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CAPÍTULO 1.  INTRODUÇÃO 

1.1.HIV – UM BREVE HISTÓRICO 

A AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, foi primeiro detectada e 

definida nos Estados Unidos em 1981 (Gotlieb et al, 1981), quando pesquisadores de 

Nova York e da Califórnia observaram, entre pacientes homossexuais jovens do sexo 

masculino até então saudáveis, um grupo de doenças raras, como sarcoma de Kaposi, 

infecções oportunistas como a pneumonia causada por Pneumocystis carinii e casos 

inexplicáveis e persistentes de linfadenopatias (CDC, 1981; Gotlieb et al, 1981). 

Todos esses homens tinham em comum um déficit imunológico que resultava numa 

significativa perda de células T-helper que possuem o marcador CD4 (Gotlieb et al, 

1981). 

A partir da observação do grupo de doenças que acometiam os aidéticos e da 

ocorrência da AIDS em grupos de risco bastante diversos (usuários de drogas 

injetáveis, hemofílicos, crianças filhas de mães portadoras do vírus), chegou-se à 

conclusão de que a AIDS seria causada por um microorganismo infeccioso 

transmitido de maneira semelhante ao vírus da Hepatite B (HBV): por contato 

sexual, inoculação com sangue ou com seus subprodutos e transmissão vertical 

(Francis et al, 1983) 

O primeiro relato dando suporte experimental para a associação entre a AIDS 

e um retrovírus ocorreu em maio de 1983, com a publicação de um artigo citando o 

isolamento de um novo retrovírus a partir de um linfonodo de um paciente 

homossexual com múltiplas linfadenopatias (Barre-Sinoussi et al, 1983). Tratava-se 

de um novo vírus HTLV que, por apresentar proteínas com diferenças significativas 
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quando comparadas com as dos vírus então recentemente descritos, HTLV-I e 

HTLV-II, foi denominado HTLV-III. Ainda em 1983, um grupo de pesquisadores 

franceses do Instituto Pasteur isolou um vírus aparentemente desconhecido do grupo 

dos retrovirus, citopatológico para linfócitos, que ficou conhecido como LAV 

(lymphadenopathy-associated virus). Em 1984, pesquisadores de São Francisco 

isolaram um retrovirus a partir de pacientes aidéticos de diferentes grupos de risco. 

Este retrovirus foi denominado ARV (AIDS-associated retrovirus) (Levy et al, 

1984). 

Durante os anos subseqüentes, HTLV-III, LAV e ARV foram isolados de 

diversos pacientes aidéticos. Análises das seqüências nucleotídicas desses três tipos 

de vírus associados à AIDS,  realizadas em 1985, demonstraram que os três 

pertenciam à mesma família retroviral e eram muito similares. Em 1986, o 

International Committee of Viral Taxonomy (ICTV) renomeou os três virus para 

humam immunodeficiency virus (HIV) (Coffin et al, 1986). De acordo com as 

normas internacionais, baseadas principalmente nas propriedades estruturais dos 

vírus e estabelecidas em 1998 pelo ICTV, os vírus conhecidos como HIV pertencem 

à família Retroviridae e ao gênero Lentivirus (do latim, lentus = lento). 

 Foram evidenciados por estudos sorológicos até o momento dois tipos 

antigênicos: HIV -1 e HIV – 2, sendo o tipo 1 o mais virulento e o principal 

responsável pela pandemia da AIDS (Grant & Cock, 2001). O HIV – 2, 

aparentemente menos patogênico, é encontrado quase que exclusivamente no oeste 

da África. 

Cada um dos tipos, HIV-1 e HIV-2, divide-se em diferentes subtipos que se 

distinguem por suas organizações genômicas e relações filogenéticas (Hahn et al, 

 5



2000). O HIV-1, amplamente distribuído por todos os continentes, apresenta enorme 

variabilidade genética, resultado de sua elevada taxa de mutação. Para descrever esta 

variabilidade usa-se o conceito de quasispecies (Domingo et al, 1998), que 

considera o HIV como subpopulações virais, e não como um genoma único. A alta 

taxa de mutação é responsável por originar as inúmeras variantes ou subtipos e, para 

cada subtipo, encontram-se variações que constituem polimorfismos ou regiões de 

hipervariabilidade.  

As variantes genéticas do HIV-1 são diferenciadas através de análises que 

envolvem estudos das seqüências genéticas, principalmente das regiões 

correspondentes aos genes conhecidos como gag, env e pol. Através desse tipo de 

análise, foi possível subdividir o HIV-1 em três grupos: M (main ou major), O 

(outlier) e N (nem M, nem O). O grupo M engloba a maioria dos vírus HIV-1, com 

diversos subtipos filogeneticamente associados (A1, A2, B, C, D, F1, F2, G, H, J e 

K) e formas recombinantes circulantes (CRFs) (Robertson et al, 2000). Estes 

subtipos representam diferentes linhagens do HIV-1 e possuem algumas associações 

geográficas. Os componentes deste grupo chegam a ter 30% de divergência na 

região que codifica para o envelope viral (env). O grupo O parece estar restrito a uns 

poucos países africanos (Camarões, Gabão, Nova Guiné), possui um único subtipo e 

diverge em torno de 50% do grupo M. O terceiro grupo, denominado N, é ainda 

mais restrito e até agora foi encontrado apenas na República dos Camarões. Embora 

haja algumas ambigüidades no sistema de subtipagem, ele descreve padrões de 

agrupamento genético.  

Em meados da década de 80, surgiram os primeiros estudos envolvendo drogas 

antiretrovirais que poderiam ser utilizadas para suprimir a replicação viral. Uma das 
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primeiras drogas a demonstrar potência na atividade anti-HIV in vitro foi a 

azidotimidina (Mitsuya et al, 1985) também conhecida como AZT, um análogo 

nucleosídeo cujo alvo molecular é a enzima viral Transcriptase Reversa (RT). Após 

o AZT, outras drogas de ação antiretroviral visando a RT mostraram-se eficientes, 

entre elas, outros análogos nucleosídicos (didanosine, zalcitabine, lamivudine, 

stavudine, abacavir) e inibidores não análogos de nucleosídeos (nevirapine, 

delavirdine, afavirenz,). A década de 90 conheceu outra classe de inibidores, dessa 

vez tendo a protease, outra importante enzima viral, como alvo molecular. Um dos 

primeiros inibidores de protease a ter seu efeito comprovado foi o Saquinavir 

(Roberts et al, 1990). A ele seguiram-se indinavir, ritonavir, nelfinavir, amprenavir, 

lopinavir, atazanavir e, mais recentemente, tipranavir.  

A maioria dos estudos sobre resistência aos antretrovirais utilizados nos 

regimes terapêuticos, bem como a interpretação de alterações genotípicas nos alvos 

moleculares destas drogas, as proteínas RT e protease, são baseados em dados de 

seqüências de vírus HIV-1 do subtipo B, por ser este o subtipo de maior prevalência 

na Europa e EUA. Entretanto, observa-se que em todo o mundo prevalecem hoje os 

subtipos não-B, sendo o subtipo C o de maior prevalência (Velazquez-Campoy et al, 

2001; Brindeiro et al, 2003). A identificação de mutações em isolados de subtipos 

não-B que podem ser associadas à baixa susceptibilidade do vírus aos antiretrovirais 

pode alterar a interpretação dos testes de resistência. 

As mutações associadas à resistência emergem em padrões complexos não 

aleatórios sendo que diferentes subtipos apresentam padrões distintos de mutações 

(Gonzales et al, 2003). Também podem ser observados padrões diferentes dentro do 

mesmo subtipo quando são comparados isolados de regiões distintas. Gonzales e 
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colaboradores (2003) realizaram uma comparação entre os padrões de mutação do 

subtipo B de isolados do Norte da Califórnia com isolados de outras partes dos EUA 

e da Europa e apontaram algumas pequenas variações nesses padrões conforme a 

região geográfica estudada, apesar de concluírem que essas diferenças não eram 

estatisticamente relevantes. O conhecimento desses diferentes padrões pode orientar 

a prescrição de combinações de drogas antiretrovirais mais eficientes para cada caso, 

pois em conjunto com os dados clínicos do paciente, permitiria a predição de 

resistência genotípica. 

Embora o subtipo prevalente no Brasil ainda seja o B, as prevalências dos 

subtipos F e C vem aumentando significativamente (Brindeiro et al, 2003). Em 

análises recentes de âmbito nacional encontrou-se uma grande proporção de 

infecções por HIV-1 no Sul do Brasil representadas pelo subtipo C (Soares et al, 

2003). A presença deste subtipo também vem aumentando no Rio de Janeiro e em 

São Paulo, quando comparada com estudos anteriores, sugerindo que esteja se 

propagando em direção à região Sudeste do país. 

No estado de São Paulo, prevalece o subtipo B, como ocorre em outras 

regiões do país. Apesar dos inúmeros estudos já desenvolvidos envolvendo este 

subtipo, a análise e descrição das posições de mutações covariantes relacionadas à 

resistência tanto na protease como na RT ainda é uma importante lacuna a ser 

preenchida. O segundo subtipo em prevalência é o F (aproximadamente 10%, 

segundo Brindeiro et al, 2003), para o qual também são necessários estudos sobre 

prevalência e covariação de mutações que permitam um maior conhecimento sobre 

seus padrões característicos.  
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS  

2.1.OBJETIVOS GERAIS 

• Analisar a prevalência das mutações associadas ao tratamento da região 

genômica da protease do subtipo F do HIV-1 em amostras de seqüências 

brasileiras. 

• Analisar a presença de combinações de mutações que possam estar 

associadas ao tratamento no mesmo subtipo também em amostras de 

seqüências brasileiras. 

• Realizar um levantamento sobre as informações referentes à protease do 

subtipo F do HIV-1 contidas no Stanford Drug Resistance Database, o 

principal banco de dados envolvendo as regiões genômicas do HIV que são 

alvos moleculares dos antiretrovirais.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Obter uma seqüência consenso do subtipo F brasileira e compara-la com a 

seqüência consenso do subtipo F (disponível no banco de dados de Los 

Alamos National Laboratory). 

• Observar os polimorfismos naturais e assinaturas moleculares do subtipo F 

em amostras brasileiras. 

• Analisar a prevalência de mutações principais e secundárias em grupo de 

pacientes não tratados com inibidores de protease (IPs). 
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• Analisar a prevalência de mutações principais e secundárias em grupo de 

pacientes tratados com IPs. 

• Verificar a associação das mutações observadas em ambos os grupos com o 

tratamento. 

• Verificar as combinações de mutações mais prevalentes e sua associação com 

o tratamento. 

• Calcular os coeficientes de correlação binomial para as mutações 

estatisticamente associadas ao tratamento com o intuito de fornecer subsídios 

para trabalhos futuros sobre covariação de mutações. 

• Verificar o total de seqüências da região genômica da protease do subtipo F 

do HIV-1 depositadas no Stanford Drug Resistance Database, observando a 

origem de cada paciente infectado, seus esquemas terapêuticos, tempo de 

duração de cada esquema e as freqüências absoluta e relativa de mutações de 

cada seqüência. 

• Obter a média de mutações presentes nos seguintes grupos de pacientes: (A) 

não tratados com inibidores de protease, (B), (C) e (D) tratados 

respectivamente com 1 IP, 2 IPs e 3 IPs. 

• Verificar possível relação entre número de mutações e número de IPs 

utilizados no tratamento, e entre número de mutações e duração do 

tratamento em semanas. 

• Verificar a presença de mutações primárias e secundárias nos pacientes dos 

grupos (A), (B), (C) e (D).  

 

 10



CAPÍTULO 3.  REVISÃO DE LITERATURA 

3.1.MORFOLOGIA, ORGANIZAÇÃO GENÔMICA E CICLO VIRAL DO 

HIV 

 Um vírus convencional geralmente é composto por ácido nucléico e 

capsídeo protéico. O HIV é considerado um vírus complexo por apresentar um 

envoltório de natureza lipoglicoprotéica denominado envelope que recobre o 

nucleocapsídeo (conjunto formado pelo capsídeo e o material genético) (Fig 3.1.). 

Esse envelope constitui-se de uma região voltada para o interior do vírus e outra 

externa, responsável pela afinidade com receptores celulares (Wigg, 2002). Nessa 

região externa, que equivale à superfície do vírus, são encontradas 72 projeções 

contendo trímeros ou tetrâmeros de glicoproteínas. As glicoproteínas gp120 e gp41 

derivam de uma molécula precursora, a gp 160, que é clivada por enzimas do 

aparelho golgiense da célula hospedeira. A gp 120 ou proteína externa da superficie 

(SU) prende-se ao vírus através de interações com a gp41 ou proteína 

transmembrana (TM). É na gp120 que são encontrados os sítios de ligação aos 

receptores celulares e, portanto, importantes domínios a serem neutralizados com a 

finalidade de se interromper o ciclo viral. O complexo gp120-gp41 encontra-se 

mergulhado numa dupla cadeia lipídica derivada das membranas da célula 

hospedeira e onde estão também inúmeras proteínas celulares (Turner e Summers, 

1999). 

Internamente, o envelope é composto por uma capa protéica em que a 

proteína p17 está ligada ao ácido mirístico. Essa capa é responsável por fornecer a 
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matriz, vital para a integridade do vírion1, além de aparentemente ser necessária para 

a incorporação das proteínas do envelope nos virions maduros. 

 

 

 

Figura 3.1. Estrutura do HIV (Wigg, 2002) 

 

 

O nucleocapsídeo possui um formato cônico, típico dos lentivirus, e é 

formado pela proteína p24, além de serem encontradas também as proteínas p6 e p9; 

estas últimas associadas ao material genético. 

Como nos demais retrovirus, o genoma do HIV é composto por duas fitas 

simples de RNA, positivas e idênticas entre si. A presença das duas fitas torna seu 

genoma diplóide, pois cada gene encontra-se duplamente representado. Intimamente 

associadas a essas fitas de RNA, são encontradas três importantes enzimas virais – 

                                                 
1 Virion: partícula viral completa, composta por molécula de ácido nucléico, capa protéica e, às vezes, 
lipídios e açúcares. 
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transcriptase reversa (RT), integrase e protease, as proteínas acessórias nef, vif e vpr 

além das já mencionadas proteínas do nucleocapsídeo – p6 e p9. 

O genoma do HIV tem, aproximadamente, 9,8 Kb, com nove genes que 

apresentam diversas possibilidades de processamentos alternativos (splicings) (Fig 

3.2.), o que permite a síntese de um grande número de diferentes polipeptídeos, 

proteínas e enzimas (Wigg, 2002). Entre esses genes, três são comuns a todos os 

retrovirus: gag, pol e env, e codificam importantes enzimas e proteínas participantes 

diretas da estrutura do vírus ou de seu ciclo viral. Os demais genes são regulatórios 

(tat e rev) e acessórios (nef, vif, vpr e vpu) (quadro 2.1.). Nas extremidades 5’ e 3’ 

encontram-se longas seqüências repetidas ou LTRs (long terminal repeats). 

 
 
 
 

 
 
Figura 3.2. Estrutura genômica do HIV-1 e HIV-2 (Wigg, 2002 – adaptado de Levy, 
JÁ. HIV and the pathogenesis of AIDS, 1994). 
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Quadro 2.1. Proteínas do HIV e suas respectivas funções. 
PROTEÍNA TAMANHO FUNÇÃO 

GAG p24 Proteína do capsídeo 
  p17 Proteína da matriz 
  p9 Proteína associada ao RNA 
  p6 Proteína associada ao RNA 

TRANSCRIPTASE 
REVERSA p66, p51 

Transcrição reversa com função de DNA-polimerase 
RNA-dependente, RNAse H e DNA-polimerase DNA-
dependente . 

PROTEASE p11 processamento das proliproteínas precuroras virais. 
INTEGRASE p32 integração do DNA pró-viral. 
ENVELOPE p120 proteína da superfície do envelope 

  p41 proteína transmembrana 
TAT p14 Transativação 
REV p19 regulação da expressão do RNAm viral 
NEF p27 fator negativo, aumento da infecciosidade 

VIF p23 

aumenta a infecciosidade viral e a transmissão céula-célula; 
auxilia na síntese do DNA proviral e/ou empacotamento do 
vírus 

VPR p15 auxilia na replicação viral 
VPU p16 auxilia na liberação do vírus 

(Adaptado de Wigg, 2002) 

 

O HIV apresenta um acentuado tropismo infectando preferencialmente um 

tipo de célula imune, as chamadas células T ou linfócitos T auxiliares. Essas células 

possuem a molécula CD4 como marcadora de superfície, na qual a proteína do 

envelope gp 120 é capaz de ligar-se. Além das células T, algumas outras células 

como monócitos, células dendríticas e micróglias podem ser alvo do HIV por 

também expressarem a molécula CD4 na superfície de suas membranas (Turner & 

Summers, 1999). Todas essas células, estando ativadas, são mais facilmente 

infectadas porque, além dos receptores CD4, apresentam níveis elevados de 

receptores para quimiocinas, moléculas que servirão de co-receptores para o vírus.  

Ao processo de ligação entre receptores celulares e uma glicoproteína viral dá-se o 
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nome de adsorção. Outra razão para a preferência do HIV por essas células é a 

grande quantidade de fatores de transcrição nuclear expressados por elas, necessários 

para a expressão dos genes do DNA proviral. As células ativadas, uma vez 

infectadas, morrem em poucos dias. As células em repouso também podem sofrer 

infecção, mas apenas ocasionalmente. Essas células em repouso infectadas em 

conjunto com algumas ativadas infectadas que revertem seu estado para o repouso 

constituem os reservatórios latentemente infectados (Turner & Summers, 1999).  

Concluído o processo de adsorção, primeira etapa do ciclo viral, segue-se a 

fusão do envelope viral com a membrana citoplasmática da célula infectada que se dá 

por exposição do domínio hidrofóbico de outra glicoproteína, a gp 41. Após a fusão 

do envelope viral com a membrana, ocorre o desnudamento que consiste na liberação 

do complexo ribonucleoprotéico no citoplasma (Wigg, 2002). É no citoplasma da 

célula hospedeira que a enzima transcriptase reversa (RT) catalisa a síntese de DNA 

a partir do RNA genômico viral.  

Na transcrição reversa, a RT utiliza um RNA transportador (RNAt) que faz 

parte do complexo ribonucleoprotéico do vírus ou um RNAt celular como primer 

para a transcrição das fitas de RNA em uma fita negativa complementar de DNA 

(cDNA) (Turner & Summer, 1999). Outro papel desempenhado pela RT é de 

ribonuclease H, que degrada o RNA e conduz a síntese da fita positiva de DNA. 

Como resultado, o DNA final sintetizado apresenta dupla cadeia. Na síntese de DNA, 

ocorre duplicação das seqüências de ambas extremidades do genoma (3’ e 5’) que 

fixam as LTRs. A dupla cadeia de DNA pode, então, ter dois destinos: permanecer 

no citoplasma na forma circular não integrada, ou ser ativamente transportada para o 

núcleo da célula. No segundo caso, a dupla fita de DNA é parte do complexo de pré-
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integração que parece incluir a matriz, RT, Integrase e Vpr. Pela ação da enzima viral 

integrase, o DNA viral é integrado ao genoma da célula. O genoma viral integrado ao 

genoma celular recebe o nome de provírus.  

A seguir, inicia-se a segunda fase do ciclo que envolve a expressão gênica, o 

empacotamento, o brotamento e a maturação. A expressão gênica começa com a 

síntese de transcritos (RNAs mensageiros ou simplesmente mRNAs) que foram ou 

não processados (spliced e unspliced) e o transporte destes por translação para fora 

do núcleo. Inicialmente, pequenas moléculas processadas de RNA que codificam 

para as proteínas regulatórias Tat, Rev e Nef são sintetizadas (Wigg, 2002). Tat é 

importante como ativadora dos processos transcricionais e Rev é responsável por 

mediar a saída de mRNAs não processados, com seu comprimento total e, também 

de mRNAs com um único processamento. Em ambas as situações, os transcritos 

contém informações necessárias no citoplasma para a síntese e empacotamento das 

proteínas de Gag e Gag-Pol e proteínas Env, Vpu, Vif e Vpr. O complexo resultante 

da ligação de Rev ao mRNA é transportado através de poros nucleares para o citosol 

onde é dissociado. 

