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RESUMO 
 
 

 

A Síndrome da Imunodeficiência adquirida (AIDS) é uma doença 

causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), e é caracterizada pela 

destruição de células pertencentes ao sistema imunológico, tais como, 

macrófagos e linfócitos T CD4+. Segundo as estatísticas da Junta das Nações 

Unidas sobre o HIV/AIDS (UNAIDS) aproximadamente 42 milhões de pessoas 

no mundo estão infectadas pelo HIV-1, e somente no Brasil aproximadamente 

600 mil pessoas são portadores do vírus. O entendimento dos mecanismos da 

imunidade natural é de fundamental importância no controle da infecção e 

replicação. Este trabalho teve como objetivo propor uma metodologia simples, 

rápida e eficaz para correlacionar através da genotipagem de dois genes 

relacionados com a resposta imune inata (CCR5 e MBL-2), a susceptibilidade 

ou resistência à infecção pelo HIV, e o risco de transmissão materno infantil do 

vírus, utilizando os pares mães e filhos brasileiros, infectados pelo HIV-1, 

através da metodologia da PCR em tempo real, baseado na técnica de “melting 

temperature assay”. Nossos resultados para genotipagem do gene MBL-2 

estão de acordo com os dados da literatura que indicam que a presença do 

alelo 0 confere risco relativo de 1,37 para infecção através da transmissão 

vertical. Neste trabalho, nós também analisamos a freqüência de quatro 

polimorfismos dentro da região promotora e um dentro da região codificadora 

do gene CCR5. Os polimorfismos foram detectados por amplificações por PCR 

e posteriormente confirmados por sequenciamento. Observamos que, embora 

não houvesse diferença significativa entre os polimorfismos CCR5-Δ32, CCR5-

59356-C/T e CCR5-59653 C/T, as freqüências dos genótipos CCR5-59353 C/T 

e CCR5-59402-A/G diferem entre crianças HIV +, HIV - e saudáveis. A presença 

do genótipo CCR5-59353-TT indicou uma tendência ao aumento do risco da 

transmissão vertical da infecção do HIV-1 em crianças brasileiras, enquanto a 

presença do genótipo CCR5-59402-AA é sugestiva para um efeito protetor 

contra a transmissão vertical do HIV-1. 
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ABSTRACT 
 
 
  The Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) is a disease caused 

by Human immunodeficiency Virus (HIV) and is characterized by cell 

destruction of immunologic system, as macrophages and T CD4. According 

statistics by Joint United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS) 

approximately 42 millions of people are living with HIV worldwide and only in 

Brazil there are 600 thousand people are living with HIV. Agreement of the 

mechanisms of the innate immunity is very important to control both infection 

and replication. This work had as objective to consider a simple, fast and 

efficient methodology to correlate through the genotyping of two genes related 

in immune innate response (CCR5 and MBL-2), the sucessibility or resistance 

to infection by HIV-1, and the risk of through vertical transmission in Brazilian 

mother/children pairs, infectados for the HIV-1, using melting temperature assay 

as method for the detection of single-nucleotide polymorphisms. Ours results to 

genotyping of the MBL-2 gene are in agreement with the literature data which 

indicate that the presence of the allele 0 confers a relative risk of 1.37 for HIV-1 

infection through vertical transmission. In this work, we also analyzed the 

frequencies of four CCR5 promoter polymorphisms, and of the Δ32 deletion in 

Brazilian HIV-1 + and HIV-1 – children. CCR5 polymorphisms were detected by 

PCR amplification and direct sequencing. Although no significative divergence 

was found for CCR Δ32, CCR5-59356-C/T and CCR5-59653 C/T 

polymorphisms, the frequency of CCR5-59353-T/C and CCR5-59402-A/G 

genotypes differed among HIV+, HIV− and HC children. The presence of the 

CCR5-59353-TT genotype indicated a trend for increased risk of vertical 

transmission of HIV-1 infection in Brazilian children, while the presence of the 

CCR5-59402-AA genotype was suggestive of a protective effect against HIV-1 

vertical transmission. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

 
A AIDS infantil foi reportada pela primeira vez ao Centro de Controle de 

Doenças (CDC-Atlanta) em 1982, um ano após a descrição inicial da nova doença 

em adultos. Nos últimos 20 anos, a epidemia da AIDS passou a ter importantes 

mudanças em seu perfil epidemiológico tornando-se uma pandemia de grandes 

proporções. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em média 42 

milhões de pessoas convivem com HIV/AIDS no mundo (WHO, 2004). 

Aproximadamente 70% das pessoas infectadas vivem na África e Ásia e estima-se 

que 3 milhões de pessoas irão morrer, por ano, caso não sejam tratadas 

(UNAIDS/WHO, 2004).  

 

Aproximadamente 75 a 80% das crianças recém nascidas portadoras do HIV 

são infectadas por trasmissão vertical (Boletim Epidemiológico de AIDS, 2002). Os 

demais 20 a 25% adquirem a infecção através da transfusão sanguínea ou por 

derivados do sangue e, particularmente no caso de crianças maiores e 

adolescentes, por via sexual ou uso de drogas endovenosas. Este percentual tem 

sido verificado em diversos países, principalmente no continente africano, onde a 

transmissão heterossexual predomina (Ortigão, 1995; El Beitune e cols., 2004; 

Merchant & Lala, 2005). Na ausência de terapia anti-retroviral, a maioria dos 

indivíduos infectados pelo HIV-1 progride para a AIDS e morrem. O tempo médio 

entre a soroconversão e o desenvolvimento da AIDS é aproximadamente 10 anos 

(Easterbrook, 1999).  

 

Embora, fatores do hospedeiro e fatores virais são determinantes importantes 

da taxa de progressão da doença, as razões para a variabilidade das concentrações 

plasmáticas do RNA viral e o curso da doença, entre os indivíduos com a infecção 

crônica, não estão completamente entendidos. Múltiplos fatores do hospedeiro têm 

sido associados com as alterações na concentração plasmática do vírus e a taxa de 

progressão para a AIDS (Hogan e Hammer, 2001a, b).  
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A imunidade inata é a primeira linha de defesa contra infecções. As células 

envolvidas na imunidade inata contêm moléculas padrão de reconhecimento de 

patógenos (Toll-like repectors, colectinas e ficolinas). Estas proteínas facilitam a 

fagocitose de microorganismos invasores e provém um efetivo meio de articulação 

com a imunidade adaptativa (Kuhn, 2002). 

 

A Proteína Ligadora de Manose (MBL) é uma proteína multimérica 

pertencente à família das colectinas, que reconhece padrões moleculares em uma 

ampla variedade de patógenos e inicia a ativação do sistema complemento 

independente da presença de anticorpos específicos (Ji e cols., 2005). 

Polimorfismos identificados dentro da região promotora e codificadora do gene MBL 

têm sido relacionados com níveis reduzidos da proteína circulante no soro (Madsen 

e cols., 1994, 1995; Sumiya e cols., 1991; Lipscombe e cols., 1992; Ji e cols., 2005) 

e associados a defeitos no mecanismo de opsonização dos microorganismos e com 

aumento da susceptibilidade a várias doenças infecciosas, particularmente quando a 

imunidade está comprometida (Boniotto e cols., 2003; Peterslund e cols., 2001). O 

período de progressão da infecção pelo HIV, o risco de transmissão vertical e a 

sobrevida a AIDS, foram correlacionados com polimorfismos no gene MBL (Garred e 

cols., 1997; Mass e cols., 1998; Boniotto e cols., 2000; Eisen & Minchinton, 2003). 

 

A infecção da célula alvo pelo HIV é um fator essencial para a replicação do 

vírus e é mediada pela interação de glicoproteínas do envelope viral (gp120 e gp41) 

com o receptor CD4 e um co-receptor encontrados na membrana plasmática da 

célula (Moore e cols., 1993, Pollakis e cols, 2001). Numerosos estudos têm 

demonstrado que o CCR5 e o CXCR4 são os principais co-receptores para o HIV-1 

in vivo (Zhang & Moore, 1999; Zhang e cols., 2000; Pollakis e cols, 2001).  

 

 A deleção de 32 pares de bases no gene CCR5 (CCR5 ∆32) tem sido 

correlacionada com a resistência a infecção pelo HIV-1, ou diminuição no período de 

progressão a AIDS (Samson e cols., 1996; Dean e cols., 1996; Liu e cols., 1996; 

Hladik e cols., 2005). Nos últimos anos, vários polimorfismos adicionais na região 

promotora do gene CCR5 foram identificados, e associados com a progressão para 

AIDS em diferentes grupos étnicos (Martin e cols., 1998; An e cols., 2000; Li e cols., 

2005; Hladik e cols., 2005).   
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Apesar de grandes esforços na tentativa de se erradicar a AIDS, a epidemia 

continua a se alastrar em todo o mundo. Desta forma, faz-se necessário estudos que 

possam contribuir para um melhor entendimento dos mecanismos responsáveis pela 

resistência a infecção viral, assim como, de drogas que possam atuar de maneira 

mais eficaz no tratamento da doença.  

 Este trabalho teve como objetivo propor uma metodologia simples, rápida e 

eficaz para correlacionar através da genotipagem de dois genes relacionados com a 

resposta imune inata (CCR5 e MBL-2), a susceptibilidade ou resistência à infecção 

pelo HIV, e o risco de transmissão materno infantil do vírus, utilizando os pares mães 

e filhos brasileiros, infectados pelo HIV-1, através da metodologia da PCR em tempo 

real, baseado na técnica de “melting temperature assay”. 

Neste trabalho, nós também analisamos a freqüência de quatro polimorfismos 

dentro da região promotora e um dentro da região codificadora do gene CCR5. Os 

polimorfismos foram detectados por amplificações por PCR e posteriormente 

confirmados por sequenciamento. 
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1.0 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
1.1 MARCO HISTÓRICO 
 

O HIV foi isolado em 1983 de pacientes com AIDS pelos pesquisadores 

Robert Gallo, nos EUA, e Luc Montaigner, na França, recebendo os nomes de 

HTLV-III (Vírus Linfotrópico Humano tipo lll) e LAV (Vírus Associado a 

Linfadenopatia) respectivamente nos dois países (Fauci, 1988 a,b). Em 1984, os 

testes anti-HIV tornaram-se disponíveis no mercado. Em 1986, um comitê 

internacional recomendou o termo HIV para denominar esse vírus, reconhecendo-o 

como capaz de infectar seres humanos. 

 

O HIV compartilha muitas propriedades morfológicas, biológicas e 

moleculares com lentivírus animais incluindo o vírus VISNA, o vírus da encefalite-

artrite caprina e vírus da anemia infecciosa eqüina. Como o HIV em humanos, estes 

vírus causam doenças graves e progressivas no sistema imunológico e nervoso nos 

animais infectados, incluindo neurodegeneração (Hutchinson, 2001). 

 
 
1.2 EPIDEMIA DA AIDS 
 

Segundo as estatísticas do Programa da Junta das Nações Unidas sobre 

HIV/AIDS (UNAIDS) entre 35,9 e 44,3 milhões de pessoas (média de 39,4 milhões) 

vivem com HIV/AIDS no mundo. Este número pode ser dividido em 37,2 milhões de 

adultos, dos quais 17,6 milhões são mulheres e 2,2 milhões são crianças menores 

de 15 anos (tabela 1). Somente no ano de 2004, 4,9 milhões de pessoas foram 

infectadas e 3,1 milhões de pessoas morreram de AIDS (UNAIDS/WHO, 2004).  
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Tabela 1. Estimativa Mundial da Epidemia da AIDS em dezembro de 2004. 

Número de Pessoas que convivem com 

o HIV em 2004 

Total 

Adultos 

Mulheres 

Crianças < 15 anos 

39.4 milhões (35.9-44.3 milhões) 

37.2 milhões (33.8-41.7 milhões) 

17.6 milhões (16.3-19.5 milhões) 

  2.2 milhões   (2.0-2.6 milhões) 

Pessoas infectadas com HIV em 2004 Total 

Adutos 

Crianças <15 anos 

 

  4.9 milhões    (4.3-6.4 milhões) 

  4.3 milhões     (3.7-5.7milhões) 

      640.000    (570.000-750.000) 

Adultos mortos em 2004 Total 

Adultos 

Crianças < 15 anos 

  3.1 milhões (2.8-3.5 milhões) 

   2.6 milhões (2.3-2.9 milhões) 

      510.000 (460.000-600.000) 

Fonte: UNAIDS, 2004. 
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Há dois tipos de vírus da imunodeficiência humana responsáveis pela 

infecção/doença. A maior proporção da infecção no mundo é causada pelo vírus 

HIV-1 (Tipo1), que foi identificado em 1983. O HIV-2 (Tipo2) foi primeiro detectado 

na África Ocidental e é significativamente prevalente naquelas regiões, em Portugal 

e na Índia com raros casos reportados nos países ocidentais, Coréia e Filipinas 

(Arvieux, 2005). 

 

A epidemia no Brasil começou atingindo principalmente homens que 

mantinham relações sexuais com homens e, em seguida, usuários de drogas 

injetáveis. No entanto, hoje a transmissão heterossexual é responsável por uma 

proporção crescente de infecções, sendo as mulheres as mais afetadas 

(UNAIDS/WHO, 2004). 

 

O Brasil tem, aproximadamente, 600 mil pessoas infectadas pelo HIV. Entre 

os anos de 1980 e 2004 foi registrado um total de 362.364 casos no país. A 

tendência à estabilização da incidência da doença é observada apenas entre os 

homens, que registrou, em 2003, 22,6 casos por 100 mil homens, menor do que a 

observada em 1998, de 26,3 por 100 mil. Entretanto, observa-se ainda o 

crescimento da incidência em mulheres, tendo sido observada a maior taxa de 

incidência em 2003: 14 casos por 100 mil mulheres (UNAIDS/WHO, 2004). Cerca 

de, 41 mil novos casos de AIDS foram registrados no Brasil em 2004 

(UNAIDS/WHO, 2004).  

 

O governo brasileiro começou a oferecer acesso gratuito e universal ao 

tratamento anti-retroviral em 1996. Atualmente, cerca de 160 mil pessoas recebem 

este tratamento através do sistema público de saúde. O Brasil distribui 17 

medicamentos para AIDS gratuitamente. Em 2004, o governo gastou US$ 260 

milhões em medicamentos anti-retroviral, e espera-se que este gasto aumente para 

US$ 400 milhões em 2005. O governo brasileiro estima que o acesso ao tratamento 

anti-retroviral representou para o país a economia de mais de US$ 2 bilhões em 

gastos com assistência médica desde o início da epidemia (UNAIDS/WHO, 2004).  
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A economia de custos é atribuída aos amplos esforços brasileiros em 

iniciativas de prevenção, incluindo a distribuição de preservativos, trocas de seringas 

e campanhas de prevenção à doença. Em 2004, o governo brasileiro, em parceria 

com organizações não-governamentais (ONGs) de todo o país, promoveu a 

distribuição de mais de 150 milhões de preservativos (www.unaids.org). 

