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RESUMO

Arruda LB. Caracterização molecular da gp120 do HIV-1 e suas implicações sobre
o tropismo pelos correceptores CCR5 e CXCR4 (tese). São Paulo: Instituto de
Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2014.
A descoberta do tropismo do Vírus da Imunodeficiência Humana tipo 1 (HIV-1)
pelos correceptores CCR5 e CXCR4 propiciou o desenvolvimento de novas
estratégias terapêuticas com alvo nestes correceptores. Os antagonistas de CCR5
são fármacos que bloqueiam o correceptor CCR5, impedindo a entrada do (HIV)
na célula, levando a uma diminuição significativa da viremia. Porém, a
administração deste medicamento depende da determinação do tropismo dos
vírus do indivíduo infectado antes e ao longo do uso desta estratégia
terapêutica. A alça V3 da gp120 do envelope do HIV-1 é considerada o principal
determinante do tropismo, mas outros fatores como diferenças intrínsecas entre
as variantes do HIV-1, o número de sítios de N-glicosilação, variações no
comprimento de determinadas regiões e a carga elétrica global da gp120
também podem afetar o tropismo viral. Este estudo apresenta a caracterização
molecular da gp120 e a relação dos fatores moleculares com o tropismo pelos
correceptores CCR5 e CXCR4. Foram incluídos no estudo 283 indivíduos
infectados pelo HIV-1, dos quais foi possível obter 265 sequências da alça V3,
resultados de tropismo fenotípico para 78 amostras e 20 sequências da gp120
completa. O tropismo fenotípico demonstrou a prevalência de vírus R5 (70,5%)
e a presença de apenas uma amostra contendo exclusivamente vírus X4. O
tropismo genotípico classificou 71,7% das sequências como vírus R5 e 28,2%
como capazes de utilizar o correceptor CXCR4. A concordância entre os
resultados de tropismo fenotípico e genotípico foi de 74,5%. Houve a
prevalência do subtipo B (82%), sendo que a variante B’(GWGR) esteve
presente em 34,5% dos casos. Em média, as sequências da gp120
apresentaram 22 sítios de N-glicosilação, concentrados nas regiões C2 e C4. A
carga elétrica líquida apresentou médias semelhantes entre vírus R5 e X4 tanto
para a alça V3 quanto para a gp120. As características moleculares descritas
neste estudo apresentaram distribuição semelhante entre vírus R5 e X4, não
sendo possível estabelecer relações entre estes fatores a determinação do
tropismo.

Descritores: HIV-1. Tropismo. Bioinformática.

ABSTRACT

Arruda LB. Molecular characterization of HIV-1-gp120 and its implications on
coreceptor tropism (thesis). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo
da Universidade de São Paulo; 2014.
The tropism of Human Immunodeficiency Virus type 1 (HIV - 1) for CCR5 and
CXCR4 coreceptors has provided the development of new therapeutic strategies
targeting these coreceptors. CCR5 antagonists are able to prevent the HIV cell entry
by blocking the CCR5 coreceptor, improving the viremia decreasing. However, this
drug administration depends on viral tropism determination before and during the
use of this therapeutic strategy. The V3 loop of the HIV-1 gp120 envelope is the
major tropism determinant, but other factors such HIV-1 genetic variability, number
of potential N-linked glycosylation sites, length variations in some protein domains
and the gp120 global net charge may also affect the viral tropism. This study
presents the molecular characterization of gp120 and the relationship between
molecular factors and the tropism for CCR5 and CXCR4 coreceptors. A total of 283
HIV-1 infected subjects were included in this study. It was possible to obtain 265 V3
loop sequences, 78 results of phenotypic tropism and 20 sequences of the whole
gp120. Phenotypic tropism showed the prevalence of R5 viruses (70.5%) while
exclusively X4 viruses were found in only one sample. Genotypic tropism classified
71.7% of the sequences as R5 and 28.2% as virus able to use the CXCR4
correceptor. The agreement between phenotypic and genotypic tropism results was
74.5%. There was a prevalence of subtype B (82%), and the B' (GWGR) variant
was present in 34.5% of the cases. gp120 showed a mean of 22 N-linked
glycosylation sites, which were more frequent in the C2 and C4 regions. The net
charge showed similar means between R5 and X4 viruses for both V3 loop and
gp120. The molecular characteristics described in this study showed similar
distribution between R5 and X4 viruses and it was not possible to establish
relationships between these factors the tropism determination.
Descriptors: HIV-1. Tropism. Bioinformatics.
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1 INTRODUÇÃO