No retículo endoplasmático rugoso ocorre a síntese da poliproteína precursora 

das proteínas do envelope – Env (gp160) utilizando o código de mRNA processado 

(spliced) do gene env. A proteína Env sofre uma transformação pós-translacional no 

retículo endoplasmático e o aparelho golgiense promove a clivagem para produzir o 

complexo de glicoproteína trimérica (TM-SU)3. Este complexo é transportado para a 

membrana celular para o início da montagem do vírus. É também no retículo que se 

dá a síntese das moléclulas CD4, integrantes da membrana celular. Para impedir uma 

ligação prematura entre Env e moléculas CD4 no retículo, o que inibiria a 
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translocação dessa proteína para a membrana da célula e, também, a formação do 

complexo TM-SU, as moléculas CD4 são removidas pela proteína viral acessória 

Vpu. Essa proteína liga-se às CD4 ainda no retículo viabilizando sua degradação por 

vias metabólicas que envolvem proteínas celulares (Crise et al, 1990; Margottin et al, 

1998). As moléculas CD4 da superfície da membrana da célula hospedeira são 

removidas pela ação de uma outra proteína viral acessória – Nef; caso contrário, 

também aqui poderia haver chance de ligação prematura entre as proteínas do 

complexo TM-SU e as moléculas CD4.      

O RNA não processado é idêntico ao RNA viral, e, no citoplasma é traduzido 

em proteínas Gag e Gag-Pol. A poliproteína Gag é sintetizada nos ribossomos na 

forma de uma proteína precursora p55. A p55 sofre adição de ácido mirístico e 

origina, através de clivagens proteolíticas, quatro proteínas menores (p24, p17, p9 e 

p6). Uma outra poliproteína precursora Gag-Pol (p160) também miristilada e 

sintetizada por ribossomos livres, dará origem no momento oportuno às mesmas 

quatro proteínas (p24, p17, p9 e p6) além das enzimas transcriptase reversa, integrase 

e protease. A protease é auto-ativada e é responsável pela clivagem dos precursores 

Gag e Gag–Pol na partícula viral durante a maturação que ocorre mais tarde. O gene 

rev parece ainda determinar a quantidade relativa dos mRNAs sem splicing, com um 

único splicing ou vários splicings.  

As poliproteínas estruturais sintetizadas por ribossomos reúnem-se no 

citoplasma com duas moléculas de mRNA não processadas e migram para a 

membrana citoplasmática, nas regiões com acúmulo das glicoproteínas do complexo 

TM-SU, onde o domínio miristilado das poliproteínas Gag direciona uma ligação 

com a membrana celular e interage com a cauda citoplasmática da TM (gp41). 
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Aproximadamente 1200 a 2000 cópias de Gag surgem para formar uma partícula 

imatura, que empacota duas cópias do mRNA não processado. A partícula viral nesse 

momento ainda não é infecciosa e sai da célula pelo mecanismo de brotamento.   

No meio extracelular, as poliproteínas são clivadas pela protease para 

produzir as várias enzimas independentes, assim como as proteínas estruturais da 

matriz, do capsídeo e do nucleocapsídeo. O rearranjo das proteínas estruturais ocorre 

por um processo denominado maturação, a partir do qual a partícula viral assume seu 

formato característico com o nucleocapsídeo em forma de cone. A maturação é 

necessária para formar virions. 
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3.2.O USO DE INIBIDORES QUE INTERFEREM NO CICLO VIRAL  

Atualmente, diversos antiretrovirais licenciados têm como alvo molecular a 

RT ou a protease para o tratamento da infecção pelo HIV-1, dentre eles, oito são 

inibidores de protease, seis são inibidores análogos de nucleosídeos de RT, um é 

inibidor análogo de nucleotídeo de RT e seis são inibidores não análogos de 

nucleosídeos de RT.  

 

3.2.1. A Transcriptase Reversa (RT) e seus inibidores 

A enzima RT é responsável tanto pela polimerização RNA-dependente como 

DNA-dependente do DNA. Consiste de um heterodímero composto por duas 

subunidades – p66 e p51. A subunidade p51 é composta pelos primeiros 450 

aminoácidos do gene RT. A subunidade p66 é composta por todos os 560 

aminoácidos codificados pelo mesmo gene, possuindo, portanto, 450 aminoácidos 

em comum com a subunidade p51. Apesar disso, as duas subunidades têm arranjos 

significativamente diferentes. Enquanto a subunidade p66 contem o sítio ativo e o 

local de ligação do DNA, a subunidade p51 não desempenha atividade enzimática e 

funciona como uma plataforma de sustentação para a p66. A subunidade p66 possui 

cinco subdomínios: finger, palm e thumb, participantes da polimerização, e os 

subdomínios de conexão e de atividade de Rnase H (Huang et al, 1998; Kohtstaedt et 

al, 1992). 

Há duas classes de inibidores de RT em uso: os inibidores análogos de 

nucleosídeos – ITRNs (Quadro 2.1) e os não análogos de nucleosídeos – ITRNNs 

(Quadro 2.2) (Shafer, 2002). Os inibidores do tipo ITRNs são precursores que sofrem 
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trifosforilação pelas enzimas da célula hospedeira. As formas trifosfatadas competem 

com os deoxinucleosídeos trifosfatados naturais (dNTPs) pela incorporação nas 

novas cadeias de DNA sintetizadas, onde causam a terminação dessas cadeias. 

Atualmente há vários ITRNs aprovados e em uso: zidovudine (AZT), didanosine 

(ddI), zalcitabine (ddC), estavudine (d4t), lamivudine (3TC), abacavir (ABV), e 

tenofovir (TDF), este último sendo o único ITRN análogo de nucleotídeo aprovado. 

Como os inibidores análogos de nucleosídeos, este inibidor análogo de nucleotídeo 

precisa ser trifosforilado pela célula hospedeira para ser incorporado à cadeia em 

formação do DNA e impedir sua elongação.  

Os ITRNNs são compostos estrutural e quimicamente diferentes entre si e não 

requerem ativação molecular para manifestar seu efeito antiviral. Ligam-se a um 

local na RT próximo, mas não contíguo ao sítio ativo, e a inibição ocorre por ligação 

não competitiva a resíduos conservados da subunidade p66 que altera a conformação 

estrutural, modificando o sítio ativo da proteína (Spence et al, 1995; Maga et al, 

1997; Joly & Yeni, 1999). Entre os ITRNNs aprovados e em uso estão: nevirapine, 

delavirdine,  efavirenz, loviride e tovirdina (Quadro 2.2.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 2.1. Inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídeos em uso, 
combinações de inibidores, referências e nomenclatura (FDA, 2005). 
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INIBIDORES ANÁLOGOS NUCLEOSÍDEOS REFERÊNCIAS 

AZT; Azidothymidine; Retrovir® ZDV; 
Zidovudine 

Mitsuya H, Weinhold KJ, Furman PA, ST-Clair MH, 
Nusinofff-Lehrman S, Gallo RC, Bolognesi D, Barry 
DW, Broder S. 3'-azido-3'-deoxythymidine (BWA509U): 
an antiviral agent that inhibits the infectivity and cytopathic 
effect of human t-lymphotropicvirus type 
III/lymphadenopathy-associated virus in vitro. Proc Natl 
Acad Scs USA. 82:7096-7100 (1985). 

Didanosine; Videx®; Dideoxyinosine; ddI 

 

Mitsuya H, Broder S. Inhibition of the in vitro infectivity 
and cytopathic effect of human t-lymphotrophic virus type 
iii/lymphadenopathy-associated virus (HTLV-III/LAV) by 
2',3'-dideoxynucleosides. Proc Natl Acad Sci USA, 
83:1911-1915 (1986). 

Zalcitabine; Hivid®; Dideoxycytosine; ddC 
 

Mitsuya H, Broder S. Inhibition of the in vitro infectivity 
and cytopathic effect of human t-lymphotrophic virus type 
III/lymphadenopathy-associated virus (HTLV-III/Lav) by 
2',3'-dideoxynucleosides. Proc Natl Acad Sci USA 83:1911-
1915 (1986).  

Lamivudine; 3TC; Epivir® 
 

Coates JAV, Cammack N, Jenkinson HJ, Mutton IM, 
Pearson BA, Storer R, Cameron JM, Penn CR. The 
separated enantiomers of 2'-deoxy-3'-thiacytidine(bch 189) 
both inhibit HIV replication in vitro. Antimicrob Agents 
Chemother 36(1):202-205 (1992).  

Stavudine; Zerit®; D4T 
 

Lin T-S, Schinazi RF, Prusoff WH. Potent and selective 
in-vitro activity of 3'-deoxythymidin-2'-ene(3'-deoxy-2',3'-
didehydrothymidine) against human immunodefiency virus. 
Biochem Phar 36(17):2713-2718 (1987).  

Abacavir; 1592U89 succinate; Ziagen® 

 

Daluge SM, Good SS, Martin M T, Tibbels SR and 
others, 1592U89 succinate- a novel carbocyclic nucleoside 
analogue with potent, selective anti-HIV activity. abstract; 
Interscience Conference on Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy (ICAAC) (AIDSline 95920688) 1994:7 
(1994).  

Combivir®; Lamivudine & Zidovudine; (-)-
3TC & AZT 

 

Larder BA, Kemp SD, Harrigan PR.. Potential 
mechanisim for sustained antiretroviral efficacy of azt-3tc 
combination therapy. Science 269:696-699 (1995).  

Trizivir®; Abacavir (sulfate) & Lamivudine 
& Zidovudine; ABC & (-)-3TC & AZT 

 

Yuen GJ, Lou Y, Thompson N, Otto V, Allsup T, 
Mahony B, Hutman HW. The bioequivalence of a fixed 
dose triple NRTI combination tablet containing abacavir, 
lamivudine, and zidovudine(abstract 98). 7th Conference on 
Retroviruses and Opportunistic Infections 7:(abstr 98) 
(2000).  
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Quadro 2.2. Alguns dos Inibidores de transcriptase reversa não análogos de 
nucleosídeos em uso, referências e nomenclatura (FDA, 2005). 
 

INIBIDORES NÃO ANÁLOGOS 
NUCLEOSÍDEOS 

REFERÊNCIAS 

Nevirapine; Viramune®; BI-RG-587 
 

MerluzziVJ, Hargrave KD, Labadia M, Grozinger K, 
Skoog M, WU JC, Shih C-K, Eckner K, Hattox S, 
Adams J, Rosehthal AS, Faanes R, Eckner RJ, Koup 
RA, Sullivan JL., Inhibition of hiv-1 replication by a 
nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor. Science 
250:1411-1413 (1990).  

Delavirdine; Rescriptor® ; BHAP der.; 
U90152S 
 

Romero DL, Morge RA, Genin MJ, Biles C, Busso M, 
Resnick L, Althaus IW, Reusser F, Thomas RC, Tarpley 
WG. Bis(heteroaryl)piperzine(bhap) rt inhibs: struct-act. 
relationships of novel substituted indole analogues and the 
identification of monomethanesulfonate(u-90152s). J Med 
Chem 36(10):1505-1508 (1993).  

DMP-266; L-743,726; Sustiva®; 
Efavirenz 
 

Roberts NA, Martin JA, Kinchington D, Broadhurst 
AV, Craig JC, Duncan IB, Galpin SA, Handa BK, Kay 
J, Krohn A, Lambert RW, Merrett JH, Mills JS, Parkes 
KEB, Redshaw S, Ritchie AJ, Taylor DL, ThomasGJ, 
Machin PJ. Rational design of peptide-based hiv proteinase 
inhibitors. Science 248:358-361 (1990).  
 

 

 

3.2.2.  Inibidores de Protease  

A protease do HIV-1, responsável pelo processo pós-translacional das 

poliproteínas virais Gag e Gag-pol, transformando-as nas proteínas estruturais e 

enzimas presentes no virion, é uma protease aspártica composta por dois monômeros 

não covalentemente associados e idênticos entre si de 99 aminoácidos em 

comprimento. Seu sítio ativo assemelha-se ao de outras proteases aspárticas e contem 

a tríade Asp-Thr-Gly nas posições 25-27 (Turner & Summers, 1999). O sítio 

hidrofóbico de clivagem (hydrophobic substrate cleft) reconhece e cliva nove 

diferentes seqüências para produzir a matriz, o capsídeo, o nucleocapsídeo e as 

proteínas p6 da poliproteína Gag, além da protease, TR e integrase a partir da 

poliproteína Gag-pol (Erickson et al, 1999; Miller, 2001). A enzima contem uma 
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região flexível conhecida como flap que se fecha sobre o sítio ativo após a ligação 

com o substrato. 

Os inibidores de protease (IPs) pertencem a uma classe de compostos 

peptidomiméticos que se ligam ao sítio ativo da enzima, e bloqueiam a produção de 

vírus infecciosos de células infectadas através da inibição da clivagem das 

poliproteínas precursoras necessárias para produzir virions. As partículas produzidas 

por células tratadas com IPs contem precursores não processados e são não-

infecciosas (Peng et al., 1989). Há oito IPs aprovados e em uso atualmente: 

saquinavir (SQV), indinavir (IDV), ritonavir (RTV), nelfinavir (NFV), lopinavir 

(LPV), amprenavir (APV), atazanavir (ATV) e tipranavir (TPV). Destes, os mais 

comumente utilizados no Brasil são o nelfinavir, indinavir, saquinavir e ritonavir. 

LPV, APV e ATV são menos freqüentes nos regimes de tratamento e TPV ainda não 

é utilizado no Brasil. RTV é freqüentemente usado combinado a outros IPs porque, 

aparentemente, tem a capacidade de diminuir a metabolização destas outras drogas, 

aumentando, assim, o nível basal de cada uma delas, o que resulta numa maior 

eficiência.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 1.2. Inibidores e combinações de inibidores de protease comumente 
utilizados nos regimes de tratamento, referências e nomenclatura (FDA, 2005). 
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INIBIDOR REFERÊNCIAS 

Saquinavir; Invirase® ; Fortovase®; Ro 31-
8959 
 

Roberts NA, Martin JA, Kinchington D, Broadhurst 
AV, Craig JC, Duncan IB, Galpin SA, Handa BK Kay J, 
Krohn A, Lambert RW, Merrett JH, Mills JS, Parkes 
KEB, Redshaw S, Ritchie AK, Taylor DL, Thomas GJ, 
Machin PJ. Rational design of peptide-based HIV 
proteinase inhibitors. Science 248:358-361 (1990).  
 

Indinavir; Crixivan® 
 

Vacca JP, Dorsey BD, Schleif WA, Levin RB, Mcdaniel 
SL, Darke PL, Zugay J, Quintero JC, Blahy OM, Roth 
E, Sardana VV, Schlabach AJ, Graham PI, Condra JH, 
Gotlib L, Anderson PS, Emini EA, Huff JR, et al. l-
735,524: An orally bioavailable HIV1 protease inhibitor. 
Proc Natl Acad Sci 91(9):4096-4100 (1994).  
 

Ritonavir; Norvir®; ABT-538 
 

Kempf DJ, Marsh KC, Denissen JF, Mcdonald E, 
Vasavanonda S, Flentge CA, Green BE, Fino L, Park 
CH, Kong XP, Plattner JJ, Leonard JM, Norbeck DW et 
al..ABT-538 is a potent inhibitor of human 
immunodeficiency virus protease and has high oral 
bioavailability in humans. Proc Natl Acad Sci USA 
92(7):2484-2488 (1995).  
 

Nelfinavir; Viracept® ; AG1343 
 

KalishV, Kaldor S, Shetty B, Tatlock J, Davies J, 
Hammond M, Dressman B, Fritz J, Appelt K, Reich S, 
Musick L, WU B, Su K. Iterative protein structure-based 
drug design and synthesis of hiv protease inhibitors. Eur J 
Med Chem 30(suppl):s201-s214 (1995).  
 

VX-478; 141W94; Amprenavir; 
Agenerase® 
 

Navia MA, Sato VL, Tung RD. Design of vx-478, a potent 
inhibitor of HIVprotease. Int Antiviral News 3(9):143-145 
(1995).  
 

Lopinavir; ABT-378; Aluviran® 
 

Sham H, Kempf D, Molla A, Marsh K, Wideburg N, 
Chen C, Kati W, Kumar M, Korneyeva M, 
Vasavanonda S, Mcdonald E, Saldivar A, Chernyavskiy 
T, Carillo A, Lyons N, Park C, Stewart K, Plattner J, 
Norbeck D. Design, synthesis and biological properties of 
ABT-378, a highly potent HIV protease inhibitor(session 5, 
abstract 14). 4th Conf Retrovir and Opportun Infect 4:67 
(1997).  
 

Kaletra® Lopinavir & Ritonavir; Aluviran® 
& Norvir®; ABT-378 & ABT-538 
 

Sham HL, Kempf  DJ, Molla A, Marsh KC, Kumar, GN, 
Chen C-M, Kati W, Stewart K, Lal R, Hsu A, 
Betebenner D, Korneyeva M, Vasavanonda S, Mcdonald 
E, Saldivar A, Japour AJ, Leonard JM, Plattner JJ. 
Norbeck, DW; et al., ABT-378, a highly potent inhibitor of 
the human immunodeficiency virus protease. Antimicrob 
Agents Chemother 42(12):3218-3224 (1998).  
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3.3.FALHA TERAPÊUTICA – MUTAÇÕES E RESISTÊNCIA AOS 

ANTIRETROVIRAIS  

Pacientes não tratados previamente que possuem formas de HIV-1 

susceptíveis aos antiretrovirais, quando submetidos à combinação de drogas de duas 

classes diferentes2 podem apresentar uma prolongada supressão viral e reconstituição 

satisfatória do sistema imunológico. Entretanto, a margem de sucesso para atingir e 

manter essa supressão viral é grande. Do paciente, por exemplo, é exigido um grande 

esforço para aderir ao tratamento, que é caro3, incômodo e freqüentemente associado 

a efeitos colaterais desagradáveis. 

Uma outra importante causa para a falha da supressão do ciclo viral e do 

insucesso de futuros tratamentos é o desenvolvimento de resistência às drogas 

antiretrovirais. A evolução dessa resistência num indivíduo depende do tamanho de 

sua população viral, do aparecimento de variação genética, do quanto persiste a 

replicação viral durante a terapia e da seleção de variedades resistentes nesse período 

(Mansky, 1998).  

Nos retrovirus como o HIV, a variabilidade genética tem importantes 

implicações não somente para a diversidade e evolução, mas também para a 

virulência, a patogênese e a habilidade para o desenvolvimento de drogas 

antiretrovirais e vacinas eficientes (Mansky, 1998). A elevada variabilidade dos 

retrovírus baseia-se principalmente na ausência de atividade de correção de erro da 

RT e na ausência de mecanismos eficientes de reparo durante os estágios da 

replicação do genoma viral (Mansky, 1998), e pode ser vista como a combinação da 

                                                 
2 Combinação de duas ou mais drogas de classes diferentes: constitui o coquetel antiretroviral 
prescrito ao paciente, também é chamado de HAART ou Higly Active Antiretroviral Therapy. 
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taxa de mutação por ciclo de replicação, do número de ciclos de replicação, da taxa 

de fixação de mutações e da taxa de recombinação (Coffin, 1996; Zhang & Temin, 

1993). 

A variabilidade genética do HIV-1 ainda é exacerbada pela sua elevada taxa 

de replicação in vivo, pelo acúmulo das variantes que aparecem durante o curso da 

infecção e pela recombinação genética (resultado da infecção de uma mesma célula 

por variantes diferentes do vírus).  

 

3.3.1. Mutação: a base molecular para a resistência aos antiretrovirais 

Mutações são alterações que ocorrem de maneira súbita e hereditária no 

material genético, não podendo ser explicadas pela recombinação da variabilidade 

genética preexistente e, seguindo um conceito mais atual, referem-se apenas a 

alterações detectáveis em nível de genes individuais que resultem ou não em 

alterações fenotípicas (Passaglia, 1996). 