 

O Brasil também está envolvido na busca de novas vacinas e desenvolveu 

com este propósito o Plano Nacional de Vacinas para a AIDS. Um Comitê Nacional 

de Vacinas para a AIDS, composto por cientistas, representantes da sociedade civil 

e do governo, foi criado para assessorar este importante projeto. 

 

 

1.3  VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) 
 
 O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é ligeiramente esférico e tem 

aproximadamente 100-120 nanômetros de diâmetro. Seu envelope (ou camada 

externa) é composto de uma dupla camada lipídica que contém numerosas espigas 

(pontas) (Figura 1). Várias proteínas celulares do hospedeiro são incorporadas 

dentro da bicamada lipídica do envelope viral. Uma glicoproteína do envelope com 

peso molecular de 41kDa (gp41) está ancorada dentro da bicamada lipídica da qual 

a gp120 é não covalentemente fixada (Schwartz & Nair, 1999; Sierra e cols., 2005).  
 

Abaixo do envelope há uma camada de matriz protéica que circunda o núcleo, 

capsídio viral. O capsídio é composto de uma outra proteína, p24, que contém o 

material genético do vírus. O genoma do HIV-1 é composto por duas moléculas de 

RNA de fita simples (~9200 nucleotídeos), proteínas integrases, ribonucleases, e 

duas outras proteínas, p6 e p7, dentro do núcleo viral (Fauci, 1988b; Greene, 1993; 

Stine, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 19



                                                                Tese de doutorado - Paulo Roberto Souza 2006 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Estão destacados na figura as 

duas fitas de RNA, a enzima transcriptase (TR), bicamada lipídica, a matrix 

protéica, e as glicoproteínas do envelope viral (gp120 e gp41). 

Fonte:http://bio.classes.ucsc.edu/bio80j/Lecture%20Slides/HIV.gif (modificado por 

Henrique Casteletti) 
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 O HIV pertence à família dos retrovírus (vírus de RNA), os quais revertem à 

direção usual da informação genética dentro da célula hospedeira para produzir 

proteína. O processo de síntese protéica na regulação da expressão gênica resulta 

da transcrição da molécula do DNA em uma molécula de RNAm, seguida da 

tradução da molécula de RNAm em proteínas específicas (Figura 2). Os retrovírus 

são vírus que possuem como fonte de informação genética a molécula de RNA, esta 

é inicialmente transcrita numa molécula de DNA usando a enzima transcriptase 

reversa (TR) (Fauci, 1988a; Stine, 2000). 

 

 No citoplasma, a TR migra ao longo do RNA para produzir uma fita 

complementar de DNA. Depois de feita a primeira fita de DNA, a TR inicia a 

construção da segunda fita de DNA, usando a primeira fita como modelo (Dimmock 

& Primose, 1987; Greence, 1993; Fauci, 1988a; Stine, 2000) 

 

A dupla fita do DNA retroviral move-se para dentro do núcleo, onde é inserida 

dentro do DNA do hospedeiro e torna-se um provírus (Figura 2). A infecção da célula 

torna-se então permanente. O provírus pode permanecer dormente por um longo 

tempo. Estes genes podem não ser expresso até que sejam feitas cópias de RNA 

pela maquinaria de transcrição da célula hospedeira. A transcrição, inicia-se com 

modificações genéticas (switches) no terminal do provírus e longas repetições 

terminais (LTRs) ativam a RNA polimerase II da célula. Proteínas regulatórias, 

conhecidas como NF-kB/Rel (presentes em células humanas), ligam-se as LTRs no 

terminal do provírus para ativar as RNA polimerases da célula e causar transcrição 

do provírus em RNA. As proteínas NF-kB/Rel aumentam em produção quando a 

célula é exposta a proteínas estranhas ou por hormônios que controlam o sistema 

imune (Dimmock & Primrose, 1987; Fauci, 1988a; Greene, 1993; Stine, 2000). 
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Figura 2. Mecanismo de Replicação dos retrovírus. Inicialmente os retrovírus entram na 

célula, em seguida a enzima trascriptase reversa (TR) produz a dupla fita de DNA viral 

(dsDNA), a partir do RNA genômico. A dupla fita de DNA move-se para dentro do 

núcleo, e se insere no DNA do hospedeiro tornando-se um provírus. Estes genes 

inseridos serão expressos de acordo com o mecanismo normal de regulação da 

expressão gênica. Fonte:http://www.mef.hr/Patologija/ch_9a/c9a_hiv_replication.gif 

(modificada por Henrique Castelletti) 
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 Há duas fases de transcrição após infecção da célula pelo HIV. Após o DNA 

proviral fazer cópias complementares de fitas de RNA, algumas das fitas sofrem 

processamento (amadurecimento do RNAm) e mecanismos de splicing, retirada de 

regiões não codificadoras de proteínas, feitos por spliciossomos, para produzir uma 

molécula de RNA apropriada a síntese protéica. Estas fitas de RNA, tornam-se 

RNAm maduro, que serão traduzidas em proteínas regulatórias necessárias para a 

produção de HIV. No momento em que elas migram do núcleo para o citoplasma, 

possuem aproximadamente 2000 nucleotídeos de tamanho. A primeira fase dura 

aproximadamente 24h (Fauci, 1988a; Greene, 1993; Stine, 2000). 

 

Na segunda fase, o transcrito de RNA sem sofrer splicing, torna-se uma nova 

fita viral (RNA genômico ou genes estruturais) e migram do núcleo para o 

citoplasma. Duas novas classes de RNA de tamanhos diferentes são produzidas 

nesta fase: fitas longas, sem splicing, com 9749 bases que compreende o genoma 

de RNA e transcritos de comprimento médio de 4500 bases (com splicing) (virion) 

que codifica HIV estrutural e proteínas enzimáticas. Este material é fechado dentro 

da proteína do núcleo viral para tornarem novos vírus para fora da célula (Greene, 

1993; Stine, 2000). 

 
 O HIV é bastante lábil no meio externo, sendo inativado por uma variedade de 

agentes físicos (calor) e químicos (hipoclorito de sódio, glutaraldeído). Em condições 

experimentais controladas, as partículas virais intracelulares parecem sobreviver no 

meio externo por até um dia, enquanto que partículas virais livres podem sobreviver 

por 15 dias à temperatura ambiente ou até 11 dias a 37ºC (Stine, 2000). 
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1.4 VARIABILIDADE GENÉTICA DO HIV 
 

 

Uma forma de se estudar a variabilidade genética do HIV é através de análise 

filogenética. Através de dados de seqüência do DNA pode-se inferir "parentesco" 

entre cepas diferentes. Utilizando esta metodologia e dados de seqüências do gene 

env ou do gene gag foi possível à divisão do HIV-1 em três grupos filogenéticos 

denominados M, N e O, resultado de no mínimo três introduções do Vírus Simian da 

Imunodeficiência de Chimpanzés (SIVcpz) dentro da população humana (Gao e 

cols., 1999; Corbet e cols., 2000). Nas linhagens de Lentivirus, grupos M e N, e 

SIVcpz, são aproximadamente eqüidistantes um do outro, enquanto o grupo 0 é o 

mais distante relacionado as outras linhagens (Requezo, 2006). 

 

A grande maioria das infecções no mundo são causadas pelo HIV-1 do grupo 

M, causando a pandemia global da AIDS. Dentro do grupo M, há no mínimo 10 

diferentes subtipos-classes A à J. Por outro lado, o grupo O parece ser restrito ao da 

África Ocidental, frequentemente em Camerões, Gabon, Nigéria e Guínea Equatorial 

(Simon e cols.,1998; Lemey e cols., 2004). O grupo 0 tem acometido menos de 10% 

das infecções pelo HIV-1 no mundo (Requezo, 2006). 

 

O grupo O representa 5% dos casos de HIV presente na república dos 

Camarões e divergem em 50% das outras cepas do grupo M. A análise filogenética 

feitas com cepas representativas dos 8 subtipos do grupo M sugere que todos 

tiveram um único ancestral. O grupo O ao contrário parece ter evoluído a partir de 

um ancestral diferente daquele que deu origem aos demais subtipos de HIV 

(Thomson e cols., 2002). As infecções do grupo N têm sido identificadas no África 

Ocidental, somente em algumas pessoas de Camarões (Requezo, 2006). 
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Um dos problemas no estudo dos subtipos de HIV é que essa classificação se 

baseava na técnica de sequenciamento que é cara e trabalhosa e em geral só pode 

ser realizada para um número pequeno de amostras. Hoje, o método de referência 

utilizado para classificação de subtipos e análise da seqüência filogenética é a 

análise sorológica associada a um programa específico de software disponível 

(http://hiv-web.lanl.gov). Este programa é útil na análise da alta freqüência de 

recombinação em HIV-1, especialmente em áreas onde ocorre grande diversidade 

genética.  

 

Outros métodos mais baratos e que requerem equipamentos menos 

sofisticados, podem ser útil como alternativas para o sequenciamento. 

Recentemente foi desenvolvido um ensaio ("heteroduplex mobility assay" (HMA)) 

que se baseia na mobilidade eletroforética de fitas híbridas de DNA formadas pela 

hibridização da seqüência amplificada com uma seqüência de referência dos 

diferentes subtipos. Esta técnica permite o estudo de um número maior de amostras 

num tempo menor que a técnica de sequenciamento (Thomson e cols., 2002). 

Outras técnicas têm sido utilizadas na tipagem do HIV-1, tais como, RT- PCR-gag 

fingerprinting e a análise de microarranjos de DNA (microarrays de DNA) (Requejo, 

2006). 
 
 
1.5  SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS) 
  
 

A Síndrome da Imunodeficiência adquirida (AIDS) é caracterizada pela perda 

progressiva de linfócitos T auxiliar CD4+. A perda de células T leva a uma 

deficiência imune severa, doença constitucional (sinais e sintomas com duração 

maior que um mês; febre, diarréia e perda de peso), infecções oportunistas, 

complicações neurológicas (Complexo de demência associada à AIDS) e neoplasias 

que não deveriam ocorrer em pessoas com a função imune intacta (Hutchinson, 

2001).  
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O Centro para Controle de Doenças (CDC) provém critérios para definição de 

HIV/AIDS em adultos e crianças, e em países em desenvolvimento. O CDC define 

AIDS em adultos ou adolescentes acima de 13 anos, como a infecção pelo HIV com 

contagem de células T CD4+ menor que 200 células por 1ml de sangue e/ou 

infecção pelo HIV e a presença de uma das 25 condições indicadoras de AIDS, tais 

como, sarcoma de Kapos´s, pneumonia Pneumocystic giroversil, ou Mycobacterium 

avium (MAC) (CDC, 1987a).  

 

Em adolescentes menores de 13 anos de idade, a definição de HIV/AIDS é 

semelhante aquela em adultos e adolescentes, exceto a pneumonite intersticial 

linfóide e infecções bacterianas recorrentes que são incluídas nesta lista como 

indicadores de AIDS (CDC,1987b).  

 
 
1.6  TRANSMISSÃO DO HIV 
 
 A transmissão da AIDS se dá através de contato entre fluidos corporais com 

indivíduos infectados. Fluidos corporais celulares, tais como, sangue, sêmem, 

secreções vaginais e leite materno são mais efetivos em transmitir o vírus que 

flúidos deficientes em células como saliva, urina e lágrima. A transmissão pode 

ocorrer através da mucosa das membranas ou feridas na pele causadas pelo ato 

sexual (em homo e heterossexual), mas também pode ocorrer via exposição 

intravenosa entre usuários de drogas (compartilhamento de agulhas contaminadas), 

transfusão sanguínea, ou ainda, através de transmissão vertical de uma mãe 

infectada para uma criança (útero ou intraparto). Pós-parto, a infecção pode resultar 

de ingestão do leite materno (Schwartz & Nair, 1999). 
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1.7  TROPISMOS DO HIV 
 
 
 O HIV-1 freqüentemente tem como alvo linfócitos T CD4+, macrófagos e 

células dendríticas. Células T CD4+ podem ser perdidas por vários processos. Por 

exemplo, defeitos nas células T CD4 causadas pela infecção do HIV podem produzir 

ativação da indução de morte celular programada ou apoptose (morte de células 

normal). (Pantaleo e cols.,1993a). O HIV pode enganar o sistema imune provocando 

um ataque contra ele mesmo (Kion & Hoffman, 1991). Outro método é a formação 

de sincício que envolve uma massa de células saudáveis ao redor de uma célula T 

CD4 infectada com o vírus HIV resultando na perda da função imune (Stine, 2000). 

 

Há mudanças temporais no tropismo viral durante o curso da infecção do HIV-

1. Primariamente, ocorre um tropismo por macrófagos (tropismo-M), o HIV tem a 

capacidade de infectar macrófagos e são não indutores de sincício (NSI) devido a 

sua incapacidade de formar sincício sobre linhagens de células T (Connor e cols., 

1993; Zhu e cols., 1993; Fenyo e cols., 1988; Schitemaker e cols., 1992).  

 

 

Usualmente, 4 - 5 anos após infecção, algumas linhagens de vírus expandem 

em alguns indivíduos (aproximadamente 50%) que podem infectar linhagens de 

células T, além das células T primárias (Tersmette e cols., 1989; Milich e cols., 1993; 

Shioda e cols., 1991).  

 

Nesta mudança de tropismo, os vírus algumas vezes perdem a capacidade de 

infectar macrófagos, mas, mais freqüentemente, eles retêm esta propriedade e são 

referidos como com tropismo duplo (Collman e cols., 1992). Vírus HIV que podem 

infectar linhagens de células T são chamados como T- trópicas e são indutores de 

sincício (SI). Vírus que podem crescer em linhagens de células transformadas por 

passagem contínua é chamado linhagem adaptada às células T (TCLA) (Doms & 

Moore, 1997). 
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1.8 PATOGÊNESE DO HIV 

 

 A infecção inicial com o HIV é seguida pela alta replicação viral com ou sem 

sintomas clínicos (Daar e cols., 1991; Tindall & Cooper 1991; Ho e cols., 1989). Na 

infecção aguda com HIV há tipicamente uma leve doença semelhante à influenza 

com febre e dores nos músculos que desaparece em poucas semanas (Greene 

1993; Stine 2000; Fauci, 1988b). Anticorpos HIV são detectados entre 6 – 18 

semanas após a infecção inicial, após os anticorpos aparecem no soro sanguíneo 

(soroconversão) é difícil isolar o vírus (Stine, 2000). Este período assintomático é 

distinguido pela baixa replicação viral intercalada com períodos de aumento na 

viremia (vírus no sangue) e pela lenta e mais constante diminuição do número de 

células CD4+ (Tindall & Cooper, 1991; Ho e cols., 1989; Fauci e cols., 1991). 

