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RESUMO 

MELO, F. L. Caracterização biológica e molecular de recombinantes naturais de HIV-1. 

2011. 139 f. Tese (Doutorado em Microbiologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

A recombinação durante a transcrição reversa é um fator importante no aumento da 

diversidade genética e adaptação do HIV-1, permitindo que mutações vantajosas presentes em 

diferentes linhagens sejam combinadas em um mesmo genoma.  No Brasil, vários 

recombinantes foram descritos e seis formas recombinantes circulantes (CRFs) já foram 

identificados, demonstrando a relevância destes recombinantes na epidemia brasileira.  

Portanto, um dos objetivos desta tese foi analisar os dados gerados pela Rede de Diversidade 

Genética Viral (VGDN) (sequências parciais de gag, pol e env), a fim de identificar 

recombinantes inter-subtipos de HIV-1 e avaliar a frequência e distribuição geográfica destes 

vírus.  Utilizando diferentes técnicas foram identificados 152/1083 pacientes portadores de 

recombinantes BF.  A frequência destes recombinantes foi maior em cidades como São 

Vicente (30%) e Sorocaba (22,6%), sendo que os recombinantes circulantes em São Vicente 

foram geralmente relacionados às CRF28 e CRF29, enquanto que os vírus presentes na região 

de Sorocaba comumente apresentam um envelope subtipo F1, independente do subtipo nos 

demais genes.  Além disso, o gene da integrase de 159 pacientes foi amplificado e 

sequenciado.  A análise deste gene revelou mais 10 pacientes infectados com recombinantes 

BF e nenhuma mutação de resistência primária aos inibidores da integrase foi encontrada.  O 

segundo objetivo foi isolar e caracterizar recombinantes BF in vitro.  O isolamento viral foi 

realizado por co-cultivo e ao final foram obtidos 10 isolados primários. O sequenciamento do 

genoma quase completo desses dez isolados primários revelou que três isolados primários 

pertencem ao grupo da CRF28_BF, três ao grupo da CRF29_BF e quatro foram classificados 

como formas recombinantes únicas (URFs).  Ainda, o uso de correceptores desses isolados foi 

avaliado in vitro em ensaios com as células GHOST(3), e revelou três duplo-trópicos (X4/R5) 

vírus, quatro CXCR4 (X4) e três isolados utilizaram apenas CCR5 (R5).  Em suma, uma alta 

frequência de URFs foi encontrada em algumas cidades do Estado de São Paulo, e também foi 

desenvolvido e caracterizado um painel de isolados primários representando as CRF28_BF, 

CRF29_BF e algumas URFs. 

 

Palavras-chaves: HIV. Genoma. Recombinação Genética. Evolução Molecular. Filogenia. 

Diversidade Genética. 



  

 

ABSTRACT 

MELO, F. L. Biological and molecular characterization of HIV-1 natural recombinants. 

2011. 139 p. Ph. D. Thesis (Microbiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

Recombination during reverse transcription is an important factor promoting HIV-1 diversity 

and adaptive change, allowing advantageous mutations arising on different genomes to 

undergo linkage in the same progeny recombinant genome more frequently than what would 

be expected under random mutation alone.  In Brazil, several recombinant viruses were 

reported, and six circulating recombinant forms (CRFs) have already been identified.  

Therefore, the first objective of this Thesis was to analyze the data generated by the Viral 

Genetic Diversity Network (VGDN) (gag, pol and env partial sequences), in order to identify 

HIV-1 intersubtype recombinants and evaluate the frequency and geographical distribution of 

these viruses.  Using different techniques we identified 152/1083 patients harboring BF 

recombinants.  The frequency of these recombinants was higher in cities like São Vicente 

(30%) and Sorocaba (22.6 %).  The recombinant viruses circulating in São Vicente were 

generally related to CRF28 and CRF29, while those viruses circulating in Sorocaba 

commonly presented an envelope region of subtype F1, irrespective the subtype composition 

on the remaining genes.  Additionally, the integrase gene of HIV-1 from 159 patients was 

further amplified and sequenced.  The analysis of this viral gene revealed ten more patients 

infected with BF recombinants and no primary mutations related to integrase inhibitor 

resistance were found.  The second objective was to isolate and characterize BF recombinants 

in vitro, which resulted in ten primary HIV-1 isolates.  The near full-length genomes of these 

ten primary isolates revealed that three were related to CRF28_BF, three to CRF29_BF and 

four were unique recombinant forms (URFs), according to their breakpoints profile 

determined with the jpHMM program.  Additionally, the coreceptor usage of these isolate was 

investigated in vitro using GHOST assays, which revealed three dual-tropic (X4/R5) viruses, 

four CXCR4 (X4) viruses and three CCR5 (R5) viruses.  In sum, we report a high frequency 

of URFs in some cities of São Paulo State, and also developed a well-characterized panel of 

viruses representing CRF28_BF, CRF29_BF and URFs. 

 

Key-words: HIV. Genome. Genetic Recombination. Molecular Evolution. Phylogeny. 

Genetic Diversity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 AIDS E HIV 

 

No início da década de 80 o HIV-1 (BARRE-SINOUSSI et al., 1983; GALLO et al., 

1983) e o HIV-2 (CLAVEL et al., 1986) foram descritos pela primeira vez como os agentes 

etiológicos da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) (GOTTLIEB et al., 1981; 

MASUR et al., 1981).  Três décadas após esta descoberta, mais de 20 milhões de pessoas já 

morreram em decorrência da AIDS e outras 33 milhões estão infectadas por HIV (JOINT 

UNITED NATIONS PROGRAM ON HIV/AIDS/WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2010). 

O HIV-1 é o responsável pela maioria infecções em todo o mundo, enquanto que as 

infecções por HIV-2 concentram-se principalmente na África Ocidental (REEVES e DOMS, 

2002; TAYLOR et al., 2008).  Ambos pertencem à família Retroviridae, genêro Lentivirus 

(COFFIN; HUGHES; VARMUS, 1997), e originaram-se a partir de diferentes lentivírus de 

primatas não-humanos africanos (HIRSCH et al., 1989; GAO et al., 1999; DAMOND et al., 

2004; SHARP e HAHN, 2010). 

