães

submetidas a tratamento com HAART, ou AZT apenas, durante a gestação

apresentam menor risco de transmissão da infecção pelo HIV a seus filhos

(Dunn et al, 1998; Lyall et al, 1998; Levi et al, 2002; Pancharoen et al, 2002;

Ceballos et al, 2002).

A taxa de infecção pelo HIV em crianças menores de cinco anos no

ano de 2003 foi de, aproximadamente, 3.6% dos casos notificados no Brasil

(Ministério da Saúde, 2005). Na cidade de Nova York, EUA, atualmente esta

forma de transmissão do vírus é considerada praticamente extinta, com

transmissão de 1.6% no período de 1999-2000 (Magder et al, 2005). Na

África, devido ao acesso restrito às medicações e à manutenção prolongada

do aleitamento materno, este risco mantém-se elevado, em torno de 25 a

48% dos casos (Nolan et al, 2002).

A casuística deste estudo foi procedente de apenas um centro de

referência do município de São Paulo, o Instituto de Infectologia Emílio

Ribas. Foram avaliadas 18 crianças HIV soropositivas e 61 crianças HIV

soro negativas no período de um ano, o que representaria 3.29% do total de

crianças infectadas na população brasileira, segundo os dados do Ministério

da Saúde (2005), previamente citados. Para que este número de crianças

fosse obtido, necessitou-se ampliar a faixa etária de coleta das crianças HIV

soropositivas para cinco anos, pois, infelizmente, a maioria das crianças

avaliadas era órfã ou residia em casas de apoio sem contato com suas

mães. Outro aspecto que dificultou a formação da casuística foi o menor

número de crianças infectadas em decorrência do acesso à medicação anti-
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retroviral pelas mães durante a gestação. A quase totalidade dos casos de

crianças HIV positivas incluídas foi resultante da ignorância materna de seu

estado de portadora da infecção, muitas vezes diagnosticada durante o

parto. Ainda, algumas mães, apesar de saber de sua condição, não fizeram

uso correto dos medicamentos ou não os ofereciam corretamente aos seus

filhos, mantendo a amamentação.

Os estudos que avaliam a correlação entre as mutações do gene

mbl2 e a transmissão materno-fetal do HIV são poucos e recentemente

publicados (Amoroso et al, 1999; Boniotto et al, 2000; Boniotto et al, 2003;

Arraes et al, 2004). Apenas Arraes e col. (2004), em nosso meio, avaliaram

o par mãe-filho, entretanto, em todos os casos, o tratamento específico para

o HIV não havia sido instituído, situação diversa do Estado de São Paulo.

Desta forma, propôs-se a avaliação da concentração sérica e atividade

funcional da MBL e a caracterização de seu haplótipo, como um possível

fator facilitador ou de impedimento na transmissão materno-fetal do HIV.

Sabe-se que vários fatores estão associados à transmissão materno-

fetal do HIV, tais como o uso de medicação pela gestante durante o período

de gravidez, a administração dos medicamentos logo ao nascimento para

recém-nascido e nas seis primeiras semanas de vida, o aleitamento

materno, o tipo de parto e a carga viral plasmática materna (Sperling et al,

1996; Newell et al, 1998; Beckrman et al, 1999; Ceballos et al, 2002).

Portanto, todos estes fatores foram também avaliados em nosso protocolo.

Confirmada a integridade das outras vias de ativação do sistema

complemento (comentada no início), realizou-se a dosagem da MBL,

avaliação de sua atividade funcional e a genotipagem da proteína. A via
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terminal foi, também, analisada pela captura de SC5b-9 da fase fluída e não

se mostrou deficiente em todos os indivíduos do estudo. Ao contrário, os

valores de TCC encontravam-se muito elevados quando comparados com

os padrões de normalidade. Interpretou-se este fato pela manutenção da

formação do complexo C5b-9 com a ativação das vias clássica e alternativa,

mesmo em pacientes com níveis séricos baixos de MBL.

Um aspecto interessante descrito por outros autores, foi a capacidade

do complexo C5b-9 modular a resposta celular. Doses sublíticas foram

relacionadas à uma variedade de respostas biológicas (Rus et al, 2001;

Bohana et al, 2004). Foi feita correlação entre os valores obtidos no ensaio

do TCC e os valores de CD4+, não se constatando relação entre ambos.

A dosagem de MBL evidenciou uma ampla variabilidade dos níveis

séricos, não correlacionados com a fase da doença ou com a positividade ou

não ao HIV no grupo de crianças. Este dado foi o primeiro a sugerir que

poderia não haver correlação das concentrações da MBL e a transmissão

materno-fetal do HIV. Entretanto, a coleta de amostras foi realizada em fases

diferentes da doença e em idades variadas das crianças, mostrando a

importância de ser realizada a genotipagem para maiores conclusões.