Uma das principais características do Vírus da Imunodeficiência Humana
tipo 1 (HIV-1 – Human Immunodeficiency Virus type 1) é sua alta taxa de
variabilidade genética, demonstrada pelo grande número de variantes que circulam
em um mesmo indivíduo (Peeters, 2000; Smyth et al., 2012). Esta marcante
diversidade genética é resultante não só de fatores virais, mas também, da pressão
exercida pelo sistema imune do hospedeiro (Peeters, 2000; Simon-Loriere et al.,
2009). A variabilidade do genoma do HIV-1 envolve um lento acúmulo de mutações
pontuais (inserções e deleções) produzidas pela ausência de atividade de
exonuclease da transcriptase reversa e da alta capacidade recombinogênica desta
polimerase. A recombinação é um importante mecanismo evolutivo que contribui
para a diversificação genética permitindo grandes alterações genômicas (SimonLoriere et al., 2009).
Em virtude desta flexibilidade genética, o HIV-1 pode ser dividido em grupos,
subtipos e sub-subtipos além de formas recombinantes circulantes (CRFs –
circulating recombinant forms). Os grupos M (Main), O (Outlier) e N (Non-M/Non-O)
resultam de transmissões interespecíficas independes do SIVcpzPtt (vírus da
imunodeficiência símia – Simian Immunodeficiency Virus) dos chimpanzés Pan
troglodytes troglodytes para os humanos, enquanto o recente grupo P teve origem a
partir da transmissão de SIVgor da espécie Gorilla gorilla gorilla para humanos
(Keele et al., 2006; Plantier et al., 2009). A maior parte dos isolados pandêmicos de
HIV-1 pertence ao grupo M que é classificado em nove subtipos: A, B, C, D, F, G,
H, J e K. Existem ainda sub-subtipos (A1, A2; F1, F2, etc.) e mais de 60 CRFs
descritas atualmente (Brun-Vezinet e Charpentier, 2013; Robertson et al., 2000).
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A diversidade genética viral também é capaz de influenciar o seu tropismo.
A afinidade de um vírus, ou tropismo, é definida pelos receptores da superfície
celular de uma determinada espécie, cujas células são capazes de suportar uma
infecção produtiva por aquele vírus. O tropismo do HIV-1 é bastante específico não
somente em número de espécies, mas também em número de células, em uma
espécie particular, que são permissivas ao vírus (Cullen, 2001). O receptor primário
CD4 é essencial para o reconhecimento da célula hospedeira, enquanto os
receptores de quimiocinas CCR5 e CXCR4 representam os principais correceptores
in vivo para a entrada do HIV-1 sendo que a alça V3 da gp120 do envelope é
considerada o principal determinante para a especificidade pelo correceptor
(Hughes e Nelson, 2009; Sander et al., 2007).
Seguindo a história natural da infecção pelo HIV-1, durante a fase primária
há prevalência de variantes CCR5-trópicas (R5) em cerca de 50% dos pacientes.
Os vírus CXCR4-trópicos (X4) surgem ao longo da infecção caracterizando a
progressão da doença, e há ainda a presença de variantes duplo-trópicas (R5X4)
que surgem durante a transição de R5 para X4 (Jensen et al., 2003; Mild et al.,
2009; Sander et al., 2007). É possível que a população viral seja modelada por
fatores do hospedeiro e do sistema imune no início da infecção resultando em
populações de vírus R5 que sejam mais propensos a manter o uso exclusivo de
CCR5 ou desenvolvam o uso de CXCR4 ao longo do curso da infecção. Isto pode
explicar porque em apenas alguns indivíduos a população viral desenvolve o
tropismo por CXCR4 (Mild et al., 2009).
A descoberta dos receptores de quimiocinas CCR5 e CXCR4 e seu papel
como correceptores essenciais para a entrada viral provocaram uma década de
pesquisas sobre os mecanismos de entrada e possíveis alvos para tratamento e
prevenção do HIV (Hughes e Nelson, 2009). O Maraviroque (MVQ) foi o primeiro
antagonista do correceptor CCR5, aprovado pra uso clínico em 2007. No Brasil, o
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MVQ é recomendado para situações em que, mesmo com a utilização de inibidores
de protease ou inibidores de integrase, a chance de obtenção da supressão viral
seja considerada baixa. Além disso, só poderá ser indicado se houver teste de
tropismo viral evidenciando presença exclusiva de vírus R5, realizado no máximo
seis meses antes do início do novo esquema (Brasil, 2013).
A determinação do tropismo do HIV-1 geralmente é realizada através de
testes fenotípicos de tropismo (PTT – Phenotypic Tropism Test), ensaios que
utilizam vírus recombinantes que infectam culturas celulares específicas (Low et al.,
2007; Whitcomb et al., 2007). Os testes genotípicos de tropismo (GTT – Genotypic
Tropism Test) se baseiam na sequência da alça V3 para realizar a predição do uso
de correceptor utilizando de ferramentas de bioinformática e representam uma
alternativa mais prática e eficaz em termos de custos (Low et al., 2007; Trabaud et
al., 2012).
Apesar da determinação do tropismo do HIV-1 estar centrada na alça V3, na
gp120 podem ser encontrados outros fatores associados ao tropismo, além destes
35 aminoácidos. A variabilidade genética do HIV-1 leva a diferenças intrínsecas
entre os subtipos e a algumas alterações em posições específicas da gp120 que
podem afetar o tropismo do HIV-1 pelo correceptor, como substituições que
envolvem os sítios potenciais de N-glicosilação (PNGS – Potential N-linked
Glycosilation Sites), inserções e deleções que resultam na variação do
comprimento das regiões variáveis 1, 2 e 4 (V1/V2 e V4) e substituições capazes de
alterar a carga elétrica líquida da gp120 (Hughes e Nelson, 2009; Mild et al., 2009).
Assim, a avaliação de toda a extensão da gp120 pode trazer informações mais
específicas sobre a prevalência e a alteração do tropismo do HIV-1 no curso da
infecção.
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1.1 O envelope do HIV-1

As glicoproteínas do envelope (Env) são sintetizadas como uma poliproteína
precursora (gp160) no retículo endoplasmático da célula hospedeira que é
codificada pelo RNAm do gene env viral. O Env é modificado pós-traducionalmente
no retículo endoplasmático e complexo de Golgi e é clivado por proteases celulares
para produzir uma glicoproteína de superfície (SU) gp120 e uma glicoproteína
transmembrana (TM) gp41 (Rizzuto et al., 1998; Turner e Summers, 1999). Dentro
do retículo, estas glicoproteínas são oligomerizadas em estruturas triméricas e
altamente glicosiladas, gerando um complexo gp120/gp41 associado não
covalentemente. Em seguida, este trímero de glicoproteínas é transportado para a
membrana e, durante a montagem da partícula viral, o complexo gp120/gp41 é
incorporado como espículas heterotriméricas altamente glicosiladas na bicamada
lipídica dos vírions nascentes. (Checkley et al., 2011; Rizzuto et al., 1998; Turner e
Summers, 1999).

1.1.1 Estrutura da gp120

A comparação do gene env de diversos isolados de HIV-1 identificou um alto
grau de variabilidade em segmentos descontínuos da subunidade de superfície. A
gp120 apresenta cinco domínios hipervariáveis (V1 – V5) interespaçados por cinco
domínios relativamente conservados (C1 – C5) (Figura 1) (Checkley et al., 2011;
Willey et al., 1986; Zolla-Pazner, 2004). Tipicamente, a gp120 contém 18 resíduos
de cisteína, altamente conservados, que formam nove pontes dissulfeto, essenciais
para a conformação da estrutura terciária do Env (Checkley et al., 2011; Leonard et
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al., 1990). A V1 é separada da V2 por duas pontes dissulfeto, assim como as alças
V3 e V4 também são delimitadas por resíduos de cisteína (Leonard et al., 1990).

Figura 1 – Diagrama da estrutura da gp120 do envelope do HIV-1. As caixas demonstram
as posições das regiões hipervariáveis V1 a V5. Os sítios de N-glicosilação estão
representados por estruturas de ramos. Adaptado de Zolla-Pazner (2004).

Aproximadamente metade da massa molecular da gp120 é composta por Nglicosilações com uma pequena contribuição adicional de O-glicosilações (Checkley
et al., 2011; Ho et al., 2008). Existem de 20 a 35 sítios de N-glicosilações na gp120
que mascaram o reconhecimento do Env pelo sistema imunológico do hospedeiro,
contribuindo com a ligação do vírus à célula alvo (Wei et al., 2003; Zhang et al.,
2004; Zolla-Pazner, 2004).
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A