O HIV-1 está subdividido em quatro grupos: M (main), N (new), O (outlier) e o 

recentemente descrito grupo P (putative), cada um proveniente de diferentes eventos de 

transmissão zoonótica (Figura 1) (ROBERTSON et al., 2000; PLANTIER et al., 2009; 

SHARP e HAHN, 2010).  Os grupos O e N estão restritos a alguns países da África Central 

Ocidental (GURTLER et al., 1994; SIMON et al., 1998; VALLARI et al., 2010) e são 

responsáveis por menos de 5% das infecções em todo o mundo (LAL; CHAKRABARTI; 

YANG, 2005).  Até o momento o grupo P foi encontrado em apenas uma paciente 

camaronesa (PLANTIER et al., 2009).  O grupo M é o mais prevalente e pode ser dividido em 

diferentes subtipos (A-D, F, H, J e K) (ROBERTSON et al., 2000).  Os subtipos F e A podem 

ainda ser subdivididos nos sub-subtipos F1 e F2 (TRIQUES et al., 1999) e A1-A4 (GAO et 

al., 2001; MELONI et al., 2004; NJAI et al., 2006).  Além dos subtipos descritos acima, 49 

formas recombinantes circulantes (CRFs) foram descritas até o final de 2010 

(http://www.hiv.lanl.gov/content/hiv-db/CRFs/CRFs.html). 

Apesar do aumento no número de sequências disponíveis para os diferentes subtipos e 

uma maior disponibilidade de genomas completos, a classificação de HIV-1 em subtipos/sub-

subtipos e CRFs ainda é uma questão complexa e continuamente sofre alterações, como por 
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exemplo, a reclassificação do subtipo G como uma forma recombinante (ABECASIS et al., 

2007).  Ademais, a diversidade genética em HIV-1 é um dos maiores obstáculos para a 

implementação de estratégias vacinais, uma vez que tanto a resposta imunológica humoral 

quanto a celular aparentemente não conferem proteção contra eventos de superinfecção (JOST 

et al., 2002; RAMOS et al., 2002; FANG et al., 2004; STEAIN et al., 2004; PIANTADOSI et 

al., 2007). 

 

Figura 1- Relações filogenéticas entre SIVs (simian imunodeficiency vírus) e HIV.  É importante 

observar os diferentes eventos de transmissão entre espécies que deram origem aos 

grupos de HIV-1 e HIV-2. 

FONTE: Tebit e Arts (2011), com permissão. 
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1.2 ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL E GENÔMICA DO HIV-1 

 

O HIV-1 é um vírus envelopado com cerca de 100 nm de diâmetro, seu genoma é 

constituído por duas moléculas idênticas de RNA fita simples de polaridade positiva com 

aproximadamente 9.2 kb (Figura 2).  No envelope viral lipoproteico estão inseridas as 

glicoproteínas virais.  Na porção interna do envelope observa-se a proteína da matriz que 

envolve um capsídeo cônico, onde estão contidas as duas fitas de RNA e algumas das enzimas 

necessárias durante o ciclo replicativo viral (protease, transcriptase reversa e integrase).  As 

moléculas de RNA genômico viral encontram-se associadas aos monômeros da proteína do 

nucleocapsídeo (COFFIN; HUGHES; VARMUS, 1997). 

O genoma viral apresenta três genes principais: (i) gag, que codifica as proteínas 

estruturais internas; (ii) pol, que codifica a protease, a transcriptase reversa e a integrase; (iii) 

env, que codifica as glicoproteínas do envelope, gp120 e gp41 (Figura 3).  Como todo 

retrovírus complexo, o HIV-1 possui genes reguladores (tat, rev) e genes acessórios (nef, vpr, 

vif e vpu), cujos transcritos são gerados após o processamento total (multiply spliced 

transcript) ou parcial (single spliced transcript) do RNAm longo (Figura 3).  As regiões 

codificadoras no provírus são flanqueadas por repetições terminais longas (long terminal 

repeats, LTR) (Figura 3) (COFFIN; HUGHES; VARMUS, 1997; FRANKEL e YOUNG, 

1998). 

 

 

Figura 2- Representação esquemática da organização do vírion imaturo e maturo de HIV-1.  

FONTE: Adaptado de Swiss Institute of Bioinformatics ([2011]), com permissão. 
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Figura 3- Organização genômica do DNA proviral de HIV-1 e transcritos gerados durante o 

processo replicativo. 

FONTE: Adaptado de Swiss Institute of Bioinformatics ([2011]), com permissão. 

 

1.3 REPETIÇÃO TERMINAL LONGA (LTR) 

 

Como descrito anteriormente, o genoma proviral de HIV-1 é flanqueado por duas 

LTRs idênticas, cujo processo de duplicação e formação da segunda LTR será descrito mais 

adiante.  Basicamente, as LTRs possuem todos os sinais para o início e o término da 

transcrição, além de serem importantes na transcrição reversa e na integração viral.  Cada 

LTR possui cerca de 640 nucleotídeos subdivididos em três regiões funcionais distintas: U3 

(extremidade 3’ única), R (região repetida) e U5 (extremidade 5’ única) (KREBS et al., 2001; 

RAMIREZ DE ARELLANO et al., 2006) (Figura 4).  Na região U3 existe uma sequência 

TATAA box e um sítio para o fator de transcrição Sp1 (specificity protein 1), ambas 

necessárias para o início da transcrição pela RNA Polimerase II, a montante estão presentes 

sítios de ligação para NF-B (nuclear factor kappa B) e outros fatores de transcrição, além de 

um elemento regulador negativo (NRE: negative regulatory element).  Na região R está 

localizado o elemento responsivo da transativação (TAR), sítio de ligação da proteína Tat 

produzida pelo genoma viral.  A região U5 possui sítios de ligação para fatores de transcrição 

como AP-1, AP-3 (activator protein) e Sp1.  A transcrição começa no início da região R da 

LTR 5’ e termina após um sinal de poliadenilação no final da região R da LTR 3’ (KREBS et 

al., 2001; RAMIREZ DE ARELLANO et al., 2006). 
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Figura 4- Representação esquemática da LTR 5’ de HIV-1.  Alguns dos sítios de ligação para fatores 

de transcrição celulares representado são: NF-AT (nuclear factor of activated T-cell), NF-

IL6 (IL-1 inducible nuclear factor), USF (upstream stimulatory factor), ETS (E-twenty 

six), LEF (lymphocyte enhance factor) e TCF-1 (T-cell factor alpha).  As coordenadas 

estão de acordo com o sítio de início da transcrição. 

 FONTE: Adaptado de Ramirez de Arellano et al. (2006), com permissão. 