Avaliou-se a correlação entre a concentração sérica de MBL e a carga

viral, não se encontrando relevância estatística. A concentração sérica de

MBL também foi relacionada ao uso, ou não, de HAART por parte dos

grupos de mães e de crianças HIV positivas, verificando-se ausência de

significância estatística. Estes dados foram posteriormente confirmados pela

falta de correlação entre a atividade funcional da MBL e a carga viral.
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O ELISA realizado para a dosagem de MBL pode detectar além dos

oligômeros, os monômeros e dímeros presentes no soro. Estes últimos, não

possuem capacidade funcional de ativar a cascata do complemento

(Minchinton et al, 2002). Portanto, foi importante avaliar a atividade

funcional da MBL. Por exemplo, as concentrações de MBL foram

consideradas muito baixas e provavelmente insuficientes em pacientes do

grupo MNT, porém, evidenciou-se atividade funcional da proteína presente

nestas pacientes e nos demais grupos. Descreve-se que uma molécula de

C1 ativada pode gerar 35 moléculas de C4b (Prodinger et al, 2003).

Considerando-se que esta proporção possa ser semelhante para a MBL,

poderia se esperar que o depósito de C4b (mUC4b/mL) fosse maior que a

quantidade sérica de MBL e proporcional. Foi avaliada a correlação dos

níveis séricos de MBL com sua atividade funcional, evidenciando-se, uma

correlação fraca. Estes dados comprovam a detecção de formas

provavelmente não funcionantes da proteína, assim como caracterizam a

importância da realização do ensaio funcional para melhor avaliação da via

das lectinas.

Roos e col. (2004) relataram em pacientes com deficiência de MBL e

conseqüente atividade ineficaz da via das lectinas, que as funções de

opsonização, fagocitose e apresentação de antígenos ao sistema imune

adaptativo, poderiam ser realizadas por intermédio de outras moléculas,

compensando assim a disfunção da proteína. Os autores demonstram,

também, a ativação do complemento pela manose, independente da via da

MBL, porém dependente de C1q. Esta ativação poderia ser explicada pela
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presença de anticorpos anti-carboidratos presentes no soro humano, com

ampla variação inter-individual (Roos et al, 2004).

Embora as amostras não tenham sido coletadas durante diferentes

períodos da gestação ou do cordão umbilical do recém-nascido, restava a

questão se os níveis séricos da MBL dosados nas crianças correspondiam à

proteína materna ou de origem fetal. Kilpatrick (2000) avaliou mulheres

grávidas em diferentes períodos de gestação e não evidenciou alteração dos

níveis séricos de MBL entre eles. Há, ainda, um trabalho que relata a

presença de MBL em cordão umbilical, confirmando que esta é produzida na

unidade feto-placentária, sem caracterizar a passagem transplacentária da

proteína que pudesse alterar seu nível sérico nos períodos de avaliação

(Kilpatrick et al, 1996-97). Em nosso laboratório foi avaliada a MBL da

gestante e do recém-nascido, não se observando relação entre os seus

níveis séricos, confirmando a observação de Kilpatrick et al (Arruk et al,

comunicação pessoal).

Os haplótipos encontrados na população estudada foram os mesmos

já evidenciados em outros estudos realizados na população brasileira (Boldt

et al, 2002; Boniotto et al, 2003; Alves et al, 2004; Arraes et al, 2004) e na

população mundial (Sullivan et al, 1996; Steffensen et al, 2003), respeitando,

inclusive, a freqüência de distribuição. Entretanto, não foi observado o

haplótipo LYPD, como previamente descrito por Boldt e col. (2002). Devido à

grande heterogeneidade da nossa população, não foi possível caracterizá-

los de acordo com a etnia.
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Os valores de MBL encontrados foram correspondentes às mutações

detectadas, isto é, altos níveis séricos para o tipo selvagem e níveis

intermediários e muito baixos para os heterozigotos e homozigotos.

A associação dos haplótipos de MBL à contagem de células T CD4+,

evidenciou em MT e com o alelo A/A menor contagem destas células

quando comparadas as MNT. Senaldi e col. (1995) não evidenciaram esta

correlação e Alves e col. (2004) descreveram menor número de células na

presença do alelo B, sugerindo que essa diminuição levaria a uma menor

atividade do sistema complemento, contribuindo com o aumento da carga

viral plasmática e conseqüente aumento da infecção viral. Os autores

evidenciaram carga viral quatro vezes maior em pacientes soropositivos,

portadores do alelo B (Alves et al, 2004). Em nosso estudo, os pacientes

apresentaram atividade adequada em todas as vias de ativação do sistema

complemento e a carga viral não diferiu entre os grupos MNT, MT e C+,

quando associada aos alelos presentes.