Via de regra, um gene portador de uma mutação representa problemas para o 

organismo, geralmente na forma de alguma enzima ou proteína alterada que não irá 

desempenhar adequadamente seu papel, e a seleção natural, nesse caso, incumbe-se 

de eliminar o tal gene defeituoso, especialmente se este possui um efeito deletério. 

Contudo, as mutações são a fonte básica para a variabilidade genética, matéria-prima 

para a evolução, e algumas delas têm a capacidade de conferir algum tipo de 

vantagem ao organismo. Essas mutações capazes de trazer benefícios podem ser 

recombinadas e rearranjadas de modo que as combinações mais bem adaptadas às 

condições ambientais existentes sejam preservadas. 

                                                                                                                                           
3 Custo do tratamento no Brasil: para o paciente soropositivo no Brasil, o Ministério da Saúde 
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Todo ser vivo sofre um certo número de mutações espontâneas que podem ser 

resultantes de suas interações aleatórias com o ambiente.  A taxa de ocorrência 

dessas mutações espontâneas é característica para cada organismo constituindo seu 

nível basal (background) e é fundamental para a compreensão da estrutura genética 

da população ao longo do tempo e para compreender o curso da evolução (Drake & 

Holland, 1999). No caso específico do HIV, a alta taxa de infecção combinada com 

uma elevada taxa de mutação que ocorre a cada ciclo de infecção leva o paciente a 

apresentar uma mistura diversa e complexa de quasispecies virais, cada uma 

diferindo da outra por uma ou mais mutações (Clavel & Hance, 2004). Nesse 

contexto, se alguma dentre essas mutações conferir algum tipo de vantagem seletiva 

ao vírus, como por exemplo, uma redução em sua susceptibilidade a alguma droga 

antiretroviral, a quasispecies correspondente irá se sobrepor ante as demais seguindo 

um processo darwiniano simples. 

Nos estudos de biologia molecular evolutiva, a expressão taxa de mutação é 

aplicada para estimar a taxa (por geração) de mutação por nucleotídeo, por locus, ou, 

eventualmente, por todo o genoma e mutações seletivamente favoráveis, 

desfavoráveis ou neutras são consideradas. Diferindo desse conceito, a freqüência de 

mutações mede todos os mutantes presentes numa determinada população, 

independente dos eventos de mutação terem ocorrido há muito tempo ou 

recentemente durante o crescimento da população. Pode-se dizer que, no caso de 

uma população submetida a pressões seletivas, a freqüência de mutantes num dado 

tempo reflete não somente a taxa de mutação, mas também a história da população 

antes da seleção ser aplicada (Martinez & Baquero, 2000). As freqüências de 

                                                                                                                                           
providencia tratamento gratuito, porém, o custo para o Estado é bastante elevado. 
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mutação estão entre os parâmetros populacionais mais diretamente mensuráveis, 

embora geralmente faltem informações necessárias para convertê-las em taxas de 

mutação (John W. Drake & Jonh Holland, 1999).    

Estudos desenvolvidos para determinar a extensão da variação em retrovírus e 

estimar a freqüência de mutação baseada em mutações em um único nucleotídeo dão 

suporte à idéia de que os retrovírus de um modo geral evoluem numa taxa um milhão 

de vezes maior do que os genomas de DNA de eucariotos (Richman, 2003). Como 

conseqüência imediata desse fato, verifica-se que a capacidade de um vírus como o 

HIV-1 evoluir em resposta às pressões a que é submetido, por exemplo, quando 

exposto a um coquetel de drogas antiretrovirais, é bem maior do que a capacidade 

humana para evoluir no sentido de alterar seu metabolismo de maneira a conseguir 

suprimir a replicação viral de forma rápida e eficaz. 

No HIV-1, são particularmente comuns as chamadas mutações de ponto ou 

pontuais, que envolvem modificação em um único par de bases do DNA transcrito a 

partir do RNA genômico viral, podendo esta alteração ser uma substituição, uma 

inserção ou, menos comum, uma deleção. As substituições são o tipo mais comum de 

mutação, denominando-se transição quando há a substituição de uma purina por 

outra purina ou de uma pirimidina por outra pirimidina, e transversão quando uma 

purina é substituída por uma pirimidina e vice-versa. Coffin (1995) estimou a 

ocorrência de qualquer possível mutação de ponto por dia em um indivíduo HIV-

positivo não tratado como sendo entre 104 e 105 vezes/dia.  Um estudo realizado por 

Mansky e Temin (1995) determinou uma taxa de mutação para o HIV-1 de 3 x 10-5 

mutações por par de base alvo por ciclo. As mutações mais comumente detectadas 

eram de substituição do tipo transição (G para A e C para T), além de mutações que 
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modificam a estrutura de leitura (frameshift mutations). As frameshift mutations são 

o resultado de deleções ou inserções, e alteram a estrutura de leitura de todas as 

trincas de pares de bases no gene depois da mutação (Passaglia, 1996). 

As trocas devidas a mutações de ponto ocorridas no DNA podem ou não levar 

a uma alteração detectável fenotipicamente. O código genético é degenerado, isto é, 

para alguns aminoácidos há mais de um códon possível (codons sinônimos). Muitas 

vezes, a mutação de ponto leva à substituição de um nucleotídeo por outro que 

resulta num códon sinônimo, não havendo a troca do aminoácido correspondente na 

proteína. Uma outra situação é aquela que envolve a troca do aminoácido por outro, 

sem que ocorra a mudança na estrutura quaternária da proteína, não comprometendo, 

portanto, sua função (mutação neutra). Em ambos os casos, as mutações não têm 

efeito aparente e são denominadas mutações silenciosas. 

Em contrapartida, aquelas mutações que inativam o gene ou tornam seu 

produto defeituoso são conhecidas como mutações diretas (forward mutations). Os 

efeitos dessas mutações diretas podem ser revertidos através de mutações reversas 

que ocorrem no mesmo sítio da mutação original restaurando a seqüência selvagem 

(reversão verdadeira) ou num local diferente do genoma, porém capaz de compensar 

a primeira mutação (Passaglia, 1996).  

A resistência às drogas antiretrovirais depende da facilidade para a aquisição 

de uma mutação particular ou de um grupo de mutações, e do efeito dessas mutações 

de resistência na susceptibilidade da droga. Com base no efeito que exercem na 

suscetibilidade aos IPs, as mutações na protease podem ser classificadas em 

principais (major) e acessórias (também denominadas associadas ou secundárias) 

(Pieniazek et al, 2000). De um modo geral, as mutações principais são as primeiras a 
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serem selecionadas na presença de inibidores, geram efeitos sobre o fenótipo e 

tendem a estar nos principais resíduos de contato para a ligação com os inibidores 

(Johnson, et al 2004). Cada uma das mutações principais, tais como D30N, I50V, 

V82A, I84V/A e L90M, é responsável por conferir elevados níveis de resistência. 

Muitas dessas mutações também são capazes de conferir resistência cruzada, ou seja, 

a resistência a diferentes IPs, mesmo que o paciente nunca os tenha utilizado em sua 

terapia. Um exemplo de mutação que confere resistência cruzada é L90M, que 

comumente aparece quando um indivíduo é submetido à monoterapia com NFV, mas 

que também confere resistência ao SQV, IDV e RTV. 

 A resistência aos IPs pode se dar por dois caminhos possíveis, ambos 

relacionados às alterações conformacionais sofridas na estrutura da protease: 

impedimento da ligação do inibidor ao sítio ativo ou redução do tempo de residência 

do inibidor, ou seja, este liga-se à enzima porém seu tempo de permanência é 

reduzido, impedindo sua atuação de forma eficaz. As mutações principais, no 

entanto, geralmente conferem vantagens adaptativas apenas quando na presença dos 

antiretrovirais. Na ausência destes, os codons selvagens tendem a prevalecer, pois as 

alterações conformacionais conferidas pelas mutações principais são, em sua 

maioria, deletérias. É para compensar os efeitos deletérios das mutações principais e 

aumentar o fitness viral que se faz necessária a presença do segundo grupo de 

mutações, as acessórias (Pieniazek et al, 2000). Estas, sozinhas, conferem pouca ou 

nenhuma resistência fenotípica aos antiretrovirais. Porém, o acúmulo delas pode ter 

um efeito compensatório, reduzindo ou fazendo desaparecer o efeito deletério da 

mutação principal e levando a um aumento no nível de resistência fenotípica aos IPs 

(Pieniazek et al, 2000). 

 30



O quadro 2.1. mostra algumas mutações principais e acessórias comumente 

associadas à resistência aos IPs encontradas na protease do subtipo B do HIV-1. 

 

3.3.2. Polimorfismos 

Além das mutações principais e acessórias, um outro grupo de variações merece 

atenção ao se estudar o HIV: os polimorfismos, que são definidos como variações 

comuns entre indivíduos na seqüência de DNA (The NCBI Handbook, 2002) e estão 

presentes na população viral mesmo na ausência da pressão seletiva exercida pelas 

drogas antiretrovirais (Diaz, 2004). 

Polimorfismos podem ser encontrados em todos os subtipos e há evidências 

mostrando que alguns deles são mais comuns em pessoas infectadas com 

determinados subtipos não-B (Tanuri et al, 1999). Segundo Tanuri (1999), por 

exemplo, a seqüência consenso da protease do subtipo F brasileira difere da 

seqüência consenso do subtipo B americana e da seqüência consenso do subtipo B 

brasileira em oito posições (I15V, E35D, M36I, R41K, R57K, Q61N, L63P E 

L89M), sendo que todas essas mutações ocorrem de forma não muito freqüente como 

variantes naturais da seqüência consenso do subtipo B brasileira.  Geralmente, essas 

variações naturais não são mutações principais que possam conferir elevado nível de 

resistência, mas são, na maioria das vezes, mutações acessórias que podem contribuir 

para aumentar a resistência ou para melhorar o fitness viral.      
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Quadro 2.1. Mutações no gene da protease associadas com resistência aos 
inibidores de protease (IPs), com base na protease do HIV-1 subtipo B.  
          
   

           Inibidores de protease       

Posição M-PIR IDV RTV SQV NFV APV LPV/RTV ATV 
TPV/
RTV 

10 L10F/I/R/V L10I/R/V L10F/I/R/V L10I/R/V L10F/I L10F/I/R/V L10F/I/R/V L10I/F/V L10I/V

20   K20M/R K20M/R       K20M/R K20M/R/I 
K20M/L

/T 
24   L24I         L24I L24I   
30         D30N         
32 V32I V32I V32I     V32I V32I V32I   
33     L33F       L33F L33I/F L33I/F
36   M36I M36I   M36I     M36I/L/V   
46 M46I/L M46I/L M46I/L   M46I/L M46I/L   M46I M46I 
47           I47V I47V/A     
48       G48V       G48V   
50           I50V I50V I50L   
53             F53L     
54 I54V/M/L I54V I54V/L I54V/L   I54L/V/M I54V/L/A/M/T/S I54L I54V 
63             L63P     
71   A71V/T A71V/T A71V/T A71V/T   A71V/T A71V   
73   G73S/A   G73S   G73S G73S G73C/S/T/A   
77   V77I V77I V77I V77I         

82 V82A/F/T/S V82A/F/T V82A/F/T/S V82A V82A/F/T/S   V82A/F/T/S V82A 
V82A/F/

L/T 
84 I84V/A/C I84V I84V I84V I84V I84V I84V I84V I84V 
88         N88D/S     N88S   
90 L90M L90M L90M L90M L90M L90M L90M L90M L90M 

M-PIR, resistência a múltiplos IPs; IDV, indinavir; RTV, ritonavir;  SQV, saquinavir; NFV, 
nelfinavir; APV, amprenavir; LPV/RTV, lopinavir/ritonavir; ATV, atazanavir; TPV/RTV, 
tipranavir/ritonavir. 
As notações em negrito correspondem à posições de mutações principais de acordo com o painel da 
IAS-USA (International AIDS Society –USA) . 
 
 

3.3.3. Vias ou rotas mutacionais. 

A pressão seletiva exercida por uma determinada droga antiretroviral pode 

levar o vírus a desenvolver um grupo de mutações específicas associadas à 

resistência (Molla et al, 1996), constituindo uma espécie de perfil. As mutações que 

constituem cada perfil vão sendo acumuladas passo a passo seguindo uma via ou rota 
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mutacional (pathway) ao longo de vários ciclos replicativos, responsável por 

aumentar gradativamente os níveis de resistência ao inibidor (Molla et al, 1996).   

Um mesmo inibidor pode levar a vias mutacionais distintas, ocasionando 

maiores ou menores dificuldades para a eficiência do tratamento ou mesmo para uma 

eventual terapia de resgate. Um exemplo da situação descrita é a seleção exercida 

pelo NFV. Tratamentos à base desse inibidor selecionam a mutação D30N ou a 

mutação L90M. Raramente ambas as mutações são observadas ao mesmo tempo. 

Quando a rota mutacional inclui a mutação D30N, a terapia de resgate em caso de 

falha terapêutica tem maiores chances, pois esta mutação oferece pouca resistência 

cruzada. Já a via mutacional que envolve a substituição L90M dificulta muito a 

possibilidade de uma terapia de resgate, posto que oferece resistência cruzada a 

quase todos os antiretrovirais (Diaz, 2004). 
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3.4.TESTES PARA MEDIDAS DE RESISTÊNCIA DO HIV-1 AOS 

ANTIRETROVIRAIS 

Estudos prospectivos têm demonstrado que pacientes cujos médicos têm 

acesso a dados sobre resistência, em particular dados genotípicos, respondem melhor 

à terapia do que pacientes-controle cujos médicos não têm acesso aos mesmos dados 

(Baxter et al, 2000). 

Dois tipos de teste podem ser realizados para verificar a presença de 

mutações de resistência em indivíduos infectados pelo HIV-1, os chamados testes 

fenotípicos, que medem a inibição da replicação do HIV pelas drogas in vitro, e os 

testes genotípicos, que envolvem o seqüenciamento de regiões do genoma 

responsáveis por codificar os alvos moleculares dos antiretrovirais. Ambos os 

métodos apresentam vantagens e desvantagens, como será apresentado a seguir. 

 

3.4.1. FENOTIPAGEM 

Para uma análise do tipo fenotipagem, amplifica-se totalmente a região do 

gene pol responsável por codificar a protease, boa parte da região responsável por 

codificar a RT e parte do gene gag do RNA de HIV-1 extraído do plasma do paciente 

(Shafer et al, 2001). O material amplificado pode ser incorporado num vírus 

recombinante que não possui a região pol. Um inóculo desse vírus padronizado é 

utilizado para infectar uma linhagem de células. Isso permite que a replicação viral 

possa ser medida na presença e na ausência de uma escala de diferentes 

antiretrovirais. A susceptibilidade é dada como a concentração da droga necessária 

para inibir a replicação viral em 50% (IC50%) ou em 90% (IC90%). 
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Vírus não recombinantes também podem ser utilizados, porém, enquanto 

análises com vírus recombinantes podem ser feitas utilizando-se plasma, as análises 

com vírus não recombinantes requerem o isolamento de PBMCs – monócitos em 

sangue periférico. Os vírus recombinantes ainda proporcionam outras vantagens: 

permitem o uso de PCR para amplificação da protease e da RT (diminuindo a 

necessidade de cultura viral) e permitem que as análises sejam feitas em condições 

mais controladas por serem vírus manipulados (Shafer et al, 2001). 

Em contrapartida, há alguns problemas associados ao uso desses vírus 

recombinantes. Por exemplo, a resistência aos IPs é resultante de mutações nos sítios 

de clivagem da poliproteína gag-pol. Quatro dos nove sítios de clivagem da protease 

no vírus recombinante vem da amostra viral do paciente, mas cinco vem da 

construção do vírus no laboratório. Se uma amostra viral de um paciente contiver 

mutações compensatórias em algum desses cinco sítios, o vírus recombinante, que 

não possui essas mutações, poderá dar uma resposta imprecisa sobre a 

susceptibilidade aos antiretrovirais. 

Há dois pacotes atualmente em uso desenvolvidos para análises fenotípicas e 

que utilizam vírus recombinantes: Virco (Mechelen, Bélgica) e ViroLogic (South 

San Francisco, CA, USA) (Hertogs et al, 1998; Petropoulos et al, 2000).  

Tanto o método que emprega vírus recombinantes como o que emprega vírus 

não recombinantes esbarram em alguns problemas. Ambos os métodos são caros, 

demorados (levam no mínimo uma semana para gerarem resultados), difíceis de 

serem realizados rotineiramente e os limiares de resistência clinicamente relevantes 

não foram determinados para a maioria das drogas. Outra questão a ser levada em 

conta é que as atividades antiretrovirais in vitro podem diferir das atividades dessas 
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drogas in vivo. Os inibidores de RT Abacavir e didanosina, por exemplo, apresentam 

uma atividade cem vezes menor que zidovudina in vitro; in vivo, no entanto, abacavir 

e, possivelmente também didanosina, são mais potentes que zidovudina (Shafer et al, 

2001). Apesar disso, a fenotipagem tem como grande vantagem a capacidade de 

medir diretamente  o nível de resistência a uma droga específica. 

 

3.4.2. GENOTIPAGEM 

Para fins de análises clínicas, os testes de genotipagem são mais comumente 

utilizados do que os testes fenotípicos. Essa preferência pode ser explicada pela 

maior disponibilidade de testes genotípicos, menor custo e tempo de duração mais 

curto.  Esses testes conseguem dar uma boa visão sobre o potencial para resistência 

emergente porque são capazes de detectar mutações presentes como misturas ainda 

que estejam em taxas muito baixas para afetar a susceptibilidade num teste fenotípico 

(Shafer et al, 2001). A maioria dessas mutações é de ponto, ocorrendo, geralmente, 

nos vírus de pacientes que tomaram drogas antiretrovirais e têm relação com a 

expressão fenotípica da resistência. Testes genotípicos detectam a presença de 

mutações na população de um paciente através da identificação de mudanças nos 

codons que diferem da seqüência genética padrão ou seqüência do “tipo selvagem” 

do HIV-1. A genotipagem pode ainda detectar mutações transicionais que não 

causam resistência por elas mesmas, mas indicam a presença de pressão seletiva de 

drogas.   

A principal fonte de vírus para testes genotípicos envolvendo o HIV-1 é o 

plasma por ser mais facilmente armazenado e processado que as PBMCs. Além 

disso, sabe-se que no plasma a meia-vida do vírus é de seis horas, o que permite o 
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isolamento apenas de vírus com replicação ativa. Outra importante observação é de 

que as seqüências virais presentes no plasma representam apenas as quasispecies 

mais recentemente selecionadas (Shafer et al, 2002). 

Os testes genotípicos envolvem extração do RNA viral, transcrição reversa 

para obtenção de um cDNA e amplificação por PCR de um segmento do genoma 

com mais de 1 Kb e podem ser realizados clonando-se ou não o material amplificado. 

A clonagem geralmente é utilizada para pesquisas que buscam respostas acerca da 

evolução da resistência do HIV-1 aos antiretrovirais. A genotipagem sem clonagem 

envolve sequenciamento direto do produto de PCR, e é utilizada para finalidades 

clínicas por ser mais rápida e exigir menos recursos financeiros. 

Em ambos os testes, com ou sem clonagem, a habilidade para detectar 

variantes menos representadas está relacionada com sua proporção dentro da 

população viral como um todo. No sequenciamento direto dos produtos de PCR, uma 

mistura nucleotídica, característica da presença de diferentes variantes numa amostra, 

pode ser detectada quando o nucleotídeo menos comum estiver presente em pelo 

menos 20% da população viral total.  

 
Nota: O sequenciamento de clones, em geral, dificulta o estudo dos polimorfismos, 

pois, estatisticamente, seria necessária a análise de um grande número de amostras 

para se ter a garantia da visualização das regiões candidatas aos polimorfismos. A 

clonagem de material genético amplificado por PCR num plasmídio ou num 

bacteriófago não garante que cada um dos clones contenha a seqüência de um vírus 

diferente (se o DNA usado para a clonagem foi amplificado a partir de um pequeno 

número de moléculas de cDNA, há o risco de que alguns clones tenham sido 

derivados da mesma fita inicial, e não de vírus diferentes) (Shafer et al, 2002). 
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Para fins de genotipagem, o sequencimento pode ser realizado por 

hibridização ou pelo método de terminação de cadeia com PCR (dideoxynucleotide 

cycle sequencing). 