 

1.4 GENES ESTRUTURAIS 

 

O gene gag codifica a poliproteína p55 Gag (55 kDa), que no momento da maturação 

viral é clivada pela protease viral em: p17 (MA; matriz), p24 (CA; capsídeo), p7 (NC; 

nucleocapsídeo), p6 e em dois peptídeos curtos denominados SP1e SP2 (short linker peptide) 

(COFFIN; HUGHES; VARMUS, 1997; FRANKEL e YOUNG, 1998; GÖTTLINGER, 

2001).  A porção N-terminal da p55 Gag é constituída pela proteína p17 (MA) e associa-se à 

membrana plasmática após sofrer miristoilação (BRYANT e RATNER, 1990).  A proteína 

p17 ainda interage com as glicoproteínas virais durante o processo de montagem da partícula 

na membrana plasmática (DORFMAN et al., 1994).  A proteína p24 é o monômero que forma 

o capsídeo viral e é responsável pelo encapsidamento da proteína celular LysRS (lysyl-tRNA 

synthetase), responsável pela aminoacilação e encapsidamento do tRNA
lys

 que será utilizado 

como iniciador durante o processo de transcrição reversa (MASCARENHAS e MUSIER-

FORSYTH, 2009).  Por sua vez, a proteína p7 possui dois domínios de dedo de zinco que 

reconhecem o sinal de empacotamento do genoma viral (HARRISON e LEVER, 1992), 

permitindo o empacotamento de duas cópias do RNA genômico pela p55 Gag (SCHWARTZ; 

FIORE; PANGANIBAN, 1997).  Esta proteína é capaz de se ligar inespecificamente a ácidos 
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nucleicos e é fundamental em diferentes fases do processo replicativo viral (GÖTTLINGER, 

2001).  Por fim, a proteína p6 (porção C-terminal da p55 Gag) possui um motivo proteico 

conservado (Pro-Thr/Ser-Ala-Pro) essencial no processo de brotamento viral (GOTTLINGER 

et al., 1991; HUANG et al., 1995).  Esta proteína é encontrada apenas em lentivírus de 

primatas, entretanto o motivo conservado está presente em diferentes vírus envelopados e é 

responsável pelo recrutamento de proteínas relacionadas com a maquinaria de transporte dos 

corpos multivesiculares (VON SCHWEDLER et al., 2003; DUSSUPT et al., 2009).  Além 

disso, a p6 é responsável pelo encapsidamento da proteína viral Vpr durante o processo de 

montagem (BACHAND et al., 1999). 

Como descrito anteriormente, o gene pol codifica as enzimas protease, transcriptase 

reversa e integrase.  Essas enzimas são sintetizadas como uma poliproteína denominada p160 

Gag-Pro-Pol (160 kDa) traduzida a partir do mesmo RNAm que dá origem a p55 Gag após 

uma mudança na fase de leitura ribossomal, que ocorre de 5% — 10% das vezes e é 

favorecida por elementos estruturais presentes nesta região (JACKS et al., 1988; WILSON et 

al., 1988; WATTS et al., 2009).  Assim como a p55 Gag, a p160 Gag-Pro-Pol associa-se à 

membrana plasmática na região de montagem.  Durante o brotamento e início do processo de 

maturação viral a p160 Gag-Pro-Pol é clivada de forma autocatalítica resultando na forma 

madura da protease viral, um homodímero da família das aspartil-proteases, que inicia o 

processamento proteolítico de p55 Gag e p160 Gag-Pro-Pol (PEARL e TAYLOR, 1987; 

LOUIS et al., 1994; HILL; TACHEDJIAN; MAK, 2005). 

A transcriptase reversa (RT) é um heterodímero constituído de subunidades 

assimétricas de 66 kDa (p66) e 51 kDa (p51), possui atividade de DNA-polimerase RNA e 

DNA-dependente, além de atividade de RNase H, ambas localizadas na subunidade p66, e a 

subunidade p51 possui apenas função estrutural (JOHNSON et al., 1986; LE GRICE et al., 

1991; HILL; TACHEDJIAN; MAK, 2005).  A porção C-terminal da p160 Gag-Pro-Pol dá 

origem à integrase com 32 kDa, a qual é responsável pelo processamento das extremidade 

3’do DNA viral e posterior integração no genoma hospedeiro.  Esta enzima possui três 

domínios funcionais (N-terminal, catalítico e C-terminal) e pertence à superfamília das 

polinucleotidil transferases (DYDA et al., 1994; ANDRAKE e SKALKA, 1996).  Apesar da 

estrutura da integrase de HIV-1 ainda não ter sido completamente elucidada, a estrutura de 

cada um dos seus domínios foi determinada individualmente (DYDA et al., 1994; LODI et al., 

1995; CAI et al., 1997).  Funcionalmente a integrase forma um tetrâmero associado às duas 

extremidades do DNA viral (LI et al., 2006), e cada um dos três domínios participa na 

interação DNA-proteína e proteína-proteína, como demonstrado recentemente pela 
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determinação da estrutura completa da integrase de foamy virus associada ao DNA viral 

(HARE et al., 2010). 

O gene env codifica as glicoproteínas do envelope, que também são sintetizadas a 

partir de um mesmo RNAm como uma  poliproteína denominada gp160 (160 kDa).  Esta 

poliproteína é traduzida no retículo endoplasmático e direcionada ao complexo de Golgi, onde 

é clivada e glicosilada pela maquinaria celular, dando origem às proteínas gp120 e gp41 

(WILLEY et al., 1988).  A gp120 é responsável pela interação do vírion à molécula CD4 

(LANDAU; WARTON; LITTMAN, 1988) e a um receptor de quimiocina (FENG et al., 

1996; WU et al., 1996).  Esta proteína é formada por cinco regiões variáveis (V1-V5), 

intercaladas por cinco regiões constantes (C1-C5), e está estruturalmente organizada em dois 

domínios conectados por uma folha β.  A interação com a molécula de CD4 ocorre nesta 

região de conexão entre os dois domínios, enquanto que a ligação ao correceptor é mediada 

pela região V3 (KWONG et al., 1998).  No envelope viral a gp120 encontra-se associada não 

covalentemente à gp41 formando heterodímeros que, por sua vez, se associam em trímeros 

(WYATT e SODROSKI, 1998).  A gp41 apresenta um ectodomínio N-terminal responsável 

pela interação com a gp120 e pelo processo de fusão das membranas viral e celular (peptídeo 

de fusão), um domínio hidrofóbico transmembrana responsável por ancorar as proteínas do 

envelope na membrana viral, e um domínio C-terminal intra-vírion que interage com a 

proteína p17 da matriz (WYATT e SODROSKI, 1998). 