 

Estudos longitudinais de indivíduos infectados com o HIV indicam um longo e 

variável período de incubação (aproximadamente 10 anos) entre a infecção e o 

desenvolvimento de AIDS (Biggar, 1990; Nowak e cols., 1991; Fauci e cols., 1991; 

Fauci, 1998). Um longo período assintomático pode ser visto na infecção latente. 

Durante a infecção latente muito pouco de proteína viral ou RNA é produzido (Levy, 

1998; Sivapalasingam e cols., 2005). Pesquisas sugerem que o gene orf-B do HIV é 

responsável pela latência. O produto deste gene interage com fatores celulares para 

diminuir a replicação viral continuamente que pode proceder à latência (Levy, 1998; 

Sivapalasingam e cols., 2005). 

 

Uma outra explicação para latência esta relacionada à dicotomia entre níveis 

virais e replicação viral em órgãos linfóides versus sangue periférico. O HIV é 

expresso no tecido linfóide através da latência clínica sempre quando há atividade 

viral mínima no sangue (Pantaleo e cols., 1993; Fauci, 1999). Células dendríticas 

foliculares nos linfonodos são expostas ao HIV recentemente na infecção, 

requerendo os nodos para trabalhar eficientemente e eliminar o vírus. A latência 

pode ser válida pela ligação entre a proteína viral e o sistema imune, onde 

inicialmente os linfonodos contêm os vírus, mas eventualmente ganha uma direção 

superior quando ele expande uma variante que evade o sistema de resposta imune 

(Dimmock & Primrose, 1987; Fauci, 1999). Linfócitos infectados latenciamente e 
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macrófagos são reservatórios para depleção imune em AIDS (Levy, 1998; Dimmock 

& Primrose, 1987; Fauci, 1999; Sivapalasingam e cols., 2005). 

  
A AIDS é o estágio final de um progressivo e contínuo processo patogênico 

envolvendo uma deficiência imune profunda, infecções oportunistas, e neoplasias 

(Ho e cols., 1987; Fauci, 1988; 1993; Weiss, 1993; Kandathil e cols., 2005). Há uma 

redução lenta e constante em Célula T-helper CD4+ ou linfócitos indutores durante 

este período em que desenvolve AIDS (Tindall & Cooper, 1991; Fauci, 1988, 1993; 

Nowak, 1991). O número de linfócitos T4 na corrente sanguínea diminue durante 

esta infecção crônica de 1000 por mm3 para menos de 100 por mm3 (Ho e cols., 

1989, Greene, 1993). 

 

 A patogênese do HIV é semelhante no HIV-1 e HIV-2 (Gao e cols., 1994; 

Jaffar e cols., 2004).  A deficiência imunológica é menos severa e a progressão da 

doença é menor no HIV-2 (Gao e cols., 1994; Marlink e cols., 1994; Whittle e cols., 

1994; Jaffar e cols., 2004). A virulência do HIV-2 é conhecida por variar 

significativamente e muda de relativa atenuação para uma grande patogenicidade. 

Diferenças nas manifestações clínicas podem ser parcialmente relacionadas a 

diferenças genéticas entre linhagens com infecção viral (Gao e cols., 1994; Marlink e 

cols., 1994; Whittle e cols., 1994; Jaffar e cols., 2004). 

 
 
1.9  MECANISMOS DA RESPOTA IMUNE 
 
 

O Sistema Imunológico é responsável pelo reconhecimento de substâncias 

estranhas, sua eliminação, remoção células mortas e/ou danificadas, e destruição de 

células mutantes e cancerosas (Lehner, 2003; Sierra e cols., 2005; Magnadóttir, 

2006).     
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A imunidade possui dois braços principais envolvidos na eliminação de 

partículas estranhas, são elas: a imunidade inata e a imunidade adquirida que 

apresentam aspectos diferentes, tais como, sistema de reconhecimento, células 

envolvidas, e mecanismos de ação. A imunidade inata é a primeira linha de defesa e 

está presente na maioria dos organismos. Os receptores das células do sistema 

imune inato foram desenvolvidos durante o processo evolucionário. Por outro lado, 

os receptores das células do sistema imune adquirido são desenvolvidos durante os 

rearranjos gênicos (Lehner, 2003; Sierra e cols., 2005; Magnadóttir, 2006).     

 

Há também diferença no padrão de reconhecimento de patógenos de ambos 

os sistemas. Receptores encontrados na superfície de células participantes do 

sistema imune inato reconhecem estruturas conservadas, presentes numa grande 

variedade de patógenos (vírus, bactérias, fungos), por exemplo, o reconhecimento 

de lipopolissacarídios (LPS) presentes na superfície de todas as bactérias gram-

negativas. Por outro lado, os receptores de sistema adquirido reconhecem epítopos 

únicos, expressos na superfície de um patógeno. Por último, as células envolvidas 

pelos dois sistemas também são diferentes. O sistema inato inclui células naturais 

killers (NKs), células dendríticas (DCs), macrófagos, linfócitos T citotóxicos (LTC), 

neutrófilos e células B-1. O sistema adquirido, inclui células apresentadoras de 

antígenos (APCs)- incluindo DCs e macrófagos-TCD4+, TCD8+ e linfócitos B  

(Lehner, 2003; Sierra e cols., 2005; Magnadóttir, 2006).     

 

A resposta imune celular tem uma função vital na patogênse do HIV e estudos 

de indivíduos de lenta progressão, como também, de indivíduos expostos, mas não 

infectados, sugerem que certos aspectos da imunidade do hospedeiro podem 

proteger contra a infecção pelo HIV ou a lenta progressão para doença. A resposta 

imune adaptativa tem uma função no controle da viremia, ela usa múltiplos 

mecanismos efetores para controlar a multiplicação viral. Dois aspectos da resposta 

imune celular a serem considerados são a resposta aos linfócitos T citotóxicos (LTC) 

e a resposta aos linfócitos T helper (LTh) (Lehner, 2003; Sierra e cols., 2005; 

Magnadóttir, 2006).     
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1.9.1 HIV E O SISTEMA IMUNE 
 
 O curso da infecção viral varia amplamente entre os indivíduos. O tempo 

médio de infecção para o desenvolvimento da AIDS é de 8-10 anos, mas uma 

pequena proporção dos pacientes, provavelmente não mais que 5-10% são 

caracterizados como progressores lentos “long term nonprogressors”, por serem 

pessoas que, na ausência de tratamento permanecem assintomáticos e possuem 

contagem normal de células CD4 e carga viral baixa ou indetectável apesar de um 

período prolongado da infecção pelo HIV. Ao contrário, 10% de todas as pessoas 

infectadas pelo HIV são conhecidos como progressores rápidos “progressors”, uma 

vez que, progridem para a AIDS dentro de 5 anos de infecção pelo HIV (Haynes e 

cols., 1996; Learmont e cols., 1999; Lifson e cols., 1991; Phair e cols., 1992; Lehner, 

2003). 

 
 
1.9.2 A RESPOSTA IMUNE ADQUIRIDA 

 

 

As principais células envolvidas na resposta imune adquirida são os linfócitos 

B e T que reconhecem substâncias estranhas ou não próprias (non-self). (Stine, 

2000; Sierra e cols., 2005). Os linfócitos são classificados de acordo com seu padrão 

de reconhecimento e eliminação de substâncias em: Linfócitos T citotóxicos (LTCs), 

Linfócitos T supressores (LT supressor) e Linfócitos T helper (LT helper). Os quais 

apresentam as seguintes funções: 

 

• Os Linfócitos T killer eliminam células infectadas com vírus e são 

responsáveis pela recuperação de uma infecção viral.  

 

• Os Linfócitos T supressores ou citotóxicos suprimem a resposta imune 

após a substância estranha ter sido eliminada.  
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• Os Linfócitos T helper alertam o sistema imune e sinaliza outras células no 

sistema de ataque. As células T helper não matam células, mas interagem 

com células B e células T killer para ajudar a matar partículas estranhas. 

 

Há receptores especializados na superfície das células T para identificar um 

dos muitos milhões de antígenos possíveis que podem invadir o corpo. Cada 

Linfócito T expressa um receptor que liga com um antígeno complementar sobre a 

partícula estranha para neutralizá-lo ou destruí-lo. Os Linfócitos T killer e os 

Linfócitos T supressores carreiam o receptor CD8 (células T CD8+), e as células T 

helper carreiam o receptor CD4 (células T CD4+). Coletivamente, células T4 e T8 

regulam a resposta imune corporal contra antígenos estranhos (Stine, 2000; Sierra e 

cols., 2005).  

 

Os LTCs reconhecem células infectadas pelo HIV-1 através de antígenos 

expressos na superfície das células infectadas em associação com peptídeos HLA 

classe I. Numa célula infectada por um vírus, proteínas virais serão produzidas no 

citoplasma da célula, semelhante às proteínas celulares, serão degradadas a 

peptídeos virais e move-se no citosol para dentro do retículo endoplasmático, onde 

se liga a moléculas do MHC classe I. Estes peptídeo-MHC classe I migram para a 

superfície da célula apresentadora de antígeno (APC) (Stine, 2000). 

 

A função central do linfócito T helper CD4+ (LT CD4+) é controlar a resposta 

imune (Figura 3).  O Linfócito Th tem se tornado o focu do estudo com 

citomegalovírus (Zeevi e cols., 1999), leishmaniose (Lehmann & Alber, 1998), câncer 

(Ohmi e cols., 1999), transplante (Schirren e cols., 2000) e alergia (Robinson e cols., 

1993; Macaubas e cols., 1999). Os LT CD4+ são antígenos específicos e são 

ativados quando se ligam a epítopos virais apresentados no contexto de moléculas 

do MCH de classe II (MHC II). Uma vez ativados, secretam interleucina 2 (IL-2) e 

outras citocinas que aumentam o LTC e a resposta humoral (Figura 3). 
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Dependendo do padrão de secreção de citocinas, as células T CD4+ podem 

ser diferenciadas em dois tipos de células TH-1 e TH-2. A resposta tipo -1 (Th-1) é 

critica no controle de infecções intracelulares, produz IL-2 e INFγ, que representam 

as citocinas que auxiliam na função efetora do sistema imune (LTC, células NK, e 

macrófagos). As células Th-2 expressam predominantemente IL-4, IL-10, IL-5 e IL-6, 

que representam citocinas que favorecem o desenvovimento da resposta imune 

humoral, estas células são protetoras contra patógenos neutralizados por anticorpos 

(Maloy e cols., 2000; Lehner., 2003). 
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Figura 3: Maiores eventos na transmissão e patogênese do HIV. O HIV entre no corpo 

através da mucosa epitelial e liga as células dendríticas ou células de Langerhans que 

carreiam os vírus para os linfonodos onde a infecção é estabelecida. A replicação do vírus 

acelera e a viremia leva para uma ampla disseminação do vírus através do corpo. Uma 

resposta imune específica anti-HIV ocorre que consiste de anticorpos específicos para o 

HIV, linfócitos T citotóxicos (LTC) e Linfócitos T CD4+, NK, Células Naturais Killer; DG-

SIGN, Células dendríticas específicas não integrinas; ICAM-3, Molécula de adesão 

intracelular-3. Fonte: Paranpage, 2005 (modificada por Henrique Castelletti). 
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Muitas pessoas infectadas pelo HIV-1 produzem LTC específicos para o HIV, 

que estão presentes em níveis substancialmente mais altos comparados com LTC 

vírus específicos em outras infecções virais crônicas (Yang e cols., 1997, Lehner, 

2003). A alta freqüência de LTC específicos do HIV durante a infecção primária está 

associada com baixos níveis de viremia e lenta diminuição da contagem de células T 

CD4+ (Musey e cols., 1997; Lehner, 2003). 

 
 
1.9.3 A RESPOSTA IMUNE INATA 
 

 Duas populações de células, células dendríticas plasmocitóide (PDC) e célula 

naturai killer (NK) possuem uma função predominante na resposta imune inata. 

Estas células são as maiores produtoras de interferon tipo I (INF-I). A perda destas 

células é refletida pela diminuição da produção de interferon -alfa (INF-α), e está 

associada com alto nível de RNA do HIV-1 e progressão para AIDS (Soumelis e 

cols., 2001; Paranpage, 2005). Foram observados níveis normais ou altos de PDCs 

em pacientes infectados pelo HIV, que permaneceram saudáveis sem o  tratamento 

terapêutico, apesar da contagem de células CD4+ ser baixa. As células PCDs não 

somente participam da resposta imune inata através da produção de INF, como 

também pode se tornar maduras  e participar na resposta imune adaptativa 

(Paranpage, 2005). 

 

 As células dendríticas e as células NK são consideradas as principais células 

envolvidas no desenvolvimento do sistema imune inato (Cooper e cols., 2004; 

Sepulvida & Puente, 2000).  

 

• Células Naturais Killer (NK) 
 

As células matadoras naturais ou naturais killer (NK) formam um componente 

crítico da resposta inata do hospedeiro contra uma variedade de vírus, fungos, 

parasitas e bactérias. Eles foram originalmente identificadas pela sua capacidade 

de lisar certas células tumorais sem prévia estimulação. 
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 As células NK são grandes células linfóides granulares que possuem 

marcadores de superfície característicos de células T ou B. Estas células podem 

matar células alvo tanto pelo contato direto, na ausência de um anticorpo, como 

também pela citotoxidade celular dependente de anticorpo (ADCC) (Paranpage, 

2005). 

 

 Embora a importância das células NK em algumas infecções virais esteja 

bem documentada, sua função e proteção no controle do HIV ainda não está 

clara (Fogli e cols., 2004). As células NK expressam o receptor de superfície 

CCR5 e são altamente susceptíveis as infecções por linhagens de HIV com 

tropismo pelo CCR5, o que pode explicar a diminuição destas células durante a 

infecção pelo HIV (Motsinger e cols., 2002). As células NK que não requerem 

sensibilização prévia pelo reconhecimento expressam CD4 e podem ser 

produtivamente infectadas por linhagens de HIV com tropismo por CXCR4 ou 

pelo CCR5 (Paranpage, 2005). 

 

 

• Células Dendríticas (DC) 
 

As células dendríticas (DCs) capturam antígenos nos tecidos periféricos,  

transporta para os órgãos linfóides, digere e apresenta os peptídeos resultantes as 

células T, desta forma, as DCs  atuam como potentes células apresentadoras de 

antígenos e têm uma importante função na indução da resposta imune adaptativa. 