variabilidade

genética

dos

domínios

variáveis

é

resultante

de

recombinações, mutações pontuais, inserções e deleções. O domínio V1/V2 é a
alça com maior variação de comprimento e número de sítios de N-glicosilação
(Palmer et al., 1996; Sagar et al., 2006; Shioda et al., 1997). A alça V1/V2 varia e
50 a 90 aminoácidos de comprimento, enquanto a variação de comprimento das
alças V4 e V5 são de 19 a 44 e 14 a 36 aminoácidos, respectivamente. A alça V3 e
os domínios C2, C3 e C4 apresentam pouca variação no comprimento.
Adicionalmente, existe uma correlação entre o aumento do comprimento e o
número de sítios de glicosilação na V1/V2 e a progressão da doença, sugerindo
que esta modificação de comprimento pode promover o escape da resposta
imunológica (Checkley et al., 2011; Curlin et al., 2010). Os domínios conservados
da gp120, particularmente C1, C3 e C4 são os principais determinantes para a
ligação com o CD4 (Kowalski et al., 1987; Olshevsky et al., 1990). Vários estudos
demonstraram que a alça V3 é importante para a fusão das membranas e
especificidade do correceptor e que contém epítopos para anticorpos neutralizantes
(Checkley et al., 2011; Freed et al., 1991; Hwang et al., 1991).
Com relação à sequência genética, a V3 é a mais conservada em
comparação com as demais regiões variáveis da gp120. A estrutura da V3 pode ser
dividida em três regiões: base, corpo e ponta. A base conservada está acomodada
no núcleo da gp120 com uma ponte dissulfeto, enquanto a haste se estende para
fora e é bastante flexível. A ponta consiste em aproximadamente 13 resíduos no
centro da sequência da V3, formando uma conformação β no ápice distal (Figura 2)
(Huang et al., 2005; Jiang et al., 2010; Sander et al., 2007). O comprimento da V3
sofre pouca variação, apresentando na maioria dos casos 35 aminoácidos, e exibe
na ponta da alça um motivo glicina-prolina-glicina-arginina/glunamina (GPGR/Q),
altamente conservado, conhecido como coroa da alça V3 (Jiang et al., 2010;
LaRosa et al., 1990).
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Figura 2 – Estrutura esquemática da alça V3 da gp120. A base da V3 está acomodada no
núcleo da gp120, delimitada pelas pontes dissulfeto (Cys1-Cys35). A haste flexível se
estende para fora da gp120 e termina na ponta que apresenta uma estrutura conservada
GPG, denominada coroa. Adaptado de Sander et al. (2007).

1.2 O tropismo do HIV-1

Desde a descrição do primeiro caso da Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (aids) em 1981, observou-se que os pacientes acometidos apresentavam
uma profunda diminuição na contagem de células T CD4+ (Gottlieb et al., 1981).
Em 1986, foi possível confirmar que a molécula de superfície celular CD4 é o
receptor primário para a entrada do HIV-1 na célula hospedeira, porém ainda era
necessário algum outro fator para que o vírus fosse capaz de infectar a célula
(Iwamoto et al., 2010; Maddon et al., 1986). O correceptor necessário permaneceu
como um enigma por 10 anos até que, em 1996, uma proteína com sete domínios
transmembrana acoplados à proteína G, originalmente chamada de fusina e
atualmente conhecida como o receptor de quimiocinas CXCR4, foi descrita como
um correceptor do HIV-1 em linhagens de células T (Feng et al., 1996; Iwamoto et
al., 2010). Mais tarde, observou-se que isolados primários apresentavam infecções
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produtivas tanto em linhagens de células T CD4+ (vírus T-trópicos) quanto em
monócitos derivados de macrófagos (vírus M-trópicos) (Collman et al., 1989). A
descoberta de que as β-quimiocinas RANTES, MIP-1α e MIP-1β atuavam como
agentes supressores da infecção por HIV-1 levou a identificação do receptor de
quimiocina CCR5 como o correceptor para os vírus M-trópicos (Deng et al., 1996).
Assim, foi proposta uma nova classificação para HIV-1, denominando vírus R5 para
os isolados que podem utilizar o CCR5 como correceptor, mas não o CXCR4, vírus
X4 para aqueles que utilizam somente o CXCR4 e vírus R5X4 ou duplo-trópicos
para aqueles capazes de utilizar ambos os correceptores (Berger et al., 1998;
Iwamoto et al., 2010).
O sítio de alta afinidade ao correceptor permanece interiorizado na gp120 e
isolado do sistema imune do hospedeiro (Rizzuto et al., 1998). Após a ligação CD4vírus e o reconhecimento do correceptor, ocorre uma mudança conformacional na
gp120 expondo a alça V3, cuja estrutura de β-hairpin atua como um gancho no
correceptor (Figura 3) (Iwamoto et al., 2010; Wilen et al., 2012). A interação entre a
alça V3 e o correceptor implica no melhor ancoramento entre o CD4 celular e a
gp120. Esse processo leva à exposição da gp41, até então inacessível,
promovendo a fusão das membranas. Acredita-se que a gp41 assuma uma
conformação de seis hélices aproximando as membranas o suficiente para formar o
poro de fusão, no intuito de internalizar o vírus (Este e Telenti, 2007; Hughes e
Nelson, 2009; Wilen et al., 2012).
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Figura 3 – Visão geral da entrada do HIV na célula hospedeira. O Env, composto por
subunidades de gp120 e gp41 (1), primeiramente se liga ao CD4 celular (2). Esta ligação
leva a uma alteração conformacional do Env, permitindo a ligação com o correceptor,
mediado pela alça V3 (3). O processo de fusão das membranas se inicia quando o peptídeo
de fusão da gp41 se insere a membrana, e assume uma conformação de seis hélices
aproximando as membranas o suficiente para formar o poro de fusão para a internalização
do vírus (4). Adaptado de Wilen et al. (2012).

Os vírus R5 são encontrados na grande maioria das infecções primárias,
enquanto variantes capazes de utilizar CXCR4 emergem somente ao longo do
curso da infecção. A evidência de que o CCR5 desempenha um importante papel
na transmissão e início da infecção é decorrente da presença de alelos CCR5 com
uma deleção de 32 pares de bases (pb) (CCR5-Δ32) em cerca de 10% dos
caucasianos (Dean et al., 1996). A homozigose deste alelo é rara (1% dos
caucasianos), mas está associada com a ausência de moléculas CCR5 na
superfície celular e a quase completa resistência à infecção por HIV-1 (Liu et al.,
1996). A heterozigose está associada a concentrações reduzidas de CCR5 e foi
correlacionada com a progressão lenta da doença (Zimmerman et al., 1997).
Vários estudos têm demonstrado que vírus X4 evoluem a partir de vírus R5
pré-existentes, seguindo uma via de mutações para a transição do correceptor e
que mesmo após o aparecimento de vírus X4, as variantes R5 permanecem na
maioria dos pacientes (Bunnik et al., 2011; Schuitemaker et al., 1992; Verhofstede
et al., 2012). Outros estudos descrevem a presença de sequências de vírus X4 no
DNA de células infectadas mesmo na ausência destas variantes no plasma dos
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pacientes (Saracino et al., 2009; Shankarappa et al., 1999; Verhofstede et al.,
2009). A alteração de populações R5 para X4 geralmente leva ao aumento
acelerado da carga viral do paciente, diminuição da contagem de células T CD4+ e
uma progressão mais rápida levando à aids e morte (Figura 4) (Goetz et al., 2009;
Soulie et al., 2010; Verhofstede et al., 2012).