O sequenciamento por hibridização é uma técnica em que um arranjo (SBH 

chip) de seqüências curtas de nucleotídeos (probes) é posto em contato com uma 

solução de cópias da seqüência de DNA alvo (Preparata & Upfal, 2000). Um método 

bioquímico determina o subgrupo de probes que se encaixam à seqüência alvo (o 

espectro da seqüência) e um método combinatório é usado para reconstruir a 

seqüência de DNA a partir do espectro. 

Foram desenvolvidas algumas ferramentas para sequenciamento do HIV por 

hibridização e dentre elas, duas têm sido usadas com finalidades clínicas. Uma delas 

é Affymetrix GeneChip, capaz de determinar a seqüência completa da protease do 

HIV-1 e os primeiros 1200 nucleotídeos da RT; mas requer conhecimento prévio dos 

polimorfismos mais comuns de um gene. Em função desse pré-requisito, essa método 

é também conhecido como “re-sequenciamento” (Shafer et al, 2002). A outra 

ferramenta é INNO-LIPA HIV-1 (Innogenetics, Ghent, Bélgica), que pode ser 

utilizada para detectar algumas mutações específicas, respectivamente, nos codons 

41, 69, 70, 74, 75, 184 e 215 na RT, e nos codons 30, 46, 48, 50, 54, 82, 84 e 90 no 

gene da protease. A análise com INNO-LIPA é geralmente limitada porque pode 

detectar somente um subgrupo de mutações de resistência e tem uma taxa de 10% de 

resultados que não podem ser interpretados em função de baixa hibridização, o que é 

particularmente passível de acontecer quando mutações incomuns ocorrem em 

codons-chave. 
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O método de sequenciamento do HIV por terminação de cadeia baseia-se nos 

princípios do método tradicional desenvolvido por Sanger e colaboradores (1987) 

que ocorre separando-se moléculas de DNA de fita única de diferentes 

comprimentos, incluindo aquelas que diferem entre si apenas por um nucleotídeo, 

por gel de eletroforese de poliacrilamida. As famílias de moléculas podem ser 

separadas numa série de bandas, representando todos os comprimentos dos 

fragmentos de 10 a 1500 nucleotídeos. A desnaturação do gel de poliacrilamida leva 

à produção de um padrão de bandas, e como as moléculas carregam marcadores 

radioativos, as bandas são visualizadas por autorradiografia.  

Para este procedimento de sequenciamento por terminação de cadeia, é 

necessário um preparado de moléculas idênticas de DNA de cadeia única que 

servirão de molde (template) para a síntese de novas moléculas complementares a 

elas. No caso do HIV, para a promoção do sequenciamento da região genômica da 

protease e da RT por terminação de cadeia, é necessário a preparação de um template 

através de um processo que engloba a extração de RNA viral a partir do plasma do 

paciente, transcrição reversa deste RNA e amplificação do cDNA obtido por PCR 

(polymerase chain reaction – reação em cadeia da polimerase). Os passos envolvidos 

nesse processo são os mesmos independente da utilização de um kit comercial ou do 

uso de reagentes provenientes de diversos fornecedores. A extração de RNA envolve 

concentração do vírus, desestabilização, recuperação e purificação do RNA (Shafer 

etal, 2002). 

Na etapa seguinte, o RNA viral é submetido a uma transcrição reversa para a 

obtenção de um cDNA. O método envolve a utilização de dNTPs (dioxinucelotídeos-

fosfato), uma RT comercial e um primer de DNA. O cDNA obtido é, então, 
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amplificado por PCR, um passo necessário para se obter a quantidade ideal de DNA 

para o sequenciamento. Em muitos procedimentos de sequenciamento, realiza-se a 

chamada RT-PCR, em que a transcrição reversa e a PCR ocorrem num único passo. 

 Preparado o template (cDNA amplificado por PCR), tem início o 

procedimento de sequenciamento propriamente dito que se passa como se fosse uma 

síntese de DNA. Para isso, é necessário que estejam presentes várias moléculas de 

um oligonucleotídeo de pequeno comprimento, capaz de ligar-se à mesma posição 

em cada uma das cadeias de DNA. Este oligonucleotídeo age como um iniciador 

(primer) do processo de síntese de DNA, e sua seqüência é estabelecida pelo 

pesquisador conforme a necessidade do experimento. Além do primer, o 

procedimento exige a presença de uma enzima DNA-polimerase, dos quatro tipos de 

desoxinucleotídeos trifosfato – dATP, dCTP, dGTP e dTTP – como substratos, e, 

também, de uma pequena quantidade de nucelotídeos modificados (análogos 

didesoxinucleotídeos - ddNTPs). Numa síntese tradicional de DNA, apenas os 

desoxinucleotídeos (dNTPs) estariam presentes como substrato, e as novas moléculas 

formadas teriam exatamente o comprimento dos moldes (templates). No 

sequenciamento por terminação de cadeia, no entanto, como estão presentes também 

os ddNTPs, as moléculas formadas terão diferentes tamanhos. A DNA polimerase 

não discrimina entre dNTPs e ddNTPs. Dessa forma, o didesoxinucleotídeo pode ser 

incorporado à cadeia em formação, o que provoca a parada da síntese porque não 

possui o grupo 3’ – hidroxila, necessário para a conexão com o próximo nucleotídeo.  

Tomando-se como exemplo uma reação em que ddATPs estejam presentes, a 

síntese da cadeia pára sempre em posições apostas às timinas do DNA template. 

Como também estão presentes, e numa maior quantidade, os dATPs, nem sempre a 
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síntese pára na primeira timina. Aleatoriamente, para algumas moléculas a síntese 

poderá parar na primeira timina, enquanto que para outras poderá parar na segunda 

ou nas demais, conforme a posição em que um ddATP é incorporado. Isso explica a 

produção de fragmentos de diferentes tamanhos. 

Para a separação dos fragmentos através do gel de eletroforese, o grupo de 

moléculas geradas em presença de ddATP é colocada numa canaleta do gel, 

enquanto os grupos gerados nas presenças de ddCTP, ddGTP e ddTTP são colocados 

em três canaletas adjacentes. Pode-se ler a seqüência diretamente a partir das 

posições das bandas do gel. A banda que se mover para a posição mais distante 

representa a menor molécula de DNA, sendo esta a cadeia terminada pela 

incorporação de uma ddNTP na primeira posição do template. Assim, por ordem de 

tamanho, a seqüência pode ser continuada até a região do gel onde as bandas 

individuais não possam ser separadas.   

Atualmente, os procedimentos de sequenciamento são automatizados e 

podem ser realizados com o uso de terminadores de cadeia (ddNTPs) ou  de primers 

capazes de emitir   fluorescência.  No caso de sequenciamentos por terminadores de 

cadeia, cada um dos 4 ddNTPS (A, C, T e G) emite fluorescência num determinado 

comprimento de onda, e essa emissão é detectada pelo sequenciador.  

Estão disponíveis dois pacotes especiais para o procedimento de 

sequenciamento do HIV-1: Applied Biosystems ViroSeqTM HIV-1 Genotyping 

System, que inclui reagentes e protocolos para todos os passos, da extração de RNA 

à geração de um relatório de genotipagem, e Visible Genetics TRUGENETM HIV-1 

Genotyping Kit, específico para o sequenciamento da região da protease e da RT e 

que não inclui reagentes para a extração de RNA (Shafer etal, 2002). 
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CAPÍTULO 4.  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

4.1.CASUÍSTICA  

Para a análise de prevalência de mutações, associação destas com o 

tratamento e verificação das combinações de mutações estatisticamente associadas ao 

tratamento em amostras brasileiras, foram utilizados dois grupos de seqüências da 

região genômica correspondente à protease do HIV-1 subtipo F. O primeiro grupo foi 

composto por 35 seqüências nucleotídicas provenientes de isolados de pacientes 

tratados com esquemas terapêuticos diversos, incluindo inibidores de transcriptase 

reversa e de protease. As 35 seqüências foram fornecidas pelo Laboratório de 

Retrovirologia da Universidade Federal de São Paulo, integrante da RENAGENO – 

Rede Nacional de Genotipagem4, responsável pelo sequenciamento e subtipagem das 

amostras. Estas seqüências estavam acompanhadas dos respectivos protocolos dos 

pacientes contendo a descrição do último regime de tratamento e também dos 

anteriores, informações sobre a duração de cada tratamento, carga viral, contagem de 

CD4, gênero e estado clínico do paciente, além do termo de consentimento. O 

segundo grupo, utilizado para efeito de comparação, foi composto por 37 seqüências 

polipeptídicas de isolados de pacientes não tratados com inibidores de protease 

obtidas a partir do banco de dados referentes ao HIV e resistência às drogas 

antiretrovirais da Universidade de Stanford, Califórnia (Stanford University HIV 

Drug Resistance Database, http://hivdb.stanford.edu). Os números de acesso do 

                                                 
4 RENAGENO - A Rede Nacional de Genotipagem tem como objetivo principal instalar uma rede de 
laboratórios para realizar exames de genotipagem em pacientes da rede pública de saúde infectados 
pelo HIV. Esses laboratórios estarão distribuídos segundo capacidade técnica instalada e de acordo 
com o número de pacientes em uso de ARV, nas diferentes macrorregiões do País.  
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GenBank das seqüências dos pacientes não tratados com IPs encontram-se no Anexo 

A. 

Para verificar a necessidade de uma seqüência consenso brasileira para a 

região genômica da protease do subtipo F, foi utilizada para comparação a seqüência 

consenso deste subtipo disponível na base de dados de Seqüências de HIV do 

Laboratório Nacional de Los Alamos, EUA (http://hiv-web.lanl.gov/content/hiv-

db/mainpage.html). 

As informações referentes à região genômica da protease do HIV-1 subtipo F 

contidas no banco de dados referentes ao HIV e à resistência às drogas antiretrovirais 

da Universidade de Stanford foram analisadas utilizando-se as 227 seqüências 

polipeptídicas de isolados de 223 pacientes infectados com o subtipo F do HIV-1 

disponíveis, cujos números de acesso encontram-se no Anexo B. 

A tradução e os alinhamentos de seqüências, quando necessários, foram 

realizados com o programa BioEdit Sequence Alignment Editor (Isis 

Pharmaceuticals, Inc.). Os testes estatísticos foram realizados pelos programas 

Microsoft Excel 97 SR-1 e  Minitab Release 14. Statistical Software. 

 
4.2.MÉTODOS 

As 37 seqüências polipeptídicas de isolados de pacientes infectados com o 

subtipo F do HIV-1 não tratados com IPs obtidas do banco de dados de Stanford 

foram alinhadas, possibilitando a construção de uma seqüência consenso denominada 

subFBr, que foi comparada com a consenso do subtipo F disponível na base de dados 

de Los Alamos e, também, com as seqüências consensos do subtipo B americana e 

brasileira (Tanuri et al, 1999). Como foram observadas algumas diferenças entre 
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ambas, a subFBR foi a escolhida para ser utilizada na  obtenção das freqüências de 

substituição nos dois grupos de seqüências – não tratados com IPs e tratados com 

IPs. 

Para a verificação das freqüências de substituição em cada uma das 99 

posições da protease no grupo de seqüências de pacientes não tratados com IPs, as 

mesmas 37 seqüências foram novamente alinhadas, agora com a consenso subFBr. 

As 35 seqüências de isolados de pacientes tratados com IPs, fornecidas pelo 

Laboratório de Retrovirologia da UNIFESP, foram alinhadas e traduzidas para que 

também pudessem ser comparadas à consenso subFBr e para que fossem obtidas as 

freqüências de mutação em cada uma das 99 posições da protease. 

A associação com o tratamento foi verificada através do teste qui-quadrado e 

teste exato de Fisher, conforme o caso, para 93 mutações observadas na protease. 

Ambos os testes foram baseados em tabelas de contingência dois por dois contendo o 

número de isolados de pessoas tratadas e não tratadas e o número de isolados com e 

sem mutação para uma dada posição. Para controlar a taxa da falsa descoberta (False 

Discovery Rate ou FDR), foi aplicado o método de Benjamini e Hochberg 

(Benjamini & Hochberg, 1995). Foram utilizados dados de literatura e de banco de 

dados (http://hivdb.stanford.edu/) para a confirmação de posições já descritas como 

associadas à resistência aos IPs.  

Foi feito o levantamento do regime de tratamento a que foi submetido cada 

um dos pacientes e foram observados os grupos de mutações presentes nas 

seqüências de pacientes que receberam um único tipo de IP com o objetivo de se 

detectar mutações ou grupos de mutações comuns a estes pacientes. 
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As mutações apontadas pelos testes anteriores como estatisticamente 

associadas ao tratamento foram combinadas duas a duas e a freqüência de cada 

combinação foi verificada tanto no grupo de seqüências de pacientes não tratados 

com IPs como no grupo de pacientes tratados com IPs. Para a verificação da 

associação de uma dada combinação com o tratamento foi aplicado o teste exato de 

Fisher. As regiões que apresentavam misturas foram excluídas desta análise porque 

seria impossível determinar se as mutações estavam presentes no mesmo genoma ou 

não. Para cada uma das combinações, foi ainda calculado o coeficiente de correlação 

binomial (phi) e a probabilidade da combinação ter ocorrido por acaso, supondo-se 

casualidade e eventos independentes no genoma. Os coeficientes de correlação 

binomial foram calculados para todas as combinações apontadas como 

estatisticamente associadas ao tratamento e também para aquelas combinações 

citadas em literatura como possíveis candidatas à covariação na protease do subtipo 

B, mas que eventualmente, neste trabalho, não alcançaram significância estatística 

para a associação com o tratamento. 

Para os 35 pacientes tratados com IPs dos quais foram analisadas as 

seqüências, foi verificado se havia diferença estatisticamente significante entre a 

proporção de homens e de mulheres. Esta análise foi realizada através de uma 

distribuição binomial com parâmetros p = 0,5 e n = 35.  

A partir de Stanford HIV Drug Resistance Database, foi obtido um total de 

227 seqüências de isolados da região genômica correspondente à protease de 223 

pacientes infectados com o subtipo F do HIV-1. Foi feito o levantamento do país de 

origem de cada paciente, do regime de tratamento com a duração em semanas a que 

foi submetido e das freqüências absoluta e relativa de mutações por isolado. 
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Foi calculada a média de mutações presentes em quatro grupos de pacientes 

(A, B, C e D), conforme o número de IPs utilizados no tratamento: 0 IP (nenhum 

inibidor de protease), 1 IP, 2 IP e 3 IP (não foram calculadas as médias para 4IP e 5 

IP porque o número de pacientes com estes esquemas de tratamento foi muito baixo 

– 3 e 1, respectivamente). Foi realizada uma análise de regressão linear para verificar 

uma possível relação entre o número de mutações presentes e o número de IPs 

utilizados. Outra análise de regressão linear foi realizada para verificar a 

possibilidade de relação entre número de mutações e tempo de tratamento. Em 

ambos os casos foi calculado também o valor do coeficiente de correlação de Pearson 

com os respectivos p-valores.   

 

Obs: As mutações listadas no banco de dados têm como referência a 

seqüência consenso do subtipo B. Muitas dessas mutações são, na verdade, 

assinaturas moleculares do subtipo F. Para efeito das análises de regressão e 

cálculo da média de mutações para cada grupo de pacientes, as assinaturas 

moleculares do subtipo F não foram consideradas mutações, e levou-se em conta 

apenas aquelas que diferem da seqüência consenso F que consta da base de dados 

de Los Alamos. 

 

Em cada um dos seis grupos de pacientes, foi feito um levantamento da 

freqüência de mutações classificadas como principais e acessórias. 

Métodos Estatísticos 
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4.2.1. Qui-quadrado 

As variáveis “número de mutações”, “número de pacientes tratados”, 

“número de pacientes não tratados” e número de combinações de mutações” são 

variáveis discretas resultantes de contagens que podem ser dispostas em tabelas. 

Entre os testes disponíveis para analisar tabelas de contagens, o qui-quadrado é um 

dos mais comumente utilizados, podendo ser aplicado quando o objetivo é testar a 

hipótese de homogeneidade (que supõe igualdade de proporções nas caselas da 

tabela) e, também, quando se deseja verificar a existência de associação entre as 

variáveis envolvidas, sendo que neste caso a hipótese nula (Ho) a ser testada é a da 

não associação (Menezes, 2004).  A análise da associação de uma dada mutação com 

o tratamento enquadra-se nesta segunda aplicação. 

Este tipo de análise baseia-se na construção de uma tabela de contingência 

dois por dois, sendo que, para este trabalho, foi necessária a construção de uma 

tabela como a mostrada a seguir para cada mutação testada: 

 

 

Tabela 4.1. Número de pacientes tratados e não tratados com IPs em função da 
presença ou ausência da mutação. 

 Tratados com IPs Não tratados com IPs Total 

Com mutação a b e 

Sem mutação c d f 

Total g h i 

 

Neste caso, a hipótese nula a ser testada era: 

 Ho: a presença da mutação não tem associação com o tratamento. 
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Para a condução do teste, os valores observados desta tabela foram 

comparados com valores que seriam esperados supondo Ho verdadeira e mantendo-

se fixos os totais marginais, ou seja, ter ou não recebido tratamento não iria interferir 

na presença da mutação. Sendo assim, a probabilidade de um paciente tratado ter 

uma determinada mutação seria igual à probabilidade de um paciente não tratado ter 

a mesma mutação. Os valores esperados foram obtidos com base nessas 

probabilidades que podem ser escritas como se segue: 

P1{ter a mutação | Ho  e  ser paciente tratado| Ho}= 

P{ter a mutação | Ho} x P{ ser paciente tratado| Ho}= 

i
e

 x 
i
g

 = 2
i
eg

 

P2{ter a mutação | Ho  e  ser paciente não tratado| Ho}= 

P{ter a mutação | Ho} x P{ ser paciente não tratado| Ho}= 

i
e

x 
i
h

 = 2i
eh

 

P3{não ter a mutação | Ho  e  ser paciente tratado| Ho}= 

P{não ter a mutação | Ho} x P{ser paciente tratado| Ho}= 

i
f

 x 
i
g

 = 2i
fg

 

P4{não ter a mutação | Ho  e  ser paciente não tratado| Ho}= 

i
f

 x 
i
h

 = 2i
fh
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Portanto, a proporção de pacientes que se esperaria em cada casela da tabela é 

igual ao produto das proporções da linha e coluna correspondentes, e o número 

esperado de pacientes na mesma casela é igual à proporção multiplicada pelo total 

geral (i). A primeira casela, por exemplo, é dada por: 

 

P1 x  i = 2
i
eg

 x i = 
i

eg
  

 

Repetindo-se o mesmo procedimento para as demais caselas, tem-se a 

seguinte tabela de valores esperados: 

 

Tabela 4.2. Valores esperados de pacientes tratados e não tratados com IPs em 
função da presença ou ausência da mutação, sob a hipótese Ho. 

 Tratados com IPs Não tratados com IPs Total 

Com mutação 

i
eg

 
i

eh
 

e 

Sem mutação 

i
fg

 
i
fh

 
f 

Total g h i 

 

 

Para a obtenção da estatística qui-quadrado (χ2), basta somar as diferenças 

dos quadrados dos valores observados e esperados divididos pelos respectivos 

valores esperados: 
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χ2 = 






 −

a
aa

E
)EO( 2

 + 






 −

b
bb

E
)EO( 2

 + 






 −

c
cc

E
)EO( 2

 + 








 −

d
dd

E
)EO( 2

 

Por se tratar de uma tabela de contingência dois por dois, com os totais 

marginais fixos, tem-se um grau de liberdade (ao se conhecer uma das contagens da 

tabela, as demais ficam automaticamente determinadas). Trabalhando com um nível 

de significância de 5% (α ≤ 0,05), os valores de χ2 obtidos para cada tabela foram 

comparados com o valor crítico correspondente a 5% da tabela da distribuição qui-

quadrado com um grau de liberdade. A hipótese Ho de independência entre as 

variáveis foi rejeitada todas as vezes que o valor obtido para a estatística χ2 foi maior 

que o valor crítico. 