As DC são células alvo para o HIV, uma vez que expressam receptores de superfície 

que o vírus utiliza para penetração nas células, tais como, CD4+, CCR5 e CXCR4 

(Patterson e cols., 2001; Turville e cols., 2001). As DCs podem ter uma função na 

fase inicial da infecção pelo HIV-1 por possuírem um receptor de  superfície 

específico para lectina (ICAM-3), uma molécula de adesão intercelular específica 

(DC-SIGN), que capturam carboidratos na glicoproteína 120 (gp120) do HIV e media 

a ligação das células dendríticas com células T (Geijtenbeek e cols., 2000; 

Paranpage, 2005). 
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1.9.3.1 PROTEÍNA LIGADORA DE MANOSE (MBL) 
 

 

A proteína ligadora de manose (MBL) é uma proteína de fase aguda 

sintetizada primariamente no fígado e que faz parte da família das colectinas 

(proteínas que contém um domínio lectina e um domínio colágeno (McBride e cols., 

1998). A unidade estrutural básica da MBL é um homotrímero de peptídeos de MBL 

(subnidades) que se autoassociam dentro de uma tripla hélice semelhante a um 

colágeno (Figura 4). Contém quatro domínios distintos: Um curto domínio N-terminal, 

rico em cisteína, seguido por um domínio colágeno, uma porção α-hélice chamada 

de pescoço “neck” e um domínio C-terminal de reconhecimento de carboidratos 

(CRD) (Figura 2) (Wallis e cols., 2003). Cadeias peptídicas idênticas  de 

subunidades de 32 kDa associam-se dentro de trímeros pelo seu domínio colágeno 

formando tripla hélices que são estabilizadas por pontes dissulfeto formadas entre 

resíduos de cisteína nos domínios N-terminal. O padrão de pontes dissulfeto é 

heterogênio e assimétrico (Wallis, 2003).  

 

A MBL do soro é uma estrutura multimérica composta de mais de 6 trímeros 

(complexo multimerico reunidos como um bouquet de tulipas) que circulam na 

corrente sanguinea como tetrâmeros, pentâmeros ou hexâmeros da unidade 

estrutural (Whortley e cols., 2005) e cada peptídeo possui um domínio C terminal 

dependente de cálcio (Figura 5) que reconhece oligossacarídios ricos em  manose e 

N-acetilglicosamina presentes numa ampla variedade de bactérias, vírus, fungos e 

parasitas (Wallis, 2003). Contudo, a MBL não se liga a células humanas normais 

porque os açúcares que elas apresentam na sua superfície freqüentemente 

terminam em ácido siálico, que não é ligadora. Por outro lado, padrões de 

glicosilação em células tumorais são freqüentemente diferentes daqueles de células 

normais e algumas células tumorais são reconhecidas pela MBL. 
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Figura 4. Estrutura da MBL. A figura destaca: o domínio de reconhecimento de 

carboidratos (CRD), as regiões dos quatro exons sítios de ligação dependentes 

de cálcio, zona de interação com as proteínas MASP e as pontes dissulfetos. 

Fonte: Turner e cols.(1996) (modificada por Henrique Castelletti). 
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Figura 5. Estrutura “em forma de tulipa” da MBL. A unidade estrutural básica 

(peptídeo), o triplete de peptídeos e a forma da MBL em tulipas composta de 

vários peptídeos associados. Fonte:Dissertação de doutorado de Boniotto, 

2003 (modificado por Henrique Castelletti) 
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A MBL associada à serino proteases (MASP-1 e MASP-2) tem uma 

importante função na imunidade protetora por  interagir  com resíduos de  manose, 

ativando ambas as vias clássicas e alternativa do complemento (Figura 6), e podem 

também ligar a novos receptores de fagócitos, resultando na opsonização, 

fagocitose e lise celular (Nepomuceno e cols., 1997; Matsushita & Fujita, 1992; Thiel 

e cols., 1997). Estruturalmente e funcionalmente a MBL é semelhante ao iniciador da 

via clássica do complemento, C1q, embora a MBL possa se ligar ao patógeno 

independentemente do anticorpo (Holmskov e cols., 2003). 

 

Nos últimos anos, a deficiência da MBL tem sido associada com um 

importante elemento no aparecimento de várias doenças: infecções recorrentes, 

especialmente em crianças, imunodeficiências secundárias tais como a infecção 

pelo HIV, quiomioterapia para câncer, doenças cardíacas arteroscleróticas/ 

coronárias, fibrose cística, doenças autoimune (Lupus eritematoso sistêmico (SLE)/ 

artrite reumatóide (RA)) (Caroll & Janeway, 1999; Christiansen e cols., 1999; Garred 

e cols., 1997; 1999 a,b; Graudal e cols., 1998; Kilpatric e cols., 1995; Madsen e cols., 

1998a; Peterslund e cols., 2001; Sumyia e cols., 1991; Summerfield e cols., 1997). 

 

Estas associações são mais fortes em crianças, em uma idade quando a 

imunidade materna adquirida tem decaído, mas o repertorio imune adaptativo da 

criança é imaturo (Summerfield e cols., 1997). Isto sugere que a MBL é mais 

importante quando a resposta imune é imatura ou defeituosa. 
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Figura 6. Ativação da via clássica do complemento pela MBL independente da presença 

do anticorpo e da ativação da subunidade C1 do complemento. (a) A MBL circula como um 

complexo com as proteínas MASP. Presume-se que a ligação da MBL a grupos açúcares 

sobre a superfície dos microorganismos resulte numa alteração conformacional que ativa 

MASP e permite a clivagem de C4. (b) O fragmento C4b liga-se covalentemente a 

superfície (ou possivelmente aos domínios lectinas como mostrado acima) e provém um 

sitio aceptor para C2. (c) A MASP cliva o ligante C2 para criar o complexo C4b2a (C3 

convertase)  que pode assim atacar C3. Além disso, algumas C3 podem ser clivadas 

diretamente pela MASP. (d) O maior fragmento clivado do C3 (C3b) torna-se 

covalentemente ligado a superfície do microorganismo provendo múltiplos fragmentos 

opsônicos para interação subseqüente com receptores de fagócitos. Fonte: Turner, 1996 

(modificado por Henrique Castelletti). 
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A MBL humana é codificada pelo gene MBL2 é encontrado no cromossomo 

10 (10q11.2-21) (Taylor e cols.,1989). Contudo, na mesma região cromossomal um 

pseudogene MBL tem sido encontrado (MBL1) (Guo e cols., 1998). Transcrição, 

splicing e tradução do gene MBL2 gera uma cadeia polipeptídica de um peso 

estimado de 24 kDa. A região codificadora da proteína do gene MBL2 contém 4 

exons, separados por três introns (Taylor e cols., 1989). O exon 1 codifica um 

peptídeo sinal, um domínio rico em cisteína (Figura 4) e sete cópias da seqüência 

repetida  Gly- Xaa-Yaa típico para formação da tripla hélice da estrutura de colágeno 

(onde, Xaa e Yaa indica qualquer aminoácido). Este padrão de tripla hélice é 

continuado pela adição de 12 repetições da sequência Gly- Xaa -Yaa no exon 2. O 

Exon 3 codifica a região do pescoço “neck” e o exon 4 codifica o domínio de 

reconhecimento de carboidratos (Sastry e cols., 1989). 

 

A concentração no soro da MBL varia amplamente (0-10.000 ng/ml) mas é 

muito estável para cada paciente. Nos últimos anos, tem se aumentado o interesse 

no estudo da MBL, sua função na imunidade inata e especialmente, à associação de 

polimorfismos com doenças (Jack e cols., 2001). A baixa concentração de MBL no 

soro está associada com um defeito opsônico comum e também abole a capacidade 

de MBL ativar o complemento (McBride e cols., 1998). Tais defeitos freqüentemente 

aparecem como infecções bacterianas e fungicas em crianças e são encontradas em 

25% de crianças com infecções freqüentes não explicadas. Crianças com o defeito 

sofrem aproximadamente duas vezes aumento em infecções severas, comparadas 

com crianças controle. 

 

Há cinco sítios polimórficos conhecidos dentro da região gênica/promotora da 

MBL que afeta a quantidade desta proteína dentro do soro. Dois estão situados 

dentro da região promotora do exon-1 MBL [H ou L (G/C) na posição -550 e Y ou X 

(C/G) na -221]. Estas mutações afetam a atividade transcricional do complexo 

promotor-basal, que resulta em níveis circulantes reduzidos da MBL , embora ambos 

os polimorfismos no promotor afetem o nível de MBL produzida, -221 Y para X 

resulta em níveis muito mais baixos do que H para L (Madsen e cols., 1995). 
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Os três restantes sítios polimórficos estão situados dentro do exon 2 do gene 

MBL e tem sido descritos no códon 52 (CGT para TGT) (Madsen e cols., 1994), 

codon 54 (GGC para GAC) (Symiya e cols., 1991) e codon 57 (GGA para GAA) 

(Lipscombe e cols., 1992), resultando nas substituições dos aminoácidos  Arg por 

Cys, Gly por Asp e Gly por Glu, respctivamente. Substituições nos codons 54 e 57 

produzem uma alteração no aminoácido que quebra a estrutura do esqueleto 

colágeno Gly-Xaa-Yaa levando a uma ligação limitada entre as subunidades da 

MBL, causando níveis significativamente reduzidos da proteína funcional circulante 

no soro (Sumiya e cols., 1991; Lipscombe e cols., 1992). A substituição de Cys por 

Arg, codificada pela mutação no codon 52, pode resultar na formação de uma ponte 

dissulfeto extra, diminuindo a estabilidade da molécula (Madsen e cols., 1994).  

 

A freqüência do polimorfismo estrutural da MBL varia entre os diferentes 

grupos étnicos. Alelos mutantes do codon 54 são comuns em populações de 

Caucasóides (Lipscombe e cols., 1996; Mead e cols., 1997), Eskimós (Madsen e 

cols., 1995), e de Hong Kong Chinese (Lau e cols., 1996) com freqüência gênica 

variando entre 0.11 e  0.17. Os alelos mutantes do codon 57 é quase sempre 

encontrado em populações de origem africana com freqüência de 0.29 (Sullivan e 

cols., 1996). Estudos têm demonstrado que indivíduos carreando alelos mutantes 

são mais susceptíveis a infecção (Super e cols., 1989) e que um alelo mutante do  

codon 54 pode ser um fator adicional na susceptibilidade a doenças auto-imune tais 

como SLE (Davies e cols., 1995; Lau e cols., 1996; Davies e cols., 1997). As 

mutações no codon 52 é a menos comum das mutações estruturais e esta presente 

em populações causasoides e pretas, com freqüência gênica de 5% em ambas as 

populações. Os indivíduos que são homozigotos para o alelo mutante no codon 54 

não possuem virtualmente nenhuma MBL no soro. Heterozigotos e Homozigotos 

para o alelo mutante 57 também mostram um grau semelhante de redução de MBL 

no soro (Crosdale e cols., 2000).  
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 A MBL liga a glicoproteína do envelope, gp120, dos vírus da imunodeficiência 

humana, HIV-1 e HIV-2, opsoniza o vírus eficientemente e tem sido relacionada com 

a inibição da infecção HIV em células T in vitro (Figura 7). Contudo, como resultado 

desta interação com gp120, MBL pode ativar a cascata clássica do complemento, 

independente da presença de anticorpo.  (McBride e cols., 1998). Garred e cols., 

(1997) observaram uma maior prevalência de homozigotos para mutações do gene 

MBL2 (8%) entre os portadores da infecção quando comparado ao grupo controle de 

indivíduos sadios (0,8%). Análises de mutações no gene da MBL-2 têm sido 

correlacionadas com uma significativa diminuição no tempo de progressão para 

AIDS (Maas e cols., 1998), enquanto que, os polimorfismos na posição -550 da 

região promotora do gene MBL-2 tem sido relacionada com risco de transmissão 

vertical do HIV-1 e progressão para AIDS (Boniotto e cols., 2000), assim como, uma 

deleção na região  -328 também foi correlacionada com a infecção do HIV-1. 
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Figura 7. Interação da MBL com o HIV. A figura mostra resíduos de manose associadas a 

glicoproteína gp120 presentes na superfície do vírus e os domínios existentes na proteína 

MBL. Fonte: Ji e cols., 2005 (modificada por Henrique Castelletti). 
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1.9.3.2 COFATORES ENVOLVIDOS NA INFECÇÃO VIRAL 
 

 A infecção pelo HIV associada à coinfecções podem acelerar a 

imunodeficiência (Greene, 1993) por auxiliar na depleção de células T CD4 (T 

helper). Infecção viral concomitante com o vírus Epstein Barr, citomegalovírus, vírus 

herpes simples e o vírus da hepatite B (Jordan, 1991; Cohen & Herbert, 1996; 

Anderson, 1995; Catania e cols., 1994; Walker e cols., 1989), infecção com 

Mycoplasma fermentans  (incognitus strain) (Lo e cols., 1991), infecção respiratória 

tais como tuberculose (Zacarias e cols., 1994; Braun e cols., 1993; Snider e cols., 

1991), e doenças sexualmente transmissíveis, tais como, cancróide, gonorréia, 

clamídia e sífilis (Baqi e cols., 1999; Levine e cols., 1998; Erbelding e cols., 2000; 

Lankoande e cols., 1998, Ndinya-Achola e cols., 1997) estão associadas com a 

expressão do HIV.  

 

Outros cofatores incluindo drogas usadas pelos usuários de drogas injetáveis, 

tais como, heroína e outros derivados de morfina, (Walters & Simoni, 2002; Eicher e 

cols., 2000), sangue e produtos do sangue (Berkman, 1984; Blumberg e cols., 1985), 

lacerações traumáticas da mucosa retal (porta de entrada para o vírus) (Ratnam, 

1994), e stress, mental ou físico (Siegel e cols., 1996; Puskar e cols., 1999; Wagner 

e cols., 1998, Cole e cols., 1996), podem prejudicar o sistema imune. 

 

 

1.9.3.2.1 AS QUIMIOCINAS E SEUS RECEPTORES 
 

 

 As quimiocinas (citocinas quimiotáticas) são uma superfamília de pequenas 

citocinas (8-12 kDa) estruturalmente homólogas que estimulam e regulam a 

migração de leucócitos do sangue para os tecidos, desta forma, agindo nas reações 

inflamatórias e nas infecções virais (Nelson e cols., 1998). As quimiocinas foram 

inicialmente reconhecidas pelos seus efeitos na ativação, diferenciação e 

direcionamento celular (Nickel, 1999; Esche e cols., 2005). 
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 Mais recentemente, suas funções têm sido reconhecidas em muitos 

processos biológicos, tais como: angiogênese, angiostesia, hematopoiese, 

organogênese, proliferação celular, polarização de linfócitos, apoptose, metástase e 

defesa do hospedeiro (Gerard & Rollins, 2001; Murakami e cols., 2004; Esche e 

cols., 2005). 