Figura 4 – Representação esquemática dos estágios da infecção pelo HIV-1. Painel
esquerdo: pacientes infectados com vírus R5 com carga viral constante e diminuição de
células T CD4+. Painel direito: pacientes infectados com vírus R5 e a emergência de vírus
X4 associado com aumento acelerado da carga viral e diminuição de células T CD4+.
Adaptado de Verhofstede et al. (2012).

Os mecanismos envolvidos na troca do tropismo estão bem estabelecidos e
ainda não está claro se a evolução para populações X4 é a causa ou a
consequência da progressão da doença (Verhofstede et al., 2012). Alguns estudos
demonstraram que a terapia com antagonistas de CCR5 induziu uma rápida troca
de vírus R5 para X4, sem afetar a carga viral. Após a interrupção da terapia com
antagonistas de CCR5 os vírus X4 desapareceram da população viral plasmática e
permaneceram como populações minoritárias, indicando a inibição da replicação de
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vírus X4 por algum mecanismo ainda desconhecido (Tsibris et al., 2009;
Verhofstede et al., 2012). É possível que variantes X4 surjam como consequência
da progressão da doença devido ao número reduzido de células que expressam
CCR5 ou pela superexpressão de CXCR4 (Brieu et al., 2011). Outra hipótese, é
que os vírus X4 sejam mais eficientemente reconhecidos pelo sistema imunológico
do hospedeiro e consigam manter a replicação somente após a significativa
deterioração deste sistema (Schreiber et al., 1996; Verhofstede et al., 2012).

1.2.1 Fatores virais associados ao tropismo do HIV-1

Os esforços para identificar o gene do HIV-1 que controla os fenótipos de
tropismo revelaram que o determinante primário do tropismo viral está alocado no
terceiro domínio variável (V3) da subunidade gp120 do envelope, mas que regiões
do primeiro (V1) e segundo domínios (V2) também podem modular o tropismo em
um menor grau (Fouchier et al., 1992; Hughes e Nelson, 2009; Mild et al., 2010).
Observou-se que isolados R5, usualmente, apresentam carga elétrica mais
baixa na região V3, quando comparados a isolados X4, e inversamente, o
correceptor CCR5 apresenta carga elétrica mais alta que o CXCR4 (Pollakis et al.,
2004; Sierra et al., 2007). A ligação entre a V3 e o correceptor é carreada pela
presença de aminoácidos básicos (K ou R), aminoácidos ácidos (D ou E) ou
modificações pós-traducionais (geralmente N ou O-glicosilações ou sulfatação da
tirosina),

consequentemente,

mutações

que

afetam

estes

fatores

estão

intrinsecamente correlacionadas com a seletividade do correceptor (Rosen et al.,
2006; Sierra et al., 2007). Numerosas investigações confirmam que a presença de
um resíduo carregado positivamente na posição 25 é capaz de converter o tropismo
de um vírus R5 para X4, porém, ainda não está claro se o aparecimento de
aminoácidos básicos nas posições 11 e 25 é suficiente ou mesmo necessário para
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a emergência de vírus X4, mas é provável que a troca do tropismo seja um
processo gradual de acúmulo de mutações (Jensen et al., 2003; Poon et al., 2007;
Rosen et al., 2006). O aumento da carga positiva líquida da gp120 propicia a
habilidade do vírus em aderir inespecificamente à superfície da célula devido à
redução da repulsão eletrostática entre as membranas celular e viral. As
substituições que resultam no aumento da carga líquida positiva ocorrem
principalmente nas regiões V2 e V4, na superfície externa da gp120 (Repits et al.,
2008).
Os sítios associados a N-glicosilações, ou sequons indicam a posição onde
uma asparagina poderá ser gliosilada e para isso é requerida a presença do motivo
de aminoácidos asparagina-X-serina/treonina (N-X-S/T), onde X pode ser qualquer
aminoácido. A alteração de um sítio de glicosilação pode trazer impacto sobre a
conformação da proteína e afetar porções distantes através de mudanças
conformacionais. Padrões de glicosilação em proteínas virais podem mascarar
epítopos, facilitando o escape imunológico, e influenciar na ligação com o receptor
e propriedades fenotípicas dos vírus (Zhang et al., 2004). O número de
glicosilações nos domínios variáveis da gp120 não está relacionado a um padrão
específico de tropismo pelo correceptor, entretanto, um sequon particular NNT,
localizado no sexto aminoácido da alça V3 é altamente conservado em vírus R5 e
não em vírus X4 ou R5X4. Também foi demonstrado que o aumento do número de
glicosilações na região V1/V2 pode indicar o uso potencial de CXCR4 (Clevestig et
al., 2006; Ogert et al., 2001; Zhang et al., 2004).
A região V2 é um importante alvo para anticorpos neutralizantes e é
conhecida por apresentar uma grande variação de comprimento, resultante de
inserções ou deleções. Esta variação pode levar à inclusão de possíveis sítios de
N-glicosilação, alteração de carga elétrica e mudanças conformacionais em outras
regiões da gp120. Substituições de aminoácidos nesta região podem afetar a
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função do envelope viral, mas não afetam a ligação gp120-CD4 (Jansson et al.,
2001; Wang et al., 1995). O aumento do comprimento da V2 ocorre ao longo da
infecção e existem controvérsias sobre a associação de padrões da sequência V2 e
o fenótipo viral. Apesar do comprimento não estar relacionado à evolução da troca
do tropismo alguns estudos relatam que vírus que trocam o tropismo para CXCR4
apresentam uma V2 mais longa que vírus que se mantém R5 ao longo da infecção,
porém outros estudos não conseguiram comprovar esta relação (Jansson et al.,
2001; Mild et al., 2009; Shioda et al., 1997; Wang et al., 1995).
Os principais estudos acerca do tropismo são realizados em coortes com
prevalência do subtipo B. Alguns estudos indicam que a ocorrência de vírus R5X4 e
X4 são raras no subtipo C (Dash et al., 2008; Tscherning et al., 1998) e que o
subtipo E tem uma prevalência de vírus R5, X4 e R5X4 semelhante ao subtipo B
(Subbarao et al., 2000). Alguns estudos demonstraram uma grande proporção de
vírus X4 em variantes do subtipo D (Mueller e Bogner, 2007; Tscherning et al.,
1998), enquanto estudos do subtipo A demonstraram uma baixa prevalência de
vírus R5X4 e X4 e a presença de isolados que utilizam outros correceptores como
BOB e CXCR6 (Hoffmann, 2007; Hughes e Nelson, 2009). Os poucos estudos que
relatam o tropismo no subtipo F indicam a ausência de vírus X4 e R5X4 (Ferraro et
al., 2001; Tscherning et al., 1998).
No Brasil, cocirculam duas variantes do subtipo B geneticamente distintas
quanto ao motivo da coroa da alça V3. Uma das variantes apresenta motivo GPGR,
que é prevalente em países da Europa e América do Norte enquanto a variante B’
apresenta o motivo GWGR, responsável por aproximadamente um terço das
infecções por subtipo B em nosso país (Couto-Fernandez et al., 1994; da Costa et
al., 1995; de Brito et al., 2006). Apesar dos vírus GW terem sido observados
esporadicamente em países como China, França, República Tcheca, Filipinas e
Cuba, altas frequências de isolados GW têm sido observadas apenas no Brasil. Isto
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sugere que a presença do triptofano (W) na ponta da alça V3, apesar de rara em
outros países, não é deletéria ao HIV-1. Estudos relacionados à progressão da
infecção sugerem que indivíduos infectados com variantes GW apresentam melhor
prognóstico e uma evolução mais lenta da doença (de Brito et al., 2006; Leal et al.,
2008). A comparação de modelos estruturais da alça V3 entre variantes GW e GP
indicou diferenças principalmente na região de ligação com o correceptor, sendo
vírus GW usavam exclusivamente o correceptor CCR5. Este achado pode explicar
o fato de infecções causadas por variantes GWGR progredirem mais lentamente
para aids que infecções causadas por variantes GPGR com vírus capazes de
utilizar ambos os correceptores (Leal et al., 2008).

