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RESUMO 
 

Davi, E. V. Clonagem de fragmentos dos genes gag e env do HIV-1 e HTLV-1, 
expressão em Escherichia coli das proteínas gp21, p24 e gp46 do HTLV-1 e 
imunodetecção. Ribeirão Preto, 2015. 147f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2015. 

 

O HIV-1 é o agente etiológico da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e o 
HTLV-I da leucemia/linfoma de célula T no adulto (ATL) e da paraparesia espástica 
tropical ou mielopatia associada ao HTLV (HAM/TSP), principalmente. Ambos são 
retrovírus com genoma RNA e possuem o gene gag que codifica as proteínas p24 
(HIV-1 e HTLV-1) e p19 (HTLV-1) que formam o capsídeo e a matriz do vírus, 
respectivamente, e o gene env que codifica as proteínas gp41 e gp120 (HIV-1) e gp21 
e gp46 (HTLV-1) que compõem o envelope viral. Os primeiros anticorpos produzidos 
nas infecções por ambos os vírus são destinados a essas proteínas e os diferentes 
testes diagnósticos disponíveis no mercado usam uma combinação dessas proteínas 
virais. O diagnóstico precoce é de extrema importância para o controle da epidemia, 
tratamento dos indivíduos e planejamento dos gastos com saúde pública. Os kits 
diagnósticos usados em laboratórios clínicos, bancos de sangue e hospitais brasileiros 
para o diagnóstico destas viroses são na sua maioria de empresas estrangeiras e o 
Brasil despende milhares de reais importando esses materiais. No Brasil, há a 
necessidade e incentivo para a produção de sistemas de diagnóstico com tecnologia 
nacional. Neste trabalho, os genes das proteínas p24, gp41 e gp120 do HIV-1 e p19 
do HTLV-1 foram clonados com sucesso em diferentes vetores e em diferentes 
linhagens de E. coli, porém essas proteínas não foram expressas. As proteínas gp21, 
p24 e gp46 do HTLV-1 foram produzidas em bactérias BL21(DE3) com vetor 
pET28a(+). Essas três proteínas foram solubilizadas dos corpos de inclusão, 
purificadas por IMAC e identificadas pelas técnicas de Western Blotting e por 
espectrometria de massas. As proteínas recombinantes gp21, p24 e gp46 foram 
reconhecidas pelos soros de indivíduos com HTLV-1 e não foram reconhecidas por 
soros de indivíduos com HIV-1 e saudáveis, o que confere a elas especificidade e 
grande potencial diagnóstico. Os resultados deste trabalho são os primeiros passos 
para atingir o objetivo maior de produzir todas as sete proteínas em maior escala e, 
por fim, chegar a produção de um kit diagnóstico sensível, específico e barato com 
tecnologia nacional, diminuindo os gastos com a importação destes produtos e 
fomentando a indústria biotecnológica nacional.  
 
 
Palavras chave: Proteína recombinante; Escherichia coli; Diagnóstico; HTLV-1; HIV-
1. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Davi, E. V. Cloning of fragments of gag and env genes of HIV-1 and HTLV-1, 
expression of the proteins gp21, gp46 and p24 of HTLV-1 in Escherichia coli 
system and immunodetection. 2015. 147f. Dissertation (Master) Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2015 

 
 
HIV-1 is the etiologic agent of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) and HTLV-
I is the cause of adult T-cell leukemia/lymphoma (ATL) and HTLV-I-associated 
myelopathy or tropical spastic paraparesis (HAM/TSP). Both are retroviruses with RNA 
genome and possess the gene gag and env. The gag gene encodes for p24 protein 
(HTLV-1 and HIV-1) and p19 (HTLV-1) forming the viral capsid and matrix, 
respectively, and the env gene encodes for proteins gp120 and gp41 (HIV-1) and gp21 
and gp46 (HTLV-1) making the viral envelope. The first antibodies produced in 
infections by both viruses are against these proteins and the various diagnostic tests 
on the market use a combination of those viral proteins. Early diagnosis is extremely 
important to control the epidemia, treatment of individuals and planning of public health 
expenditures. The diagnostic kits used in clinical laboratories, blood banks and in 
Brazilian hospitals for the diagnosis of these viruses are mostly from foreign 
companies. Brazil spends thousands of reais importing these materials. In Brazil, there 
is a need and incentive for the production of diagnostic systems with national 
technology. In this study, the genes of p24, gp41 and gp120 of HIV-1 and p19 of HTLV-
1 have been successfully cloned in different vectors and different strains of E. coli, but 
these proteins were not expressed. The proteins gp21, gp46 and p24 of HTLV-1 were 
produced in bacteria BL21 (DE3) with vector pET28a (+). These three proteins were 
solubilized from inclusion bodies, purified by IMAC and identified by Western blotting 
techniques and mass spectrometry. The recombinant proteins gp21, p24 and gp46 
were recognized by sera from patients with HTLV-1 and were not recognized by sera 
from individuals with HIV-1 and healthy people, which gives them great specificity and 
diagnostic potential. These results are the first steps to achieve the ultimate goal of 
producing all seven proteins on a larger scale and finally get the production of a 
diagnostic kit sensitive, specific and cheap with national technology, reducing spending 
on imports of these products and fostering the national biotechnology industry. 

 

Keywords: Recombinant protein; Escherichia coli; Diagnosis; HTLV-1; HIV-1. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

Davi, E. V. Clonación de fragmentos de genes gag y env de HIV-1 y HTLV-1, la 
expresión de las proteínas gp21, gp46 y p24 del HTLV-1 en Escherichia coli y la 
inmunodetección. Ribeirão Preto, 2015. 147f. Disertación (Maestrado). Facultad de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2015. 

 

HIV-1 es el agente causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (AIDS) y el 
HTLV-I de la leucemia, linfoma de células T en adultos (ATL), paraparesia espástica 
tropical y mielopatía asociada a HTLV (HAM / TSP). Ambos retrovirus son genomas 
del RNA y poseen el gen gag que codifica la proteína p24 (HTLV-1 y HIV-1) y p19 
(HTLV-1) que forman la cápside viral de la matriz, además de los genes env que 
codifica la proteína gp120 y gp41 (HIV-1) y gp21 y gp46 (HTLV-1) que componen la 
envuelta viral. Los anticuerpos producidos en infecciones de los dos virus se asignan 
a estas proteínas y las diversas pruebas de diagnóstico en el mercado utilizan una 
combinación de proteínas virales. El diagnóstico precoz es muy importante para 
controlar la epidemia, tratar a los individuos y planificar los gastos de salud pública. 
La mayoría de los kits de diagnóstico utilizados en los laboratorios clínicos, bancos de 
sangre y hospitales brasileños son de empresas extranjeras y Brasil gasta miles de 
Reales en la importación de estos materiales. En Brasil hay una necesidad, además 
de incentivos, para la producción de sistemas de diagnóstico con tecnología nacional. 
En este estudio, los genes de p24, gp41 y gp120 del HIV-1 y p19 del HTLV-1 se han 
clonado con éxito en diferentes vectores y diferentes cepas de E. coli, pero estas 
proteínas no se expresan. Las proteínas gp21, gp46 y p24 del HTLV-1 fueron 
producidas en bacterias BL21 (DE3) con el vector pET28a(+). Estas tres proteínas 
fueron solubilizadas de cuerpos de inclusión, purificado por IMAC e identificado por 
técnicas de Western Blotting y espectrometría de masas. Las proteínas recombinantes 
de gp21, p24 y gp46 fueron reconocidos por los sueros de pacientes con HTLV-1 y no 
fueron reconocidos por los sueros de los pacientes con HIV-1, lo que les da una gran 
especificidad y el potencial de diagnóstico. Estos resultados son los primeros pasos 
para lograr el objetivo final de la producción de las siete proteínas en mayor escala y 
finalmente conseguir la producción de un kit de diagnóstico sensible, específico y 
barato con tecnología nacional, reduciendo el gasto en importaciones de estos 
productos y fomentar la industria nacional de la biotecnología. 

 

Palabras clave: Proteína recombinante; Escherichia coli; Diagnóstico; HTLV-1; HIV-
1. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Vírus da Imunodeficiência Humana Tipo 1 (HIV-1) 

 

1.1.1 Histórico, epidemiologia e patologias  

O vírus da imunodeficiência humana do tipo 1 (HIV-1) foi identificado como o 

agente etiológico da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) em 1983, dois 

anos após a primeira descrição do aparecimento dessa doença. O vírus inicialmente 

foi nomeado de HTLV-III e, posteriormente, foi renomeado para HIV-1 (BARRE-

SINOUSSI et al., 1983; POPOVIC, 1983; LEVY et al., 1984).  