 
 
1.9.3.2.1 CLASSIFICAÇÃO DAS QUIMIOCINAS 

 

 

As quimiocinas dividem-se em quatro subfamílias com base em se os dois 

resíduos de cisteína (Figura 8) estão imediatamente adjacentes (CC); separados por 

um aminoácido (CXC); com um único resíduo de cisteína (C); ou com dois resíduos 

de cisteína separados por três aminoácidos (CX3C) (Rossi e cols., 2000; Nelson e 

cols., 1998; Bacon e cols., 2002). Estas diferenças correlacionam-se com a 

organização das duas subfamílias em agrupamentos gênicos separados. Na 

inflamação, as quimiocinas CXC atuam principalmente sobre neutrófilos, e as 

quimiocinas CC principalmente sobre monócitos, linfócitos e eosinófilos (Rossi e 

cols., 2000; Bacon e cols., 2002). Uma classificação relativamente nova foi 

introduzida em 2000, para os ligantes de quimiocinas, e para cada quimiocina tem 

uma designação diferente, tais como, CXCL, CCL, XCL, ou CX3CL1 (Figura 8) 

(Zlotnik & Yoshie, 2000). 

 

As quimiocinas das subfamílias CC e CXC são produzidas por leucócitos e 

por diversos tipos de células teciduais, tais como as células endoteliais, células 

epiteliais e fibroblastos. Em muitas dessas células a secreção de quimiocinas é 

induzida por micróbios e por citocinas inflamatórias, principalmente TNF e IL-10. 

Diversas quimiocinas CC são também induzidas por células T antígeno-estimuladas, 

proporcionando um laço entre a imunidade adquirida e o recrutamento de leucócitos 

inflamatórios (Zlotnik & Yoshie, 2000). 
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Figura 8. Classificação das quimiocinas. As quimiocinas dividem-se em quatro subfamílias 

com base em se os dois resíduos de cisteína estão imediatamente adjacentes (CC); 

separados por um aminoácido (CXC); com um único resíduo de cisteína (C); ou com dois 

resíduos de cisteína separados por três aminoácidos (CX3C). Fonte: Koch, 2005 (modificada 

por Henrique Castelletti). 
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Os receptores de quimiocinas têm uma função central na progressão das 

doenças infecciosas por aumentar ou facilitar a entrada do vírus nas células; a 

superexpressão de receptores pode, por exemplo, aumentar ou exacerbar seu efeito 

na progressão da doença em alguns casos (O Brien & Moore, 2000a,b). Estes 

receptores estão envolvidos em várias doenças, tais como, doenças inflamatórias, 

artrite reumatóide, asma, doenças inflamatórias intestinais (IBD), doenças 

infecciosas do sistema nervoso central (SNC), tais como, encefalopative por HIV-1 e 

meningite bacteriana (Szalai e cols, 2001; Fischereder e cols, 2001; Herfarth e cols., 

2001; Rector e cols, 2001; Zhong, 2004). 

 

 

 

1.9.3.2.1.2 INTERAÇÃO DO HIV COM OS RECEPTORES DE QUIMIOCINAS 
 

 

Vários receptores de quimiocinas, juntamente com a proteína trasmembrana 

G (proteínas que recebem um sinal externo e o transmite para dentro da célula) 

(Wells e cols., 1998), atuam como co-receptores para a entrada do HIV-1 nas células 

(Zhang e cols., 1998; Zhang e Moore, 1999). Contudo, numerosos estudos têm 

demonstrado que o CCR5 e o CXCR4 são os principais co-receptores para o HIV-1 

in vivo (Zhang e Moore, 1999; Zhang e cols., 2000).  

 

As glicoproteínas do envelope do HIV-1, gp 120 e gp 41 estão associadas não 

covalentemente e formam trímeros na superfície da partícula viral (Morre e 

cols.,1993). A entrada do HIV-1 nas células alvo é iniciada para interação 

consecutiva da unidade solúvel gp120 com CD4 e um co-receptor, enquanto que a 

fusão da membrana célula-vírus é mediada pela unidade transmembrana gp41 

(Moore e cols., 1993; Zhang e cols., 2000) (Figura 9). 
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Figura 9. Principais quimiocinas envolvidas na infecção do HIV. No primeiro quadro (lado 
esquerdo) a linhagem do HIV com tropismo por macrófago interage com o receptor CD4 e o 
co-receptor CCR5. No segundo quadro, a infecção pelo HIV é interrompida pelas 
quimiocinas que interagem com o co-receptor CCR5 (MIP alfa e beta, ou RANTES). No 
terceiro quadro, linhagens de HIV com tropismo por linfócitos T, interagem com o receptor 
CD4 e o co-receptor CXCR4. No último quadro, a infecção às células T é interrompida pela 
quimiocina SDF-1 que se ligam ao co-receptor CXCR4. 
 Fonte: www.bio.davidson.edu/. ../Chemokin4.jpg (modificada por Henrique Castelletti) 
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O receptor de quimiocina CCR5 é expresso sobre células T de memória, 

macrófagos, células dendríticas, células do sistema hematopoiético e células do 

sistema nervoso central (Wu e cols., 1997; Lee e cols., 1999; He e cols., 1997; 

Berger e cols, 1999; Reinhart e cols., 2003; Esche e cols., 2005) (Figura 10). É um 

receptor funcional para as quimiocinas MIP 1α e MIP 1β (proteínas inflamatórias de 

macrófagos); RANTES (ativação normal de células T expressa e secretada, e atuam 

no recrutamento de células T CD4 de memória); e MCP-2, MCP-3 e MCP4 

(quimioatraentes de monócitos) (Samson e cols, 1996; Blanpain e cols., 1999, 2000; 

Stein e cols., 2005).  

 

A infecção pelo HIV-1 pode ser dividida em dois estágios. No primeiro, 

conhecido como tropismo por Macrófagos (tropismo-M). O CCR5 é o principal co-

receptor de isolados primários do HIV-1 com tropismo por macrófagos, não indutor 

de sincício (NSI) e que predominam durante a fase assintomática da doença 

(Ometto e cols., 2000; Blanpain e cols., 1999, 2000; Stein e cols., 2005). Foi 

demonstrado que a maioria dos NSI isolados utilizam somente CCR5, enquanto que 

a maioria indutora de sincício (SI), linhagens com tropismo por linfócitos T, utilizam o 

receptor, CXCR4. Isolados SI, além de CXCR4, também usa co-receptores 

adicionais para entrar na célula alvo (Ometto e cols., 2000), enquanto que, aquelas 

linhagens com tropismo por macrófagos - monócitos utilizam CCR5 ou CCR2 como 

receptores (Clapham e cols., 1999; Koot e cols., 1996; Stein e cols., 2005). 

 

Linhagens de HIV-1 com duplo tropismo aparecem durante o curso da 

infecção; tais linhagens podem ser intermediárias entre populações com tropismo 

por macrófagos e por células T. Esta transição no tropismo celular envolve umas 

adaptações virais, que capacita aumentar o número de co-receptores usuais (Koot e 

cols., 1996). Dentro das células os vírus produzem tipicamente bilhões de virions por 

dia (O Brien, 2000) que podem permanecer escondidos nestas células por vários 

anos sem prejudicá-las (Reinhart , 2003; Stein e cols., 2005).  
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Regiões da proteína gp120 sofrem modificações até se tornarem capazes de 

se ligar mais eficientemente ao co-receptor CXCR4 dos linfócitos T CD4 e assim 

infiltrar estas células (Reinhart , 2003; Stein e cols., 2005). Nesta fase, tropismo-T, 

resulta numa destruição aumentada do pool de linfócitos T. Assim o número de 

células T CD4 cai – de aproximadamente 1000 para 200 mm3 de sangue (O Brien & 

Dean, 1997), desta forma, como são responsáveis pela resposta imune corpórea, é 

nesta fase que leva a imunodeficiência seguida por um grupo de infecções 

oportunistas: AIDS. 

 

 

 
Figura 10. Versão selvagem do receptor do CCR5. Fonte: Tese de doutorado de Boniotto, 

2003 (modificada por Henrique Castelletti) 
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1.9.3.2.1.3 POLIMORFISMO NA REGIÃO CODIFICADORA DO GENE CCR5 E A 
PROGRESSÃO PARA AIDS 

 
 

1.9.3.2.1.3.1 DELEÇÃO DE 32 pb (CCR5-Δ32). 

 
O receptor de quimiocina CCR5 é codificado pelo gene CMKBR5 localizado 

na região p21.3 do cromossomo 3 dentro de um grupo de genes que codificam 

múltiplos receptores de quimiocinas (Samson e cols., 1996). Polimorfismos de certas 

quimiocinas e de genes receptores de quimiocinas têm sido correlacionados com a 

resistência a infecção pelo HIV-1, ou diminuição no período de progressão a AIDS. A 

Mutação CCR5 ∆32, é uma deleção de 32 nucleotídeos no gene CCR5 que resulta 

numa proteína truncada removendo o receptor da superfície celular (Samson e cols., 

1996; Dean e cols., 1996; Liu e cols., 1996; Shieh e cols., 2000; Kawamura e cols., 

2003; Hladilk e cols., 2005) (Figura 11). Indivíduos homozigotos para a deleção 

(CCR5 ∆32+/ CCR5 ∆32+) não expressam o receptor CCR5 na superfície das 

células, como descrito acima, e são resistentes a infecção para o HIV-1. Por outro 

lado, indivíduos heterozigotos (CCR5 / CCR5 ∆32+) possuem nível de reduzido da 

expressão e estão correlacionados com uma progressão mais lenta para à doença 

(Samson e cols., 1996; Dean e cols., 1996; Liu e cols., 1996; Shieh e cols., 2000; 

Limborska e cols., 2002; Kawamura e cols., 2003; Hladilk e cols., 2005).  

 

A resistência à infecção pelo HIV-1 foi descrita em indivíduos que 

permanecem soros negativos apesar de repetidas exposições ao vírus (Paxton e 

cols., 1996). O mecanismo de resistência nestes indivíduos “exposto não infectados” 

tem sido explicada não como a única alternativa, mas como uma delas, pela 

identificação de indivíduos de origem caucasiana sem a mutação CCR5 (Dean e 

cols., 1996; Aarons e cols., 1997; Huang e cols., 1996). Estudos recentes, contudo, 

tem sugerido que heterozigotos CCR5 ∆32 são mais susceptíveis a infecções 

oportunistas durante os estágios mais tardios da progressão da AIDS (Garred e 

cols., 1997; Shieh e cols., 2000; Limborska e cols., 2002; Kawamura e cols., 2003; 

Hladilk e cols., 2005). 

 

 

 53



                                                                Tese de doutorado - Paulo Roberto Souza 2006 

 

 

 
 

 

Figura 11. Versão mutante do receptor CCR5 (CCR5 ∆32). Fonte: Tese de 

doutorado de Boniotto, 2003 (modificada por Henrique Castelletti) 

 

A frequência do alelo ∆32, tem uma grande importância na pandemia do HIV-

1 tem sido estudados em várias populações (Figura 12), e demonstrou-se que a 

maior freqüência é encontrada na população Européia (13%), enquanto que, na 

população de origem africana e asiática ele está ausente (Limborska e cols., 2002). 

A alta freqüência deste alelo em algumas populações levanta a questão de se é o 

resultado de uma tendência genética randômica, ou se pelo contrário, a 

conseqüência de uma pressão seletiva possivelmente dirigida por uma resistência 

aumentada a um agente infeccioso relacionado ou não ao HIV (Libert e cols., 1998; 

Shieh e cols., 2000; Limborska e cols., 2002; Kawamura e cols., 2003; Hladilk e 

cols., 2005). 
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Figura 12. Distribuição geográfica da variação ∆32. Fonte: De Silva & Stump, 2004 

(modificada por Henrique Castelletti). 
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Em raros casos, foram identificados indivíduos CCR5- ∆32 homogizotos, 

infectados pelo HIV-1 (Biti e cols., 1997; o´Brien e cols., 1997; Theodorou e cols., 

1997), isto sugere que, isolados CXCR4 possam algumas vezes iniciar a infecção 

pelo HIV-1. A ausência do receptor CCR5 na superfície das células T, não mostrou 

estar relacionado a nenhum defeito imunológico, estes indivíduos mostraram ser 

imunologicamente saudáveis. Acredita-se que outros receptores de quimiocinas 

possam compensar esta ausência (Premack e Schall, 1996; Shieh e cols., 2000; 

Limborska e cols., 2002; Kawamura e cols., 2003; Hladilk e cols., 2005). 

 

 

1.9.3.2.1.4 POLIMORFISMOS ADICIONAIS DA REGIÃO PROMOTORA DO GENE 
CCR5 E A PROGRESSÃO PARA AIDS. 

 

Nos últimos anos, vários polimorfismos adicionais na região promotora do 

gene CCR5 foram identificados, classificados em diferentes haplótipos, e associados 

com a progressão para AIDS em diferentes grupos étnicos, tais como Caucasianos, 

Afro-americanos e Chineses (Martin e cols., 1998; An e cols., 2000; Li e cols., 2005).  

Acredita-se que estas mutações podem também afetar o nível de expressão dos 

receptores CCR5, o qual varia entre indivíduos com alelos CCR5 tipo selvagem (wt) 

(Wu e cols., 1997; Shieh e cols., 2000; Limborska e cols., 2002; Kawamura e cols., 

2003; Hladilk e cols., 2005; Sabeti e cols., 2005; Li e cols., 2005). 

 

Polimorfismos de um único nucleotídeo (SNPs) foram descritos na posição 

59029, 59353,59356 e 59402. Num único estudo, um haplótipo variante do promotor 

CCR5 com uma combinação específica de polimorfismos (definida como P1 com 

59353-C, 59356-C, e 59402-A) foi associada com progressão rápida para a AIDS 

(Martin e cols.,1998). O Alelo 59029-A foi também associado com a progressão 

rápida (MAcDermott e cols., 1998; Hladilk e cols., 2005; Li e cols., 2005). Pelo 

contrário, o polimorfismo 59353-C foi associada com a progressão lenta para 

imunossupressão mas não para AIDS (Easterbrook e cols., 1999). Estudos 

detalhados dos haplótipos diferem entre Afro-amercianos e Brancos (Gonzalez e 

cols., 1999; Shieh e cols., 2000; Limborska e cols., 2002; Kawamura e cols., 2003; 

Hladilk e cols., 2005;  Li e cols., 2005). 
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Em estudos recentes, o polimorfismo 59356-T mostrou estar correlacionado 

com a transmissão vertical perinatal do HIV-1 para crianças (Kostrikis e cols., 1999; 

Shieh e cols., 2000; Li e cols., 2005). Entre crianças Afro-americanas cujas mães 

não receberam zidovudina, houve um aumento significativo na transmissão do HIV-1 

nas crianças que tinham o genótipo 59356-T/T (Kostrikis e cols., 1999; John e cols., 

2001). Este polimorfismo é prevalente na população Afro-americana, com uma 

freqüência alélica de 20.6%, comparada com 3,4% brancos e 5,6% hispânicos 

(Kostrikis e cols., 1999; Shieh e cols., 2000; Li e cols., 2005). 