1.3 Antagonistas de correceptores

Os inibidores de entrada são um diverso grupo de fármacos, que têm como
alvo múltiplos estágios do processo de entrada do HIV. Estes agentes apresentam
um considerável potencial no tratamento de indivíduos infectados, particularmente
aqueles com resistência a inibidores da transcriptase reversa, protease ou
integrase. Atualmente os dois únicos inibidores de entrada aprovados para uso
clínico são o inibidor de fusão Efuvirtida (T20), que atua sobre a gp41, e o
antagonista de CCR5 Maraviroque (MVQ) (Haqqani e Tilton, 2013).
Logo após a identificação dos correceptores do HIV-1 para entrada na célula
alvo, observou-se que pacientes que apresentavam homozigose para a CCR5Δ32
eram altamente resistentes à infecção sem apresentar sequelas imunológicas
significativas (Liu et al., 1996). Ainda, verificou-se que os ligantes naturais do
CCR5, as quimiocinas CCL3 (MIP-1α), CCL4 (MIP1-β) e CCL5 (RANTES), eram
capazes de bloquear a infecção pelo HIV-1 (Cocchi et al., 1995). Estes achados
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sugeriam que o bloqueio da interação gp120-CCR5 através de moléculas inibidoras
poderia ser uma estratégia efetiva e bem tolerada para a inibição da entrada do
vírus (Haqqani e Tilton, 2013).
Assim, foram desenvolvidas pequenas moléculas capazes de bloquear os
correceptores de entrada do HIV. Alguns fármacos bloqueadores do CXCR4 têm
sido desenvolvidos, porém, nenhum foi aprovado para uso clínico até o momento
(Haqqani e Tilton, 2013). As moléculas inibidoras de CCR5 se ligam à região
hidrofóbica dos domínios transmembrana do CCR5 e alteram a conformação das
alças extracelulares que interagem com o HIV durante a entrada a célula. Estas
moléculas são nomeadas com o sufixo “viroc” derivado de ocupação do receptor
viral (viral receptor occupancy) e vêm apresentando grande eficiência contra a
replicação do HIV in vitro e algumas têm sido testadas em estudos clínicos
(Haqqani e Tilton, 2013; Iwamoto et al., 2010).
O Aplaviroc (GW873140) chegou à fase 2b de estudos clínicos antes de ser
suspenso, em 2005, devido a casos de hepatotoxicidade idiosincrática (Nichols et
al., 2008). O fármaco Vicriviroc (SCH-417690, SCH-D) alcançou a fase 3 dos testes
clínicos,

mas seu desenvolvimento foi interrompido por

não demonstrar

superioridade sobre a terapia otimizada de base (OBT – Optimized Background
Therapy) em dois ensaios duplamente cegos (Caseiro et al., 2012). O fármaco
Cenicriviroc (TBR-652) é um antagonista de CCR5 e CCR2, que apresenta
propriedades antivirais e anti-inflamatórias e continua em avaliação em estudos
clínicos (Klibanov et al., 2010; Marier et al., 2011). O Maraviroc (UK-427857) é
efetivo mesmo em baixos níveis nanomolares contra isolados de HIV que utilizam o
correceptor CCR5 e foi o primeiro antagonista de CCR5 aprovado para uso clínico a
partir de 2007 (Dorr et al., 2005; Emmelkamp e Rockstroh, 2007). No Brasil, é
conhecido pelo nome Maraviroque (MVQ) e comercializado como Celsentri (ViiV
Healthcare, Reino Unido).
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1.4 Testes para determinação do tropismo