Os primeiros casos de AIDS foram conhecidos devido ao agrupamento 

incomum de doenças como sarcoma de Kaposi e pneumonia causada por 

Pneumocystis carinii em jovens homossexuais do sexo masculino (GOTTLIEB et al., 

1981; MASUR et al., 1981; SIEGAL et al., 1981). Subsequentemente, outros grupos 

incluindo usuários de drogas (GOEDERT, 1984), hemofílicos (Centers for Disease 

Control - CDC, 1982) e crianças (RAQNI et al., 1985) apresentaram AIDS. As 

observações epidemiológicas sugeriram que a transmissão do agente ocorre por via 

sexual, por produtos derivados do sangue e de forma vertical. Os primeiros grupos de 

indivíduos nos quais a AIDS foi descoberta, chamados de grupos de risco, incluíam 

homossexuais, prostitutas, usuários de drogas e hemofílicos e este fato trouxe um 

grande estigma ligado à AIDS.  

Em 1986, foi identificado o HIV-2 em indivíduos de países do oeste da África. 

Esse vírus ocasiona doença de melhor prognóstico e é menos transmissível em 

comparação ao HIV-1. O HIV-1 é o principal agente etiológico da AIDS em todo o 

mundo (JAFFAR et al., 2004; KANKI; DE COCK, 1994). 

A infecção pelo HIV é um problema de saúde mundial. De acordo com o último 

relatório divulgado pela Joint United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS), em 

2013 havia uma média de 35 (33.2–37.2) milhões de pessoas vivendo com HIV. 

Felizmente, o número de pessoas infectadas continua a diminuir mundialmente, uma 

vez que a quantidade de pessoas que adquiriram a infecção pelo vírus HIV em 2013 

(2,1 milhões em média) foi 38% menor do que em 2001. O número de pessoas que 

morrem de causas relacionadas à AIDS também vem diminuindo desde meados do 
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ano 2000. Segundo dados da UNAIDS, foi observado que 1,5 milhões de pessoas 

morreram em decorrência da AIDS em 2013, mas que esse valor é 35% menor do que 

o número de mortos em 2005, quando faleceram cerca de 2,5 milhões de pessoas. 

(UNAIDS, 2014a). 

No Brasil, os primeiros casos de AIDS foram identificados em São Paulo em 

1982 (DEPARTAMENTO DE DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS, 2015a) e desde a 

década de 80 até junho de 2014 foram notificados 757.042 casos de AIDS, segundo 

o último boletim epidemiológico sobre AIDS emitido pelo Ministério da Saúde em 2014. 

O Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais estima que aproximadamente 734 

mil pessoas estejam vivendo com HIV/AIDS no Brasil, correspondendo a uma 

prevalência de 0,4%. Um dos dados mais preocupantes é a constatação do aumento 

da taxa de detecção do HIV entre os jovens de 15 a 24 anos. De 2004 a 2013 houve 

um aumento de 53% entre aqueles na faixa etária de 15 a 19 anos e de 22% entre os 

jovens de 20 a 24 anos. A proporção entre gêneros é de 26,9 casos de homens com 

HIV por 100.000 habitantes, enquanto entre as mulheres o índice é de 14,1 para cada 

100.000 habitantes no ano de 2013 (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – AIDS/DST, 

2014).  

Segundo este mesmo boletim epidemiológico, de 1980 a 2013, ocorreram no 

Brasil 278.306 óbitos tendo como causa básica a AIDS. Uma tendência significativa 

de queda nos índices de mortalidade é observada nos últimos dez anos no Brasil, que 

passaram de 6,1 óbitos para cada 100 mil habitantes em 2004 para 5,7 em 2013, 

representando uma queda de 6,6%. No entanto, essa mesma tendência não se 

observa em todas as regiões do país, pois apenas as regiões Sudeste e Sul 

apresentaram tendência significativa de queda. Nas regiões Norte e Nordeste, a 

tendência apresentada foi de crescimento nos últimos dez anos e no Centro-Oeste 

houve estabilização nos índices de óbitos (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – 

AIDS/DST, 2014). 

A previsão para 2030 é que o número de óbitos de pessoas com HIV gire em 

torno de até 6,5 milhões em todo o mundo (MATHERS; LONCAR, 2006). No entanto, 

a junta de coordenação do Programa UNAIDS da 35ª reunião ocorrida em 2014 em 

Genebra, reforça que é possível que a epidemia da AIDS seja controlada até 2030. 

Para alcançar esse objetivo, o número de novos casos de infecção por HIV e de 

mortes relacionadas à AIDS deveria diminuir em 90% em relação os índices de 2010.  
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Porém, essa previsão pode não ocorrer uma vez que, segundo a própria 

UNAIDS, 19 das 35 milhões de pessoas com HIV não sabem do seu estado sorológico 

o que contribui para a disseminação do vírus UNAIDS (2014a). Outra razão é a alta 

taxa de mutação do HIV que leva a formação de novas formas virais recombinantes 

circulantes (circulating recombinant forms - CRFs) que podem ter baixa sensibilidade 

ao tratamento retroviral e que podem levar ao desenvolvimento da AIDS em menos 

tempo (BLACKARD et al.,2002; KILLIAN; LEVY, 2011; KOURI et al., 2015; 

McCUTCHAN, 2000; PEETERS; SHARP, 2000; ROBERTSON et al.,1995). Assim, o 

diagnóstico precoce e o desenvolvimento de formas ainda mais eficazes de 

tratamento são necessários para o controle da epidemia de HIV. 

 

 

1.1.2 Partícula viral, organização genômica e proteínas estruturais  

O HIV-1 é um retrovírus citopático e não-oncogênico da Família Retroviridae, 

subfamília Orthoretrovirinae e gênero Lentivirus (ICTVdB, 2015). Esse vírus tem cerca 

de 100 nm de diâmetro e seu genoma é constituído de duas fitas simples de RNA com 

tamanho de aproximadamente 9 kb. A partícula viral é envolvida por um envelope 

composto por uma bicamada lipídica originária da célula em que se deu a replicação 

viral e pelas glicoproteínas de superfície (SU, gp120) e transmembranar (TM, gp41). 

Na face interna do envelope lipídico encontram-se as proteínas de matriz (MA, p17) 

que envolvem todo o capsídeo viral (CA) que, por sua vez, é formado pelas proteínas 

p24 (FRANKEL; YOUNG, 1998; FREED, 1998). O capsídeo contém o material 

genético do vírus associado com as proteínas do nucleocapsídeo (NC, p7), bem como 

as enzimas protease, transcriptase reversa e integrasse (FREED, 2001).  

O mapa genético do HIV-1 contém nove genes: gag, pol, env, tat, rev, nef, vif, 

vpr e vpu. Os genes gag e env contêm a informação necessária para a produção das 

proteínas estruturais para novas partículas virais, enquanto os outros sete genes 

codificam proteínas que regulam a transcrição e a replicação viral.  O gene gag 

codifica a proteína precursora Pr55Gag que, quando clivada pela protease viral, dá 

origem à p17, p24, p7, p6 (proteína C-terminal) e dois peptídeos espaçadores p1 e 

p2. A proteína p24 promove estabilidade estrutural para a partícula viral e 

desempenha papel chave na montagem e liberação de novas partículas virais, além 

de ser importante na infectividade de células alvo (FRANKEL; YOUNG, 1998; 
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SAKALIAN; HUNTER, 1998; SCARLATA; CARTER, 2003). O gene pol codifica para 

as enzimas transcriptase reversa, protease e integrase (FREED, 2001). O gene env, 

por sua vez, codifica as glicoproteínas gp41 e gp120 que formam o complexo gp120-

gp41 cuja função é ligar o vírus à célula e permitir a fusão de suas membranas. Este 

complexo é formado a partir de um precursor proteico denominado gp160 (EARL; 

MOSS; DOMS, 1991). A gp41 consiste de longa cauda citoplasmática, uma região 

hidrofóbica transmembranar e um ectodomínio (extracelular), ao qual está ligada a 

gp120. A região do ectodomínio contém alguns determinantes funcionais envolvidos 

na fusão das membranas viral e celular, como duas regiões helicoidais denominadas 

de HR1 e HR2 (GOMEZ; HOPE, 2005; MONTERO et al., 2008). A gp120 contém seis 

regiões conservadas separadas por cinco regiões variáveis (designadas de V1 a V5) 

(POIGNARD et al., 2001).  