 

1.5 GENES REGULATÓRIOS 

 

Os genes reguladores de HIV-1 codificam as proteínas Tat (transcription trans-

activator) e Rev (regulator of expression of virion proteins), que atuam no processo de 

transcrição interagindo diretamente com o RNA viral (KARN et al., 1991).  Ambas as 

proteínas são produzidas em grandes quantidades nos estágios iniciais da replicação viral a 

partir de RNAm totalmente processados (Figura 3) (ROBERT-GUROFF et al., 1990; 

KLOTMAN et al., 1991).  A proteína Tat possui 14 kDa e apresenta domínios responsáveis 

pela transativação transcricional, um domínio de ligação ao RNA e de localização nuclear, e 

um domínio C-terminal necessário para a interação extracelular com a membrana de células 

não infectadas.  Devido ao sinal de localização nuclear, essa proteína é transportada ao núcleo 

(RUBEN et al., 1989; ROBERT-GUROFF et al., 1990), onde se liga na região TAR do 

RNAm viral nascente (Figura 4) (BERKHOUT; SILVERMAN; JEANG, 1989).  Tat é capaz 

de transativar a LTR de HIV, independente da ligação ao sítio TAR, através da ativação direta 
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de NF-B (DEMARCHI et al., 1996).  Além disso, está envolvida no processo de transcrição 

reversa (HARRICH et al., 1997) e na regulação negativa da expressão de alguns genes 

celulares envolvidos na resposta celular à infecção viral, como por exemplo, bcl-2 e MIP-1 

(SASTRY et al., 1996; SHARMA et al., 1996).  Por fim, a proteína Rev é uma fosfoproteína 

nuclear cuja função é facilitar o transporte para o citoplasma de RNAm não processados ou 

parcialmente processados pela maquinaria celular de splicing, regulando assim todo o 

processo de síntese de proteínas virais (COCHRANE et al., 1989; POLLARD e MALIM, 

1998). 

 

1.6 GENES ACESSÓRIOS 

 

Os genes acessórios codificam as proteínas Nef, Vif, Vpr e Vpu que, apesar de serem 

importantes fatores de virulência in vivo, não são essenciais para a replicação viral in vitro, 

(SEELAMGARI et al., 2004).  A proteína Nef (negative regulatory factor) é produzida nas 

etapas iniciais do ciclo replicativo viral a partir de um RNAm totalmente processado (assim 

como Tat e Rev), possui 27 kDa e após sofrer miristoilação na porção N-terminal associa-se à 

membrana plasmática onde interage com diferentes proteínas (JERE et al., 2010).  Nef é 

responsável pela diminuição da expressão dos receptores CD4, MHC-I, MHC-II, CXCR4 e 

CD28 na superfície das células infectadas (GARCIA e MILLER, 1991; AIKEN et al., 1994; 

SCHWARTZ et al., 1996; STUMPTNER-CUVELETTE et al., 2001; SWIGUT; SHOHDY; 

SKOWRONSKI, 2001; HRECKA et al., 2005).  Além disso, aumenta a infectividade e 

replicação viral (MILLER et al., 1994), e é capaz de regular a ativação de linfócitos T 

(FOSTER e GARCIA, 2008). 

O gene acessório vif codifica a proteína básica Vif (23 kDa) (viral infectivity factor), a 

qual é incorporada ao vírion durante o processo de montagem através da interação com o 

RNA viral e com a porção C-terminal da p55 Gag (LIU et al., 1995; KHAN et al., 2001).  

Apesar de não ser necessária na produção viral, ela é essencial para a infecciosidade viral 

(STREBEL et al., 1987), atuando na degradação das proteínas celulares citidina deaminases 

APOBEC3G/F (apolipoprotein B mRNA-editing enzyme catalytic polypeptide-like), que 

provocam hipermutação no genoma viral (SHEEHY; GADDIS; MALIM, 2003; WISSING; 

GALLOWAY; GREENE, 2010). 

Assim como Vif, Vpr (viral protein R) é uma proteína básica (14 kDa) que interage 

com à região C-terminal de p55 Gag e é incorporada ao vírion (COHEN et al., 1990; 

PAXTON; CONNOR; LANDAU, 1993; BACHAND et al., 1999), está associada com a 
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formação e transporte do complexo de pré-integração para o núcleo e com a fidelidade do 

processo de transcrição reversa (HEINZINGER et al., 1994; MANSKY, 1996; POPOV et al., 

1998; LE ROUZIC e BENICHOU, 2005).  Vpr também está relacionado com o bloqueio da 

mitose mantendo a célula infectada na fase G2 do ciclo celular (HE et al., 1995; JOWETT et 

al., 1995). 

O último gene acessório codifica a fosfoproteína de membrana Vpu (16 kDa) (viral 

protein U) (STREBEL et al., 1989).  Complementando uma das funções exercidas pela 

proteína Nef, a Vpu é capaz de interagir com as moléculas de CD4 presentes no retículo 

endoplasmático, encaminhando-as para a via de degradação proteolítica dependente de 

ubiquitina (WILLEY et al., 1992; MARGOTTIN et al., 1998).  Por fim, a Vpu diminui a 

expressão da proteína antiviral teterina na membrana plasmática, permitindo assim o 

brotamento eficiente dos vírions (NEIL; ZANG; BIENIASZ, 2008; TOKAREV et al., 2009; 

DUBE et al., 2010; FITZPATRICK et al., 2010).  A proteína teterina é um importante fator de 

restrição celular induzido por interferon presente na superfície de células infectadas, e inibe o 

brotamento de diversos vírus envelopados (JOUVENET et al., 2009; SAKUMA et al., 2009; 

TOKAREV et al., 2009; ARNAUD et al., 2010; FITZPATRICK et al., 2010; GROOM et al., 

2010; MATTIUZZO; IVOL; TAKEUCHI, 2010). 
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1.7 CICLO REPLICATIVO DO HIV-1 

 

O ciclo replicativo do HIV-1 pode ser dividido em uma fase inicial, que se estende da 

adsorção à célula hospedeira até a integração do DNA viral, e em uma fase tardia, que tem 

início com a ativação transcricional do provírus latente e termina com o brotamento dos 

vírions (Figura 5) (COFFIN; HUGHES; VARMUS, 1997). 

 

 

Figura 5- Ciclo replicativo do HIV.  As proteínas virais envolvidas em cada etapa do ciclo 

replicativo estão destacadas em azul. 