 

 

1.10 METODOS DE DETECÇÃO DE POLIMORFISMOS DE UM ÚNICO 
NUCLEOTÍDEO (SNP): 
 

Um dos frutos do projeto do genoma humano é a descoberta de milhões de 

seqüências de DNA variantes no genoma. A maioria destes variantes é de 

polimorfismos em um único nucleotídeo (SNPs).  Um denso grupo de SNPs  

marcadores abre a possibilidade de estudar a base genética de doenças complexas 

por populações semelhantes. A identificação e caracterização de um grande número 

de SNPs são necessários para serem utilizados como ferramentas genéticas. Quatro 

métodos são comumente estudados para identificação de SNP (ou mutação): (i) 

identificação de polimorfismos por alteração de uma única fita (SSCPs) (Orita e cols., 

1989); (ii) análise de “heteroduplex” (Lichten & Fox, 1983); (iii) sequenciamento 

direto; e (iv) o recentemente descoberto detector de variantes “array” (VDA) (Wang e 

cols., 1998; 2006).  

 

Para detecção de SSCP, o fragmento de DNA contendo o provável SNP é 

amplificado por PCR, e corrido sobre um gel de poliacrilamida não desnaturante. 

Durante a corrida no gel os fragmentos de DNA de fita simples (fita única) adotam 

estrutura secundária de acordo com a seqüência. Os fragmentos próximos aos 

SNPs são identificados de acordo com o padrão de migração e confirmados por 

sequenciamento. Embora seja uma técnica relativamente simples e amplamente 

usada, a detecção produz uma taxa de variação entre 70-95% (Choy e cols., 1999; 

Dobson-Stone e cols., 2000; Gross e cols., 1999), é cara e de baixa 
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reprodutibilidade, embora métodos de alta capacidade estão sendo desenvolvidos 

usando detecção baseada em gel corrridos por capilaridade (Wenz, 1999). 

 

Análise de “heteroduplex” baseia-se na detecção de “heteroduplex” formados 

durante reanelamento de fitas desnaturadas de um produto de PCR derivado de um 

heterozigoto individual para o SNP. O “heteroduplex” pode ser detectado como uma 

banda deslocada no gel, ou por uma retenção diferencial sobre uma coluna de 

cromatrografia líquida de alta pressão (HPLC) (Underhill e cols., 1997). O HPLC tem 

se tornado rapidamente um método popular de detecção de SNPs  baseado em -

“heteroduplex” por ser simples, de baixo custo e alta taxa de detecção 95-100% 

(Choy e cols., 1999; Dobson-Stone e cols., 2000; Gross e cols., 1999; O´Donovan e 

cols., 1998). 

 

Correntemente, um método de alto-custo para detecção de SNPs é o 

sequencimento direto do DNA. Uma vez que as reações de sequenciamento 

estiverem prontas, uma única corrida no Applied Biosystems 3700 pode gerar 

seqüências de mais de 1500 fragmentos de DNA de 500 pb em 48 h com a 

intervenção humana mínima. O corante químico para sequenciamento irá detectar 

aproximadamente 95% de heterozigotos; o corante mais caro que é ligado ao primer 

detectará 100% de heterozigotos. A riqueza das seqüências redundantes são 

depositadas num banco de dados público como seqüências expressas “tag” (EST) 

permitindo os SNPs serem comparados por múltiplas versões de uma mesma 

seqüência de diferentes fontes (Gray e cols., 2000). 

 

A tecnologia do VDA é relativamente recente com alto valor como ferramenta 

para detecção de SNPs. Esta técnica permite identificação de SNPs pela 

hibridização de um produto de PCR a oligonucleotídeos dispostos sobre um chip e 

medindo a diferença na hibridização das fitas entre oligonucleotídeos combinados e 

mal-combinados (“matched” e “mismatched”). A taxa de detecção pelo VDA é 

comparável ao sequenciamento e permite uma rápida análise de grandes 

quantidades de seqüências de DNA (Wang e cols., 1998; Halushka, 1999). 
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Nos últimos anos, várias companhias da biotecnologia têm desenvolvido 

sistemas de alta tecnologia para detecção de SNPs. Estes incluem sistemas 

baseados em microarrays fluorescentes (Affymetrix), tecnologias baseadas em 

grânulos fluorescentes (Luminex, Illumina, Q-dot), análise automatizada de ELISA 

(Orchid Biocomputer), liberação de fosfato de detecção fluorescente 

(Pyrosequencing), análise de clivagem baseada na transferência de energia por 

ressonância flouorescente (FRET) (Third Wave Technologies) e técnica de detecção 

de espectrometria de massa (Rapagine, Sequenom) (Gray e cols., 2000; Shi, 2001; 

Griffin & Smith, 2000; Elis, 2006).     

 

 

 

1.10.1  DETECÇÃO DE POLIMORFISMOS DE UM ÚNICO NUCLEOTÍDEO (SNPs) 

PELA TÉCNICA DA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL 

(PCR EM TEMPO REAL). 

 

 A Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (PCR em tempo real) é 

utilizada em diferentes propósitos, particularmente para quantificação e genotipagem 

de ácidos nucléicos. Desde sua invenção em 1996, o número de publicações 

envolvendo esta metodologia tem aumentado consideravelmente (Wilhelm & 

Pingoud, 2003; Liew e cols., 2004; Cheng e cols., 2004) 

 A peculiaridade da PCR em tempo real é que o processo da amplificação é 

monitorizado em tempo real usando técnicas de fluorescência (Wilhelm & Pingoud, 

2003; Liew e cols., 2004; Cheng e cols., 2004).  

 

A informação obtida, que é a curva de amplificação (figura 13), pode ser 

utilizada para quantificar quantidades iniciais de DNA molde (templates) com uma 

ampla variação de concentração. Na análise da curva de melting feita 

subseqüentemente, as seqüências amplificadas podem ser caracterizadas com 

relação a sua temperatura de melting aparente (Tm) que é função do comprimento 

do produto e da composição de bases (Wilhelm & Pingoud, 2003; Liew e cols., 2004; 

Cheng e cols., 2004). Esta análise é rápida, fácil e evita contaminações pós-PCR. 
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Efeito Platô 

 

Figura 13. Curva de amplicação gerada pela PCR em tempo real. 
Fonte: www.appliedbiosystems.com/support/ tutorials/pdf/rtpcr_vs_tradpcr.pdf - 
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1.10.1.1   PRINCÍPIO DA CURVA DE MELTING 

 

A análise da curva de melting, uma tecnologia revolucionária patentiada pela 

Roche Applied Science, baseia-se na adição de sonda de oligonucleotídeo 

seqüência-específica, marcada com fluorescência durante as fases da reação em 

cadeia da polimerase (PCR) (Figura14). Após a PCR, uma “curva de melting” é 

gerada por um aquecimento lento da dupla fita amplicom/sonda (heteroduplex) 

medindo a mudança na fluorescência que resulta quando a sonda desnatura, ou 

“melts”, fora do amplicom (Figura 14B) (Roche Applied Science).  
  

Higuchi e cols. (1992) foram os pioneiros na análise da cinética da PCR por 

construir um sistema que detecta produtos da PCR no momento em que se 

acumulam. Este sistema “tempo real” contém um corante que se intercala na dupla 

fita de DNA, uma sonda marcada pode ser realizada em tempo real, sendo 

conhecida como PCR em tempo real.  

 

Cada fita de DNA tem sua temperatura de melting específica (Tm), que é 

definida como a temperatura em que 50% do DNA torna-se fita simples. Estas 

temperaturas são determinadas pelo comprimento da dupla fita de DNA; a proporção 

de GC (Tm é maior em fragmentos ricos em GC); e o grau de complementariedade 

entre as fitas (exemplo, especialmente importante entre fitas heteroduplex) (Higuchi 

e cols., 1992; Cheng e cols., 2004) 
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Figura 14. Princípio da análise da curva de melting. A. Esquema da ligação da sonda 
marcada a uma seqüência tipo selvagem (inferior) ou a uma seqüência mutante (superior). 
B. Uma curva de melting mostra alteração na fluorescência assim que a temperatura é 
lentamente aumentada. C. A primeira derivada negativa da curva de melting mostra a 
temperatura de melting (Tm) de cada produto presente em cada amostra, mostrando 
genótipos que podem ser facilmente identificados. Fonte: www.roche-applied-
science.com/usa/genomics.htm 
. 
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1.10.1.2   DETECÇÃO DO PRODUTO AMPLICADO (AMPLICOM) 

 

 Corantes específicos de DNA dupla fita (dsDNA) como brometo de etídio, YO-

PRO e SYBR Green I tem sido incluídos na mistura da PCR, permitindo a 

quantificação durante a amplificação. A fluorescência é monitorada uma vez a cada 

ciclo e ultrapassa o background de fluorescência no número de ciclos que é 

dependente da concentração do template inicial. Por outro lado, estes corantes 

detectam todos os dsDNA, incluindo dímeros de “primers” e outros produtos 

indesejados. A especificidade da detecção é dependente da especificidade da 

amplificação, e não há verificação do produto final (Ririe e cols., 1997). 

 

1.10.1.3  MARCADORES DE FLUORESCÊNCIA  

 

1.10.1.3.1 SYBER GREEN  

 

 A coloração pelo SYBR Green é um dos métodos usados para analise 

de PCR em tempo real. O corante SYBER Green se liga a alça menor do dsDNA 

e emite luz fluorescente. Quando o dsDNA é desnaturado o corante SYBR 

Green se desloca. Quanto maior o número de duplas fitas de DNA formadas 

durante a reação de PCR (formação de amplicons), maior a emissão de 

fluorescência (Ririe e col.s, 1997; Akey e cols., 2001; Cheng e cols., 2004). 
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1.10.1.3.2  TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA DE RESSONÂNCIA (FRET) 

 

 A detecção da seqüência específica durante a amplicação pode ser obtida 

com duas “sondas“ fluorescentes. O princípio é que quando um corante de alta 

energia é colocado próximo a um corante de baixa energia, haverá transferência da 

energia do de alta para o de baixa (Figura 15). A sonda é desenhada para anelar a 

uma seqüência específica do “template” entre os “primers”. A sonda situa-se no 

caminho da enzima DNA polimerase. Quando a DNA polimerase alcança a sonda 

anelada, a atividade exonucleásica da DNA polimerase cliva a sonda e libera 

fluorescência do corante de maior energia “Corante Reporter” para o de menor 

energia “Corante Quencher”, o aumento do sinal é capturado pelo instrumento de 

Detecção de Seqüência e mostrado num software (Ririe e col.s, 1997; Cheng e cols., 

2004).  
 

 

 

 

Figura 15. Coloração FRET. Corantes Reporter e Quencher. 
Fonte: www.appliedbiosystems.com/support/ tutorials/pdf/rtpcr_vs_tradpcr.pdf - 
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2.0   OBJETIVOS 
 
 
2.1  GERAL 
 
 Detectar polimorfismos de dois genes, MBL e CCR5, relacionados com a 

resposta imune Inata ao HIV-1 em crianças HIV-1 positivas e negativas, filhas de 

mãe HIV-1 positivas. 

 
 
2.2   ESPECÍFICOS 
 

• Detectar, através da presença polimorfismos no primeiro exon do gene MBL-

2, em crianças brasileiras HIV-1 positivas e/ ou negativas, todas filhas de 

mães HIV positivas, correlação da transmissão materno infantil do HIV-1, 

utilizando a técnica da PCR em tempo real. 

 

• Propor uma metodologia rápida, com sensibilidade e especificidade, para 

detectar polimorfismos de um único nucleotídeo (SNP) no gene MBL-2, 

baseados na técnica de “melting temperature assay”, em crianças brasileiras 

HIV-1 positivas e HIV-1 negativas, filhas de mãe HIV-1 positivas, para 

correlação do risco de infecção pelo HIV-1, utilizando a PCR em tempo real 

Rotor Gene 3000 e SYBR Green I como corante.  

 

• Detectar correlação entre os polimorfismos existentes na região promotora e 

uma mutação de 32 pb do gene CCR5, em crianças brasileiras, através de 

sequenciamento direto e análise da deleção por gel de agarose, para 

correlacionar com o risco de infecção e da transmissão vertical do HIV –1. 
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Abstract

We report a fast (less than 3 h) and cost-effective melting temperature
assay method for the detection of single-nucleotide polymorphisms in
the MBL2 gene. The protocol, which is based on the Corbett Rotor
Gene real time PCR platform and SYBR Green I chemistry, yielded,
in the cohorts studied, sensitive (100%) and specific (100%) PCR
amplification without the use of costly fluorophore-labeled probes or
post-PCR manipulation. At the end of the PCR, the dissociation
protocol included a slow heating from 60º to 95ºC in 0.2ºC steps, with
an 8-s interval between steps. Melting curve profiles were obtained
using the dissociation software of the Rotor Gene-3000 apparatus.
Samples were analyzed in duplicate and in different PCR runs to test
the reproducibility of this technique. No supplementary data handling
is required to determine the MBL2 genotype. MBL2 genotyping
performed on a cohort of 164 HIV-1-positive Brazilian children and
150 healthy controls, matched for age and sex and ethnic origin,
yielded reproducible results confirmed by direct sequencing of the
amplicon performed in blind. The three MBL2 variants (Arg52Cys,
Gly54Asp, Gly57Glu) were grouped together and called allele 0,
while the combination of three wild-type alleles was called allele A.
The frequency of the A/A homozygotes was significantly higher
among healthy controls (0.68) than in HIV-infected children (0.55; P
= 0.0234) and the frequency of MBL2 0/0 homozygotes was higher
among HIV-1-infected children than healthy controls (P = 0.0296).
The 0 allele was significantly more frequent among the 164 HIV-1-
infected children (0.29) than among the 150 healthy controls (0.18; P
= 0.0032). Our data confirm the association between the presence of
the mutated MBL2 allele (allele 0) and HIV-1 infection in perinatally
exposed children. Our results are in agreement with the literature data
which indicate that the presence of the allele 0 confers a relative risk
of 1.37 for HIV-1 infection through vertical transmission.

Correspondence
S. Crovella

Department of Developmental

and Reproductive Sciences

University of Trieste

Via dell’Istria 65/1

34137 Trieste

Italy

Fax: +39-040-378-5540

E-mail: crovella@burlo.trieste.it

Research supported by FINEP,

LIKA-UFPE and CNPq. P.R. de Souza

and D. Bruneska are recipients

of fellowships from CNPq.

