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A proteína ligadora de manose (MBL) é uma proteína plasmática, com

importante papel na resposta imune inata, por sua capacidade de

reconhecimento de moléculas padrões na superfície dos microorganismos.

Mutações na região codificadora do gene mbl2 afetam os níveis séricos da

proteína e baixas concentrações têm sido associadas com infecções de

repetição e doenças auto-imunes. A gp120 da superfície do HIV é

extensivamente glicosilada e representa um excelente alvo de ligação para a

MBL. Vários relatos descrevem a possível influência da MBL na infecção pelo

HIV e progressão da AIDS, com resultados conflitantes. Existem poucos

estudos sobre a influência da MBL na transmissão materno-fetal do vírus. Este

estudo teve com objetivo avaliar o papel dos haplótipos de MBL, e seus níveis

séricos, na transmissão materno-fetal do HIV e correlacionando-os com as

características clínico-laboratoriais da infecção. Amostras de soro, plasma e

DNA de 79 crianças HIV soropositivas e negativas, e suas mães soropositivas,

foram coletadas. Os pacientes foram divididos em dois grupos: crianças HIV

soropositivas (C+) e suas mães (MT) (n=18) e crianças HIV soronegativas (C-)

e suas mães (MNT) (n=61). Ensaios hemolíticos foram realizados para

avaliação da integridade das vias clássica e alternativa. A capacidade de

formação do complexo C5b-9, da cascata final do sistema complemento foi

avaliada por ELISA. Os níveis séricos e atividade funcional da MBL foram

verificados por ELISA, detectados por anticorpos monoclonais anti-MBL e pelo

consumo de C4, respectivamente. O gene mbl2 foi analisado por técnica de

PCR, realizada em aparelho LightCycler. A avaliação laboratorial não verificou

deficiência de ativação das vias clássica e alternativa nos grupos, exceto pelo

grupo MNT, cujos valores de CH50 foram mais elevados que nos grupos MT

(p<0.01). Uma criança HIV soropositiva apresentou níveis indetectáveis de

CH50, porém com demais resultados normais. Não houve diferença

estatisticamente significativa dos níveis séricos e atividade funcional da MBL

entre os grupos. Verificou-se uma fraca correlação entre os níveis séricos e

funcionais de MBL. A distribuição dos haplótipos de MBL encontrados foi: MNT:

YA 57.3% (70/122), XA 9.0% (11/122), B 18.0% (18/122), C 13.1% (16/122) e
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D 2.2% (3/122); C-YA 58% (71/122), XA 13% (16/122), B 16.4% (20/122), C

9.8% (12/122) e D 2.4% (3/122); MT YA 66.6% (24/36), XA 8.3% (3/36), B

16.6% (6/36), C 5.5% (2/36) e D 2.7% (1/36); C+ YA 69.4% (25/36), XA 2.7%

(1/36), B 16.6% (6/36), C 5.5% (2/36) e D 5.5% (2/36) e não houve diferença

estatisticamente significativa entre os grupos. A distribuição da carga viral não

diferiu significativamente entre os grupos MNT, MT e C+. Os níveis séricos e

haplótipos de MBL também não diferiram entre os pacientes que receberam

HAART, quando comparados aos que não foram tratados. Os dados obtidos

mostraram ausência de correlação entre os haplótipos de MBL e a transmissão

materno-fetal do HIV.
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