A indicação clínica do uso de antagonistas de correceptor implica na
determinação do tropismo antes do início do tratamento, sendo que a administração
somente poderá ser realizada após a confirmação da presença exclusiva de vírus
R5 no paciente infectado. Além disso, ao longo do tratamento, a resistência ao
medicamento poderá ocorrer devido à emergência de vírus X4 pré-existentes ou de
vírus R5 capazes de entrarem na célula alvo mesmo na presença dos antagonistas
de CCR5 e, portanto, a determinação do tropismo da população viral deve ser
realizada periodicamente (Haqqani e Tilton, 2013; Obermeier et al., 2012; Wilkin e
Gulick, 2012).
Atualmente, existem diferentes métodos para a determinação do tropismo
do HIV-1, mas não está definido qual o mais apropriado para a rotina da prática
clínica. Embora os estudos clínicos dos antagonistas de correceptores tenham
preconizado o uso de ensaios fenotípicos, estes métodos são trabalhosos,
demorados e caros. Uma alternativa mais rápida e barata inclui métodos
genotípicos que predizem o uso do correceptor baseados em sequências da alça
V3. Cada um destes métodos apresenta vantagens e limitações, e ambos dividem
em comum o desafio de detectar baixos níveis de vírus X4 presentes como
variantes minoritárias dentro da quasispecie viral (Lin e Kuritzkes, 2009).
Os primeiros ensaios para a avaliação do fenótipo viral foram desenvolvidos
na década de 80, com objetivo de classificar os vírus em indutores ou não indutores
de sincício. A habilidade de replicação do HIV em linhagens celulares específicas,
associada à fusão celular (sincício) indica a presença de vírus X4 (Braun e
Wiesmann, 2007). Após a descoberta dos correceptores, várias linhagens celulares
foram desenvolvidas para expressar diversas combinações de receptores de HIV-1
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em sua superfície. A maioria destes ensaios utilizam linhagens celulares de glioma
humano (U87, U372 ou NP-2) que expressam CD4 e CCR5 ou CXCR4. A linhagem
celular GHOST também é frequentemente utilizada como linhagem celular
indicadora e carrega um gene repórter GFP regulado pela expressão da Tat do
HIV-1 (Lin e Kuritzkes, 2009).
Os ensaios fenotípicos recombinantes (RVA – Recombinant Viral Assays)
utilizam vírus recombinantes ou pseudovírus construídos com sequências do
envelope amplificadas por RT-PCR, provenientes do plasma do paciente. Estes
fragmentos de env amplificados preservam a diversidade da população viral
presente no plasma, prevenindo qualquer seleção que possa ocorrer durante a
passagem in vitro. A representação confiável da diversidade viral resulta
principalmente da sensibilidade e precisão das reações de RT-PCR, que depende
de níveis de carga viral plasmática acima de 1000 cópias/mL (Lin e Kuritzkes, 2009;
Whitcomb et al., 2007). Atualmente existem quatro ensaios comerciais: Trofile
(Monogram Biosciences, EUA), Phenoscript (VIRalliance, França), Xtrackc/PhenX-R
(inPheno AG, Suíça) e Virco (Virco BVBA, Bélgica) (Braun e Wiesmann, 2007;
Trouplin et al., 2001; Van Baelen et al., 2007; Whitcomb et al., 2007). O ensaio
Trofile é conhecido como o mais amplamente utilizado em estudos clínicos e
atualmente apresenta uma versão melhorada que aumentou a sensibilidade para a
detecção de variantes X4 minoritárias. O ensaio atual detecta vírus X4 presentes
em até 0,3% da população com 100% de sensibilidade (Lin e Kuritzkes, 2009).
Os métodos genotípicos para a determinação do tropismo viral são
baseados no princípio de que a alça V3 é o principal determinante para o uso do
correceptor (Jensen e van 't Wout, 2003). O algoritmo mais simples é a regra 11/25
que considera apenas a carga elétrica dos aminoácidos das posições 11 e 25 da
alça V3, porém esta técnica não apresentou resultados confiáveis em amostras
clínicas (Low et al., 2007). Várias abordagens de bioinformática para a
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interpretação de sequências de aminoácidos da alça V3 têm sido desenvolvidas
para a predição do uso do correceptor do HIV-1, incluindo árvores de decisão,
máquinas de vetores de suporte (SVM – Support Vector Machines), redes neurais
(NN – Neural Networks) e matrizes de pontuação de posições específicas (PSSM –
Position-Specific Scoring Matrices). As SVMs geram uma pontuação categórica que
diferencia vírus R5 e X4 (Pillai et al., 2003). Os algoritmos de NN usam um grande
conjunto de dados de sequencias de amostras com tropismo fenotípico conhecido
para traçar correlações entre os padrões complexos da variabilidade das
sequências com o fenótipo correspondente (Resch et al., 2001). A PSSM é um
método de predição que utiliza um sistema de pontuação que compara a sequência
do paciente com sequências X4 atribuindo uma pontuação para as semelhanças
encontradas (Jensen e van 't Wout, 2003).
O sistema Geno2pheno[coreceptor] é um sistema de interpretação avançado
para predição de tropismo. Ele é capaz de avaliar sequências contendo misturas de
nucleotídeos e interpretar todos os possíveis resultados. Ainda é possível incluir
dados adicionais como carga viral, contagem de linfócitos e CCR5Δ32 e escolher
valores de razão de falso positivo com diferentes níveis de restrição. Este sistema
têm sido amplamente avaliado e recomendado à prática clínica (Lengauer et al.,
2007; Obermeier et al., 2012; Vandekerckhove et al., 2011).
O sequenciamento de amostras de DNA ou RNA viral pode ser realizado
através do método de terminação em cadeia (Sanger) ou por uma das plataformas
de sequenciamento massivo paralelo (NGS – Next Sequencing Generation)
(Chueca et al., 2009; de Mendoza et al., 2008; Swenson et al., 2011). Em estudos
clínicos e em várias coortes de pacientes a amplificação e o sequenciamento da
região V3 têm sido realizados em triplicatas, para melhorar o desempenho da
predição (Chueca et al., 2009; Poveda et al., 2009; Raymond et al., 2011;
Vandekerckhove et al., 2011). As variantes minoritárias, presentes em frequências
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inferiores

a 10-20%,

geralmente

permanecem

indetectáveis

em

métodos

convencionais de sequenciamento (Sanger), enquanto por NGS é possível
sequenciar milhares de sequências da V3 em uma única sequência, permitindo
uma análise mais sensível da variabilidade genética em cada paciente (RecordonPinson et al., 2010; Swenson et al., 2011; Vandenbroucke et al., 2008). Entretanto,
as plataformas de NGS ainda estão restritas a serviços acadêmicos ou comerciais
(Vandekerckhove et al., 2011).
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Caracterizar a glicoproteína (gp) 120 do envelope do HIV-1 de indivíduos
infectados por este vírus e verificar as implicações de fatores moleculares sobre o
tropismo pelos correceptores CCR5 e CXCR4.

2.2 Objetivos específicos



Determinar o tropismo pelos correceptores CCR5 e CXCR4 utilizando
ensaios fenotípicos e sistemas preditores de bioinformática;



Determinar a prevalência do tropismo do HIV-1 pelos correceptores CCR5 e
CXCR4 na população estudada;



Avaliar as implicações dos fatores moleculares da gp120 sobre o tropismo
do HIV-1 e verificar sua relação com os subtipos circulantes na população
estudada.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Casuística

Foram incluídos no estudo 283 pacientes infectados pelo HIV, que fazem
acompanhamento clínico no Ambulatório de Imunodeficiências Secundárias –
Departamento de Dermatologia (ADEE 3002) HCFMUSP.

3.1.1 Critérios de inclusão

Somente foram incluídos no estudo indivíduos com idade superior a 18
anos, homens ou mulheres, com sorologia positiva para HIV-1.

3.1.2 Critérios de exclusão

Foram excluídos os pacientes com dados clínicos e laboratoriais
incompletos.

3.1.3 Aspectos éticos

Os indivíduos que aceitaram participar deste estudo assinaram um termo de
consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice A). Todos os dados individuais
são confidenciais e em nenhum momento serão divulgados. O processo foi
aprovado pelo CEP/HCFMUSP, CAPPesq nº 0108/08 (Anexos A e B).
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3.2 Coleta das amostras

Foram coletadas amostras de sangue periférico através de punção venosa
dos indivíduos participantes da pesquisa em três tubos de 5 mL contendo EDTA,
que foram centrifugados a 450 xg em temperatura ambiente por 5 min para
promover a separação do plasma.
O plasma de cada paciente foi separado em duas alíquotas de 1500 µL,
enquanto o plasma excedente foi acondicionado em alíquotas de 500 µL, sendo
todas armazenadas a -70°C até sua utilização.
A quantificação de carga viral plasmática do RNA do HIV-1 foi realizada
utilizando o kit comercial Versant HIV RNA 3.0 Assay (bDNA) (Siemens Healtcare
Diagnostics, EUA) e a contagem de células T CD4+/T CD8+ foi determinada por
citometria de fluxo. A coleta de amostras para estes ensaios foi realizada no mesmo
momento da coleta das amostras para este estudo. Estes ensaios fazem parte dos
testes de rotina de indivíduos infectados pelo HIV-1 em acompanhamento clínico e
os resultados demonstrados neste estudo foram obtidos nos registros dos
prontuários.