Publication supported by FAPESP.

Received June 17, 2005

Accepted October 6, 2005

Key words
• Melting temperature assay
• Real time PCR
• MBL2
• Polymorphisms
• HIV-1-positive children

Brazilian Journal of Medical and Biological Research (2006) 39:
ISSN 0100-879X Short Communication



2

Braz J Med Biol Res 39(x) 2006

L.C. Arraes et al.

The interest in the investigation of single-
nucleotide polymorphisms (SNPs) has in-
creased significantly since the completion of
the human genome project. It is widely ac-
cepted that SNPs represent the most abun-
dant form of genetic variation between indi-
viduals. Indeed, SNPs can be considered to
be powerful tools for the identification of
genes involved in Mendelian, polygenic and
multifactorial diseases (1). SNP analysis has
been successfully used to understand the
pathogenesis of several diseases. Many dif-
ferent techniques are currently being used
for SNP detection, such as mass spectrom-
etry (2), high-pressure liquid chromatogra-
phy (3-5), microarray analysis (6), Taqman
probes (7), or molecular beacons (8). All of
these methods are generally costly and time
consuming, facts that hinder their imple-
mentation in most laboratories, at least those
more basically equipped and without the
possibility of robotic automation.

Melting temperature analysis is widely
accepted as a flexible and powerful screen-
ing method for the detection of mutations
since it is a low-cost technique, not time
consuming and can be completely automated
(9). Recently Hladnik et al. (10) developed a
powerful software for the interpretation of
the melting profiles since the melting curves
generated by the ABI 7700 Dissociation
Curves software presented fluctuations in
the readings, needing statistical correction
in order to obtain a simple diagram for the
correct interpretation of the genotype. This
software adds a supplementary step to the
process of SNP detection that, even if fully
automated, requires some additional time
after fluorescent SYBR Green I PCR.

MBL2 encodes a multichain serum lectin
called mannose-binding protein (MBP), an
important effector of innate immunity. MBP
binds specific carbohydrate residues present
on some virus, bacteria and yeast by activat-
ing the complement system on the patho-
gens or assisting phagocytosis by macro-
phages. Three missense polymorphisms at

codons 52, 54, and 57 resulting in reduced
serum levels of MBP have been described in
the first exon of the gene and have been
grouped together as “allele 0” (11). Garred
et al. (11) in a cohort of homosexual men
observed significantly higher frequencies of
0/0 homozygotes in HIV-1-infected patients
when compared with high-risk controls. In
their study, Garred et al. (11) also demon-
strated a correlation between MBL2 allelic
variants and a more rapid progression to
death in seroconverters.

Polymorphisms of the MBL2 gene have
also been associated with increased suscep-
tibility to HIV-1 infection in Brazilian chil-
dren (12) and with accelerated disease pro-
gression in HIV-1-infected Italian children
(13) born to seropositive mothers.

In the present report, we describe a melt-
ing temperature assay protocol for cost-ef-
fective MBL2 SNP detection in a cohort of
HIV-1-infected Brazilian children from
Recife (PE, Brazil) with the aim of validat-
ing an SNP detection protocol suitable for
simply equipped laboratories.

Peripheral blood was collected from 164
HIV-1-positive children at the immunologi-
cal day hospital of Instituto Materno Infantil
de Pernambuco. Written informed consent
was obtained from the persons responsible
for the patients and the study was approved
by the Ethics Committee of the Institution.
DNA was extracted from peripheral blood
using the GenomePrep extraction kit (Amer-
sham-Pharmacia, Buckinghamshire, UK)
according to manufacturer instructions. One
hundred and fifty healthy Brazilian subjects,
matched for age and sex, of the same ethnic
origin as the HIV-1-positive patients were
enrolled as controls and written informed
consent to participate in the study was ob-
tained from the persons responsible.

MBL2 SNP genotyping was performed
using the following primers designed with
the Primer Express 1.5 software (Applied
Biosystems, Foster City, CA, USA): for-
ward primer 5'-AGGCATCAACGGCTT
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CCCA-3' and reverse primer 5'-CAGAA
CAGCCCAACACGTACCT-3'.

The expected amplicon length is 90 bp
and its theoretical melting temperature is
84ºC.

Amplification reactions were performed
in a final volume of 25 µL with 1X SYBR
Green I Amplification Master Mix (Euro-
clone, Milan, Italy), 150 picomoles of the
forward primer, 50 picomoles of the reverse
primer and 10 ng of genomic DNA. The
cycling conditions were as follows: 95ºC for
10 min followed by 95ºC for 30 s and 60ºC
for 1 min, repeated 45 times in the Rotor
Gene-3000 apparatus (Corbett Research
Mortlake, Sydney, Australia). At the end of
the PCR, the dissociation protocol included
a slow heating from 60º to 95ºC in 0.2ºC
steps, with an 8-s interval between steps.
Melting curve profiles were obtained using
the dissociation software of the Rotor Gene-
3000 apparatus. Samples were analyzed in
duplicate and in different PCR runs to test
the reproducibility of this technique.

Allele frequencies were calculated by
direct gene counting and the differences an-
alyzed by the chi-square test using 2 x 2
contingency table.

Our melting temperature assay protocol
permitted easy and rapid MBL2 genotyping
of the 164 HIV-1-infected Brazilian patients
and 150 healthy controls. As described by
Garred et al. (11), the three MBL2 variants
(Arg52Cys, Gly54Asp, Gly57Glu) were
grouped together and called allele 0, while
the combination of three wild-type alleles
was called allele A. Examples of melting
profiles of the three MBL2 genotypes A/A,
A/0 and 0/0 are reported in Figure 1. The
melting temperatures of the three MBL2
genotypes were as follows: A/A (one peak
of 83.1 ± 0.1oC), A/0 (two peaks of 82.6 ±
0.3 and 80.7 ± 0.1oC), and 0/0 (one peak of
81.7 ± 0.1oC).

MBL2 genotypes were obtained directly
after the the melting protocol using the dis-
sociation software of Rotor Gene-3000. No

additional software was needed to analyze
the raw data and the results were not im-
ported to a new data sheet for a more accu-
rate analysis as indicated by Hladnik et al.
(10). Our protocol allowed fast MBL2 geno-
typing, requiring less than 3 h.

The genotypes of 30 randomly chosen
HIV-1-infected children and 30 healthy con-
trols were confirmed by direct PCR sequenc-
ing of the first exon of the MBL2 gene,
containing the three polymorphisms.

The Rotor Gene-3000 dissociation soft-
ware permitted the automatic calling of
MBL2 genotypes by inserting as “Bin” val-
ues the melting temperature assigned to each
MBL2 genotype. Any other variation of the
MBL2 amplicon sequence would be charac-
terized by a different melting temperature,
easily distinguishable from the known three
allelic variants of MBL2. One of 30 healthy
controls was characterized by the presence
of an SNP different from the three known
allelic variants (G→A at position 24 of the
90-bp amplicon) and both the melting tem-
perature of the amplicon (85ºC) and the
melting profile changed, being discarded by
the automatic genotyping software of Rotor
Gene-3000 (data not shown).

Samples characterized by the three MBL-
2 variants (Arg52Cys, Gly54Asp, Gly57Glu)
always showed the same melting profile with
the following standard deviation (SD) val-
ues for the wild-type homozygotes (SD ±
0.1oC), the wild-type/mutated heterozygotes
(SD ± 0.3) and the mutated/mutated ho-
mozygotes (SD ± 0.1oC).

The frequencies of MBL2 polymorphisms
in HIV-1-infected children and healthy con-
trols are reported in Table 1. The frequency
of the A/A homozygotes was significantly
higher among healthy controls (0.68) than in
HIV-infected children (0.55; P = 0.0234)
and the frequency of MBL2 0/0 homozy-
gotes was higher among HIV-1-infected chil-
dren than healthy controls (P = 0.0296). The
0 allele was significantly more frequent
among the 164 HIV-1-infected children
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(0.29) than among the 150 healthy controls
(0.18; P = 0.0032). Our data confirm the
association between the presence of the mu-
tated MBL2 allele (allele 0) and HIV-1 in-
fection in perinatally exposed children, as
reported by Boniotto et al. (12).

The MBL2 genotype frequencies ob-
tained here were in agreement with Hardy-
Weinberg equilibrium for the two cohorts
analyzed, further confirming the reliability
of the assay.

Recently, some new melting temperature
assay protocols have been developed for real
time PCR genotyping using SYBR Green I
chemistry. Some of them require post-PCR
manipulation (14), increasing the risk of cross
contamination, while others (10) require time-
consuming data handling procedures.

Our MBL2 genotyping melting tempera-
ture assay gave robust and reproducible re-
sults, characterized by very low SD and
verified in blind by direct sequencing, with-
out any manipulation after real time PCR
and no supplementary data handling since
the genotypes were correctly determined by
the Rotor Gene-3000 dissociation protocol
software. Moreover, the use of SYBR Green
I chemistry instead of expensive fluorophore-
labeled probes significantly reduced the cost
of the assay.

We suggest the use of our SYBR Green I
melting temperature assay protocol for rapid
and reproducible MBL2 genotyping in labo-
ratories simply equipped since the protocol
only requires a real time PCR machine.

Figure 1. Melting profile of the
amplicon of MBL2 homozygous
A/A (one peak), heterozygous A/
0 (two peaks) and homozygous
0/0 (one peak) subjects obtained
using the Rotor Gene-3000 dis-
sociation curve software. The
three genotypes are easily dis-
tinguishable.

Table 1. Polymorphism frequencies at the first exon of the MBL2 gene in HIV-1-infected children and
panethnic healthy controls.

HIV-1-infected children (N = 164) Healthy controls (N = 150)

MBL2 genotype frequencies
A/A 90/164 (55%) 102/150 (68%)*
A/0 54/164 (33%) 41/150 (27%)
0/0 20/164 (12%)** 7/150 (5%)

MBL2 allele frequencies
A 234/328 (71%) 245/300 (82%)
0 94/328 (29%)+ 55/300 (18%)

Data are reported as number of patients (% of total).
*P = 0.0234 compared to HIV-1-infected children; **P = 0.0296 compared to healthy controls. +P = 0.0032
compared to healthy controls (chi-square test using 2 x 2 contingency table).

A/A A/0

0/0
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Abstract

The frequencies of four CCR5 promoter polymorphisms, and of the�32 deletion, have been evalu-
ated in Brazilian HIV-1 positive (HIV+) and HIV-1 negative (HIV−) children, both born from HIV-1
positive mothers and healthy controls (HC), with the aim of investigating whether CCR5 polymor-
phisms could be associated to vertical transmission of HIV-1. One hundred and six HIV-1 positive
children and 70 HIV-1 negative children were enrolled from impoverished areas of Recife (Brazil). We
recruited also as healthy controls 104 uninfected children from the same ethnic background, matched
for age and known to be not at risk for HIV-1 infection. CCR5 polymorphisms were detected by
PCR amplification and direct sequencing. Although no significative divergence was found for CCR5
�32, CCR5-59356-C/T and CCR5-59653 C/T polymorphisms, the frequency of CCR5-59353-T/C
and CCR5-59402-A/G genotypes differed among HIV+, HIV− and HC children. The presence of
the CCR5-59353-TT genotype indicated a trend for increased risk of vertical transmission of HIV-1
infection in Brazilian children, while the presence of the CCR5-59402-AA genotype is suggestive for
a protective effect against HIV-1 vertical transmission.
© 2005 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction

The role of chemokines in the inhibition of HIV-1 replication was demonstrated in
1995 (Cocchi et al., 1995) and then CCR5 and CXCR4 were recognized as the most
important co-receptors for HIV-1 cell entry (Alkhatib et al., 1996; Deng et al., 1996;
Feng et al., 1996). Since then, polymorphisms in genes encoding the chemokines have
been analyzed in AIDS patients in order to elucidate their role in HIV-1 infection resis-
tance and pathogenesis (Alkhatib et al., 1996). A deletion of 32bp in CCR5 (∆32)
originates a stop codon resulting in a truncated protein, not expressed on cell surface,
that is associated with resistance to infection in homozygous individuals and delayed
disease progression in heterozygous individuals. The allele and genotype distribution
of CCR5 ∆32 varies among the different geographic areas and has been reported to
be rare in Africa where the HIV-1 epidemic exhibits rapid growth (Martinson et al.,
1997).

In the last few years, several polymorphisms in the promoter region of CCR5 have
been identified, classified into different haplotypes, and associated with AIDS progression
in different ethnic groups such as Caucasian (Martin et al., 1998), Afro-American (An
et al., 2000) and Chinese (Li et al., 2005). Homozygosity for the CCR5P1 haplotype was
associated with a rapid progression to AIDS in both Caucasian and African–American
populations (Winkler et al., 2004). CCR5 genetic polymorphisms are not only associ-
ated to AIDS progression but also to mother-to-child transmission, as reported byJohn
et al. (2001)who evaluated the effect of four CCR5 promoter polymorphisms on sys-
temic and mucosal HIV-1 replication, disease progression and perinatal transmission in
a cohort of 276 HIV-1-seropositive women in Nairobi, Kenya. Likewise, a polymor-
phism (CCR5-59356-T/C) in the regulatory region of the CCR5 gene, has been asso-
ciated to HIV-1 perinatal transmission in African–American children (Kostrikis et al.,
1999).

The effects of CCR5 promoter polymorphisms on levels of expression of CCR5 have
been described by several authors.Shieh et al. (2000)analyzed CCR2 and CCR5 promoter
polymorphisms in a cohort of Chinese volunteers in Taiwan, showing that an increased
number of CD4+ cells expressing CCR5 correlated with CCR5-59029A homozygosity
without the interference of both the CCR2-64 and the CCR5�32 mutations. It has also been
reported that CCR5-2459 (A/G) promoter polymorphism determines CCR5 expression and
predicts the magnitude of HIV-1 propagation, through in vitro infection of peripheral blood
mononuclear cells obtained from healthy Caucasian blood donors with macrophage-tropic
HIV-1 isolates (Salkowitz et al., 2003).

Recently,Li et al. (2005)demonstrated in a Chinese cohort that in the absence of the
CCR2-64I mutation, individuals carrying CCR5P1 haplotype tended to express more surface
CCR5 on monocytes and CD4+ cells (Li et al., 2005).

In our study, we have evaluated the frequencies ofCCR5 ∆32 and four CCR5 promoter
region polymorphisms (59353 T/C,59356 C/T,59402 A/G and59653 C/T) in Brazilian HIV-
1 positive and negative children exposed to infection risk, and healthy controls (HC), with
the aim of investigating whether CCR5 polymorphisms are associated to vertical transmis-
sion.
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2. Methods

2.1. Patients

One hundred and six HIV-1 positive (HIV+) children and 70 HIV-1 negative (HIV−)
children, all born from HIV-positive mothers who underwent neither antiretroviral therapy
during pregnancy nor caesarean section to prevent transmission, were enrolled for this study.
Moreover, 104 uninfected children, from the same ethnic background and matched for age,
were also recruited and employed as healthy controls. There was no evidence of risk of
HIV-1 infection in the last group, since their mothers were HIV-1 negative and they had
never been exposed to the routes of virus transmission.