Nas tabelas de contingência dois por dois em que os totais marginais estão 

fixos e as contagens esperadas são maiores ou iguais a 5, recomenda-se o uso da 

correção de Yates para o cálculo da estatística χ2. Esta correção consiste em subtrair 

o valor ½ de cada diferença em valor absoluto O – E : 

χ2 = 
a

aa

E

)EO( 2
2
1

−−
 + 

b

bb

E

)EO( 2
2
1

−−
 + 

c

cc

E

)EO( 2
2
1

−−
 + 

d

dd

E

)EO( 2
2
1

−−
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Esta correção foi aplicada a cada uma das tabelas construídas e analisadas 

pelo teste do qui-quadrado. 

O procedimento deste teste foi realizado utilizando-se o pacote estatístico 

Minitab versão 14, que forneceu também os valores de p para cada teste executado. 

 

4.2.2. Teste exato de Fisher 

Quando o valor esperado de uma casela numa tabela dois por dois é menor 

que 5, recomenda-se o uso do teste exato de Fisher (Menezes, 2004). As tabelas da 

maioria das mutações analisadas e todas as tabelas das combinações de mutações 

encontravam-se nesta situação.  

Este teste consiste no cálculo da probabilidade de serem encontradas tabelas 

tão ou mais extremas que a tabela observada sob a hipótese nula. Para isso, as 

probabilidades da tabela observada e das mais extremas são somadas, resultando na 

probabilidade procurada. 

Para que fossem encontradas as tabelas mais extremas para cada tabela 

observada, bastou diminuir o valor da casela de menor contagem gradativamente de 

uma unidade até que seu valor fosse zero. Como os totais marginais estavam fixos 

sob a hipótese nula, alterando-se o valor dessa casela, automaticamente encontrava-

se o valor das demais. 

Tomando-se como exemplo a mutação M46I, a tabela observada foi a 

mostrada a seguir: 
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Tabela 4.3. Número de pacientes tratados e não tratados em função da presença ou 
ausência da mutação M46L. 

 Tratados com IPs Não tratados com IPs Total 

Com mutação 3  (a) 1 (b) 4 (a + b) 

Sem mutação 28 (c) 36 (d) 64 (c + d) 

Total 31 (a + c) 37 (b + d) 68 (N) 

 

 

A probabilidade dessa tabela sob a hipótese de nulidade (não associação entre 

a presença da mutação e o tratamento) foi dada por: 

 

P1{a, b, c, d} = 
!d!c!b!a!N

)!db()!ca()!dc()!ba( ++++
 

 

P1{a, b, c, d} = 
!!!!!

!!!!
36281368

3731644
 = 0,2042 

 

Neste caso, havia apenas uma tabela com valores mais extremos, que é 

mostrada a seguir: 

 

Tabela 4.4. Valores mais extremos para o número de pacientes tratados e não 
tratados com IPs em função da presença ou ausência da mutação M46L. 

 Tratados com IPs Não tratados com IPs Total 

Com mutação 4  (a) 0(b) 4 (a + b) 

Sem mutação 27 (c) 37 (d) 64 (c + d) 

Total 31 (a + c) 37 (b + d) 68 (N) 
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A probabilidade desta tabela sob a hipótese de nulidade é dada por: 

 

P2{a, b, c, d} = 
!d!c!b!a!N

)!db()!ca()!dc()!ba( ++++
 

 

P1{a, b, c, d} = 
!!!!!

!!!!
37270468

3731644
 = 0,3864 

Somando-se P1 e P2 obtém-se o valor 0,5906, correspondente ao valor p do 

teste exato de Fisher, e que lava à aceitação da hipótese de independência do 

tratamento. 

O mesmo procedimento descrito foi utilizado para analisar a associação das 

combinações de mutações com o tratamento. 

Todas as análises envolvendo o teste exato de Fisher foram realizados com o 

programa Microsoft Excel 97 SR-1.  

 

4.2.3.  Controle da taxa da falsa descoberta – o método de Benjamini e 

Hochberg 

 

Quando em busca de múltiplas inferências, os pesquisadores tendem a 

selecionar aquelas estatisticamente significantes para enfatizar, discutir e dar suporte 

a conclusões. A utilização de procedimentos de inferência único pode resultar numa 

elevada taxa de falsos positivos (taxa da falsa descoberta ou false discovery rate- 

FDR), taxa essa que necessita ser controlada em muitos casos. Porém, as formas 

clássicas para se realizar esse controle são trabalhosas, o que as tornam pouco 
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utilizadas. Além disso, muitos pesquisadores não distinguem as situações em que 

esse controle é, de fato, necessário.    

Para se fazer essa distinção, serão colocados dois exemplos de problemas 

envolvendo comparações múltiplas. No primeiro, deseja-se comparar dois 

tratamentos para uma determinada doença, um padrão, já em uso, e outro recém 

descoberto, e a comparação entre ambos envolve uma série de aspectos, cada um 

deles sendo testado em separado. Neste exemplo, está envolvida uma única decisão 

final que será baseada em múltiplas inferências. As conclusões sobre os muitos 

diferentes aspectos do novo tratamento são interessantes por si só, mas todo um 

grupo de descobertas (rejeições da hipótese nula) será utilizado para se chegar à 

conclusão final. Como uma pequena proporção de erros não implicará na validade da 

conclusão final, não há a necessidade do controle da probabilidade de qualquer erro. 

No segundo exemplo, dois tratamentos, A e B, para uma determinada doença 

são comparados quanto à sua eficiência em diferentes faixas etárias. Agora, o que 

está envolvido são múltiplas decisões em separado sem resultar numa decisão final 

única (o tratamento A pode ser mais eficiente para determinadas faixas etárias, 

enquanto o tratamento B pode ser mais adequado para outras, podendo, também 

acontecer de ambos levarem aos mesmos resultados em algum grupo). Numa análise 

deste tipo, é interessante descobrir o maior número de diferenças (“descobertas 

estatísticas”), porém é importante que se cometa o menor erro possível, ou seja, que 

seja controlada a taxa de “falsas descobertas” (FDR). 

A análise da associação das várias mutações e também das combinações de 

mutações com o tratamento assemelha-se ao segundo exemplo: cada mutação ou 
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combinação de mutações foi testada individualmente quanto a estar ou não associada 

ao tratamento e, para cada uma delas, foi tomada uma decisão. 

Benjamini e Hochberg (1995) propuseram um método bastante simples para o 

controle da FDR em contraposição aos trabalhosos métodos até então utilizados. 

Esse método foi utilizado por Wu e colaboradores (2003) num extenso trabalho sobre 

padrões de mutações associadas ao tratamento e correlação estrutural na protease do 

subtipo B do HIV-1. Para uma melhor compreensão deste método que propõe o 

controle da FDR, proposto por Benjamini e Hochberg, é interessante se fazer uma 

definição formal para esta taxa. Para tanto, considera-se o problema de testar 

simultaneamente n hipóteses nulas, das quais no são verdadeiras. Seja R o número de 

hipóteses rejeitadas. A tabela 3.5. resume a situação de uma maneira tradicional. 

Assume-se que as n hipóteses específicas são conhecidas. R é uma variável aleatória 

observável; U, V, S e T são variáveis aleatórias não observáveis. Se cada hipótese 

nula individual é testada separadamente em um nível α, então R = R(α) aumenta 

conforme o  α. As letras minúsculas são usadas para os valores reais das variáveis.  

 
 
 
Tabela 4.5. Números de erros cometidos quando se testam n hipóteses nulas 
 Declaradas não 

significantes 
Declaradas 

significantes 
total 

Hipóteses nulas 
verdadeiras 
 

U V no 

Hipóteses nulas 
falsas 

T S n – no 

    
Total n – R R n 
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A proporção de erros cometidos por rejeitar erroneamente hipóteses nulas 

pode ser dada pela variável aleatória Q = V(V + S): proporção de hipóteses nulas 

erroneamente rejeitadas. Naturalmente, Q = 0 quando V + S = 0, uma vez que 

nenhum erro ou falsa rejeição terá sido cometido. Q é uma variável desconhecida, 

pois v e s não são conhecidos, tão pouco q = v/(v + s) é conhecido, mesmo após o 

experimento e análise dos dados. A FDR  eQ  é definida como sendo a esperança de 

Q: 

 

eQ  = E(Q) = E{V/(V + S)} = E(V/R) 

 

Em oposição à correção de Bonferroni para múltiplas análises e controle da 

FDR que divide o nível de significância pelo número de hipóteses testadas (n), o 

método de Benjamini e Hochberg ordena os valores de p e cada hipótese (i) do 

espectro é comparada com o nível de significância (que passa a corresponder à FDR) 

multiplicado por i/n. 

No caso da análise da associação das mutações com o tratamento, foram 93 as 

mutações testadas, portanto, 93 hipóteses (n=93), cada qual com seu respectivo p-

valor. Os 93 p-valores foram ordenados de forma crescente (p(1), p(2).......p(93)). 

Usando o controle da FDR com q = 0,05 (α ≤  0,05), cada valor p(i) foi comparado 

com 
93
05,0 i , começando por p(93), em seguida p(92) e assim por diante. Buscou-se o 

primeiro valor de p(i) que satisfizesse a condição: 

     p(i) = a ≤  
93
05,0 i  
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 Todas as hipóteses com p-valores iguais ou menores que esse limiar 

puderam ser rejeitadas com evidências estatísticas suficientemente fortes.  

 

4.2.4. Regressão linear simples 

A regressão linear simples é um dentre os vários métodos que permitem 

analisar a relação entre uma variável dependente e uma única variável independente. 

A variável dependente (Y) é sempre aquela cujo comportamento deseja-se explicar 

com a ajuda da variável independente. 

A relação entre duas variáveis, quando existe, pode ser explicada muitas 

vezes através de uma função. A determinação dessa função pode auxiliar na predição 

dos valores da variável dependente desde que a função consiga explicar o maior 

número possível de pares de valores X e Y (Downing & Clark, 2003). 

A regressão linear simples consiste em estabelecer uma função baseada na 

equação de uma reta no plano cartesiano, ou seja, é uma tentativa de adequar uma 

reta à possível relação entre X e Y: 

                                                                 Y = aX + b    (4.1.) 

                                                                                            intercepto 
                                                                                            coeficiente de 

regressão 
                                                                                          (coeficiente angular 

da reta) 
 
 

Uma forma inicial de observar se há uma relação entre as variáveis 

envolvidas e se essa relação pode ser descrita pela equação de uma reta é a 

construção de um diagrama de dispersão. Para a análise da relação entre o número de 

mutações (Y) e o número de IPs utilizados durante o tratamento (X) e também entre o 
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número de mutações (Y) e a duração do tratamento (X), foram obtidos os respectivos 

diagramas de dispersão, utilizando-se o pacote Minitab Release 14. Statistical 

Software. A análise de regressão, também realizada com o mesmo pacote estatístico, 

consistiu em determinar para cada situação a melhor reta capaz de descrever a 

relação entre X e Y, e o grau de ajuste da reta aos pontos observados.  

Mesmo a melhor reta, geralmente não contempla todos os pontos. É comum 

haver uma distância vertical entre o ponto real (xi, yi) e a reta. A essa distância dá-se 

o nome de erro ou resíduo, e para cada ponto há um erro próprio. Quanto maior o 

erro, pior o grau de ajuste da reta aos pontos. A melhor reta corresponde àquela em 

que o erro total é o menor possível. O processo tradicional em estatística consiste em 

minimizar a soma dos quadrados dos erros. O quadrado do erro relativo ao ponto (xi, 

yi) é: 

 

                                     (erroi)2 = [yi – ( x
^
a i + b  )]

^
2      (4.2.) 

 

A soma dos quadrados de todos os erros, QEreta, é dada por: 

 

QEreta = [y1 – ( x
^
a 1 + )]

^
b 2 + [y2 – ( x

^
a 2 + b )]

^
2 + ....... + [yn – ( x

^
a n + b )]

^
2  

          (4.3.) 

 

A partir da equação (4.1.), podemos obter os valores previstos para Y em 

função de cada valor de xi. Esses valores previstos são denominados valores 

ajustados de Y (
^
y i). Portando, cada erro (4.2.) pode ser escrito como se segue: 
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Erroi = yi -
^
y xi 

 

E a equação (4.3.) pode ser reescrita da maneira a seguir: 

 

QEreta = , ∑
=

−
i

n
xii yy

1

2
^

)(

 

sendo n o número de observações para x e y. 

Dessa forma, as únicas incógnitas na expressão de QEreta são  e b , que 

devem ser calculados de forma a resultar no menor valor possível para QE

^
a

^

^
a

reta. A 

obtenção desses valores depende de recursos do cálculo infinitesimal, e   e b , 

devem satisfazer as seguintes equações: 

^

 

^
a   = 22 xx

yxxy

−

−  

^
b  = xây −  

Encontrados os valores de   e b , a função (4.1.) passa a ser: 
^
a

^

 

                                                                   
^
Y = a    (4.4.) 

^^
bX +

 

 O próximo passo é medir o grau de ajuste da reta dada pela equação (4.4.). 

Se QEreta é zero, o ajuste é perfeito. No entanto, o mais comum é o valor de QEreta ser 

positivo. Nesse caso, há a necessidade de algum parâmetro que permita avaliar o 
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grau de ajuste. O parâmetro utilizado é o total dos quadrados dos erros de y em 

relação à sua média (QEmed), dado por: 

 

QEmed = Σ (yi - y )2 

 

Supondo que não haja relação entre X e Y, QEreta e QEmed terão quase o 

mesmo valor. Pode-se, então, definir um coeficiente (r2) denominado coeficiente de 

determinação como se segue: 

 

r2 = 1 - 
med

reta

QE
QE

 

 

Se QEreta = 0, então r2 = 1, e o ajuste da reta é perfeito. Se QEreta = QEmed, 

então r2 = 0 e o ajuste é muito fraco. O valor de r2 está sempre entre 0 e 1, sendo que 

quanto maior o valor de r2, melhor o ajuste da reta aos dados. O valor de r2 também 

pode ser interpretado como sendo a fração da variação de Y que pode ser explicada 

por variações de X. Usa-se o símbolo r2 porque este valor corresponde ao quadrado 

do coeficiente de correlação amostral (entre duas variáveis). 

O coeficiente de correlação de Pearson (r) mede o grau de relacionamento 

linear entre 2 variáveis e pode ser obtido por: 

 

r = 
)var()var( yx

yxxy − = 
))((

2222 yyxx

yxxy

−−

−  
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Seu valor está sempre entre –1 e +1. Valores vizinhos de –1 e de 1 indicam 

forte correlação. Valores próximos de zero indicam uma correlação fraca. 

Supondo que a equação yi = axi + b +  descreva a verdadeira natureza da 

relação entre X e Y, há ainda a necessidade de se considerar outros fatores além de x 

que afetam y. Esses outros fatores são responsáveis pelo chamado erro aleatório ( ), 

sendo que n observações levarão a n erros aleatórios. Quando a reta representa bem o 

relacionamento entre as duas variáveis, esse erro é irrelevante, ou seja, o valor 

esperado de e  é zero. Contudo, há a necessidade de evidências estatísticas para o 

modelo, que podem ser conseguidas através de um teste de hipótese.   

ie

ie

i

A hipótese Ho a ser testada aqui é a de que os valores de X não têm qualquer 

relação com os valores de Y. Essa situação ocorre se o valor do coeficiente de 

regressão (a) for igual a zero, portanto: 

Ho: a = 0 

H1: a ≠ 0 

Como a variância σ2 do coeficiente de regressão é desconhecida, aplica-se um 

teste t  usando-se um estimador, no caso, o erro quadrático médio (EQM) dado por: 

 

EQM = 
2−n

QEreta  

 

A estatística de teste a ser utilizada é: 

t = 

∑ −

−

2

^

)( xx
EQM

aa

i
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que tem distribuição t com n – 2 graus de liberdade. 

Se o verdadeiro valor de for zero, então a estatística de teste tem valor: a

t =

∑ − 2

^

)( xx
EQM

a

i

 

 

também com distribuição t com n – 2 graus de liberdade. Ao valor calculado de t 

corresponde um valor p denominado nível descritivo do teste t. Escolhido um nível 

de significância  α, este é comparado ao p encontrado. Se p < α, rejeita-se a hipótese 

nula, o que significa que o valor do coeficiente de regressão é estatisticamente 

diferente de zero. 

 

4.2.5. Coeficiente de correlação phi (φ) 

O coeficiente de correlação phi (Glass & Stanley, 1974) foi utilizado para 

avaliar o grau de correlação entre duas mutações de forma semelhante ao descrito por 

Wu e colaboradores (2003), que verificaram a correlação entre posições associadas à 

resistência aos IPs na protease do subtipo B do HIV-1. Este coeficiente é comumente 

utilizado quando as variáveis são dicotômicas, isto é, são aquelas em que o que se 

mede é simplesmente a presença ou ausência de algo. Uma dupla de mutações X e Y 

que compõem uma combinação freqüente pode ser avaliada sob esse ponto de vista: 

num total de n seqüências, observa-se a freqüência com que X e Y aparecem ao 

mesmo tempo, as freqüências com que X aparece na ausência de Y, Y na ausência de 

X e a freqüência de duplas ausências. 
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O coeficiente de correlação de Pearson (r ou rxy) é uma medida de relação 

entre X e Y que quando calculado a partir de dados dicotômicos, passa a ser 

denominado coeficiente phi e é simbolizado por φ . Para esses casos, a fórmula 

tradicional de r é substituída por outra algebricamente equivalente. 

Tomando-se como exemplo a dupla de mutações L10I + K20R, pode-se obter 

uma tabela que mostre as presenças e ausências para X e Y através de “zeros” 

(ausências) e “uns” (presenças) como a tabela 4.6. a seguir: 

 
Tabela 4.6.  Presenças e ausências relacionadas à combinação de mutações L10I e 
K20R na amostra de 35 seqüências de protease de portadores do HIV-1 subtipo F 
tratados com IPs. 

Seq X (L10I) Y(K20R) Seq X (L10I) Y(K20R) Seq X (L10I) Y(K20R)
1 1 1 13 1 1 25 0 0 
2 0 1 14 0 0 26 1 0 
3 0 0 15 0 1 27 0 0 
4 0 0 16 1 0 28 0 0 
5 0 1 17 0 0 29 0 0 
6 1 1 18 0 0 30 1 1 
7 1 0 19 0 0 31 0 0 
8 0 0 20 0 0 32 1 0 
9 0 1 21 0 0 33 1 1 

10 1 1 22 0 0 34 1 1 
11 0 0 23 0 0 35 0 1 
12 1 1 24 0 0 * * * 

 

 

Se px for a proporção de pontuações 1 em X (presenças de mutações L10I) e 

qx a proporção de pontuações zero (ausências de L10I), então qx será igual a 1 – px. O 

mesmo pode ser aplicado para a mutação K20R: se py for a proporção de pontuações 

1 em Y ( presenças) e qy a proporção de zeros (ausências), qy é igual a 1 – py. Dessa 

forma, pxy é a proporção de pontuações 1 tanto em X com em Y. Com estas 

proporções definidas, a fórmula de rxy pode ser escrita da maneira a seguir: 

       φ
yyxx

yxxy

qpqp

ppp −=    (4.5.) 
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A equação (4.5.), que corresponde ao coeficiente phi, deriva da correlação 

de Pearson entre duas variáveis, com pontuação zero e um. Para se observar esta 

derivação, divide-se o numerador e o denominador da expressão rxy por n: 

 

   rxy ][ [ ) ]∑∑
∑

−−

−

YYnXXn

YXYXn ii

22 /1()/1(

)/1(
=   (4.6.) 