FONTE: Adaptado de Swiss Institute of Bioinformatics ([2011]), com permissão. 
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A entrada do HIV-1 na célula hospedeira envolve a interação das glicoproteínas do 

envelope viral, descritas na seção 1.2.2, com um receptor primário (molécula de CD4) e com 

um correceptor (receptor de quimiocinas, CXCR4 ou CCR5) (BERGER; MURPHY; 

FARBER, 1999).  A ligação à molécula de CD4 provoca mudanças conformacionais na 

gp120 que resultam numa maior exposição da região V3, favorecendo assim sua ligação ao 

correceptor.  A interação da gp120 com os receptores celulares também provoca alterações 

conformacionais na gp41, as quais resultam na exposição e inserção do peptídeo de fusão na 

membrana celular, desencadeando o processo de fusão das membranas e formação de um 

poro por onde o capsídeo viral penetra no citoplasma da célula hospedeira (Figura 5) (DOMS 

e PEIPER, 1997; KWONG et al., 1998; BERGER; MURPHY; FARBER, 1999).  

Recentemente foi demonstrado que a entrada do HIV-1 na célula hospedeira ocorre 

principalmente via endocitose (Figura 6) (DAECKE et al., 2005; MIYAUCHI et al., 2009), 

entretanto a importância de cada um destes é uma questão ainda em aberto (PERMANYER; 

BALLANA; ESTE, 2010). 

 

Figura 6- Processo de adsorção e fusão do víron à membrana plasmática da célula infectada. 

FONTE: Adaptado de Doms (2004), com permissão. 

 

Após a fusão das membranas o nucleocapsídeo é liberado no citoplasma onde ocorre o 

processo de transcrição reversa do RNA viral (Figura 7) (COFFIN; HUGHES; VARMUS, 

1997).  Este processo tem início após a associação do iniciador tRNA
lys

 ao sítio PBS (primer 

binding site) na extremidade 5' do RNA viral (Figura 7-A), permitindo que a RT inicie a 

síntese da fita de DNA complementar à esta pequena região (LTR 5’) (Figura 7-B).  O 

domínio de RNase H da RT degrada o RNA usado como molde, permitindo que o segmento 

de DNA complementar recém-sintetizado associe-se à extremidade 3' do RNA viral (Figura 7-

C).  Após completar a síntese da primeira fita de DNA, o RNA presente no híbrido RNA-

DNA é degradado, exceto por uma região resistente à degradação, denominada PPT 
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(polypurine tract) (Figura 7-D).  Este RNA não degradado é utilizado pela RT como iniciador 

para a síntese da segunda fita de DNA, que se estende até o tRNA
lys

 presente na fita molde 

(Figura 7-D).  Para que a síntese da segunda fita continue, a RT degrada o tRNA
lys

 e o DNA 

circulariza-se, de maneira que as regiões PBS das duas fitas se associem (Figura 7-E), 

permitindo a continuação da síntese da segunda fita DNA e completando a LTR da primeira 

fita de DNA (Figura 7-F).  O resultado é uma molécula de DNA dupla fita flanqueada por 

duas LTRs. 

 

Figura 7- Esquema dos eventos da transcrição reversa em HIV-1.  Explicação detalhada no 

texto acima. 

FONTE: Onafuwa-Nuga e Telesnitsky (2009), com permissão. 
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O momento exato em que se inicia o processo de desencapsidação ainda é 

desconhecido, entretanto evidências sugerem que o fim da transcrição reversa seja o fator 

desencadeador deste processo, uma vez que a desencapsidação prematura induzida pela 

proteína antiviral TRIM diminui os níveis de transcrição reversa e de replicação viral 

(STREMLAU et al., 2006; ARHEL, 2010).  O processo de desencapsidação é controlado pela 

ação de chaperonas celulares e proteínas virais (ARHEL, 2010; BRIONES; DOBARD; 

CHOW, 2010; MISUMI et al., 2010), dando origem ao complexo de pré-integração, no qual 

estão presentes a integrase, MA, NC, Vpr e algumas proteínas celulares, como por exemplo a 

LEDGF/p75 (Lens epithelium-derived growth factor) (FARNET e HASELTINE, 1991; 

BUKRINSKY et al., 1993; FARNET e BUSHMAN, 1997; MILLER; FARNET; 

BUSHMAN, 1997; LIN e ENGELMAN, 2003). 

Assim que o complexo de pré-integração está formado, ele penetra pelo poro nuclear 

com auxílio de proteínas celulares denominadas importinas (LEVIN; LOYTER; 

BUKRINSKY, 2010).  Uma vez dentro do núcleo o complexo de integração se liga ao DNA 

celular, permitindo que a integrase transfira o DNA viral para o genoma celular (HARE et al., 

2010; MAERTENS; HARE; CHEREPANOV, 2010).  O processo de integração do DNA 

viral no genoma hospedeiro ocorre com mais frequência em regiões transcricionalmente 

ativas, e é modulada pela interação da proteína LEDGF/p75 com a cromatina celular 

(SCHRÖDER et al., 2002; MITCHELL et al., 2004; CIUFFI et al., 2005). 

A fase tardia do ciclo replicativo do HIV inicia-se somente após a ativação da célula 

hospedeira e depende da ligação de fatores de transcrição celulares à LTR 5’ do provírus e 

posterior transcrição pela RNA polimerase II.  Os RNAm produzidos nesta etapa são 

totalmente processados (Figura 3) e dão origem às proteínas Tat, Rev e Nef.  Como descrito 

anteriormente, a proteína Tat liga-se na região TAR dos RNAs nascentes recrutando proteínas 

celulares responsáveis pela fosforilação da RNA polimerase II, aumentando assim sua 

processividade e favorecendo a elongação dos novos RNAm (BRIGATI et al., 2003).  A partir 

deste momento a proteína Rev assume uma função crucial controlando a formação e 

transporte dos transcritos não processados (Gag, Gag-Pro-Pol e o RNA genômico) ou 

parcialmente processados (Vif, Vpr, Vpu e Env).  Este controle é possível, pois nestes 

transcritos existe uma sequência denominada RRE (Rev response element) (MALIM et al., 

1989), onde a proteína Rev se liga formando um complexo ribonucleoprotéico que é 

exportado para o citoplasma pela maquinaria celular de transporte nuclear (POLLARD e 

MALIM, 1998).  Como descrito nas seções anteriores, as proteínas que irão formar a partícula 
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viral e as moléculas de RNA genômico são encaminhadas para a região da membrana 

plasmática onde ocorre a montagem.  Após o brotamento ocorre o processo de maturação da 

partícula viral, no qual as poliproteínas são clivadas pela protease viral e se rearranjam 

formando a partícula infecciosa (Figura 2). 