 

 

Figura 1 - A) Organização do genoma do HIV-1. B) Organização da partícula viral madura do HIV-

1.  Fonte: SCARLATA; CARTER, 2003. 
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1.1.3 Ciclo de replicação viral 

O processo de entrada da partícula viral na célula-alvo consiste numa primeira 

ligação ao receptor seguida por outra ligação ao co-receptor e, por fim, na fusão das 

membranas viral e celular permitindo que o capsídeo entre dentro da célula. O vírus 

HIV-1 infecta preferencialmente linfócitos T CD4+, uma vez que a molécula de CD4 é 

um dos principais receptores para o vírus. Primeiramente, a gp120 se liga à molécula 

de CD4 e isso causa uma mudança conformacional nessa proteína que, então, expõe 

sua alça V3. Essa alça variável se liga a coreceptores, principalmente CCR5 e CXCR4 

(CLAPHAM; WEISS, 1997; GOODNOW; COLLMAN, 2006). Neste momento ocorre 

uma mudança conformacional na gp41 permitindo que suas regiões helicoidais 

formem um complexo de hélices que completam a fusão entre as membranas viral e 

celular (GOMEZ; HOPE, 2005). O capsídeo do HIV-1 entra na célula liberando o RNA 

no citoplasma celular. O RNA é convertido em DNA por meio da ação da transcriptase 

reversa e é integrado ao cromossomo celular pela ação da integrase, sendo 

denominado de provírus e pode permanecer em latência por muito tempo (KATZ; 

SKALKA, 1994).  

O provírus servirá como molde para a síntese das estruturas que comporão as 

novas partículas virais. O RNA viral produzido é transportado para o citoplasma e as 

glicoproteínas do gene env são sintetizadas e transportadas até a membrana 

plasmática da célula. As proteínas precursoras codificadas a partir do gene gag 

recrutam duas cópias de RNA viral fita simples e se direcionam à membrana 

plasmática. A montagem desse complexo de RNA e proteínas do gene gag induz a 

membrana a formar brotos. Por fim, ocorre a incorporação das glicoproteínas gp41 e 

gp120 e a liberação de novas partículas virais por brotamento. Após o brotamento, há 

a maturação do HIV-1 que é iniciada através do processamento proteolítico da 

proteína precursora do gene gag. Assim, há a formação das proteínas p24 que se 

organizam para formar de o capsídeo (CONNOR; HO, 1992; FREED, 1998; GANSER-

PORNILLOS; YEAGER ; SUNDQUIST, 2008).  

 

 

1.1.4 Fases da infecção pelo vírus HIV-1 

Para fins didáticos, a infecção pelo HIV-1 pode ser dividida em três fases: a 

fase aguda, também chamada de soroconversão, a fase assintomática e a fase 
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sintomática. Na ausência de qualquer intervenção terapêutica, a mediana de 

progressão da fase aguda até a fase sintomática é de 10 anos (RACHID; 

SCHECHTER, 2004). 

O primeiro estágio da infecção pelo HIV-1, a fase aguda, engloba a fase de 

eclipse que é o período logo após a infecção. Essa fase de eclipse é caracterizada 

pelo estabelecimento do vírus no tecido onde foi exposto e a disseminação na 

circulação em níveis indetectáveis. Além disso, marcadores virais ainda não são 

identificados em amostras de sangue e pode durar por até sete dias. Depois desse 

período, há a disseminação pelo tecido linfóide e no sangue. O período denominado 

de janela imunológica, engloba o período de eclipse (7 dias) e vai até cerca de 20 dias 

após a infecção quando anticorpos ainda não são detectados. Nesse período de 

janela imunológica, apenas o RNA viral e o antígeno p24 podem ser detectados. 

Dessa forma, se um indivíduo fizer os testes para HIV-1 no período da janela 

imunológica, pode ocorrer um resultado falso-negativo (COHEN et al., 2010; FIEBIG 

et al., 2003). O evento denominado soroconversão ocorre após o período de janela 

imunológica e é nessa fase que os anticorpos anti-HIV-1 passam a ser detectados. 

De acordo com Fiebig et al. (2003), o período de janela imunológica para detecção de 

anticorpos em um ensaio imunoenzimático que indique a presença de anticorpos da 

classe IgM é de cerca de 3 semanas.  

A próxima fase, que é a fase assintomática, é marcada pela forte interação do 

HIV-1 aos linfócitos T CD4+ e as constantes e rápidas mutações do vírus, mas que 

não são capazes de enfraquecer o organismo o suficiente para permitir o 

aparecimento de doenças oportunistas. Assim, com a montagem da resposta imune, 

a viremia é suprimida, levando a um período de latência clínica que pode durar muitos 

anos (BACCHETTI; MOSS, 1989; LEVY, 1993; WONG-STAAL,1991). 

Com o tempo, a viremia retorna porque há um aumento na replicação viral e 

uma diminuição nas funções imunes (WONG-STAAL,1991). A fase sintomática inicial 

é caracterizada pela forte redução dos linfócitos T CD4+ e os sintomas mais comuns 

são: febre, diarréia, suores noturnos e emagrecimento (DEPARTAMENTO DE DST, 

AIDS E HEPATITES VIRAIS, 2015c). A fase final da infecção, o início da AIDS clínica, 

é distinguida pelo aparecimento dos sintomas clínicos que indicam a imunodeficiência, 

como a contração de doenças microbianas oportunistas, dentre elas a herpes, a 
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pneumonia, tuberculose, meningite e as micoses (GRANT; ZOLOPA, 2012; NELSON 

et al., 2011). 

 

 

1.1.5 Diagnóstico  

O diagnóstico precoce proporciona que o indivíduo com HIV-1 tenha acesso o 

quanto antes à terapia antirretroviral altamente ativa (highly active antirretroviral 

therapy - HAART), aos cuidados quanto ao aparecimento de doenças oportunistas e 

atenção para não ocorrer transmissão vertical do vírus. Além disso, a pessoa 

consciente de seu estado sorológico é informada sobre o risco de infectar outras 

pessoas, o que pode culminar com um maior controle da epidemia.  

Alguns métodos diagnósticos detectam os componentes do vírus no soro dos 

pacientes, porém os principais exames diagnósticos e os mais utilizados atualmente 

são testes sorológicos que identificam a presença de anticorpos contra proteínas do 

vírus HIV (BRANSON, 2000; HAMATAKE et al., 2007; RAVANSHAD et al., 2006). 

Os primeiros anticorpos produzidos após a etapa de soroconversão são da 

classe IgM contra a proteína gp41. Eles surgem aproximadamente 13 dias após a 

detecção do RNA viral no plasma. Posteriormente, ocorre a mudança de classe de 

produção de anticorpos para IgG e IgA (TOMARAS et al., 2008). A gp41, que contém 

várias regiões imunogênicas, pode ser exposta durante a fase de fusão entre a 

membrana viral e celular e, portanto, desencadear uma forte produção de anticorpos 

contra ela (MONTERO et al., 2008). Assim, a gp41 é considerada o antígeno mais 

importante para detecção da infecção por HIV-1 (MAHBOUDI et al., 2006). A proteína 

p24 é a proteína viral mais abundante e está presente em altos níveis no sangue de 

indivíduos tanto nos estágios iniciais quanto nas fases mais avançadas da infecção 

pelo vírus HIV-1(TANG et al., 2010). Anticorpos contra essa proteína podem ser 

detectados no soro de indivíduos infectados pelo HIV-1 18 dias após ser detectada a 

presença do RNA viral (TOMARAS; HAYNES, 2009). Em razão dos altos níveis de 

p24 circulantes, ocorre uma intensa produção de anticorpos anti-p24. Assim, essa 

proteína se torna importante marcador de diagnóstico, monitoramento da progressão 

da doença, triagem de doadores de sangue e avaliação de terapia retroviral (LY et al., 

2000; TANG et al., 2010). A glicoproteína do envelope viral gp120 também é 

importante alvo de anticorpos (POIGNARD et al., 2001) e podem ser detectados no 
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soro de indivíduos infectados pelo HIV-1 28 dias após ser detectada a presença do 

RNA viral (TOMARAS; HAYNES, 2009). 

Desde os primeiros relatos de casos de AIDS, pesquisadores vêm buscando 

formas eficazes de diagnóstico. Nas últimas décadas, quatro gerações de 

imunoensaios foram desenvolvidas. Essas gerações foram definidas de acordo com 

a evolução das metodologias empregadas, a partir do primeiro ensaio disponível 

comercialmente, no ano de 1985. Esse primeiro teste foi implantado na triagem dos 

doadores de sangue e, posteriormente, utilizado como método diagnóstico para os 

indivíduos de risco com relação à infecção pelo HIV-1 (LEVINSON; DENYS, 1988).  

Os ensaios de primeira geração detectam a presença de anticorpos específicos 

contra proteínas do vírus HIV-1 no soro de forma indireta. Assim, a detecção é feita 

utilizando um anticorpo secundário anti-IgG humana conjugado. Na fase sólida, os 

antígenos são originados de um lisado viral de HIV-1 que são obtidos a partir de 

cultura do HIV em linhagens celulares humanas (BUTTÒ et al., 2010). Estes ensaios 

são pouco específicos e menos sensíveis, pois detectam apenas IgG e, portanto, 

apresentam uma janela imunológica de aproximadamente 40 dias após infecção 

(DEPARTAMENTO DE DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS, 2015b). 