 

Sendo X e Y medidas de forma dicotômica, X e Y representam a 

proporção de “uns” para cada variável. No caso, por exemplo, de X = L10I: 

 

35
12

35
01001

=
++++

=
.....X  

 

Dessa forma, X e Y podem ser representados, respectivamente, por px e 

py. XiYi será diferente de zero apenas quando a seqüência i obtiver pontuação 1 em 

ambas variáveis (XiYi = 1.1 = 1). Portanto, ∑ iiYX representa o número de 

seqüências que obtiveram 1 em ambas variáveis e ∑ = xyii pYX)n/1( . Como X 

pode ser zero ou 1 e 02 = 0 e 12 = 1, a equação (4.6.) pode então ser substituída 

por: 

 

))((

_
22

yyxx

yxxy
xy

pppp

ppp
r

−−
=  = 

)1()1( yyxx

yxxy

pppp
ppp

−−

−
 = 

yyxx

yxxy

qpqp

ppp −
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Os dados dicotômicos bivariados também podem ser organizados numa 

tabela de contingência (tabela 4.7.) e φ  pode ser calculado a partir de uma 

fórmula que utiliza dados diretos. 

 
Tabela 4.7. Freqüências absolutas de 
ausências e presenças das mutações L10I e 
K20R. 

  L10I (X)  

K20R (Y) 
Ausência 

(0) 
Presença 

(1) total 
Presença 

(1) 5 (a) 9 (b) 13 (a+b) 
Ausência 

(0) 17 (c) 4 (d) 22 (c+d) 
Total 22 (a+c) 13 (b+d) 35 (n) 

 
 
 

A proporção de seqüências com a mutação L10I é 
n

db +
, que pode é 

equivalente a px. Da mesma forma, py pode ser escrito como 
n

ba +
, e pxy 

corresponde a 
n
b

 . Partindo da equação (4.5.) e fazendo-se as devidas 

substituições e transformações algébricas, chega-se à seguinte equação, 
baseando-se na tabela de contingência de duas entradas: 
 
 

)db)(ca)(dc)(ba(
adbcy,x

++++
−

=
φ  

 

onde b, para esta análise, representou o número de co-ocorrências das mutações em 

questão, ou seja, o número de vezes em que duas determinadas mutações, X e Y 

apareceram juntas; d representou o número de presenças de X e ausências de Y; a o 

número de ausências de X e presenças de Y e c o número de duplas ausências.  
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Tomando-se como exemplo a dupla de mutações L10I e K20R, tem-se: 

a = 5, b = 9, c = 17 e d = 4 (num total de 35 seqüências), 

o que resulta num valor de phi = 0,459. 

 

4.2.6. Probabilidade de uma dada combinação ocorrer ao acaso 

O cálculo da probabilidade de uma dada combinação ocorrer ao acaso e 

não devido a algum tipo de associação entre elas foi realizado partindo da 

hipótese de que a ocorrência de cada mutação seria um evento independente. A 

probabilidade de ocorrência da combinação XY em uma única seqüência é dada 

por pxpy. Chamando-se essa probabilidade da ocorrência das duas mutações ao 

mesmo tempo de p(xy), tem-se: 

1 - p(xy) = q(xy) 

 Utilizando a variável “número de seqüências em que duas mutações 

aparecem juntas”, calcula-se a probabilidade P(Xi)  como a seguir: 

P(Xi) = )(
)()()!(!

!35 in
xy

i
xy qp

ini
−×

−
 

 

Tomando-se como exemplo novamente a combinação L10I e K20R, tem-

se: 

pL10I = 0,448 

pk20R = 0,577 

pL10IpK20R = 0,258496 

1 – pL10IpK20R = 0,741504 
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X = 9 (número observado de vezes que as duas mutações aparecem juntas no 

total de seqüências) 

 

P(X = 9) = 269 741504,0258496,0
)!935(!9

!35
×

−
= 0,153 

 

Portanto, a probabilidade da ocorrência simultânea das mutações L10I e 

K20R ser devida ao acaso é de 0,153. 
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CAPÍTULO 5.  RESULTADOS. 

5.1.OBTENÇÃO DA SEQÜÊNCIA CONSENSO BRASILEIRA DO 

SUBTIPO F E COMPARAÇÃO COM OUTRAS SEQÜÊNCIAS 

CONSENSO 

A partir do alinhamento de 37 seqüências polipeptídicas de protease de 

pacientes brasileiros infectados com o subtipo F do HIV-1 depositadas no Stanford 

HIV Drug Resistance Database, foi obtida uma seqüência consenso denominada 

subFBr. Esta consenso subFBr foi comparada à região da protease da seqüência 

consenso do subtipo F do HIV-1 depositada na base de dados de seqüências do HIV 

do Los Alamos National Laboratory (http://hiv-web.lanl.gov) e às seqüências 

consenso do subtipo B americana e brasileira.  (Fig. 5.1.) (Tanuri et al, 1999). 

Entre a consenso subFBr e a consenso do subtipo F de Los Alamos foram 

observadas diferenças em três posições: 20, 60 e 69. A subFBr difere da consenso B 

americana nas posições 15, 35, 36, 41, 57, 61, 63, 89 e 93. Quando comparada à 

consenso B brasileira,  foram observadas as mesmas diferenças encontradas em 

relação à consenso B americana, exceto na posição 93, em que se encontra uma 

leucina na seqüência americana, enquanto na consenso B brasileira e na subFBr há 

uma isoleucina. 

Em função das diferenças constatadas entre a seqüência consenso subFBr e as 

demais, a subFBr foi a escolhida para as análises de prevalência de mutações e 

combinações  de mutações com as amostras brasileiras. 
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5.2.FREQÜÊNCIAS DE MUTAÇÕES NAS SEQÜÊNCIAS DE 

PACIENTES TRATADOS E NÃO TRATADOS COM IPs E SUA 

ASSOCIAÇÃO COM O TRATAMENTO 

Comparando-se cada uma das 99 posições da seqüência subFBr com as 37 

seqüências polipeptídicas alinhadas de pacientes brasileiros não tratados com IPs, foi 

possível obter as freqüências de substituições neste grupo. Foi também observado um 

grande número de posições polimórficas (Q7H/L/I, L10V/I/N, T12K/I/M/S/N, I13V, 

K14H, G16E, K20R, E64G, M36I/L, P39S/Q/T, D60E, Q61N/D/E/H/K, 

L63S/P/T/C/A/I/N/V, H69Q/Y, K70R/Q, I72T/V, V77I, V82A/I, L93I, C95S), além 

das assinaturas moleculares que diferenciam os subtipos B e F (15V, 35D, 36I, 41K, 

57K, 61N, 63L, 89M).   

Das 35 seqüências de pacientes tratados com IPs, 23 (64%) eram do sexo 

masculino e 12 (36%) eram do sexo feminino, sendo a diferença estatisticamente 

significante (α = 5%). As freqüências das mutações presentes nas seqüências deste 

grupo foram obtidas a partir do alinhamento com a seqüência subFBr (Apêndice). 

Através do teste do qui-quadrado ou do teste exato de Fisher, foram 

verificadas as substituições que alcançaram significância estatística para a associação 

com o tratamento (Tabela 5.1.). Foram encontradas 19 mutações estatisticamente 

associadas ao tratamento5: L10I, K20R, K20T, D30N, D35E, N37D, M46L, I54V, 

D60E, L63P, A71V, T74S, V82A, I84V, N88D, L89I, L90M, I93L e C95S. Duas 

destas substituições estavam associadas negativamente ao tratamento, pois 

                                                 
5 Como a maioria dos estudos publicados e bases de dados do HIV-1 utilizam o subtipo B como 
padrão, a forma usual de notação para uma substituição é do aminoácido presente na 
seqüênciaconsenso B para o aminoácido alterado. Porém aqui, como foi utilizada uma seqüência 
consenso do subtipo F, as substituições foram escritas do aminoácido presente nesta consenso F para o 
aminoácido alterado, e as diferenças em relação à consenso B aparecem em itálico. 
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apresentavam freqüências mais altas no grupo de pacientes não tratados: D60E e 

C95S. A aplicação do método de Benjamini e Hochberg para o controle da taxa de 

falsa descoberta reduziria o número de mutações associadas ao tratamento de 19 para 

apenas 8 (Tabela 5.1.). Contudo, as mutações excluídas são comumente citadas em 

literatura como associadas ao tratamento para o subtipo B do HIV-1 (Pieniazek et al, 

2000; Wu et al, 2003). Por essa razão, e também em função do reduzido tamanho da 

amostra utilizada, essas mutações têm chance de estarem realmente associadas ao 

tratamento também no subtipo F, de maneira que foram mantidas para efeito da 

análise, por exemplo, das combinações de mutações prevalentes em ambos os grupos 

(não tratados e tratados). 

A tabela 5.2. mostra o número de isolados em função do número de IPs 

utilizados durante a terapia (média = 2,2 IP/paciente). NFV foi o IP mais comum nos 

regimes de tratamento (54% dos pacientes), seguido por IDV (51%), RTV (43%) e 

SQV (31%). LPV e APV foram utilizados por poucos pacientes (quatro e dois, 

respectivamente). Dezoito pacientes foram tratados com um único tipo de IP. Destes, 

dez foram tratados com NFV, cinco com IDV, dois com SQV e um com LPV. A 

tabela 5.3. mostra a presença de mutações principais e secundárias nestes pacientes 

tratados com apenas um tipo de IP.  
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Tabela 5.1. Freqüências relativas de mutações estatisticamente associadas ao tratamento 
(p<0,05), e freqûencias dessas mesmas mutações de acordo com o número de IPs recebidos.
               

  
Freqüência 

da   
Freqüência da mutação de acordo com o nº de IPs 
recebidos  

Substituição mutação p 0 1 2 3 4 5 
L10I 0,448 0,001 0,081 0,138 0,000 0,138 0,276 0,035 
K20R 0,577 0,001 0,189 0,077 0,000 0,192 0,154 0,039 
K20T 0,154 0,025 0,000 0,115 0,000 0,039 0,000 0,000 
D30Nb 0,118 0,048 0,000 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 
D35E 0,063 0,000 0,027 0,063 0,000 0,000 0,000 0,000 
N37D 0,133 0,036 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 
M46L 0,129 0,039 0,000 0,032 0,000 0,032 0,032 0,000 
I54V 0,333 0,002 0,027 0,100 0,000 0,067 0,100 0,100 

D60Ec 0,088 0,004 0,378 0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 
L63P 0,303 0,020 0,081 0,152 0,000 0,121 0,030 0,000 
A71V 0,118 0,039 0,000 0,065 0,000 0,065 0,000 0,000 
T74S 0,258 0,003 0,000 0,032 0,000 0,000 0,000 0,032 
V82A 0,303 0,002 0,027 0,091 0,000 0,091 0,061 0,000 
I84V 0,143 0,023 0,000 0,029 0,000 0,086 0,029 0,000 
N88D 0,118 0,048 0,000 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 
M89I 0,182 0,034 0,027 0,061 0,000 0,061 0,030 0,000 
L90M 0,438 0,000 0,000 0,156 0,000 0,125 0,063 0,031 
I93L 0,364 0,004 0,083 0,121 0,000 0,121 0,061 0,030 

C95Sc 0,029 0,000 0,364 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
a IPs: inibidores de protease. 
b Encontrada apenas em pacientes tratados com NFV. 
c Associada negativamente ao tratamento. 
  Em negrito estão assinaladas as mutações que seriam excluídas da associação com o 
tratamento pelo método de Benjamini e Hochberg. 
 
 

Tabela 5.2. Número de isolados em função do número de IPas utilizados durante a 

terapia. 

        
Nº de Nº de   Nº de pessoas tratadas com:     

Pis isolados NFV IDV RTV SQV LPV APV 
1 18 10 5 0 2 1 0 
2 1 1 1 0 0 0 0 
3 9 4 7 9 6 1 0 
4 4 3 4 4 2 1 2 
5 1 1 1 1 1 1 0 

        
Total 33 b 19 18 14 11 4 2 
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a IP, inibidor de protease; NFV, nelfinavir; IDV, indinavir; RTV, ritonavir; SQV, 
saquinavir; LPV, lopinavir; APV, amprenavir. 
b AS informações sobre o regime de tratamento de dois dos 35 pacientes estavam 
incompletas e não foram consideradas para esta análise. 
 
 
 

Tabela 5.3. Mutações principais e secundárias relacionadas a regimes baseados no 

uso de apenas um IP e a presença de resistência cruzada. 

IP Paciente mutações mutações                  Resistência cruzada   
   primárias secundárias NFV IDV SQV RTV 
NFV 1 0 L10I, D60E, L90M * L10I, L90M L10I, L90M L90M 
  2 0 0  * * * * 
  3 0 0  * * * * 
  4 0 0  * * * * 
  5 D30N K20R, L63P  * K20R, L63P * K20R 
  6 0 I54V, L90M  * I54V, L90M I54V, L90M I54V, L90M

  7 0 
K20T, M46L, 
L90M, I93L * L90M L90M L90M 

  8 D30N 0  * * * * 
  9 D30N K20T, A71V  * A71V A71V A71V 
  10 0 0  * * * * 
IDV 11 0 D60E, L63P  * * * * 

  12 V82A 
L10I, K20R, I54V, 

L63P, L90M * L10I,  I54V, K20R, I54V

      L90M, I93L      
V82A, 
L90M 

V82A, 
L90M 

  13 0 0  * * * * 
  14 V82A 0  * * V82A V82A 
  15 V82A L10I, I54V, T74S * * L10I, I54V, I54V,V82A
            V82A  

SQV 16 
I84V, 
L90M 

L10I, K20R, L63P, 
A71V 

I84V, 
L90M L10I, K20R,  * K20R, I84V

          
L63P, 

I84V,L90M   L90M 
  17 0 D60E  * * * * 
 
 

Entre as dez seqüências de pacientes tratados exclusivamente com NFV, três 

não apresentaram mutações associadas ao tratamento (pacientes 2, 3 e 4) e três 

apresentaram a mutação D30N (pacientes 5, 8 e 9), considerada principal e associada 

ao tratamento. Das cinco seqüências de pacientes que receberam apenas IDV, uma 

apresentou exclusivamente a mutação V82A, considerada associada ao tratamento e 
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classificada como principal para este inibidor. A seqüência do isolado do paciente 

tratado apenas com LPV não apresentou mutações associadas ao tratamento e por 

essa razão não foi incluída na tabela 5.3. 

Algumas mutações observadas em seqüências de pacientes tratados com 

apenas um tipo de IP podem conferir resistência cruzada a outros IPs. Este foi o caso, 

por exemplo do paciente 16 (Tabela 5.3.), que recebeu tratamento à base de SQV 

mas que apresentou as mutações L10I, I84V e L90M, associados à resistência ao 

SQV, e que também conferem resistência a outros IPs. Além das mutações 

associadas ao tratamento com os IPs utilizados, foi observada a presença de 

mutações não associadas previamente a eles, por exemplo, entre os pacientes tratados 

com NFV houve três com a substituição K20T. 

 

5.3.COMBINAÇÕES DE MUTAÇÕES ESTATISTICAMENTE 

ASSOCIADAS AO TRATAMENTO 

Combinando as 19 mutações estatisticamente associadas ao tratamento duas a 

duas podem ser obtidas 170 possíveis combinações. Destas, 76 combinações não 

foram observadas em nenhuma seqüência, 41 foram observadas, cada uma, em 

apenas uma seqüência e 54 foram observadas em 2 até 9 seqüências. Na tabela 5.4. 

são mostradas as freqüências das combinações estatisticamente associadas ao 

tratamento nas seqüências de pacientes não tratados e tratados. Através do teste exato 

de Fisher, 17 combinações alcançaram significância estatística para a associação com 

o tratamento (tabela 5.4), resultado que foi corroborado pelo método de Benjamini e 

Hochberg. Entre as 17, as combinações L10I+K20R, L10I+L90M estavam presentes, 

cada uma, em 9 das 35 seqüências, L10I+L63P, K20R+L90M e L90M+I93L 

 74



estavam presentes em 8 seqüências cada uma e K20R+I93L, presente em 7 

seqüências. Apesar da combinação D30N+N88D não estar entre as 

significativamente associadas ao tratamento, foi observada em três das dez 

seqüências de pacientes tratados apenas com NFV. Para todas as combinações, foram 

calculados os coeficientes de correlação binomial (phi) e a probabilidade da 

combinação ter ocorrido por acaso (Tabela 5.4.) Das cinco seqüências de pacientes 

tratados exclusivamente com IDV, duas apresentaram os mesmos três grupos de 

mutações (L10I+I54V, L10I +V82A, I54V+V82A), ou seja, o grupo de mutações 

L10I+I54V+V82A estava presente. As duas seqüências de pacientes tratados apenas 

com SQV apresentaram a combinação L63P+L90M. 

Tabela 5.4. Freqüências das combinações de mutações estatisticamente 
associadas ao  tratamento (α ≤0,05) no grupo de não tratados com IPs e no 
grupo de tratados com IPs, coeficientes de correlação phi comparados aos 
valores obtidos para o subtipo B (Wu et al, 2003) e probabilidade de ocorrência 
destas combinações ao acaso.     

  não 
tratados 

Tratados p phi phi Prob 

combinação  (n=37) (n=35)  (subtipo 
F) 

(subtipo 
B) 

ao acaso

 K20R 1 9 0,005 0,46 * 0,153 
 I54V 1 6 0,041 0,4 0,38 0,162 
 L63P 1 8 0,010 0,5 * 0,047 

L10I V82A 1 6 0,041 0,47 0,32 0,148 
 I84V 0 5 0,023 0,57 0,38 0,045 
 L90M 0 9 0,001 0,46 0,27 0,104 
 I93L 1 6 0,041 0,45 0,20 0,175 
 I54V 1 6 0,041 0,36 0,24 0,168 
 L63P 0 6 0,010 0,32 * 0,176 

K20R V82A 1 6 0,041 0,26 * 0,176 
 L90M 0 8 0,002 0,39 0,19 0,141 
 I93L 0 7 0,005 0,39 * 0,161 

D30N N88D 0 3 0,110 0,85 0,52 0,011 
L63P L90M 0 6 0,010 0,26 0,31 0,143 

 I93L 1 5 0,023 0,30 * 0,157 
V82A L90M 0 5 0,023 0,25 * 0,187 
I84V L90M 0 5 0,023 0,53 0,29 0,045 
L90M I93L 0 8 0,002 0,52 0,22 0,090 
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5.4.ORIGEM DOS PACIENTES COM SEQÜÊNCIAS DA REGIÃO 

GENÔMICA DA PROTEASE DO SUBTIPO F DO HIV-1 

DEPOSITADAS NO STANFORD DRUG RESISTANCE DATABASE 

Na base de dados de Stanford, foram encontradas 223 seqüências da região 

genômica da protease do HIV-1 subtipo F de pacientes de onze países (Tabela 5.5.). 

Destes, o país com maior número de seqüências depositadas é o Brasil (106), seguido 

por Romênia (50), Argentina (25) e Camarões (24). A grande maioria das seqüências 

pertence a pacientes que não foram tratados com IPs (156). Entre os pacientes 

tratados com IPs, prevalecem os que receberam apenas um tipo de IP (41). 

 

 

TABELA 5.5. Número de pacientes por país de origem de acordo com o número de 
IPs utilizados durante o tratamento. 
 

 

PAÍS ZERO IP 1 IP 2 IP 3 IP 4 IP 5 IP Total
Brasil 78 20 4 4 0 0 106
Romênia 16 20 5 6 3 0 50 
Argentina 24 1 0 0 0 0 25 
Camarões 24 0 0 0 0 0 24 
Itália 5 0 2 0 0 0 7 
França 3 0 0 0 0 0 3 
Venezuela 2 0 0 0 0 0 2 
Cuba 1 0 0 0 0 0 1 
EUA 1 0 0 0 0 0 1 
CHAD 1 0 0 0 0 0 1 
Luxemburgo 1 0 0 0 0 0 1 
Origem desc 0 0 0 1 0 1 2 
Total 156 41 11 11 3 1 223
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5.5. ANÁLISE DO PERFIL DAS MUTAÇÕES PRESENTES NAS 

SEQÜÊNCIAS DA REGIÃO GENÔMICA DA PROTEASE DO 

SUBTIPO F DO HIV-1 DEPOSITADAS NA BASE DE DADOS SOBRE 

RESISTÊNCIA AOS ANTIRETROVIARIS DE STANFORD.  