3.3 Separação das células mononucleares do sangue periférico

A técnica de separação de células mononucleares do sangue periférico
(PBMCs – Peripherical Blood Mononuclear Cells) é baseada na separação por
gradiente de densidade utilizando Ficoll Paque Plus (GE Healthcare, Suécia). Após
a coleta do plasma, as amostras de sangue foram diluídas em solução salina na
proporção 1:1 e transferidas para um tubo cônico de 50 mL contendo Ficoll na
proporção 1:3 para posterior centrifugação a 860 xg, por 20 min, a 16°C.
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As PBMCs separadas pelo gradiente de densidade foram removidas e
transferidas para um tubo cônico de 15 mL e lavadas com solução salina sob
centrifugação a 450 xg, por 10 min, a 16°C. Uma segunda lavagem com solução
salina foi realizada nas mesmas condições da lavagem anterior.
O sobrenadante foi removido e o pellet de células foi ressuspenso em 1 mL
de salina para contagem de leucócitos no contador hematológico Cell-Dyn 1400
(Abbott, EUA). Foram separadas duas alíquotas contendo 2.106 células/mL que
foram centrifugadas a 6000 xg, por 3 min, a temperatura ambiente. Após a remoção
do sobrenadante, uma alíquota foi armazenada a -70°C e outra a -20°C até a sua
utilização.
A separação das PBMCs foi realizada para que todas as amostras
destinadas à extração de DNA partissem do mesmo número de células. Esse
procedimento possibilitará a realização de futuros estudos moleculares quantitativos
utilizando este material.

3.4 Extração de DNA

O DNA genômico foi extraído a partir das PBMCs utilizando o Illustra Blood
GenomicPrep Mini Spin Kit (GE Healthcare, Reino Unido), seguindo as orientações
fornecidas pelo fabricante. As amostras de DNA extraído foram avaliadas quanto à
concentração, qualidade e pureza utilizando o espectrofotômetro ND-1000
Spectrophotometer v.3.5 (NanoDrop Technologies, EUA).
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3.5 Amplificação e sequenciamento da região V3 da gp120

3.5.1 Amplificação da região V3

O DNA extraído foi submetido a amplificação por reação em cadeia da
polimerase (PCR – Polymarese Chain Reaction) nested (aninhada), utilizando os
primers (iniciadores) outer (externos) senso ED5 e antissenso ED12 e os primers
inner (internos) senso ED31 e antissenso ED33 (Delwart et al., 1995) (Tabela 1).
Tabela 1 – Sequências dos primers utilizados para amplificar e sequenciar a região V3 da
gp120
Nome
ED5
outer senso
ED12
outer antissenso
ED31
inner senso
ED33
inner antissenso

1

Sequência (5’ – 3’)

Posição

ATGGGATCAAAGCCTAAAGCCATGTG

6556 – 6581

AGTGCTTCCTGCTGCTCCCAAGAACCCAAG

7822 – 7792

CCTCAGCCATTACACAGGCCTGTCCAAAG

6816 – 6844

TTACAGTAGAAAAATTCCCCTC

7359 – 7380

1

Nota: Posição sobre a sequência referência HXB2, acesso no GenBank nº K03455

As amplificações foram realizadas em triplicata utilizando termociclador
convencional, seguindo as etapas para a PCR outer: uma desnaturação inicial de
94°C durante 1 min; seguida de 35 ciclos de 94°C por 45 s, 55°C por 45 s e 72°C
por 2 min; e uma extensão final a 72°C por 10 min. Para a PCR inner foram
seguidas as seguintes condições: uma desnaturação de 94°C durante 1 min;
seguida de 35 ciclos de 94°C por 1 min, 55°C por 1 min e 72°C por 1:30 min; com
uma extensão final de 72°C por 10 min. As condições para uma reação final de
PCR de 50 µL foram de 1x tampão de PCR (10x), 2 mM de MgCl2, 0,2 mM de cada
dNTPs, 0,2 µM de cada primer 1 U de Platinum Taq DNA polimerase High Fidelity
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(Invitrogen, EUA) e 5 µL de DNA extraído (20 – 50 ng) para a PCR outer e 5 µL de
produto de PCR para a PCR inner.
Os produtos da PCR inner foram submetidos à eletroforese em gel de
agarose 1,5% a 100 V por 60 min. A visualização foi realizada pela adição de
brometo de etídeo (0,5 µg/mL) ao gel, sob incidência de luz UV. A quantificação e
a determinação do tamanho dos fragmentos foi realizada utilizando os padrões de
peso molecular de 100 pb como parâmetro de tamanho de fragmento e Low DNA
Mass como parâmentro de concentração. Foram considerados produtos de PCR
adequados

os

fragmentos

com

aproximadamente

564

pb

apresentando

concentração entre 20 e 100 ng. Estes produtos foram purificados com o QIAquick
Purification Kit (Qiagen, Alemanha), conforme o protocolo fornecido pelo fabricante.

3.5.2 Reação de sequenciamento da região V3

As sequências da região V3 foram obtidas pelo método de terminação de
cadeia (Sanger) e eletroforese capilar. Para a reação de sequenciamento foi
utilizado o kit ABI PRISM Big Dye Terminator v. 3.1 Cycle Sequencing Ready
Reaction (Applied Biosystems, EUA), adicionando 20 a 100 ng dos produtos
amplificados purificados e 0,25 µM dos respectivos inner primers. As reações de
sequenciamento foram realizadas em termociclador convencional seguindo 25
ciclos de 96°C por 10 s, 55°C por 5 s e 60°C por 4 min. Os produtos foram
purificados com uma lavagem

utilizando solução de etanol absoluto e EDTA

(125mM), seguido de uma lavagem com etanol 70%. Ao pellet seco foram
adicionados 10 µL de formamida, seguido de uma etapa de desnaturação a 95°C
por 3 min e choque térmico em gelo por 15 min. A corrida foi executada em
sequenciador automático 3500 Genetic Analyser (Applied Biosystems, EUA).
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3.5.3 Análise do sequenciamento

As sequências senso e antissenso foram sobrepostas, avaliadas e editadas
através do programa SeqScape v. 2.7.0 (Applied Biosystems, EUA). A
sobreposição de picos no eletroferograma foi considerada como mistura de
nucleotídeos em uma mesma posição quando a diferença entre os picos foi ≤ 25%
e a mistura esteve presente em pelo menos duas leituras entre as seis produzidas
pelo sequenciamento das triplicatas. As regiões com ruído e/ou qualidade
comprometida foram removidas da análise.