Os ensaios de segunda geração também têm formato indireto, porém, utilizam 

proteínas recombinantes ou peptídeos sintéticos derivados de proteínas do HIV-1. Em 

comparação com os ensaios de primeira geração, os de segunda geração são mais 

sensíveis e específicos e são capazes de detectar a presença do vírus de 28 a 30 dias 

após a infecção (DASKALAKIS, 2011; DEPARTAMENTO DE DST, AIDS E 

HEPATITES VIRAIS, 2015b). Na década de 90 também começaram a ser inseridos 

antígenos para o vírus HIV-2 (BUTTÒ et al., 2010).  

Os testes de terceira geração utilizam antígenos recombinantes ou peptídeos 

sintéticos dos vírus HIV-1 e HIV-2 tanto na fase sólida quanto sob a forma de 

conjugado. Estes testes tem um formato chamado de “sandwich” que permite a 

detecção de diferentes classes de anticorpos, especialmente IgM e IgG. Os antígenos 

imobilizados na fase sólida são reconhecidos pelos anticorpos. O(s) outro(s) sítios de 

ligação dos anticorpos permanece(m) livre(s) e posteriormente se ligam também aos 

mesmos antígenos que estão solúveis e são conjugados. A possibilidade de detectar 

anticorpos da classe IgM torna esse ensaio mais sensível e são capazes de detectar 

a presença do HIV em aproximadamente 22 dias após a infecção (BUTTÒ et al., 2010; 
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DEPARTAMENTO DE DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS, 2015b; PANDORI et al., 

2009). 

Os imunoensaios de quarta geração, por sua vez, detectam simultaneamente 

o antígeno p24 e anticorpos específicos anti-HIV-1 e anti-HIV-2. Esses testes também 

têm o formato de “sanduíche” e, portanto, detectam todas as classes de 

imunoglobulinas. O componente de detecção de antígeno p24 é constituído por um 

anticorpo monoclonal na fase sólida, para capturar o antígeno p24 presente no soro, 

e de anticorpos específico contra a proteína p24. Estes testes têm uma janela 

diagnóstica de aproximadamente 15 dias e, assim, se mostram eficientes na detecção 

da infecção pelo HIV-1 na fase aguda (DASKALAKIS, 2011; DEPARTAMENTO DE 

DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS, 2015c; GHISETT et al; 2015; WEBER et al., 2002). 

Exemplos de testes de quarta geração que são muito utilizados são o VIDAS HIV DUO 

Ultra (BioMérieux) e o HIV Ag/Ab Combo (Abbott) que são capazes de detectar o 

antígeno p24 do HIV-1 e anticorpos anti-HIV-1 e anti-HIV-2 simultaneamente (LY et 

al., 2004; SAVILLE et al., 2001).   

Os testes utilizados para detectar a infecção pelo vírus HIV-1 podem ser 

classificados como ensaios de triagem e ensaios confirmatórios. Os ensaios de 

triagem são desenvolvidos para detectar todos os indivíduos infectados, enquanto os 

ensaios confirmatórios são desenvolvidos para identificar os indivíduos que não são 

infectados, mas tem resultados reativos nos ensaios de triagem. Os testes de triagem 

possuem um alto grau de sensibilidade, enquanto os testes confirmatórios possuem 

um alto grau de especificidade (DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA INFECÇÃO 

PELO HIV, 2013).  

Os diferentes kits comerciais de ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 

de diferentes gerações disponíveis no mercado possuem na sua composição uma 

mistura de antígenos e/ou anticorpos do HIV-1 e/ou 2. Os testes usam combinações 

entre alguns dos componentes como gp160, env-HIV-2, anti-p24 (anticorpo 

monoclonal) ou p24, gp41, gp36 (HIV-2) e/ou gp120. Exemplos de kits comerciais que 

combinam estes componentes são: Vironostika® HIV Uni-Form II Ag/Ab (BioMérieux), 

Genscreen® HIV1/HIV2 (Bio-Rad), GS HIV Combo Ag/Ab EIA® (Bio-Rad) (BENTSEN 

et al., 2011; GALLI et al., 1996; SAAH et al., 1987, TIWARI et al., 2013).  

Os testes confirmatórios incluem imunoblotting (RAVANSHAD et al., 2006) 

radioimunoprecipitação e imunofluorescência indireta, testes rápidos e testes 
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moleculares, cada um com suas respectivas vantagens e desvantagens (FONSECA; 

ANAND, 1991; SAAH, et al., 1987; SYED et al., 2005). Testes confirmatórios devem 

ser feitos antes da liberação de resultado positivo de um teste de triagem e o mais 

usado entre eles é o Western Blot. Nesta técnica, existe a possibilidade de se revelar 

a presença de anticorpos do indivíduo contra proteínas do HIV-1. As principais 

proteínas utilizadas como antígenos de captura nesses testes são: gp160, gp120, 

gp41, p66, p51, p31, p55, p24 e p17 (POHLOD; SARAVOLATZ, 1991). Um exemplo 

de Western Blot comercializado é o Cambridge Biotech HIV-1 Western Blot Kit (Maxim 

Biomedical Corporation) que é preparado com proteínas obtidas do lisado do vírus 

HIV-1.  Para confirmar a positividade de uma amostra para a infecção pelo vírus HIV-

1, a marcação de duas ou mais proteínas deve ocorrer, especialmente a p24, gp41 e 

gp120/160. 

Diversos testes, chamados de testes rápidos, vêm sendo desenvolvidos e 

avaliados para tornar o processo de identificação e aconselhamento do paciente com 

HIV mais ágil (BRANSON, 2000; PAVIE et al., 2010). Os testes rápidos são 

imunoensaios simples, que podem ser realizados em até 30 minutos 

(DEPARTAMENTO DE DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS, 2015b). Estes testes são 

capazes de detectar anticorpos da classe IgG e IgM contra gp41 e/ou gp120 em fluidos 

orais, sangue, (plasma ou soro), por antígenos de HIV conjugados com ouro coloidal 

(DASKALAKIS, 2011). Um exemplo desse tipo de teste é o Teste Rápido - HIV-1/ 2 

(Bio-Manguinhos) que contém um coquetel de antígenos para detectar anticorpos 

para HIV-1/2 em soro, plasma e sangue total. Vem sendo demonstrado que os testes 

rápidos podem ter um desempenho igual ou melhor que o ELISA para a detecção de 

anticorpos anti-HIV (FERREIRA JUNIOR et al., 2005) e essa metodologia de testagem 

utilizando testes rápidos está sendo implantada no Brasil desde 2005. É recomendado 

que os testes rápidos sejam utilizados em situações especiais tais como: redes de 

serviço de saúde sem infraestrutura laboratorial ou localizada em regiões de difícil 

acesso, Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), segmentos populacionais 

mais vulneráveis, dentre outras (DEPARTAMENTO DE DST, AIDS E HEPATITES 

VIRAIS, 2015b).   

Os testes em linha (Line immuno-assay - LIA) também vem sendo utilizados 

como testes diagnósticos para HIV e têm se mostrado confiáveis, tanto para a 

detecção de HIV-1, quanto de HIV-2 e com um custo menor do que o Western Blot 
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(FRASEN et al., 1991). Esses testes, que podem ser considerados como uma 

segunda geração de Western Blot contêm proteínas recombinantes ou sintéticas 

capazes de detectar anticorpos específicos (SCHÜPBACH et al., 2012).  O kit INNO-

LIA-HIV I/II Score (Innogenetics) é um exemplo de teste em linha e contém proteínas 

recombinantes e sintéticas do HIV-1 (gp120, gp41, p31, p24, e p17) e HIV-2 (gp36 e 

gp105) que são colocadas sobre uma fita de nylon (TINGUELY et al., 2014).  

Os testes moleculares, como a tecnologia de amplificação de ácidos nucleicos 

(nucleic acid testing - NAT), vêm sendo empregados como testes confirmatórios. Essa 

metodologia é constituída de testes in vitro para detecção direta do material genético 

de agentes infecciosos, tais como o HIV. Amostras sanguíneas positivas para a 

infecção por esse vírus têm o RNA viral ou provírus detectável 5 a 10 dias após a 

infecção (FIEBIG et al., 2003). Portanto, a utilização de NAT diminui a janela de 

detecção da infecção pelo HIV, além disso, baixas cargas virais podem ser 

detectadas. Porém, esse tipo de teste exige uma infraestrutura laboratorial de alto 

nível, metodologia laboriosa com vários passos, técnicos treinados, além de ser um 

teste caro (DASKALAKIS et al., 2011; PRUETT et al., 2015; WEBER et al., 2002).  

No Brasil, o Ministério da Saúde preconiza que o diagnóstico sorológico da 

infecção pelo HIV seja realizado com pelo menos dois testes, um para triagem e um 

para confirmar o resultado da triagem. A combinação mais utilizada é a de um 

imunoensaio de triagem seguido pelo Western Blot, como teste confirmatório. 