The three cohorts studied came from impoverished areas of Recife and the environs of
Pernambuco (Brazil) and were admitted at the immunological day hospital of the IMIP
(Instituto Materno Infantil de Pernambuco, Recife, Brazil). The aims of the research and
their importance were explained to all participants and verbal consent was obtained from
the patients.

2.2. DNA extraction

DNA was extracted from EDTA-collected peripheral whole blood using the
GenomePrep kit (Amersham, Piscataway, NJ, USA) following the manufacturer’s instruc-
tions.

2.3. CCR5 genotyping

CCR5 polymorphisms in the 5′UTR region of the gene were detected using PCR ampli-
fication with primers already described in literature (Kostrikis et al., 1999) and direct
sequencing of the amplicons. Sequencing reactions obtained with the BigDye Termina-
tors kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) were run on an ABI 3100 automatic
DNA sequencer (Applied Biosystems) and the results were analyzed with the Seqscape 1.0
software (Applied Biosystems). CCR5�32 polymorphism was revealed by PCR amplifi-
cation and subsequent gel electrophoresis, using primers and protocols reported in literature
(Kostrikis et al., 1999).

CCR5 promoter polymorphisms genotyping was performed and read blinded to the
clinical status of the genotyped child.

2.4. Statistics

Allele and genotype frequencies were obtained by direct gene counting. To assess sta-
tistical significant difference between the groups, a chi-square test with Yates’ continuity
correction has been used on 2× 2 and 3× 2 contingency tables, respectively, for allelic fre-
quency and genotype frequency. When any of the expected frequency in a contingency table
was below 5, so that the approximation used by the chi-square method could be incorrect,
an exact Fisher test was used instead.
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All statistical analyses data were handled with the open-source R package (R Develop-
ment Core Team, 2004).

3. Results

The allele and genotype frequency distribution of the CC-chemokine receptor-5 genetic
polymorphisms (CCR5 ∆32, CCR5-59353-T/C, CCR5-59356-C/T, CCR5-59402-A/G and
CCR5-59653 C/T) have been analyzed in three cohorts of Brazilian children (HIV+, HIV−
and HC) in order to evaluate their influence on vertical transmission of HIV-1. Allele and
genotype frequencies of the polymorphisms in HIV+, HIV− and HC children are shown in
Table 1. All the analyzed populations were in Hardy–Weinberg equilibrium.

The CCR5 ∆32, CCR5-59356-C/T andCCR5-59653 C/T polymorphisms showed no
differences among HIV+, HIV− and HC children, with frequencies similar in the three
groups. The frequency of the�32 allele was extremely low in the three populations analyzed.

The distribution ofCCR5-59353-T/C genotypes showed differences in the three cohorts.
HIV+ children exhibited higher frequencies of the TT genotype (0.36) compared to HIV−
children (0.23) and healthy controls (0.24), pointing toward an increased susceptibility
to vertical transmission of HIV. Since genotype frequencies were not significant (HIV+
versus HC,p = 0.073; HIV+ versus HIV−, p = 0.107),p-value adjustment for multiple
comparisons, a statistical approach that is more conservative than the one we used, was
not required. Allelic comparison, on the contrary, seemed to give significant results when a
simple chi-square test was done on a 2× 2 contingency table (HIV+ versus HC,p = 0.019;
HIV+ versus HIV−, p = 0.033) but the obtained values were still not significant after mul-
tiple comparisonp-value correction done with Bonferroni’s method.

Finally, some differences in the genotype ofCCR5-59402-A/G polymorphisms were
detected in the three groups: HIV− children showed a higher frequency of the AA geno-
type (0.54) compared to HIV+ children (0.41) and healthy controls (0.42). Again, the
differences were not significant (genotype comparison: HIV− versus HC,p = 0.277; HIV+
versus HIV−, p = 0.197. Allelic comparison: HIV− versus HC,p = 0.264; HIV+ versus
HIV−, p = 0.174), but the increased frequency of the AA genotype in HIV− children may
suggest a predisposition for protection against vertical transmission.

4. Discussion

The analysis of five polymorphisms of the CCR5 gene in three cohorts of Brazilian
children (HIV+, HIV− and HC) has allowed identification of a genotype that could be
associated with an increased risk of being infected and another which appears to be involved
in the protection against HIV-1 infection. We focused our attention on the different CCR5
polymorphisms allele and genotype frequencies and first noticed that theCCR5-59356-TT
genotype, previously associated with an increased risk of perinatal HIV− transmission in
AZT-untreated children of Afro-American origin (Kostrikis et al., 1999), did not show any
difference in Brazilian HIV+, HIV− and healthy controls. Moreover, the frequencies of
both T allele and TT genotype were lower in the Brazilian HIV+, HIV− and HC chil-
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Table 1
Genotype and allele frequencies of CCR5 gene polymorphisms in Brazilian HIV-positive children born to HIV-
positive mothers (HIV+), HIV-negative children born to HIV-positive mothers (HIV−) and healthy controls

Healthy controls HIV+ children HIV− children

CCR5 59353 T/C
Genotype frequencies

C/C 29/104 (0.28) 18/106 (0.17) 19/70 (0.27)
T/C 50/104 (0.48) 50/106 (0.47) 35/70 (0.50)
T/T 25/104 (0.24) 38/106 (0.36) 16/70 (0.23)

Allele frequencies
C 108/208 (0.52) 86/212 (0.41) 73/140 (0.52)
T 100/208 (0.48) 126/212 (0.59) 67/140 (0.48)

CCR5 59356 C/T
Genotype frequencies

C/C 94/104 (0.90) 88/106 (0.83) 60/70 (0.86)
C/T 10/104 (0.10) 16/106 (0.15) 10/70 (0.14)
T/T 0/104 (0.00) 2/106 (0.02) 0/70 (0.00)

Allele frequencies
C 198/208 (0.95) 192/212 (0.91) 130/140 (0.93)
T 10/208 (0.05) 20/212 (0.09) 10/140 (0.07)

CCR5 59402 A/G
Genotype frequencies

A/A 44/104 (0.42) 43/106 (0.41) 38/70 (0.54)
A/G 49/104 (0.47) 51/106 (0.48) 25/70 (0.36)
G/G 11/104 (0.11) 12/106 (0.11) 7/70 (0.10)

Allele frequencies
A 137/208 (0.66) 137/212 (0.65) 101/140 (0.72)
G 71/208 (0.34) 75/212 (0.35) 39/140 (0.28)

CCR5 59653 C/T
Genotype frequencies

C/C 74/104 (0.71) 78/106 (0.73) 49/70 (0.70)
C/T 28/104 (0.27) 24/106 (0.23) 20/70 (0.29)
T/T 2/104 (0.02) 4/106 (0.04) 1/70 (0.01)

Allele frequencies
C 176/208 (0.85) 180/212 (0.85) 118/140 (0.84)
T 32/208 (0.15) 32/212 (0.15) 22/140 (0.16)

CCR5 ∆32
Genotype frequencies

wt/wt 99/104 (0.95) 102/106 (0.96) 67/70 (0.96)
wt/�32 5/104 (0.05) 4/106 (0.04) 3/70 (0.04)
�32/�32 0/104 (0.00) 0/106 (0.00) 0/70 (0.00)

Allele frequencies
Wt 203/208 (0.98) 208/212 (0.98) 137/140 (0.98)
�32 5/208 (0.02) 4/212 (0.02) 3/140 (0.02)
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dren than that reported in HIV-1 infected AZT-untreated Afro-American children (allele T
33.3% and TT genotype 22.2%;Kostrikis et al., 1999). Brazilian HIV+ children showed a
frequency of 9% of the T allele, while the TT genotype was extremely rare (2%). Unlike
in the Afro-American cohort, the presence of theCCR5-59356T homozygous genotype
was not a significant independent predictor of vertical transmission in the Brazilian HIV+
children.

No difference was found with HIV+, HIV− and HC Brazilian children for theCCR5-32
deletion; the frequency of the�32 deletion was 2% in all of our three cohorts. The�32 dele-
tion is known to be significantly more prevalent in Caucasians than in African–Americans
and Hispanics (Martinson et al., 1997); our data are concordant with those reported for the
African population, where the�32 deletion is rare.

The Brazilian north-eastern population from Recife has been reported to be derived from
mixing of African, Caucasian and native American populations estimated, respectively, at
44%, 34% and 22% (Alves-Silva et al., 2000). Since all our patients were recruited in
impoverished areas of Recife and environs, the frequency of population mixing could be
lacking some of the Caucasian gene pool as most of the subjects were of African origin or
native Americans.

Moreover, a recent and large meta-analysis has shown that the CCR5�32 polymor-
phism has no effect on the risk of HIV-1 perinatal transmission (Contopoulos-Ioannidis
et al., 2003), suggesting that polymorphisms playing a role in regulating the risk of dis-
ease progression may not necessarily affect also the risk of HIV-1 perinatal transmission.
In this study, it is also suggested that the lack of association between CCR5�32 poly-
morphism and perinatal infection could be explained by the fact that CCR5 expression is
influenced by factors other than CCR5�32; in fact, CCR5 expression levels differ con-
siderably among individuals with the same genotype. The authors also provide evidence
that perinatal transmission could occur via R5X4 or X4 strains able to initiate infection via
CXCR4, an alternative co-receptor for HIV-1. Finally, the route of infection could be an
important factor to explain the lack of association between CCR5�32 polymorphism and
perinatal HIV-1 transmission.

TheCCR5 59653 C/T polymorphism did not show any difference among HIV+, HIV−
and HC children; this nucleotide variation was not involved in HIV-1 vertical transmission
in the Brazilian children population. The analysis of theCCR5-59353-T/C polymorphism
revealed a trend towards of an association of the TT genotype with an increased chance of
being infected and with HIV-1 vertical transmission. Our data are similar to those obtained by
Kostrikis et al. (1999)who demonstrated a significantly lower rate of transmission among
CCR5-59353-C/T heterozygotes andCCR5-59353-C mutant homozygotes compared to
CCR5-59353-T wild-type homozygotes in their AZT-treated children cohort.

The study ofCCR5-59402-A/G polymorphisms also revealed some differences in the
three groups: the AA genotype was more frequent in HIV− children (54% versus 42% in HC
and 41% in HIV+), suggesting a predisposition for protection against vertical transmission.
Our evidence is discordant with the results ofKostrikis et al. (1999)who reported a trend for
a reduced HIV-1 transmission rate to infants who wereCCR5-59402-G mutant homozygotes
compared toCCR5-59402-A wild-type homozygous. Nevertheless, studies in many different
populations are necessary before a postulated genetic association can be trusted to be true
(Ioannidis et al., 2001).
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Our results on CCR5 gene polymorphisms in HIV-1 exposed infected, exposed unin-
fected, and unexposed and uninfected Brazilian children revealed that possession of the
CCR5-59353-TT andCCR5-59402-AA genotypes can influence perinatal HIV-1 transmis-
sion. It has to be noted that the genotype of the mother may have relevance both to HIV
transmission and to the genotype of the neonate. It is arguable that the CCR5 genotype of
the mother could also affect her potentiality to transmit HIV-1 to her children; unfortunately,
neither biological samples from the mothers of HIV1+ and HIV− children, nor the infor-
mation on their viral load at the time of delivery, were available. Another possibility is that
since the CCR5 polymorphisms are associated with AIDS progression, we might expect
higher viral loads in infected women that carry CCR5 polymorphism. As higher viral loads
are related to increased rate of vertical transmission, we may expect to see this relationship
even if there is no direct influence of the polymorphism itself on vertical transmission.
To address these points, a study on an adult population and a study on transmitter against
non-transmitter mothers are required.

The presence of theCCR5-59353-TT genotype indicated a trend for vertical transmission
of HIV-1 infection, while CCR5-59402-AA was suggestive of protection. Nevertheless,
they are not sufficient by themselves to explain completely perinatal transmission in HIV+
Brazilian children: other genetic factors, for example, those related to the innate immunity
(Boniotto et al., 2003; Braida et al., 2004), contribute to vertical HIV-1 transmission.

Finally, in genetic epidemiology, the great number of genetic markers and abundance of
clinical features to which these may be related can be correctly treated only by statistical
meta-analysis which provides a quantitative approach for combining the results of various
studies on the same topic, and for estimating and explaining their diversity (Ioannidis et al.,
2001).
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4.0  CONCLUSÕES GERAIS 
 
 
Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que: 

 

 A maior freqüência do genótipo 00 e do fenótipo 0 em relação ao 

polimorfismo do exon-1 do gene da MBL-2 em mães HIV-1 positivas/ 

crianças HIV-1 positivas sugere um risco de transmissão vertical do HIV-

1 nesta coorte. 

 A maior freqüência do genótipo AA e do alelo A em relação ao 

polimorfismo do exon-1 do gene MBL-2 em mães HIV-1 positivas/ 

crianças HIV-1 negativas sugere ser um fator de proteção para 

transmissão vertical nesta coorte. 

 Polimorfismos de nucleotídeos únicos podem ser genotipados 

rapidamente, com alta sensibilidade e especificidade pela técnica de 

“melting temperature assay” usando a máquina de PCR em tempo real 

Rotor Gene 3000 sem a necessidade de manipulações pós PCR. 

 Não se verificou diferença significativa entre dois dos quatro 

polimorfismos identificados dentro da região promotora do gene CCR5: o 

CCR5-59356-C/T e o CCR5-59653 C/T; e a deleção CCR5-Δ32 em 

crianças brasileiras HIV-1 positivas e negativas filhas de mãe HIV-1 

positivas e crianças não expostas ao vírus, não sugerindo correlação 

com a transmissão vertical. 

 A maior freqüência do genótipo CCR5-59353TT em crianças brasileiras 

infectadas pelo HIV-1 comparado as crianças HIV-1 negativo e crianças 

saudáveis, indica uma tendência ao aumento do risco à transmissão 

vertical do HIV-1. 
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 A maior freqüência do genótipo CCR5-59402-AA em crianças HIV-1 

negativas do que em crianças HIV-1 positiva e crianças saudáveis é 

sugestivo de uma predisposição a proteção contra a transmissão 

vertical. 

 A freqüência do polimorfismo CCR5-Δ32 nas crianças brasileiras foi de 

2% nas três coortes analisadas não mostrando correlação com risco de 

infecção ou  de transmissão materno infantil para o HIV-1. 
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