Dentre os estudos que avaliam a transmissão materno-fetal do HIV

e a MBL, Amoroso e col. (1999) não evidenciaram diferença significativa na

freqüência do alelo B entre os grupos de crianças infectadas e não

infectadas, porém, nas crianças infectadas houve um maior risco de

progressão da doença. Boniotto et al (2000) evidenciaram maior freqüência

do alelo H/H nas crianças progressoras rápidas. Embora tenham avaliado

crianças HIV positivas com transmissão materno-fetal, estes estudos

avaliaram somente as crianças, não comparando com suas mães e apenas

considerando a progressão da doença. Em 2003, Boniotto e col. avaliaram

um grupo de crianças brasileiras e evidenciaram maior presença do alelo
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A/A no grupo controle quando comparado às crianças HIV soropositivas e

freqüência semelhante quando comparado ao grupo exposto, mas sem

infecção. Quando esta freqüência foi comparada entre os grupos C+ e

crianças sem infecção, não houve diferença estatisticamente significativa.

Os autores ainda descrevem que o alelo O confere risco relativo de 1.37

para a infecção materno-fetal do HIV (boniotto et al, 2003). Em 2004, Arraes

e col.  publicaram um estudo muito semelhante ao nosso, avaliando 21

pares de MT e crianças infectadas e 11 pares de MNT e crianças expostas

ao risco, mas sem infecção. Porém, as mães não receberam tratamento

durante a gestação e as crianças nasceram de parto vaginal. Os autores

evidenciaram maior freqüência do haplótipo O/O nas MT, com distribuição

semelhante no grupo de crianças, sugerindo que a transmissão materno-

fetal do HIV teria a MBL como único fator determinante (Arraes et al, 2004),

o que não foi confirmado por nós. Segundo nosso estudo, não se encontrou

relevância estatística entre os haplótipos em cada grupo e a positividade ou

não ao vírus HIV.

Analisando-se em separado as famílias com mais de uma criança,

observa-se que na família 20 a criança soropositiva é heterozigota para o

alelo YA/YB, com nível sérico baixo de MBL e nascida de parto cesária e sua

irmã (gêmea não idêntica) é heterozigota para o alelo XA/YA. Na família 32 a

criança soropositiva foi o segundo gemelar a nascer, de parto vaginal,

homozigota para o alelo YA/YA, com nível sérico elevado de MBL e

atividade funcional presente, o que fala mais a favor de uma transmissão por

maior contato com secreção materna durante o nascimento (St Louis et al,
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1993). A família 11 e 68 também corroboram a ausência de correlação da

MBL com a transmissão materno-fetal do vírus (Tabela 12). Na família 68, a

mãe não sabia de seu estado de infecção na primeira gestação, enquanto

que nas outras duas gestações fez acompanhamento pré-natal, com uso de

terapia adequada. A análise em separado das famílias com gemelares e

com mais de uma criança permite confirmar os resultados obtidos pela

avaliação do genótipo e a transmissão materno-fetal do HIV.

Nosso estudo é o primeiro a não evidenciar correlação entre o

genótipo de MBL e a transmissão materno-fetal do vírus. Alguns trabalhos

sugerem que a MASP-1 pode atuar diretamente na clivagem de C3,

permitindo que a ativação do complemento ocorra mesmo nos indivíduos

deficientes de MBL. Como dado adicional, a deficiência de MASP-2 foi

avaliada nesta população, pela genotipagem para a mutação A359G

localizada na região CUB1 do gene MASP2 (dados não mostrados)

(Stengaard-Pedersen et al, 2003) e apenas a mãe 73B foi heterozigota para

a mutação. Ainda, deve-se lembrar que as MASPs também têm sido

encontradas associadas às ficolinas plasmáticas e a ativação do

complemento também pode ser induzida por estas proteínas (Schwaeble et

al, 2002).

Os dados de literatura sugerem que a insuficiência de MBL pode ser

clinicamente importante apenas quando associada à outra deficiência da

resposta imune ou outro fator (Garred et al, 1995; Guardia et al, 2003; Dahl

et al, 2004). Desta forma, nossos achados excluem a ação isolada da MBL

na transmissão materno-fetal do HIV, mas associada a outros fatores,

poderia causar alguma repercussão.