Atualmente, o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais (2015b) indica seis 

fluxogramas diferentes para diagnóstico da infecção pelo HIV: 1) Dois testes rápidos 

de fabricantes diferentes usados sequencialmente; 2) Um teste rápido utilizando fluido 

oral seguido por um teste rápido utilizando sangue; 3) Triagem com imunoensaio de 

4ª geração e teste molecular como teste complementar; 4) Triagem com imunoensaio 

de 3ª geração e teste molecular como teste complementar; 5) Triagem com 

imunoensaio de 3ª geração e Western Blot, imunoblot ou imunoblot rápido como teste 

complementar; 6) Triagem com imunoensaio de 4ª geração e Western Blot, imunoblot 

ou imunoblot rápido como teste complementar.  
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1.2 Vírus linfotrópico das células T humanas tipo 1 (HTLV-1) 

 

1.2.1 Histórico, epidemiologia e patologias 

Os indícios iniciais da existência de retrovírus humanos vieram na década de 

70 a partir de estudos que descobriram a correlação desses vírus com oncogenes.  

Esses estudos culminaram na descoberta do primeiro retrovírus humano, o HTLV-1 

(POIESZ et al., 1980). Estudos clínicos e epidemiológicos revelaram a incidência 

altamente incomum de leucemia de células T em adultos (ATL) em algumas ilhas 

japonesas e que estes padrões epidemiológicos eram sugestivos de um agente 

leucêmico transmissível (UCHIYAMA et al., 1977). Dessa forma, pela primeira vez, o 

vírus HTLV-1 foi claramente associado à ATL (UCHIYAMA et al., 1977; YOSHIDA; 

MIYOSHI; HINUMA, 1981) e, atualmente, é um dos únicos retrovírus conhecidos 

como agente etiológico de câncer em humanos (BRAOUDAKI; TZORTZATOU-

STATHOPOULOU, 2011). 

A partir de então, muitos relatos na literatura mostraram que o vírus se 

associava também com outras doenças humanas além da ATL, sendo a mais notável 

delas a desordem neurológica crônica conhecida como paraparesia espástica tropical 

ou mielopatia associada ao HTLV-1 (HAM/TSP) (GESSAIN et al., 1985; FRANCHINI, 

1995; OSAME et al., 1986; RODGERS-JOHNSON et al., 1985). Esse vírus também 

tem sido associado a outras manifestações patológicas como, por exemplo, 

manifestações cutâneas não específicas ou relacionadas à supressão imunológica, 

dermatite infecciosa, manifestações oftalmológicas, artropatias, síndrome de Sjögren 

e outras (CARNEIRO-PROIETT et al., 2002; LA GRENADE et al., 1990; MANNS; 

HISADA; LA GRENADE, 1999; MOCHIZUKI et al., 1992; MURPHY et al., 1997; 

RIBAS; MELO, 2002). 

Poucos anos depois da identificação do HTLV-1, um segundo tipo de vírus 

linfotrópico T, o HTLV-2, foi isolado dos linfócitos de um paciente com leucemia de 

células pilosas (KALYANARAMAN et al., 1982). O potencial patogênico do HTLV-2 é 

mais incerto, mas se acumulam dados indicando associação do HTLV-2 com a 

HAM/TSP (e/ou com uma síndrome parecida com esta desordem) e com 

polineuropatias periféricas em pacientes coinfectados pelo HIV, além de outras 

patologias (HJELLE et al., 1992; PAGE et al., 1990; SILVA et al., 2002). 
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Na região central da África foram descobertos mais dois tipos desse vírus: o 

HTLV-3 e o HTLV-4 (MAHIEUX; GESSAIN, 2009), porém ainda não são conhecidas 

doenças associadas a estes dois vírus (HOSHINO, 2012). Um retrovírus denominado 

HTLV-5 foi associado a um linfoma de células T cutâneo, mas não houve mais dados 

que comprovassem esse achado (WELSH, 2011).  

No Brasil, a primeira descrição da presença do vírus HTLV-1 data de 1986 em 

imigrantes japoneses na cidade de Campo Grande (KITAGAWA et al., 1986). 

Posteriormente, foram identificados casos da presença do vírus em São Paulo, Rio de 

janeiro, Região Nordeste e demais regiões brasileiras (CASTRO et al.,1989; 

CATALAN-SOARES et al., 2005; DE OLIVEIRA et al., 1990; JACOB et al., 2008).   

A transmissão do HTLV-1 está intimamente relacionada com fatores biológicos 

e comportamentais. A transmissão do HTLV-1 ocorre de forma vertical, principalmente 

através da amamentação, por meio de relação sexual, por transfusão de produtos 

sanguíneos infectados e pelo compartilhamento de agulhas e seringas contaminadas 

(MANNS; HISADA; LA GRENADE, 1999; VAN DE PERRE; CARTOUX, 1995). Como 

aproximadamente 90% dos portadores são assintomáticos e suas complicações mais 

conhecidas e estudadas ocorrem em cerca de apenas 5% dos infectados, a infecção 

é tradicionalmente relacionada a uma baixa morbidade (DEPARTAMENTO DE DST, 

AIDS E HEPATITES VIRAIS, 2015c; MATSUOKA et al., 2007).  

Estima-se que 15 a 20 milhões de pessoas estejam infectadas pelo HTLV, 

principalmente pelo HTLV-1 (CASKEY et al., 2007; GESSAIN, 2011; PROIETTI et al., 

2005). A infecção pelo HTLV-I tem sido relatada em praticamente todo o mundo e 

taxas de infecção em níveis moderados e altos foram encontrados no sul do Japão, 

no Caribe, na África Central e Ocidental, nas ilhas do Caribe, na Austrália, na Índia, 

no Sudeste dos Estados Unidos, nas ilhas da Melanésia e em partes da América do 

Sul (FERREIRA Jr.; PLANELLES; ROSENBLATT, 1997; HOSHINO, 2012).  

O Brasil apresenta aproximadamente 2,5 milhões de pessoas infectadas pelo 

HTLV-I e é considerado o país com maior número absoluto de casos de infecção pelo 

vírus no mundo (CARNEIRO-PROIETTI et al., 2002; CARNEIRO-PROIETTI et al., 

2012; CATALAN-SOARES et al., 2005). Porém, a maior parte dos estudos publicados 

aborda a prevalência da infecção em indivíduos com ALT ou com HAM/TSP ou em 

grupos específicos como doadores de sangue, usuários de drogas injetáveis, 

populações indígenas, dentre outros. Assim, estudos de soroprevalência na 
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população geral ainda são escassos, no entanto, o HTLV-1 foi encontrado em todos 

os estados brasileiros onde foi pesquisado (CORTES et al., 1989; GABBAI et al., 

1993). A prevalência da infecção por HTLV-1 em doadores de sangue variou de 0,04% 

a 1,3% dependendo da localização geográfica. Os maiores índices de prevalência do 

vírus encontram-se nas Regiões Norte e Nordeste (CATALAN-SOARES et al., 2005; 

GALVÃO-CASTRO et al., 1997; PINTO et al., 2012).  

 

 

1.2.2 Partícula viral, organização genômica e proteínas estruturais 

O HTLV-1 é um retrovírus oncogênico da Família Retroviridae, subfamília 

Orthoretrovirinae e gênero Deltaretrovírus (ICTVdB, 2015). Ele é um vírus com cerca 

de 100 nm de diâmetro e apresenta simetria icosaédrica. Sua partícula viral é 

envolvida por um envelope lipídico composto pelas glicoproteínas de superfície (gp46) 

e transmembranar (gp21). Na face interna do envelope lipídico encontram-se as 

proteínas de matriz (MA, p19) que envolvem todo o capsídeo viral (CA) que, por sua 

vez, é formado pelas proteínas p24. No capsídeo está contido o material genético do 

vírus (duas fitas idênticas de RNA), associado com as proteínas do nucleocapsídeo 

(p15), bem como as enzimas protease, transcriptase reversa e integrase (HOSHINO, 

2012; JOHNSON; HARROD; FRANCHINI, 2001).  

O mapa genético do HTLV-1 contém quatro regiões codificantes principais 

(gag, pro, pol e env). O gene gag codifica a proteína precursora p55 que, quando 

clivada pela protease viral, dá origem à p19, à p24 e à p15. Essas proteínas 

produzidas pelo gene gag são essenciais na montagem e liberação de novas 

partículas virais e na transmissão do vírus para outras células (LE BLANC et al., 2001; 

SAKALIAN; HUNTER, 1998). A protease viral é codificada através do gene pro, por 

um quadro de leitura que se estende da região 3’ final do gag e a 5’ final do pol e 

resulta de uma mudança do quadro de leitura ribosomal. O gene pol codifica para as 

enzimas transcriptase reversa e integrase (NAM et al., 1993). O gene env, por sua 

vez, codifica as glicoproteínas gp46 e gp21 (HATTORI et al., 1984). A gp46 

desempenha a função de ligação à superfície da célula hospedeira, enquanto a gp21 

proporciona a fusão entre as membranas celular e viral (HOSHINO, 2012; OLIERE et 

al., 2011).  
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Figura 2 - Organização do genoma e da partícula viral do HTLV-1.  Fonte: Adaptado de OLIERE 

et al., 2011. 