 

1.8 RECOMBINAÇÃO EM HIV-1 

 

Uma das características mais marcantes da biologia do HIV-1 é seu potencial de 

diversificação genética, tanto no paciente quanto na população.  Grande parte desta 

variabilidade é gerada pela transcriptase reversa que apresenta alta taxa de incorporação de 

erros (10
-4

/nucleotídeo/replicação) (PRESTON; POIESZ; LOEB, 1988; ROBERTS; 

BEBENEK; KUNKEL, 1988), além de um curto tempo de geração de 2.6 dias em média 

(HO; MOUDGIL; ALAM, 1989; WEI et al., 1995; PERELSON et al., 1996).  

Adicionalmente, eventos de recombinação durante a transcrição reversa representam um 

importante fator no aumento da variabilidade em HIV-1 (RAMIREZ et al., 2008; NEHER e 

LEITNER, 2010), permitindo que mutações vantajosas presentes em diferentes linhagens 

sejam combinadas num mesmo genoma (MOUTOUH; CORBEIL; RICHMAN, 1996; 

CHARPENTIER et al., 2006; NORA et al., 2007; STREECK et al., 2008; ARORA e DIXIT, 

2009). 

De fato, eventos de recombinação são bastante frequentes na replicação de HIV-1 (HU 

e TEMIN, 1990b) e a cada ciclo replicativo viral ocorrem cerca de 2-3 eventos de 

recombinação (JETZT et al., 2000; ZHUANG et al., 2002).  A recombinação é um processo 

que ocorre em duas etapas.  A primeira etapa tem início quando uma célula é infectada por 

dois vírus distintos, e moléculas de RNA de ambos os vírus são empacotadas em um mesmo 

nucleocapsídeo.  A segunda etapa ocorre quando este vírion ―heterozigoto‖ infecta outra 

célula, e durante a síntese do DNA viral a transcriptase reversa muda de uma fita de RNA 

molde para outra, gerando assim um provírus recombinante advindo das duas moléculas de 

RNA parentais (HU e TEMIN, 1990a; STUHLMANN e BERG, 1992; GALETTO e 

NEGRONI, 2005; ONAFUWA-NUGA e TELESNITSKY, 2009). 

Todos os fatores necessários para que a recombinação ocorra já foram intensamente 

descritos, como por exemplo, indivíduos duplamente infectados com HIV-1 de diferentes 

grupos (HEYNDRICKX et al., 1996; TAKEHISA et al., 1997); de diferentes subtipos 

(PIENIAZEK et al., 1995; JANINI et al., 1996; JANINI et al., 1998); do mesmo subtipo 

(ZHU et al., 1995) e casos de re-infeção (RAMOS et al., 2002; FANG et al., 2004; 
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PIANTADOSI et al., 2007). Além disso, a maioria das células infectadas pelo HIV-1 possui 

dois ou mais provírus integrados ao seu genoma (JUNG et al., 2002). 

Este alto potencial recombinogênico é refletido na epidemia de HIV-1, e pelo menos 

20% das formas circulantes em todo o mundo são recombinantes (OSMANOV et al., 2002).  

Este aumento no número de recombinantes identificados tem sido impulsionado pelo aumento 

na quantidade de genomas completos sequenciados, pois permite identificar eventos de 

recombinação em regiões do genoma não sequenciadas na maioria dos estudos de 

epidemiologia molecular. 

Como descrito na seção 1.1, 49 CRFs (Circulating Recombinant Forms) já foram 

identificadas até o momento.  Esta classificação em CRF empregada quando estes 

recombinantes apresentam um mesmo padrão de recombinação ao longo de todo o genoma e 

estão presentes em mais de três indivíduos sem relação epidemiológica evidente.  Estas CRFs 

são designadas por números, que identificam a ordem de descoberta, e pelas letras 

correspondentes aos subtipos que as constituem.  Se forem constituídas por mais de dois 

subtipos, são considerados CRFs complexas e designadas de CRFcpx (ROBERTSON et al., 

2000). 

A maioria das CRFs descritas está presente apenas em epidemias locais, como por 

exemplo, as CRF03_AB, CRF04_cpx, CRF05_DF, CRF07_BC, CRF08_BC e CRF10_CD 

(LAL; CHAKRABARTI; YANG, 2005).  Entretanto, algumas são responsáveis pela maioria 

das novas infecções em certas regiões, tais como a CRF01_AE no sudeste da Ásia (CARR et 

al., 1996; GAO et al., 1996) e a CRF02_AG na África Ocidental e Central (CARR et al., 

1998).  Na Argentina, onde inicialmente a maioria dos isolados era do subtipo B (GOMEZ 

CARRILLO; PICCARDO; LIBONATTI, 1992), atualmente cerca de 80% dos isolados são 

recombinantes BF (AULICINO et al., 2007).  Dentre as CRFs descritas, onze são 

recombinantes entre os subtipos B e F e metade delas foram descritas no Brasil (CRF28_BF, 

CRF29_BF, CRF39_BF, CRF40_BF, CRF46_BF) (DE SA FILHO et al., 2006; 

GUIMARAES et al., 2008; SANABANI et al., 2010). 
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1.8.1 Métodos de detecção de recombinação 

 

Além da sua importância na evolução do HIV, a recombinação tem um papel 

fundamental na evolução de muitos outros organismos (POSADA; CRANDALL; HOLMES, 

2002; AWADALLA, 2003).  Consequentemente, diferentes métodos foram e continuam 

sendo desenvolvidos para a análise de recombinação em alinhamentos de nucleotídeos (uma 

lista completa dos programas disponíveis pode ser encontrada em: 

http://www.bioinf.manchester.ac.uk/recombination/programs.shtml).  Cada um destes 

algoritmos foi desenvolvido para avaliar diferentes aspectos da recombinação, como por 

exemplo, detectar evidência de recombinação, identificar potenciais recombinantes, 

determinar pontos de recombinação e determinar taxas de recombinação (LEMEY e 

POSADA, 2009).  Estes algoritmos podem ser agrupados de acordo com a abordagem 

metodológica utilizada em: 

(i) Métodos baseados em distância, que buscam por alterações nos padrões de distância 

genética entre sequências.  Geralmente estes métodos utilizam algum tipo de medida 

de distância genética (por exemplo, similaridade ou dissimilaridade) entre os 

diferentes pares de sequência presentes no alinhamento.  Estas medidas são calculadas 

em segmentos adjacentes do alinhamento movendo-se por exemplo, em segmentos de 

200 nt a cada 10 nt (sliding window) (Figura 8).  Os resultados são organizados em um 

gráfico com as medidas de distância representadas na ordenada e a posição no 

alinhamento na abscissa, e os eventos de recombinação são identificados por inversões 

no padrão de distância.  Estes métodos foram implementados em programas como o 

SimPlot (LOLE et al., 1999), Recscan (MARTIN et al., 2005), RAT 

(ETHERINGTON; DICKS; ROBERTS, 2005) e RIP (SIEPEL et al., 1995). 