 

No grupo de pacientes que não receberam tratamento à base de IPs, a média 

de mutações foi de 4,608 com desvio padrão de 2,378 (com uma amplitude de zero a 

13) (tabela 5.6.). Nos demais grupos as médias foram 6,125 (desvio padrão  σ = 

2,483), 7,000 (σ = 2,049) e 6,18 (σ = 3,37), respectivamente para 1IP, 2IPs e 3IPs. 

 

Tabela 5.6. Média e valores mínimos e máximos de mutações em função do número 

de inibidores de protease (IP) utilizados no tratamento. 

Número de IPs n média σ Valor mínimo Valor máximo

0 156 4,6 2,4 0 13 

1 40 6,1 2,5 0 11 

2 11 7,0 2,0 3 10 

3 11 6,2 3,4 2 14 

 

 

A análise de regressão linear, realizada para verificar uma possível relação 

entre o número de mutações presentes (variável dependente) e o número de IPs 

utilizados durante os diferentes regimes de tratamento (variável independente), 

apresentou a equação de regressão dada a seguir: 

nº de mutações  = 4,71 + 0,854  IP,  
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onde 0,854  é o valor do coeficiente angular e 4,71  corresponde ao intercepto da 

reta. Se os valores correspondentes ao número de IPs não tem qualquer 

relacionamento com o número de mutações, o valor do coeficiente angular é igual a 

zero. Para verificar esta hipótese, foi aplicado um teste t de Student com n-2 graus de 

liberdade, obtendo-se o resultado a seguir: 

t = 4,92 e p = 0,000. 

Observa-se que a hipótese de não haver relacionamento está rejeitada. 

Contudo, o coeficiente de determinação que mede o grau de ajuste da reta de 

regressão, ou seja, determina a fração do número de mutações que pode ser 

determinado pelo número de IPs foi de apenas 9,5%, o que significa um ajuste muito 

fraco. O coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis número de mutações 

e número de IPs utilizados foi de 0,314 (p-value = 0,000), o que indica uma 

correlação fraca. 

Uma segunda análise de regressão, realizada para verificar uma possível 

relação entre número de mutações (variável dependente) e tempo de tratamento 

medido em semanas (variável independente), apresentou a equação dada a seguir: 

Nº de mutações = 5,24 + 0,0110 semanas, 

onde 0,0110 é o coeficiente angular e 5,24 é o intercepto da reta. Da mesma forma 

que na análise anterior, se não há relação entre as variáveis em questão, o valor do 

coeficiente angular é igual a zero. Para verificar esta hipótese também se aplicou um 

teste t de Student com n-2 graus de liberdade, no qual foi obtido o resultado abaixo: 

t = 1,24 e p = 0,230. 
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Com este resultado, conclui-se que o coeficiente angular obtido não é 

estatisticamente diferente de zero e, portanto, não deve haver relação entre as 

variáveis número de mutações e número de semanas de tratamento. Resultado esse 

corroborado pelo coeficiente de determinação, cujo valor obtido foi 0,00. 

 

5.6. MUTAÇÕES PRIMÁRIAS E ACESSÓRIAS PRESENTES NAS 

SEQÜÊNCIAS EM CADA GRUPO DE PACIENTES DA BASE DE 

DADOS DE STANFORD 

No grupo de pacientes não tratados com IPs, excluindo as assinaturas 

moleculares do subtipo F, foram observadas algumas mutações acessórias (Tabela 

4.8.) das quais apenas L10I, L10V, M36V, N37D e M46I encontravam-se com 

freqüências acima de 1% (8,4%, 18,1%, 1,3%, 3,9% e 1,3%, respectivamente). Nesse 

mesmo grupo, foi observada a mutação V82A, primária para IDV, RTV e TPV. 

Nos demais grupos, foi bastante expressiva a presença de mutações 

acessórias, algumas com freqüências acima de 20%. É o caso da L10I, com 25,0% (1 

IP), 36,6% (2 IPs), 27,3% (3 IPs) e 33,3% (4 IPs) e da I54V com 37,5% (1 IP), 

45,5% (2 IPs), 27,3% (3 IPs) e 33,3% (4 IPs). Algumas outras mutações secundárias 

bastante freqüentes foram L10V, L24I, N37D, M46I, G48V e I84V. 

Das mutações principais, foram observadas a D30N (apenas no grupo dos 

tratados com 1 IP), V82A (presente em todos os grupos de tratados com freqüências 

acima de 30%), V82T e L90M (Tabela 5.7).  

Tabela 5.7. Freqüência de mutações primárias e acessórias de acordo com o número 
de IPs recebidos durante o tratamento (SQV, saquinavir; IDV, indinavir; RTV, 
ritonavir; NFV, nelfinavir; APV, amprenavir; LPV, lopinavir; ATV, atazanavir). 

. 
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Mutação Zero IP 1 IP 2 IP 3 IP 4 IP 
classificação - primária (p) ou 
secundária  

  (n=155) (n=40) (n=40) (n=11) n=3) (s) (por posição e tipo de IP) 

L10I 0,084 0,25 0,364 0,273 0,333 
S (I: SQV, RTV, IDV, NFV, ATV, TPV; 
V:  

V 0,181 0,225 0,273 0,091 * 
IDV, ATV, LPV, TPV; F: IDV, NFV, 
LPV, 

F * * * * *  ATV, APV) 

K20R 0,297 0,575 0,455 0,727 1 
S (R: RTV, IDV, NFV, LPV, ATV, 
TPV) 

M 0,006 * * * *   
F * * * * *   

L24I * 0,125 * 0,091 * S (IDV, RTV, LPV, ATV) 
D30N 0,006 0,025 * * * P(NFV)   S(SQV)  
M36I 0,961 1 1 1 1 S (I: IDV, NFV, SQV, RTV, LPV, ATV,

L * * * * 
TPV; V: IDV, NFV, SQV, RTV, LPV, 
ATV, 

V 0,013 * * * * TPV; L: ATV) 
N37D 0,039 0,1 0,091 * * S (TPV) 
M46I 0,013 0,15 0,091 0,091 0,333 S (I: IDV, NFV, LPV, SQV, RTV, ATV,

L * 0,075 * * * APV; L: IDV, NFV, LPV, ATV, APV) 
G48V * 0,05 0,091 0,182 * S (SQV, IDV, RTV, ATV, NFV) 
F53L * * * 0,091 * S (RTV, LPV) 

I54V 0,006 0,375 0,455 0,273 0,333 
S (V: RTV, SQV, NFV, LPV, ATV; L: 
SQV, 

L * * * * * LPV, ATV) 

A71V * * * 0,091 * 
S (V/T:IDV, RTV, NFV, SQV, ATV, 
LPV,  

T *  * * * * TPV, APV; I: LPV, ATV) 
I * * * * *   

G73C * * * * * 
S (S/T: IDV, SQV, ATV, APV, TPV; 
C/A:  

S 0,006 * * * *  ATV) 
T * * * * *   
A * * * * *   

V82A 0,006 0,35 0,364 0,364 0,333 
P (A: IDV, RTV; T: TPV, IDV, 
LPV,RTV)  

F * 0,025 * * * 
S (A: SQV, NFV, LPV, ATV; F: RTV, 
IDV, 

S * * * * * 
NFV, APV, SQV, LPV, ATV; T: NFV, 
ATV, APV) 

T * 0,025 0,091 * *   

I84V * * 0,091 0,091 * S (NFV)  P (demais IP) 

N88D * * * * * 
P (A: IDV, RTV; T: TPV, IDV, 
LPV,RTV)  

S * * * * * 
S (A: SQV, NFV, LPV, ATV; F: RTV, 
IDV) 

T * * * * *   
L89M 0,71 0,725 0,545 0,727 0,667 S (IDV, ATV) 
L90M * 0,025 0,182 * * S (IDV,RTV,APV,ATV)P (SQV,NFV)  

0,006 
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CAPÍTULO 6.  DISCUSSÃO 

6.1. SEQÜÊNCIA CONSENSO BRASILEIRA DO SUBTIPO F DO HIV-1 

A seqüência consenso brasileira - subFBr, originada do alinhamento das 37 

seqüências de pacientes não tratados, apresentou todo o grupo de aminoácidos que  

constituem a assinatura molecular que diferencia o subtipo F do subtipo B (15V, 

35D, 36I, 41K, 57K, 61N, 63L e 89M). Além dessas posições, a posição 93 da 

seqüência subFBr com isoleucina difere da consenso B americana, onde se observa 

uma leucina (Tanuri et al, 1999) (fig 5.1.). Isoleucina nesta posição também é 

comumente encontrada nas seqüências brasileiras do subtipo B. 

 

6.2.FREQÜÊNCIAS DE MUTAÇÕES NAS SEQÜÊNCIAS DE 

PACIENTES TRATADOS E NÃO TRATADOS COM IPs E SUA 

ASSOCIAÇÃO COM O TRATAMENTO 

De acordo com Kantor e Katzestein (2003), das 99 posições da protease do 

subtipo F do HIV-1, 33 (33%) são polimórficas em seqüências de indivíduos não 

tratados com IPs, enquanto nos subtipos B e C esta porcentagem é de 31% e 26%, 

respectivamente. Um total de 27 posições polimórficas foram observadas nas 

seqüências de pacientes não tratados (7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 34, 36, 39, 57, 60, 

61, 62, 63, 65, 69, 70, 72, 74, 77, 82, 89, 93, 95 e 98). As mutações encontradas 

nessas posições apresentaram freqüências acima de 3%. Algumas outras posições (3, 

8, 41, 43 e 51) também apresentaram substituições, porém com freqüências muito 

baixas (apenas uma ocorrência em 37 seqüências).  Num trabalho mais recente que 

comparou mutações associadas ao tratamento dos subtipos não-B com o subtipo B e 
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envolveu seqüências de diferentes procedências, Kantor e colaboradores (2005) 

apontaram 25 posições polimórficas na protease do subtipo F: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 

20, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 45, 57, 60, 61, 65, 69, 70, 72, 74, 82, 89 e 95. O mesmo 

trabalho faz uma comparação entre as posições polimórficas em seqüências de não 

tratados com IPs do subtipo F e do subtipo B, e mostra dois grupos de posições 

polimórficas. O primeiro é composto por posições polimórficas no subtipo F e 

conservadas no subtipo B  -  34, 45 e 74. As posições 34 e 74 também aparecem na 

lista de polimorfismos encontrados entre os pacientes não tratados citadas neste 

trabalho. O segundo grupo é constituído por posições polimórficas no subtipo B e 

conservadas no F – 18, 33, 64 e 93. No presente trabalho, as posições 13 (não citada 

por Kantor e colaboradores – 2005) e 93 (citada por Kantor e colaboradores, 2005, 

como conservada no subtipo F) estavam presentes em mais de 3% das seqüências de 

não tratados e foram incluídas como polimorfismos do subtipo F. 

Entre as seqüências de pacientes não tratados, foram observadas mutações 

previamente associadas in vivo à resistência ao SQV, IDV, NFV e APV: L10I, 

K20R, M36I, I54V, L63P, V77I e V82A (Pieniazek et al, 2000). Um estudo 

realizado com amostras de pacientes não tratados no Rio de Janeiro (Dumans et al, 

2002) demonstrou um grupo capaz de conferir resistência moderada ao NFV, 

constituído por quatro mutações secundárias – M36I, L63P, A71V e V77I. Em três 

das trinta e sete seqüências de não tratados foi verificada a presença concomitante 

das mutações M36I, L63P e V77I, e em outras seis seqüências verificou-se a 

presença da combinação M36I e L63P, consideradas mutações acessórias na protease 

do subtipo B, mas assinaturas moleculares do subtipo F. As mutações L10I, K20R e 

I54V são também consideradas acessórias para a maioria dos IPs na protease do 
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subtipo B. V82A, considerada principal para a maioria dos IPs, foi encontrada numa 

única seqüência do grupo de pacientes não tratados. Dada a sua baixa prevalência, 

pode-se levantar a suspeita de que esta mutação principal possa ter sido transmitida a 

partir de um paciente já exposto ao tratamento com IPs. 

Apesar da presença de mutações associadas à resistência aos IPs no grupo de 

não tratados, a prevalência destas mutações foi muito baixa quando comparada à 

prevalência destas mesmas mutações no grupo de tratados, e a presença de mutação 

principal foi muito restrita (V82A numa única seqüência). Um recente trabalho 

desenvolvido no Brasil (Soares et al, 2004) mostrou que o acesso universal ao 

tratamento com drogas antiretrovirais que poderiam, em tese, levar à disseminação 

descontrolada de variáveis resistentes do HIV, não levou a um aumento significativo 

da prevalência de mutações principais nos pacientes não tratados. Mutações 

secundárias que poderiam indicar resistência transmitida há algum tempo em função 

de seu baixo impacto no fitness viral, também não aparentam estar com a prevalência 

aumentada, segundo o mesmo trabalho. 

Entre as 19 mutações estatisticamente associadas ao tratamento, 15 já eram 

conhecidas por estarem associadas a diferentes níveis de resistência a IPs para o 

subtipo B: L10I, K20R, K20T, D30N, E53D, M46L, I54V, D60E, L63P, A71V, 

V82A, I84V, N88D, L90M e I93L (Diaz, 2004; Wu et al, 2003). As posições 10, 20, 

30, 37, 46, 54, 71, 74, 82, 84, 88 e 90 foram recentemente apontadas como 

estatisticamente associadas ao tratamento também no subtipo F (Kantor et al, 2005), 

e muitas delas também foram apontadas como associadas estatisticamente ao 

tratamento em outros subtipos.   
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Na posição 35 da protease do subtipo B há o resíduo GLU, enquanto a 

seqüência subFBr tem o resíduo ASP nessa mesma posição. Uma situação similar 

ocorre com a posição 89, que apresenta uma LEU na seqüência consenso do subtipo 

B, mas que apresentou uma MET na seqüência subFBr que foi substituída por ILE 

com grande freqüência no grupo dos tratados.  

A substituição N37D, estatisticamente associada ao tratamento, não é 

mencionada na literatura ou nos bancos de dados como associada a qualquer um dos 

IPs utilizados nos regimes de tratamento dos pacientes cujas seqüências foram 

analisadas. As mutações D60E e C95S, indicadas como negativamente associadas ao 

tratamento e significativamente mais freqüentes em seqüências de não tratados 

podem representar alguma vantagem adaptativa como, por exemplo, aumento do 

fitness viral quando na presença de outras substituições comuns nos vírus selvagens 

do subtipo F. 

A análise das seqüências de pacientes que receberam tratamento com base em 

apenas um tipo de IP demonstrou a presença de 4 mutações descritas como críticas 

para a resistência  aos inibidores utilizados: D30N, V82A, I84V e L90M. D30N é 

comumente a primeira mutação de resistência selecionada em tratamentos com NFV 

e foi encontrada apenas em pacientes tratados com este inibidor. V82A é 

freqüentemente selecionada por RTV e IDV, e neste caso foi encontrada em 

seqüências de pacientes tratados apenas com IDV. I84V, associada à resistência à 

maioria dos IPs, foi observada apenas em seqüências de pacientes tratados 

exclusivamente com SQV. Finalmente, L90M, considerada principal para SQV e 

acessória para NFV, IDV e RTV, estava presente tanto em pacientes tratados 

exclusivamente com SQV, como nos tratados exclusivamente com NFV e IDV. Um 
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estudo incluindo a análise de seqüências de protease de pacientes infectados com 

HIV-1 após terem sido tratados com IDV (Sá-Filho et al, 2003) sugere que, 

normalmente, os mesmos aminoácidos são necessários para produzir uma 

significativa perda de susceptibilidade no subtipo B e no subtipo F. É possível que 

esta idéia possa ser aplicada a outros IPs. Outro estudo sobre mutações de resistência 

na protease do HIV-1 dos subtipos B e F (Caride et al, 2001) mostrou diferenças nos 

perfis moleculares das seqüências desses subtipos que não seriam suficientes para 

levar a alterações significativas na susceptibilidade in vitro a diferentes IPs. 

Entretanto, poderiam originar diferentes padrões mutacionais quando expostos à 

pressão seletiva pela ação de antiretrovirais. Esta hipótese é corroborada por Kantor e 

Katzenstein (2004) que também observaram diferenças genotípicas entre os subtipos 

B e não-B e julgaram como não sendo responsáveis por grandes alterações na 

susceptibilidade in vitro, mas sugeriram que essas mudanças poderiam levar a 

diferentes rotas de mutações de resistência. 

 

6.3.COMBINAÇÕES DE MUTAÇÕES ESTATISTICAMENTE 

ASSOCIADAS AO TRATAMENTO 

Os pares de mutações estatisticamente associadas ao tratamento L10I+L63P, 

L10I+I84V, I84V+L90M e L90M+I93L apresentaram os valores de phi mais 

elevados do subtipo F (0.50, 0.57, 0.53 e 0.52, respectivamente) além de baixa 

probabilidade de ocorrência ao acaso (menor que 10%), enquanto os valores de phi 

para os mesmos pares no subtipo B (Wu et al, 2003) foram notadamente baixos 

(menor que 0.20, 0.38, 0.29 e 0.22, respectivamente).  Estes resultados sugerem que 

estes pares possam constituir padrões característicos do subtipo F, provavelmente em 
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razão das diferenças genotípicas (assinaturas moleculares características de cada um) 

responsáveis por levar a diferentes vias mutacionais. Contudo, é importante ressaltar 

que esses resultados referentes ao subtipo F foram obtidos a partir da análise de um 

grupo pequeno de seqüências enquanto os valores obtidos por Wu e colaboradores 

(2003), no qual esta comparação está baseada, foram obtidos a partir da análise de 

mais de 2000 seqüências do subtipo B, entre não tratados e tratados com IPs.  

A mutação L10I é apontada por Hoffman e colaboradores (2003) como 

estando associada a um grande número de resíduos no subtipo B, e combinações 

como L10I+V82A e L10I+I84V são citadas como duas vezes mais freqüentes do que 

seriam esperadas quando se utilizam tabelas de contingência para comparar grupos 

de tratados e não tratados. A explicação para esta provável associação estatística 

seria de ordem estrutural (Hoffman et al, 2003). O resíduo R8 forma uma ligação 

iônica conservada com D29 na base do sítio ativo. Flanqueando o R8, L10, junto 

com L23, V82A e I84V formam uma barreira hidrofóbica. Do outro lado desta 

barreira está o E21, eletronegativo. A perda da superfície hidrofóbica quando 

ocorrem as mutações V82A ou I84V poderiam causar uma abertura nesta barreira 

que poderia permitir um aumento na interação entre as cadeias laterais de R8 e E21, 

potencialmente atrapalhando ou interrompendo o sítio ativo. A mutação L10I poderia 

interagir de alguma forma com a E21, prevenindo essa ocorrência por assumir uma 

conformação que permitiria à E21 atrair a positivamente carregada R8, compensando 

pela perda da superfície hidrofóbica resultante de uma mutação na 82 ou na 84.  

Wu e colaboradores (2003) apontam as posições 10, 46, 71, 90, 20, 73, 82, 

63, 84 e 54 como aquelas com maior número de correlações positivas no subtipo B. 
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Com exceção das posições 46, 71 e 73, as demais posições citadas apresentaram 

mutações também envolvidas em várias correlações positivas também  no subtipo F.  

O par D30N+N88D, embora não associado estatisticamente ao tratamento, 

aparece com freqüência elevada quando se consideram apenas as seqüências de 

pacientes tratados com NFV (30%). A mutação primária D30N sozinha é apontada 

por Wu e colaboradores (2003) como negativamente associada a outras mutações 

primárias. Porém, sua associação com a N88D obteve o valor mais elevado de phi 

tanto para o subtipo F (0.85) como para o sutipo B (0.52), além de baixa 

probabilidade de ocorrência ao acaso (0.011), sugerindo uma forte possibilidade de 

covariação destas mutações em ambos os subtipos. 