 

 

1.2.3 Ciclo de replicação viral 

As partículas virais atacam principalmente linfócitos T CD4+, T CD8+ e células 

dendríticas, mas também infectam vários outros tipos celulares como células da glia, 

células epiteliais e linfócitos B (FRANCHINI, 1995; HANON et al., 2000; KOYANAGI 

et al., 1993).  

O processo de replicação viral requer a fusão das membranas da célula 

hospedeira e do vírus. Para que isso ocorra, a gp46, primeiramente, interage com o 

receptor proteoglicano sulfato de heparan (HSPG), permitindo a ligação na superfície 

celular. Em seguida, há a interação com a neuropilina-1 (NRP-1) provocando uma 

mudança conformacional na gp21 que, então, expõe seu sítio de ligação ao receptor 

de fusão, o transportador de glicose ubíquo 1 (GLUT-1). Assim, a ligação da gp21 ao 

receptor promove a fusão da membrana da célula hospedeira à membrana do vírus 

(GHEZ et al., 2010; MAJOROVITS, 2008; YASUNAGA; MATSUOKA, 2011).  

Depois da fusão, o conteúdo viral é liberado no citoplasma e ocorre o 

desencapsulamento da partícula viral. O RNA viral é reversamente transcrito em DNA 

dupla fita pela transcriptase reversa e, em seguida, é levado ao núcleo, onde irá se 

integrar ao genoma da célula hospedeira com a ajuda da integrase, formando um 
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provírus estável (HOSHINO, 2012).  Após a integração, o provírus é expresso pela 

maquinaria celular e os produtos de tradução, juntamente com a progênie RNA, são 

agrupados na célula hospedeira em partículas virais que são, então, liberadas por 

brotamento. Essas partículas virais levam consigo parte da membrana da célula 

hospedeira como parte constituinte do seu envelope (YASUNAGA; MATSUOKA, 

2011). 

 

 

1.2.4 Diagnóstico  

O diagnóstico da infecção pelo vírus HTLV-1 é importante para a redução da 

epidemia do vírus, uma vez que o indivíduo sabendo de seu estado sorológico pode 

diminuir comportamentos que confiram riscos de transmissão do vírus. Além disso, o 

diagnóstico precoce da infecção pode permitir um melhor prognóstico desse paciente, 

apesar de ele ser, a partir de então, um permanente carreador viral. Ao contrário da 

infecção pelo HIV-1, os indivíduos contaminados pelo HTLV-1 não recebem 

tratamento antirretroviral devido à ineficiência destes medicamentos frente ao HTLV-

1. Portanto, o tratamento do HTLV-1 é restrito às doenças associadas. 

A triagem para o HTLV-1 em bancos de sangue no Brasil se tornou obrigatória 

em novembro de 1993 a partir da Portaria nº 1.376. Testes eficientes e de qualidade 

para identificação de indivíduos infectados por HTLV-1 são cruciais para prevenção 

da disseminação desta doença viral, uma vez que estudos demonstram que cerca de 

40 a 60% das pessoas transfundidas com componentes sanguíneos celulares 

infectados contendo o vírus HTLV-1 se tornarão infectadas (PROIETTI et al., 2005). 

O primeiro teste imunoenzimático para detectar infecção pelo HTLV-1 foi 

licenciado em 1988 nos Estados Unidos (CDC, 1988) e, desde então, houve 

considerável progresso na produção de kits diagnósticos.  A evolução do 

desenvolvimento de testes imunoenzimáticos pode ser dividida em três gerações. Os 

kits de primeira geração, os primeiros a serem desenvolvidos, utilizavam lisados virais 

do HTLV-1 como antígenos de captura (ANDERSSON et al., 1999) e tinham baixa 

sensibilidade. Os de segunda geração melhoraram a detecção incorporando lisados 

virais do HTLV-II ou, em alguns casos, a proteína gp21 recombinante (JACOB, 

SANTOS-FORTUNA, CATERINO-DE-ARAUJO, 2008; QIU et al., 2008).  
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Os kits de terceira geração, por sua vez, foram desenvolvidos de forma que os 

antígenos de captura fossem proteínas recombinantes e/ou peptídeos sintéticos 

utilizados individualmente ou em combinação. Estes kits são altamente sensíveis e 

específicos quando comparados aos que empregavam apenas os lisados virais do 

HTLV (QIU et al., 2008; VRIELINK et al., 1999). O kit Ortho® HTLV-I/HTLV-II (Ortho 

Clinical Diagnostics Inc.) é um exemplo de kit de terceira geração e contém as 

proteínas gp21 e p24 recombinantes tanto do HTLV-1 quanto do HTLV-2 (VRIELINK 

et al., 1999). Outro kit de imunodiagnóstico de terceira geração é o ARCHITECT® 

rHTLVI/II (Abbott) que é totalmente automatizado e contém a proteína gp21 

recombinante do vírus HTLV-2 e a proteína gp46 sintética tanto do HTLV-1 quanto do 

HTLV-2 (QIU et al., 2008).  

Atualmente, o diagnóstico para HTLV é feito em duas etapas: a etapa de 

triagem e a etapa de confirmação (JACOB et al., 2008). Os testes de triagem são 

utilizados de forma rotineira para avaliar grandes quantidades de amostra. Os ensaios 

imunoenzimáticos, como o ELISA, são os principais testes de triagem empregados. 

No Brasil, a etapa de triagem é realizada com ELISA ou testes de aglutinação 

(MANNS; HISADA; LA GRENADE, 1999; VRIELINK; REESINK, 2004). Os testes de 

triagem têm uma maior sensibilidade e podem apresentar reações falso-positivas ou 

falso-negativas devido à resposta imunológica variável de indivíduo para indivíduo, 

além de uma possível não detecção se o estágio da infecção pelo vírus encontra-se 

no período de janela imunológica. O período de janela imunológica para os 

imunoensaios é de 51 (36-72) dias (CARNEIRO-PROIETTI et al., 2002; MANNS; 

HISADA; LA GRENADE, 1999; MANUAL TÉCNICO PARA INVESTIGAÇÃO DA 

TRANSMISSÃO DE DOENÇAS PELO SANGUE, 2004).  

Segundo o Manual Técnico para Investigação da Transmissão de Doenças pelo 

Sangue (2004), se o teste de triagem se mostrar não reativo, a amostra sanguínea 

não apresenta infecção pelo HTLV. No entanto, se a amostra se mostrar reagente, 

testes confirmatórios devem ser realizados. Caso haja dúvidas com relação ao 

resultado obtido, o doador pode ser convocado para realização de um novo teste. Se 

o teste confirmatório apresentar-se como reagente, a infecção pelo HTLV é 

confirmada.  

No Brasil, para a etapa de confirmação, são utilizados testes de 

imunofluorescência indireta, Reação em cadeia da polimerase (PCR) e 
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principalmente, Western Blot (CATALAN-SOARES; PROIETTI; CARNEIRO-

PROIETTI, 2001). Os kits de Western Blot comumente utilizam lisado viral de HTLV-

1 com proteínas recombinantes acrescidas para melhorar a sensibilidade (ABRAMS; 

AKAHATA; JACOBSON, 2011). Os antígenos mais empregados no Western Blot são 

a p24 e a gp46 (VRIELINK; REESINK, 2004). Já é conhecido que nos dois meses que 

se seguem após a infecção primária pelo HTLV-1, aparecerão os anticorpos contra as 

proteínas do gene gag, anti-p24 e anti-p19. Posteriormente, são identificados 

anticorpos contra as proteínas do gene env, os anticorpos anti-gp21 e anti-gp46 

(MANNS et al., 1991). A interpretação das marcações no Western Blot deve obedecer 

a critérios pré-estabelecidos pelo fabricante, sendo, em geral, requerida reatividade 

para p19 ou p24 e para a gp46 (ABRAMS; AKAHATA; JACOBSON, 2011; CATALAN-

SOARES; PROIETTI; CARNEIRO-PROIETTI, 2001). Um exemplo de Western Blot 

bastante utilizado para testes confirmatórios é o MP Diagnostics HTLV Blot 2.4 (MP 

Biomedicals). Este teste emprega lisado viral acrescido das proteínas recombinantes 

gp21 e gp46 tanto do HTLV-1 quanto do HTLV-2. Para confirmar a infecção pelo vírus 

HTLV, o fabricante preconiza o aparecimento de imunorreatividade de forma 

combinada principalmente para as proteínas p19 e/ou p24, gp21 e gp46.  

Testes moleculares, como a NAT, também podem ser utilizados como teste de 

confirmação e para diferenciação de infecções causadas pelo HTLV-1 ou HTLV-2. 