(ii) Metódos baseados na distribuição de substituições, os quais comparam as 

sequências e avaliam se as substituições são uniformemente distribuídas.  A não-

uniformidade na distribuição das substituições é assumida como evidência de 

recombinação.  Estes métodos foram implementados em programas como: 

GENECONV (SAWYER, 1989), MaxChi (MAYNARD SMITH, 1992), Phylpro 

(WEILLER et al., 1998), SiScan (GIBBS; ARMSTRONG; GIBBS, 2000), Chimaera 

(POSADA e CRANDALL, 2001), 3SEQ (BONI; POSADA; FELDMAN, 2007) e 

RDP3 (MARTIN et al., 2010). 
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Figura 8- Esquema do procedimento de ―janelas deslizantes‖ (sliding window) para avaliação de 

distâncias entre as sequências num alinhamento. 

FONTE: Adaptado de Lemey e Posada (2009), com permissão. 

 

(iii) Métodos baseados em inferência filogenética, os quais empregam reconstrução 

filogenética para avaliar a existência de incongruência entre topologias de árvores 

inferidas a partir de diferentes regiões do alinhamento de sequências.  A existência de 

incongruência entre topologias é evidência de recombinação entre as sequências 

amostradas (Figura 9).  Estes métodos foram implementados em programas como: 

Recpars (HEIN, 1993), PLATO (GRASSLY e HOLMES, 1997), TOPAL 

(MCGUIRE e WRIGHT, 2000), SimPlot (LOLE et al., 1999), BARCE (HUSMEIER 

e MCGUIRE, 2003), DualBrothers (SUCHARD et al., 2002; MININ et al., 2005), 

REGA (DE OLIVEIRA et al., 2005), GARD (POND et al., 2006), JAMBE 

(HUSMEIER; WRIGHT; MILNE, 2005) e RDP3 (MARTIN et al., 2010). 

 

Figura 9- Reconstrução filogenética mostrando incongruência entre topologias inferidas a partir de 

diferentes regiões do alinhamento. 

FONTE: Minin et al. (2007), com permissão. 
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(iv) Métodos baseados em compatibilidade, os quais avaliam a incongruência 

filogenética usando uma análise sítio a sítio.  Dois sítio são incompatíveis se não 

puderem ser incorporados numa árvore filogenética, sem assumir que um deles tenha 

sido alterado ao menos duas vezes (SNEATH; SACKIN; AMBLER, 1975; 

MAYNARD SMITH, 1999).  Estes métodos não requerem conhecimento das relações 

filogenéticas entre as sequências amostradas.  Estes métodos foram implementados em 

programas como: PARTIMATRIX (JAKOBSEN; WILSON; EASTEAL, 1997) e 

RETICULATE (JAKOBSEN e EASTEAL, 1996). 

 

Dentre os métodos descritos acima, os embasados em distância (RIP e SimPlot) e 

inferência filogenética (SimPlot) são os mais utilizados para avaliação de recombinação em 

HIV-1 (SALMINEN e MARTIN, 2009).  Os programas RIP e SimPlot calculam a 

similaridade dos segmentos adjacentes do alinhamento comparando a sequência alvo com um 

conjunto de sequências de referência, e alterações neste padrão de distância sugerem possíveis 

eventos de recombinação (Figura 10).  Além do método de distância, o programa SimPlot 

também implementa o método de BOOTSCAN, que ao invés de estimar a similaridade entre 

as seqüências, usa um método de inferência filogenética.  Ademais, os valores de suporte para 

cada agrupamento (bootstrap) são organizados em um gráfico semelhante ao apresentado na 

Figura 10 (SALMINEN et al., 1995).  Este método também foi implementado nos programas 

REGA e RDP3.  É importante destacar que o programa RDP3 é uma das melhores escolhas 

para análise de recombinação, uma vez que diferentes algoritmos foram implementados num 

único programa (Tabela 1), o que possibilita a avaliação independente e um sistema de 

―votação‖ por consenso metodológico (MARTIN et al., 2010). 

 

Figura 10- Esquema do perfil de uma sequência recombinante analisada por programas como o 

Simplot ou RIP.  Como é possível observar nas primeiras posições do alinhamento a 

sequência alvo é mais similar à sequência de referência preta, e a partir da metade do 

alinhamento ela perde similaridade com esta sequência e torna-se mais similar à 

sequência de referência. 

FONTE: Adaptado de Salminen e Martin (2009), com permissão. 
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TABELA 1- Métodos de recombinação implementados no programa RDP3. 

Métodos Referências 

RDP Martin e Rybicki (2000) 

GENECONV Padidam; Sawyer; Fauquet (1999) 

BOOTSCAN Salminen et al. (1995) 

MaxChi Maynard Smith (1992) 

CHIMAERA Posada e Crandall (2001) 

Sister Scan Gibbs; Armstrong; Gibbs (2000) 

3SEQ Boni; Posada; Feldman (2007) 

LARD Holmes; Worobey; Rambaut (1999) 

Gráficos de distância Martin et al. (2010) 

PhylPro Weiller et al. (1998) 

DSS/TOPAL Mcguire e Wright (2000) 

VisRD Lemey et al. (2009) 

 

Recentemente um novo algoritmo para classificação e identificação de recombinantes 

em HIV-1 foi desenvolvido e implementado no programa jpHMM (jumping profile Hidden 

Markov Model, http://jphmm.gobics.de) (SCHULTZ et al., 2006; ZHANG et al., 2006).  Este 

programa utiliza que utiliza uma abordagem probabilística para comparar uma sequência de 

nucleotídeos (S) a um alinhamento múltiplo (A), no qual cada sequência foi previamente 

classificada em famílias de sequência, no caso de HIV-1 em subtipos.  Cada um destes grupos 

de sequência são então descritos como um modelo oculto de Markov, ou seja as sequências de 

um dado subtipo viral são utilizadas na construção de um modelo probabilístico que as 

represente (perfil-HMM) (Figura 11).  A sequência S é comparada aos perfis-HMM, 

entretanto é permitido que segmentos da sequência S se alinhem localmente com perfis mais 

similares.  Esta estratégia é particularmente útil para a identificação de sequências 

recombinantes, uma vez que estas são relacionadas a mais de um perfil-HMM.  Crucialmente, 

esta abordagem probabilística empregada no programa jpHMM é bastante útil na classificação 

de sequências de HIV-1, pois considera a variação genética existente dentro de cada subtipo 

no alinhamento, e não depende da escolha de sequências parentais. 