Utilizando um outro método estatístico (mutual information) para avaliar 

associações entre aminoácidos na protease do subtipo B, Brown e colaboradores 

(1999) encontraram 4 pares estatisticamente associados: 71 e 82, 54 e 82, 10 e 82, 10 

e 54. O par de mutações L10I+V82A apresentou um phi próximo de 0,5 para o 

subtipo F, com uma chance de quase 15% de ocorrência ao caso. Os demais não 

alcançaram significância estatística para associação com o tratamento ou 

apresentaram coeficientes de correlação muito baixos. 

 
6.4.ORIGEM DOS PACIENTES COM SEQÜÊNCIAS DA REGIÃO 

GENÔMICA DA PROTEASE DO SUBTIPO F DO HIV-1 

DEPOSITADAS NO STANFORD DRUG RESISTANCE DATABASE 

O Brasil responde por 47,5% das seqüências do subtipo F correspondentes à 

região da protease depositadas na base de dados de resistência aos antiretrovirais de 

Stanford, seguido pela Romênia, responsável por 22,4%. Apesar do subtipo B ser o 
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de maior prevalência no Brasil, estudos mostram que os subtipos não-B estão se 

espalhando e dentre eles merece destaque o subtipo F, segundo em prevalência em 

muitas regiões brasileiras como São Paulo, Distrito Federal e Ceará (Sá-Filho et al, 

2003; Cerqueira et al, 2004; Gadelha et al, 2003; Brindeiro et al, 2003; Soares et al, 

2003). Além do aumento na freqüência de pacientes infectados com o subtipo F, 

muitos trabalhos têm registrado proporções significativas de recombinantes B/F, 

provavelmente como resultado da coexistência de ambos os subtipos (Cerqueira et al, 

2004; Gadelha et al, 2003). 

Na Romênia, o subtipo F1 é responsável pela maioria das infecções e 

apresenta um perfil de mutações associadas à resistência aos antiretrovirais 

semelhante ao descrito para o subtipo B, além de sua circulação ser uma fonte em 

potencial para a dispersão deste subtipo na Europa (Apetrei et al, 2003).  

Na América Latina, além do Brasil, a Argentina detêm uma prevalência 

significativa do subtipo F e recombinantes B/F (Caride et al, 2004). Considerando 

tratar-se de um país vizinho com razoável intercâmbio com o Brasil, seriam 

interessantes estudos comparativos entre as linhagens brasileiras e argentinas do 

subtipo F, envolvendo análises filogenéticas e perfis mutacionais.  

 
6.5. ANÁLISE DO PERFIL DAS MUTAÇÕES PRESENTES NAS 

SEQÜÊNCIAS DA REGIÃO GENÔMICA DA PROTEASE DO 

SUBTIPO F DO HIV-1 DEPOSITADAS NA BASE DE DADOS SOBRE 

RESISTÊNCIA AOS ANTIRETROVIARIS DE STANFORD. 

As médias de mutações presentes nas seqüências de pacientes não tratados 

(zero IP) e tratados com 1, 2 e 3 IPs foram, respectivamente: 4.6, 6.1, 7.0 e 6.2. 
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Aparentemente, estes valores poderiam sugerir alguma associação entre o número de 

IPs utilizados no regime de tratamento e o número de mutações presentes. Contudo, 

feita a análise de regressão linear, observou-se uma fraca associação entre essas 

variáveis. Wu e colaboradores (2003), analisando mutações na protease do subtipo B, 

obtiveram os seguintes valores de médias de mutações para zero, 1, 2, 3 e 4 IPs, 

respectivamente: 4.0, 6.0, 7.0, 11,0 e 12, e sugerem, a partir de análises estatísticas, 

uma forte relação entre o número de IPs utilizados e o número de mutações 

presentes. É provável que no subtipo F essa associação também ocorra, mas não 

tenha ficado tão evidente devido ao baixo número de seqüências analisadas quando 

comparado ao número de seqüências analisadas do subtipo B. 

A análise de regressão realizada com o objetivo de evidenciar alguma relação 

entre o número de mutações presentes e o tempo de tratamento não obteve resultado 

positivo. Provavelmente outros fatores sozinhos ou em conjunto sejam muito mais 

significativos na determinação do número de mutações presentes. Um dos fatores 

que mereceria atenção seria o número de mutações, incluindo mutações secundárias, 

já presentes no início do tratamento. É importante lembrar que muitos aminoácidos 

que compõem a assinatura molecular do subtipo F são reconhecidos por estarem 

relacionados a algum grau de resistência a diferentes IPs no subtipo B. Além deles, 

há uma freqüência considerável de outras mutações, associadas ou não ao tratamento. 

A presença de um determinado conjunto de mutações poderia levar, diante da 

pressão seletiva exercida pelas drogas antiretrovirais, a outros determinados grupos 

de mutações (vias mutacionais). 

Um outro fator que poderia ser determinante para o número de mutações 

presentes é a aderência, que pode ser definida como o quanto um paciente toma um 
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medicamento da forma como foi prescrito pelo médico responsável (Machtinger & 

Bangsberg, 2005).  A taxa média de aderência à terapia antiretroviral é de, 

aproximadamente, 70%, enquanto a taxa ideal para um sucesso virológico (supressão 

viral) e clínico durável seria de, pelo menos 95%. A não aderência tem claramente 

implicado no desenvolvimento de linhagens virais resistentes, porém, a relação 

aderência e resistência não é tão simples quanto a suposição de que baixos níveis de 

aderência sempre levam à infecção viral resistente. Essa relação é muito mais 

complexa e alguns estudos (Howard et al, 2001; Gallego et al, 2001; Bangsberg et al, 

2004) têm mostrado que altos índices de aderência predispõem os pacientes ao 

desenvolvimento de resistência aos IPs porque elevadas doses de antiretrovirais 

exerceriam uma enorme pressão seletiva, enquanto baixos níveis de aderência não 

levariam a uma pressão suficiente para desenvolver resistência. Apenas a completa 

supressão viral seria capaz de impedir a fixação de mutações e isso somente é 

possível com aderência de quase 100% (valores entre 80% e 90%, apesar de altos, 

não são suficientes para a total supressão viral).  

 

6.6.MUTAÇÕES PRIMÁRIAS E ACESSÓRIAS PRESENTES NAS 

SEQÜÊNCIAS EM CADA GRUPO DE PACIENTES DA BASE DE 

DADOS DE STANFORD 

Nas seqüências de protease do subtipo F disponíveis na base de dados de 

Stanford, observou-se grande prevalência de mutações consideradas secundárias para 

o subtipo B. Dessas, excluindo-se as assinaturas moleculares do subtipo F, as que 

apresentaram as  maiores freqüências (acima de 10%) para 1, 2, 3 e 4 IPs foram 

L10I, K20R e I54V. Outras mutações secundárias que merecem atenção pela 

 90



freqüência com que apareceram (igual ou maior que 10%) para pelo menos um dos 

regimes de tratamento foram L24I (12,5% para 1 IP), N37D (10% para 1 IP), M46I 

(15% para 1 IP e 33% para 4 IPs), G48V (18,2% para 3 IPs). Quatro dessas posições 

mencionadas, 10, 20, 46 e 54, foram apontadas como tendo forte relação positiva 

linear com o número de IPs recebidos durante o tratamento para o subtipo B (Wu et 

al, 2003). 

Do grupo de mutações principais, merece destaque a V82A, encontrada com 

freqüências acima de 30% em todos os regimes de tratamento (1, 2, 3 ou 4 IPs). 

Outras duas mutações principais encontradas, porém com freqüências bem mais 

baixas foram I84V (com 9,1% para 2 e 3 IPs) e L90M (2,5% para 1 IP e 18,2% para 

2 IPs). A mutação D30N, principal para NFV, foi encontrada apenas no grupo 

tratado com 1 IP (2,5%). Mutações nas posições 82, 84 e 90 foram também 

mencionadas por Wu e colaboradores (2003) como possuindo forte relação linear 

positiva com o número de IPs utilizados pelo paciente no subtipo B. Já a D30N é 

citada no mesmo trabalho como tendo uma relação linear fortemente negativa com o 

número de inibidores e correlação negativa com outras mutações principais. 

Entre as seqüências de pacientes não tratados, excluindo-se as assinaturas 

moleculares do subtipo F, foram encontradas três mutações secundárias com 

freqüências elevadas: L10I (8,4%), L10V (18,1%) e K20R (29,7%). Além dessas, as 

mutações secundárias M36V e M46I apareceram com freqüências acima de 1% 

(1,3%). As também secundárias mutações K20M, D30N, M36L, I54V, G73S e a 

principal V82A apareceram, cada uma, com freqüência de 0,6%.  
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CAPÍTULO 7.  CONCLUSÃO 

A região genômica da protease do subtipo F circulante no Brasil apresenta 

padrões próprios de mutações, como ficou evidente durante a construção da 

seqüência consenso brasileira. Contudo, seriam necessárias análises filogenéticas que 

permitissem verificar as distâncias evolutivas entre as seqüências brasileiras e as 

demais seqüências do subtipo F disponíveis para melhor avaliar a necessidade do uso 

generalizado de uma consenso brasileira. Análises filogenéticas envolvendo as 

seqüências do subtipo F do Brasil e de outros países da América Latina que 

apareceram representados na base de dados de Stanford (Argentina, principalmente), 

também seriam interessantes para uma melhor compreensão das características 

epidemiológicas deste subtipo. 

Duas importantes questões sobre os subtipos não-B do HIV-1 precisam ser 

avaliadas: se as mutações que causam resistência aos antiretrovirais no subtipo B 

também se desenvolvem nos subtipos não-B, e se novas mutações, não reconhecidas 

no subtipo B, aparecem nos subtipos não-B durante a falha terapêutica. Este estudo 

encontrou mais semelhanças do que diferenças entre as mutações associadas ao 

tratamento no subtipo F e no subtipo B, sugerindo que as mutações selecionadas pelo 

tratamento possam ser as mesmas. Contudo, quando se levam em conta as 

combinações de mutações duas a duas estatisticamente associadas ao tratamento e 

respectivos coeficientes de correlação (phi), são observadas diferenças significativas, 

sugerindo que as vias mutacionais do subtipo F sejam específicas, distintas daquelas 

desenvolvidas pelo subtipo B.  

Os resultados deste trabalho apontam a necessidade de estudos temporais 

envolvendo as mutações citadas como estatisticamente associadas ao tratamento, 
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estudos esses que seriam realizados com base em sequenciamento e genotipagem de 

pacientes antes do tratamento e em vários momentos após iniciado o tratamento. Esse 

tipo de estudo permitiria verificar não somente a prevalência dessas mutações em 

diferentes momentos do tratamento, mas também as possíveis rotas mutacionais 

características do subtipo F.  
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CAPÍTULO 8.  ANEXOS 

Anexo A. Números de acesso das seqüências dos pacientes não tratados com IPs no 

GenBank: AF076448, AF079996, AF079995, AF079989, AF079988, AF079987, 

AF079986, AF079985, AY145824, AY145825, AY145826, AY213321, AY213340, 

AY213490, AY213435, AY213397, AY213449, AY213196, AY213277, 

AY213319, AY213467, AY213215, AY213346, AY213277, AY213459, 

AY213527, AY213523, AY213422, AY213549, AY213221, AY213326, AF527190, 

AF527193, AF527209, AF527238, AF527244, AF527254.  

 

Anexo B. Números de acesso das 227 seqüências de isolados de 223 pacientes 

infectados com o subtipo F do HIV-1 depositadas na base de dados de Stanford: 

U19416, AF005494, AJ012427, AF076448, AF076441, AF076439, AF079996, 

AF079995, AF079989, AF079988, AF079987, AF079986, AF079985, AF125284, 

AF221037, AF247521, AF247520, AF204042, AF204041, AF204044, AF204043, 

AF204045, AF204047, AF204049, AF204040, AF204050, AF204048, AF204052, 

AF204046, AF204051, AF204039, AJ249236, AJ249237, AJ286971, AJ286973, 

AJ286974, AJ286976, AJ286977, AJ287042, AJ249238, AF295283, AF295282, 

AF295299, AF295281, AF295298, AF377956, AY037275, AY037276, AY037277, 

AY037280, AY037281, AF385936, AY017010, AF328563, AF328565, AF328570, 

AF328572, AF328573, AF328575, AF328579, AF328586, AF328587, AF328589, 

AF328591, AF328593, AF328594, AJ279653, AY010407, AY010408, AY145824, 

AY145825, AY145826, AF467727, AF425459, AF413832, AY051202, AY051201, 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22U19416%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF005494%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AJ012427%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF076448%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF076441%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF076439%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF079996%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF079995%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF079989%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF079988%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF079987%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF079986%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF079985%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF125284%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF221037%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF247521%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF247520%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF204042%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF204041%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF204044%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF204043%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF204045%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF204047%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF204049%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF204040%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF204050%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF204048%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF204052%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF204046%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF204051%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF204039%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AJ249236%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AJ249237%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AJ286971%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AJ286973%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AJ286974%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AJ286976%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AJ286977%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AJ287042%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AJ249238%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF295283%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF295282%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF295299%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF295281%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF295298%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF377956%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AY037275%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AY037276%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AY037277%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AY037280%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AY037281%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF385936%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AY017010%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF328563%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF328565%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF328570%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF328572%22%5BACCN%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ENTREZ/QUERY.FCGI?CMD=SEARCH&AMP;DB=NUCLEOTIDE&AMP;DOPTCMDL=GENBANK&AMP;TERM=%22AF328573%22%5BACCN%5D
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AY051200, AY051199, AY173957, AF355313, AY213321, AY213340, AY213490, 

AY213435, AY213397, AY213449, AY213196, AY213227, AY213319, 

AY213467, AY213215, AY213346, AY213277, AY213459, AY213527, 

AY213523, AY213422, AY213549, AY213221, AY213326, AF447815, AF447822, 

AF447826, AF447853, AF447857, AY204311, AY204321, AF527190, AF527193, 

AF527209, AF527238, AF527244, AF527254, AF527311, AF527317, AF527326, 

AF527346, AF527354, AF527363, AY390085, AY444279, AY444300, AY444278, 

AY444277, AY444301, AY444299, AY444275, AY444276, AY444302, 

AY444280, AY444274, AY444273, AY444291, AY359692, AY359693, 

AY359694, AY359698, AY528077, AY528078, AY528079, AY528080, 

AY528081, AY313300, AY313322, AY313304, AY313305, AY313310, 

AY313311, AY569862, AY569871, AY569872, AY569901, AY569841, 

AY569878, AY569882, AY569834, AY569889, AY285118, AY285130, 

AY455782, AF165584, AF165585, AY037279, AY145827, AY145822, AY145819, 

AY333462, AY333471, AY333497, AY333455, AY333456, AY333503, 

AY333486, AY333516, AY333517, AY333511, AY333518, AY333492, 

AY333477, AY333521, AY333491, AY333501, AY333465, AY333507, 

AY333520, AY333509, AY333473, AY333457, AY182788, AY182784, 

AY182818, AY182794, AY182827, AY182829, AY182808, AY275750, 

AY390088, AY313361, AY313342, AY313357, AY455778, AY455783, AF252092, 

AF252045, AY145828, AY145830, AY333498, AY333487, AY333493, AY333478, 

AY333488, AY275772, AY390200, AF165581, AF165583, AY333463, AY333525, 

AY333522, AY333460, AY333519, AY333454, AY390199, AJ577733, AY333513, 

AY333461, AY333453, AJ577734. 
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CAPÍTULO 10.  APÊNDICE 

Tabela de freqüências relativas das mutações presentes no grupo de pacientes não 

tratados com IPs (ntrt) e no grupo de pacientes tratados com IPs (trt). 

Posição SubFB
r 

Subst freq (ntrt) freq (trt)  Posição SubFB
r 

Subst freq (ntrt) freq (trt) 

1 P \ \ \  29 D \ \ \ 
2 Q T 0,029 \  30 D N \ 0,118
3 I N 0,029 \  31 T \ \ \ 
4 T S 0,029 \  32 V T \ 0,029
5 L P 0,029 \  33 L F \ 0,057
6 W \ \ \      I \ 0,057
7 Q H 0,028 \  34 E G 0,054 \ 
    L 0,028 \  35 D E 0,027 0,063
    Y 0,028 \  36 I M 0,085 0,061
8 R \ \ \      L 0,027 \ 
9 P \ \ \      V \ 0,029
10 L V 0,135 0,241  37 N K 0,027 \ 
    I 0,081 0,448      D \ 0,133
    N 0,027 \      E \ 0,067

11 V L \ 0,026      T \ 0,067
12 T K 0,054 \      S \ 0,067
    M 0,027 0,03  38 L I \ 0,029
    S 0,027 \  39 P S 0,054 0,059
    I 0,054 \      Q 0,054 \ 
    V \ 0,03      T 0,027 0,029
    N 0,027 \  40 G \ \ \ 

13 I V 0,081 0,226  41 K N 0,027 \ 
14 K R 0,189 0,143      R \ 0,03 
15 V I 0,324 0,412  42 W \ \ \ 
16 G E 0,162 0,088  43 K R 0,027 \ 
17 G E \ 0,029      T \ 0,029
18 Q L 0,027 \  44 P \ \ \ 
19 L I 0,027 \  45 K R \ 0,059
20 K R 0,189 0,538  46 M I 0,027 0,097
    T \ 0,154      L \ 0,129
    I \ 0,077  47 I \ \ \ 

21 E G 0,027 \  48 G V \ 0,029
22 A \ \    49 G \ \ \ 
23 L I \ 0,029  50 I V \ 0,029
24 L I \ 0,059  51 G R 0,027 \ 
25 D \ \ \  52 G \ \ \ 
26 T \ \ \  53 F L \ 0,094
27 G \ \ \  54 I V 0,027 0,3 
28 A \ \ \      T \ 0,033
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Continuação da tabela 
 
Posição SubFB

r 
Subst freq (ntrt) freq (trt) Posição SubFB

r 
Subst freq (ntrt) freq (trt) 

55 K R \ 0,029 74 T A 0,054 \ 
56 V \ \ \     S \ 0,226
57 K Q 0,027 \ 75 V \ \ \ 
    R 0,054 0,097 76 L \ \ \ 

58 Q E \ 0,059 77 V I 0,243 0,147
59 Y \ \ \ 78 G \ \ \ 
60 D E 0,378 0,059 79 P \ \ \ 
61 N D 0,243 0,097 80 T \ \ \ 
    E 0,081 \ 81 P \ \ \ 
    H 0,027 \ 82 V I 0,027 0,03 
    K 0,027 \     A 0,027 0,273
    Q 0,027 0,065     F \ 0,061
    S 0,027 0,065 83 N D \ 0,029

62 I V 0,162 0,148 84 I V \ 0,143
63 L I 0,027 \ 85 I N 0,027 \ 
    T 0,081 0,061     V   0,029
    S 0,108 0,03 86 G \ \ \ 
    P 0,081 0,303 87 R \ \ \ 
    C 0,054 0,061 88 N D \ 0,118
    N 0,027 \     S \ 0,029
    V 0,027 0,061 89 M L 0,297 0,485
    A 0,027 0,061     I 0,027 0,182
    G \ 0,03 90 L M \ 0,438

64 I L 0,027 0,061 91 T \ \ \ 
    V \ 0,03 92 Q K \ 0,032

65 E D 0,189 0,235 93 I L 0,0833 0,303
66 I F \ 0,029 94 G \ \ \ 
67 C \ \ \ 95 C S 3333 \ 
68 G \ \ \     F \ 0,029
69 H Y 0,054 0,057 96 T \ \ \ 
    Q 0,054 0,029 97 L \ \ \ 

70 K R 0,108 0,097 98 N K 0,057 \ 
    Q 0,027 \ 99 F \ \ \ 

71 A V \ 0,118   
    T   0,032   
    L   0,065   

72 I T 0,216 0,235   
    V 0,027 0,088   
    E \ 0,029   

73 G C \ 0,029   
    S \ 0,029   
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