Essa metodologia é constituída de testes in vitro para detecção direta de material 

genético de agentes infecciosos, diminui a janela de detecção da infecção. Porém, 

estes testes moleculares, além de serem laboriosos e demorados, são muito caros e, 

portanto, são menos utilizados rotineiramente (MANNS; HISADA; LA GRENADE, 

1999; VRIELINK; REESINK, 2004). 

O imunoensaio de linha como INNO-LIA™ HTLV I/II (FUJIREBIO) também tem 

sido empregado como teste confirmatório (SABINO et al., 1999). Esse ensaio se 

mostra ainda mais completo pois é capaz de diagnosticar a infecção pelo vírus HTLV 

e discriminar se é o subtipo 1 ou 2. Os antígenos desse teste são proteínas 

recombinantes ou peptídeos sintéticos que são purificados e fixados numa membrana 

de nylon. O teste contém bandas referentes às proteínas p19, p24, gp46 e gp21 que 

confirmam a infecção pelo vírus e, para identificação de qual subtipo, apresenta as 

proteínas p19 e gp46 específicas para o HTLV-1 e a gp46 específica para HTLV-2 

(THORSTENSSON; ALBERT; ANDERSSON, 2002).  
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Os kits diagnósticos utilizados nos bancos de sangue nacionais e nos 

laboratórios de análises clínicas são, na sua maioria, comprados de empresas 

estrangeiras. Entre as empresas que comercializam conjuntos diagnósticos para 

HTLV-1 estão a BioMeriéux (USA), Murex (França), Genelabs (USA) e Abbott (USA) 

(KAUL et al., 2010; MALM; KJERSTADIUS; ANDERSSON, 2010).  

Devido aos altos preços dos kits, novas estratégias para diagnóstico da 

infecção pelo HTLV-1 devem ser desenvolvidas, principalmente nos países em 

desenvolvimento como o Brasil. Os kits diagnósticos atualmente disponíveis no 

mercado e que são utilizados nos laboratórios clínicos e nos bancos de sangue no 

Brasil, utilizam, na sua maioria, as proteínas recombinantes p19, gp21, p24 e gp46 

como seus componentes. Dessa forma, a produção dessas quatro proteínas de forma 

recombinante é o primeiro passo para o desenvolvimento de kits diagnósticos com 

tecnologia nacional. Esses kits devem ser baseados em metodologias simples, para 

fácil manuseio pelo profissional de saúde e sem exigir equipamentos caros, devem 

ser baratos para se produzir, sensíveis e específicos. 

 

 

1.3 Produção de proteínas recombinantes 

Proteínas são sintetizadas por todas as formas vivas como parte do seu 

metabolismo natural e desempenham importante papel em vários processos celulares 

incluindo sinalização celular, resposta imune, adesão e ciclo celular. Com a introdução 

da tecnologia de DNA recombinante em 1970, proteínas começaram a ser expressas 

em vários organismos hospedeiros resultando num processo mais rápido e mais fácil 

em comparação às suas fontes naturais. A produção de proteínas recombinantes é 

empregada em produtos que têm aplicação em diversas áreas como medicamentos, 

vacinas e testes diagnósticos (DEMAIN; VAISHNAV, 2009).  

Primeiramente, para gerar uma proteína recombinante é necessária a obtenção 

da sequência gênica codificante dessa determinada proteína. Após a clonagem dessa 

sequência em vetores de expressão e a sua introdução num sistema de expressão, a 

proteína desejada pode ser produzida (DEMAIN; VAISHNAV, 2009). A escolha da 

célula hospedeira e do correspondente vetor para a expressão depende dos objetivos 

do estudo. Assim, devem ser levadas em consideração as características da proteína,  

as taxas de crescimento da célula hospedeira,  os níveis de expressão, em qual local 
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é desejado que a proteína seja expressa, a necessidade de modificações pós-

traducionais, a atividade biológica da proteína de interesse, dentre vários outros 

aspectos (CHOI; KEUM; LEE, 2006; GOEDDEL, 1990).  

Os plasmídeos de expressão contêm elementos comuns que são responsáveis 

por controlar a produção da proteína recombinante. A origem de replicação (Ori) 

controla a taxa de replicação do plasmídeo e os marcadores de seleção, como os 

genes de resistência a antibióticos, ajudam na seleção de colônias transformadas 

(BERLEC; STRUKELJ, 2013; ROSANO; CECCARELLI, 2014).  O promotor controla 

a taxa de transcrição do gene alvo e, para que a produção da proteína recombinante 

seja satisfatória, ele deve ser forte, apresentar baixo nível de produção basal e ser 

induzido de forma simples e de maneira rentável com substâncias de baixo custo 

(MAKRIDES, 1996). O sítio de múltipla clonagem, por sua vez, permite a inserção do 

gene de interesse. Além disso, o plasmídeo deve conter sequências para o controle 

da tradução como um sítio de ligação ao ribossomo (sequência de Shine-Dalgarno), 

uma sequência ATG como iniciador e um códon de parada para terminar a tradução 

(BERLEC; STRUKELJ, 2013).  

O vetor de expressão deve ser cuidadosamente escolhido para que ele 

incorpore características desejáveis às proteínas recombinantes, como tags para 

facilitar a solubilidade e a purificação. As tags de seis histidinas (HIS6) e glutationa-S-

transferase (GST), por exemplo, são capazes de melhorar a purificação e a 

solubilidade das proteínas heterólogas. Componentes presentes no vetor podem 

também definir para qual local a proteína vai ser dirigida após sua produção, ou seja, 

para o citoplasma, periplasma ou para o meio extracelular (COSTA et al., 2014; 

MERGULHÃO; SUMMERS; MONTEIRO, 2005). A separação da tag da proteína pode 

ser necessária devido à possibilidade de ela interferir na estrutura ou na atividade 

biológica da proteína recombinante. Isso pode ser realizado, dependendo da estrutura 

do vetor, por clivagem com endoproteases ou exoproteases (WAUGH, 2011). A 

presença da tag pode também ajudar na detecção da expressão proteica heteróloga, 

como por exemplo utilizando anticorpos anti-His6 nos testes de Western Blot (COSTA 

et al., 2014). 

Existem atualmente diversos sistemas para expressão de proteínas tanto em 

eucariotos quanto em procariotos. O sistema eucarioto engloba a expressão de 

proteínas em leveduras, principalmente Pichia pastoris e Saccharomyces cerevisiae, 
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plantas e células de mamíferos. No que diz respeito ao sistema procarioto, destaca-

se o sistema de expressão em E. coli (BALBÁS; LORENCE, 2004).  

O sistema de expressão em E. coli foi o primeiro a ser utilizado para produzir 

proteínas recombinantes e tem muitas vantagens quando comparado aos sistemas 

eucarióticos (BASSO et al., 2013; TERPE, 2006). O sistema de expressão em E. coli 

é um dos mais atraentes devido ao seu rápido crescimento em meios de cultura de 

baixo custo, facilidade de cultivo, alto potencial de produção, genética bem descrita e 

a disponibilidade de inúmeros vetores bacterianos e cepas mutantes (BASSO et al., 

2013; MAKRIDES, 1996). 

Entretanto, o sistema de expressão em E. coli apresenta algumas limitações na 

produção de proteínas complexas devido à falta de maquinaria sofisticada para 

realizar modificações pós-traducionais como glicosilação, por exemplo. As proteínas 

podem também ser geradas com conformação inadequada e insolúveis, depositadas 

em corpos de inclusão. Além disso, algumas linhagens de E. coli podem apresentar 

ação de endotoxinas e proteases, que culminam com a degradação da proteína 

recombinante expressa (BANEYX e MUJACIC, 2004; COSTA et al., 2014; JEVSEVAR 

et al., 2005).  

As proteínas heterólogas expressas em sistema procarioto podem ser 

produzidas agregadas em corpos de inclusão. A rápida produção pode não fornecer 

tempo hábil para o correto dobramento da proteína. Essas proteínas são inativas e 

estão agregadas por pontes dissulfeto intermoleculares e intramoleculares de forma 

errônea (COSTA et al., 2014). A conformação da proteína também pode ser 

prejudicada pelo o uso de promotores fortes e altas concentrações de indutores que, 

apesar de permitir uma alta produção de proteína, em alguns casos, acaba afetando 

o dobramento correto da proteína (JEVSEVAR et al., 2005).  

Algumas estratégias podem ser usadas para evitar a formação dos corpos de 

inclusão. Uma delas é realizar a expressão em baixas temperaturas, o que resulta na 

diminuição do grau de transcrição, tradução e redução das forças de interação 

hidrofóbicas, as quais contribuem para o dobramento errôneo da proteína 

(JEVSEVAR et al., 2005; CHALMERS et al., 1990; VASINA; BANEYX., 1997). 