 

 

http://jphmm.gobics.de/
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Figura 11- Esquema de funcionamento do programa jpHMM.  Cada um dos retângulos pontilhados 

representa um grupo de sequências (subtipos).  Para cada subtipo, modelos oculto de 

Markov são gerados, constituindo perfis HMM. As setas mais escuras indicam a 

probabilidade de transição entre sequências de um mesmo perfil e as setas finas 

representam a probabilidade de transição entre sequências de diferentes perfis.  Dado um 

estado inicial B, o programa calcula a probabilidade de que a sequência alvo pertença a 

aos perfis M1, M2 ou Mk.  Na ausência de recombinação a sequência alvo é relacionada a 

apenas um destes perfis, ou seja não ocorre nenhum salto entre os diferentes perfis.  Na 

presença de recombinação a sequência é relacionada a mais de um perfil, ou seja, a 

sequência alvo possui regiões relacionadas ao perfil M1 e regiões relacionadas ao perfil 

Mk. 

FONTE: Schultz et al. (2006), com permissão. 
 

 

1.9 A EPIDEMIA BRASILEIRA E AS FORMAS RECOMBINANTES 

 

No Brasil 217 mil pessoas morreram em decorrência da AIDS até o final de 2009, e 

outras 630 mil podem estar infectadas por HIV.  Somente no Estado de São Paulo, já 

ocorreram 94.343 óbitos por AIDS e pelo menos 72 mil pacientes estão sob tratamento 

antirretroviral.  Entretanto, o número de indivíduos infectados no Estado é certamente maior, 

dado que nem todos os pacientes estão em tratamento ou conhecem seu status sorológico 

(DST/AIDS, SES-SP, 2010). 

Embora o subtipo B seja mais frequente na maioria das regiões brasileiras, outros 

subtipos também são encontrados, como F, C, D e o A (MORGADO et al., 1998; 

BRINDEIRO et al., 1999; BONGERTZ et al., 2000; CARIDE, 2000; SOARES et al., 2003).  
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Na região sul o subtipo C é a forma predominante, enquanto que em outras regiões está 

presente em menor frequência (BRINDEIRO et al., 2003; SOARES et al., 2005).  O subtipo F 

por sua vez está presente em diversas regiões do Brasil (VICENTE et al., 2000; CABRAL et 

al., 2006; VERAS et al., 2007; RABONI et al., 2010).  No entanto devido à alta frequência de 

recombinantes encontrados entre os subtipos B e F é difícil estimar com precisão a frequência 

do subtipo F ―puro‖, sem o sequenciamento completo do genoma viral. 

A descrição recente da CRF46_BF, ilustra muito bem esta questão.  Curiosamente esta 

CRF possui o genoma quase inteiro do subtipo F e apenas uma pequena porção da LTR 

pertencente ao subtipo B (Figura 11), de modo que nenhuma das estratégias frequentemente 

utilizadas em estudos de epidemiologia molecular de HIV-1 seria capaz de reconhecê-la como 

uma forma recombinante (SANABANI et al., 2010). 

A introdução de diferentes subtipos em uma única localidade e o crescimento da 

epidemia em muitas regiões do país, aliado ao aumento no número de estudos em 

epidemiologia molecular de HIV-1, tem gerado uma quantidade razoável de informação sobre 

a circulação e frequência de recombinantes em diversas regiões brasileiras, principalmente 

nos estados da Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo (SABINO et al., 1994; 

BRINDEIRO et al., 1999; TANURI et al., 1999; SA FILHO et al., 2005; CABRAL et al., 

2006; BRENNAN et al., 2007; SA-FERREIRA et al., 2007; SUCUPIRA et al., 2007; VERAS 

et al., 2007; DE SOUZA et al., 2008; PASSAES et al., 2009b; TEIXEIRA et al., 2010).  A 

maioria destes recombinantes descritos são URFs, entretanto alguns recombinantes foram 

capazes de se espalhar na epidemia e deram origem às diferentes CRFs descritas no Brasil 

(CRF31_BC e as diferentes CRFs_BF) (Figura 11) (VICENTE et al., 2000; DE SA FILHO et 

al., 2006; SANTOS et al., 2006; GUIMARAES et al., 2008; SANABANI et al., 2010).  

Apesar da importância destes recombinantes na epidemia brasileira, nenhum esforço foi 

realizado na obtenção e caracterização de isolados primários destas formas, e 

consequentemente nenhum estudo sobre características biológicas in vitro foi realizado. 

 

Figura 12- Perfil de recombinação da CRF46_BF descrita por Sanabani et al. (2010).  O ponto de 

recombinação está situado no final da região codificadora do gene nef e se estende até o 

final da LTR.  Perfil de recombinação gerado pelo programa jpHMM.  As coordenadas 

são apresentadas em relação ao HXB2. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

- Ao todo foram analisadas 1083 pacientes do projeto VGDN, e 152 foram 

caracterizados como portadores de recombinantes BF. 

- Os municípios de São Vicente e Sorocaba foram os que apresentaram uma maior 

quantidade de formas recombinantes. 

- Em São Vicente a maioria das amostras apresentou um perfil compatível com as CRFs 

28 e CRF29, e em Sorocaba a maioria das amostras recombinantes apresentou o env 

do subtipo F, independente do perfil no restante dos genes. 

- Foram sequenciadas 159 integrases e 11 apresentaram evidência de recombinação 

intragênica.  Não foram encontradas mutações primárias de resistência. 

- Foram isoladas 10 formas recombinantes BF, e após o sequenciamento do genoma 

estes isolados foram classificados como três CRF28_BF, três CRF29_BF e quatro 

formas recombinantes únicas. 

- Destes isolados três foram capazes de utilizar tanto CCR5 quanto CXCR4, quatro 

utilizaram somente CXCR4 e três utilizaram somente CCR5.  Nenhuma relação entre 

os subtipos, características clinicas do paciente e uso de correceptores foi encontrada. 
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