Promotores fracos ou baixas concentrações de indutores também reduzem a taxa de 

síntese da proteína alvo, alcançado um dobramento adequado da proteína alvo 

(JEVSEVAR et al., 2005). A coexpressão de chaperonas, que ajudam no correto 
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enovelamento de proteínas, podem contribuir para a produção de proteínas 

recombinantes com dobramento correto (KOLAJ et al., 2009; TERPE, 2006). 

A formação de corpos de inclusão, entretanto, apresenta algumas importantes 

vantagens como a facilidade no isolamento, a proteção contra proteólise no 

citoplasma, além de evitar toxicidade celular, uma vez que algumas proteínas na sua 

forma nativa podem ser tóxicas para a célula hospedeira (HANNING; MAKRIDES, 

1998; MUKHOPADHYAY, 1997; SINGH; PANDA, 2005). 

A etapa de purificação deve ser elaborada quando se escolhe o vetor de 

expressão a ser utilizado, mas padronizações quanto à coluna, as composições dos 

tampões e pH, além das condições de ligação, lavagem e eluição devem ser 

padronizadas (COSTA et al., 2014).  

Apesar de todos os avanços na tecnologia do DNA recombinante e nas 

metodologias desenvolvidas para melhorar a produção de proteínas, as condições de 

expressão exigem várias tentativas e erros. O objetivo de produzir proteínas 

recombinantes pode ser uma tarefa muito árdua (DEMAIN; VAISHNAV, 2009). 

 

 

1.4 Brasil, mercado e patentes 

O mercado internacional de produtos para diagnóstico, que engloba 

equipamentos, insumos, testes in vitro, dentre outros, movimentou em 2005 cerca de 

US$ 220 bilhões de dólares ao ano (PAIVA, 2009). Só o setor de produção de kits 

diagnósticos movimenta mundialmente cerca de US$ 25 bilhões de dólares a cada 

ano (BRAND, 2014). Esse mercado é concentrado nos países desenvolvidos, em 

especial nos Estados Unidos e o Brasil é o 11º mercado desses produtos com uma 

parcela de 1,4% das vendas mundiais (PIERONI; REIS; SOUSA, 2010).  

O Brasil apresenta importante dependência tecnológica externa no que diz 

respeito ao acesso a novos fármacos e medicamentos, equipamentos de saúde, 

hemoderivados, vacinas e insumos para diagnóstico. A balança comercial do Brasil 

com relação à materiais e insumos para laboratórios tem notável déficit. Só em 2008 

foram movimentados US$ 37 milhões de dólares exportando produtos brasileiros, 

enquanto foram despendidos US$ 700 milhões de dólares na importação de produtos. 

Além disso, as importações se concentram em produtos inovadores e de alto valor 

agregado, enquanto as exportações foram, majoritariamente, de materiais de 
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consumo (PIERONI; REIS; SOUSA, 2010). O déficit comercial no setor de produtos 

para a saúde, de maneira geral, passou de aproximadamente US$ 700 milhões de 

dólares ao ano, no final da década de 1980 (VIANA et al., 2011), para um patamar 

superior a US$ 10 bilhões de dólares em 2011 (GADELHA; COSTA, 2012). 

O Brasil importa 90% de todos os kits que utiliza nos testes imunológicos para 

HIV e HTLV (VIANA, 2011). Antunes et al. (2006) afirmam que, segundo dados do 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS), o governo gastou pelo menos 47 

milhões de reais com kits diagnósticos para HIV nos anos de 2004 e 2005. Segundo 

a Fundação Pró-Sangue, são realizadas 4,5 milhões de doações de sangue por ano 

no Brasil e, consequentemente, são gastos milhões de reais por ano com a compra 

de imunodiagnósticos.  

A área de reagentes para diagnóstico tem sido de considerável inovação na 

última década, especialmente pela busca da redução de erros nos diagnósticos e 

maior participação no processo decisório sobre o estado de saúde dos indivíduos 

(GOTTLIEB; WOODCOCK, 2006). 

O mercado nacional de produção de insumos diagnósticos se mostra em 

crescimento em função de fatores econômicos, políticos e epidemiológicos (PAIVA, 

2009). No entanto, poucas são as informações disponíveis sobre a indústria de 

reagentes para diagnóstico em nível nacional, sobre as pesquisas que estão sendo 

produzidas e seus potenciais e promissores produtos.  

A procura de pedidos de patentes em uma busca rápida em português através 

dos sites Patentes Online, Google Patentes e World Intellectual Property Organization 

(WIPO) mostrou que não havia nenhum pedido de patentes para proteínas 

recombinantes p19, gp21, p24 e gp46 com finalidade de diagnóstico para HTLV-1. 

Com relação ao HIV-1, a busca por patentes relacionadas ao HIV-1 no site Patentes 

Online mostrou 6 resultados e destes, 3 envolviam as proteínas recombinantes p24 e 

gp41. No Google Patentes essa busca apresentou resultados semelhantes, 

mostrando que apenas 3 trabalhos envolviam a utilização das proteínas 

recombinantes p24, gp41 e gp120 com o objetivo de diagnóstico. A busca através do 

WIPO apresentou uma quantidade maior de resultados quando foi pesquisado sobre 

proteínas recombinantes utilizadas no diagnóstico do HIV-1. Porém, foram 

encontrados cerca de 6 resultados que utilizavam as proteínas p24, gp41 e gp120. 

Estes dados evidenciam a necessidade de esforços para implementar a produção de 

http://www.wipo.int/
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proteínas recombinantes para o diagnóstico das infecções pelos vírus HIV-1 e HTLV-

1 no Brasil.  

No Brasil, o Ministério da Saúde publicou em 2013 a Portaria nº 3.089 que 

redefine a lista de produtos considerados insumos estratégicos para o país. Na seção 

da portaria na qual se encontram os dispositivos médicos e dispositivos em geral de 

apoio a saúde estão incluídos alguns conjuntos diagnósticos para detecção das 

doenças e insumos para sua produção. Além disso, a Lei nº 12.349 de 2010 e o 

Decreto nº 7.546 de 2011 abordam que o governo deve ter preferência das suas 

compras para produtos nacionais em todos os setores em detrimento de produtos 

estrangeiros. Essas medidas colaboram com o desenvolvimento do complexo 

industrial de saúde nacional.  

O desenvolvimento de produtos biotecnológicos representa um dos principais 

avanços para os setores da saúde, ciência e tecnologia.  O Programa Inova Saúde é 

uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e da FINEP, em 

cooperação com o Ministério da Saúde, o BNDES e o CNPq, que teve início em abril 

de 2013, com duração prevista até dezembro de 2017. O fomento e a seleção de 

Planos de Negócio no âmbito do Inova Saúde se destinará a cadeias produtivas 

ligadas à quatro linhas temáticas, dentre elas a de “Diagnósticos in vitro e por 

imagem”. 

Entre 2011 e 2013, o total de financiamentos aprovados pelo BNDES para o 

complexo industrial da saúde cresceu 275%. No ano de 2013, foram aprovados R$ 

1,47 bilhões para o setor e, desse total, R$ 1,22 bilhões (83%) foram destinados aos 

empreendimentos de biotecnologia (CARRO, 2014). Como mostrado, foi gerado um 

novo cenário para empresas nacionais trazendo a oportunidade de investimentos 

nesse novo espaço de atuação, e consequentemente, estimular o desenvolvimento 

do setor nacional de biotecnologia. 

Fica claro que, apesar de haver uma produção estrangeira estabelecida, há 

uma necessidade e vontade política para que o Brasil se torne autossuficiente ou 

menos dependente do mercado estrangeiro na produção de insumos para kits 

diagnósticos.  

No Brasil, a pesquisa no setor de biotecnologia é muito promissora e, para o 

desenvolvimento e produção de produtos nessa área, é necessário estreitar parcerias 

e cooperações entre o setor público e privado. Assim é possível articular uma futura 
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produção de produtos biotecnológicos nacional, possibilitando ter uma indústria 

brasileira forte, inovadora e competitiva com o mercado externo. 
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2 CONCLUSÕES 

 

Os resultados apresentados permitem concluir que as bactérias BL21(DE3) 

transformadas com os vetores pET28a(+) recombinantes produziram as proteínas 

gp21, p24 e gp46 do vírus HTLV-1 com sucesso nas condições descritas neste 

trabalho. As proteínas recombinantes gp21 e p24 do vírus HTLV-1 foram reconhecidas 

pelos seus respectivos anticorpos, purificadas por IMAC e tiveram sua identidade 

confirmada por espectrometria de massas. Por fim, as proteínas recombinantes gp21, 

p24 e gp46 do vírus HTLV-1 foram reconhecidas especificamente pelos soros de 

indivíduos com HTLV-1 e não foram reconhecidas por soros de indivíduos saudáveis 

e com HIV-1, o que confere a elas especificidade e grande potencial diagnóstico. 
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