3.6 Amplificação e sequenciamento da região da gp120 do gene env

A partir do conjuto de dados gerado através do sequenciamento da região
V3 e da determinação de tropismo por ensaio Trofile, foram selecionadas 20
amostras para o sequenciamento da região da gp120 do gene env. Foram
selecionadas apenas amostras do subtipo B para a região V3. Os demais critérios
de seleção foram resultados de tropismo fenotípico, composição da tétrade de
aminoáciodos da região V3 (posições 15 a 18), uso de terapia antirretroviral (ART)
e sexo com o objetivo de ter uma representatividade de metade dos indivíduos
dentro de cada um destes critérios (Tabela 2).
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Tabela 2 – Amostras selecionadas para amplificação da gp120 do gene env
Amostra

Identificação

Sexo

Uso de ART

1

EI006B

Feminino

2

EI061B

3

1

Trofile

Tétrade da V3

Sim

R5

AWGR

Masculino

Sim

R5

GFGR

EI077B

Feminino

Não

R5

GPGQ

4

EI110

Masculino

Não

R5

GWGR

5

EI113

Masculino

Não

R5X4

GWGR

6

EI115

Masculino

Sim

R5

GWGR

7

EI127

Feminino

Não

R5X4

GPGR

8

EI129

Feminino

Não

R5

GWGR

9

EI130

Feminino

Sim

R5X4

GWGR

10

EI135

Masculino

Sim

X4

EWRR

11

EI138

Feminino

Sim

R5X4

GPGR

12

EI145

Masculino

Sim

R5

GPGR

13

EI149

Masculino

Sim

R5X4

GWGR

14

EI212

Masculino

Sim

R5X4

GPGR

15

EI219

Feminino

Sim

R5X4

GQGR

16

EI240

Masculino

Sim

R5

GWGR

17

EI243

Feminino

Sim

R5

GPGR

18

EI251

Masculino

Não

R5

GPGR

19

EI256

Feminino

Não

R5

GPGQ

EI271

Masculino

Sim

R5X4

GWGR

20
1

2

2

Nota: terapia antirretroviral; Aminoácidos localizados na ponta da região V3.

3.6.1 Amplificação da região da gp120

O protocolo para amplificação da gp120 foi gentilmente cedido pela Dra.
Kristel Van Laethem do Laboratório de Virologia Clínica e Evolutiva do Insituto Rega
da Universidade Católica de Leuven, Bélgica, durante a realização de treinamento
em bioinformática neste laborátorio no período de setembro de 2011 a janeiro de
2012. O DNA extraído foi submetido a amplificação por PCR nested, utilizando os
primers outer senso EnvA e antissenso KVL009 e os primers inner senso EnvB e
antissenso EnvM (Van Laethem et al., 2005) (Tabela 3).
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Tabela 3 – Sequências dos primers utilizados para amplificar e sequenciar a região da
gp120 do gene env
Nome

Sequência (5’ – 3’)
GGCTTAGGCATCTCCTATGGCAGGAAGAA

9135/60 –

KVL009
outer antissenso

GCC AATCAGGGAAGWAGCCTTGTGT

EnvB
inner senso

9159/84

AGAAAGAGCAGAAGACAGTGGCAATGA

6198 – 6224

TAGCCCTTCCAGTCCCCCCTTTTCTTTTA

9058 – 9086

EnvM
inner antissenso

1

5953 – 5981

EnvA
outer senso

Posição

1

Nota: Posição sobre a sequência referência NL4.3, acesso no GenBank nº AF324493

Para as PCR outer e inner foram preparadas reações com volume final de
50 µL contendo 1x tampão de PCR (10x), 2 mM de MgCl2, 0,2 mM de cada dNTPs,
0,2 µM de cada primer, 1 U de Platinum Taq DNA polimerase High Fidelity
(Invitrogen, EUA) e 5 µL de DNA extraído (20 – 50 ng) para a PCR outer e 1 µL de
produto de PCR para a PCR inner. Em termociclador convencional as etapas da
PCR outer foram compostas por uma desnaturação inicial a 94°C por 1:30 min,
seguida de 40 ciclos a 94°C por 15 s, 55°C por 30 s e 68°C por 3:30 min, seguidos
de uma extensão final de 10 min. A ciclagem da PCR inner foi composta por uma
desnaturação inicial a 94°C por 1:30 min, seguido por 5 ciclos a 94°C por 15 s,
55°C por 30 s e 68°C por 2:45 s, seguidos por 30 ciclos a 94°C por 15 s, 55°C por
30 s e 68°C por 3 min iniciais adicionando 1 s por ciclo, seguidos de uma extensão
final a 68°C por 7 min.
Os produtos da PCR inner foram submetidos à eletroforese em gel de
agarose, da mesma forma que os produtos da PCR para região V3, sendo
considerados produtos satisfatórios aqueles com tamanho de aproximadamente
2888 pb. A purificação destes fragmentos foi realizada com o QIAquick Purification
Kit (Qiagen, Alemanha), seguindo instruções do fabricante. A quantificação
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fluorométrica dos produtos de PCR purificados foi realizada em fluorômetro Qubit
2.0 (Invitrogen, EUA), seguindo as instruções do fabricantes, sendo consideradas
satisfatórias as amostras que apresentaram concentração superior a 50 ng.

3.6.2 Reação de sequenciamento da região da gp120

Os produtos de amplificação da gp120 foram sequenciados utilizando a
plataforma

Ion

Torrent

(Life

Technologies,

EUA).

Esta

plataforma

de

sequenciamento consiste em três etapas básicas: 1) preparo da biblioteca, 2)
preparo do molde (template) e 3) sequenciamento propriamente dito.

3.6.2.1 Preparo da biblioteca

Os produtos de PCR purificados foram submetidos à fragmentação
enzimática utilizando o Ion Xpress™ Plus Fragment Library Kit (Life Technologies,
EUA) com o objetivo de gerar fragmentos de aproximadamente 200 - 300 pb. Após
o preparo seguindo as instruções do fabricante, as amostras foram incubadas a
37°C por 5 minuntos, para promover a atividade enzimatica.
A purificação das amostras fragmentadas foi realizada por AMPure beads
(Invitrogen, EUA) sobre uma estante magnética. Ao material fragmentado foi
adicionada uma solução contendo as pérolas (beads) magnéticas, se ligando ao
DNA. Quando submetidos ao campo magnético, as beads ligadas ao DNA ficaram
retidas nas paredes dos tubos, separando o DNA das impurezas. Lavagens com
etanol 70% removeram o material excedente e em seguida foi realizada uma
eluição para que as beads se desligassem do DNA.
A ligação dos adaptadores e reparo das extremidades (nick repair) consiste
em uma reação enzimática que insere os adaptadores A e P1 bem como os
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códigos de barras (barcodes) nas extremidades dos fragmentos de DNA.

Os

adaptadores A e P1 são oligonucleotídeos que são ligados às extremidades dos
fragmentos de DNA que os permitem prosseguir nas etapas de amplificação clonal,
enriquecimento e ligação dos primers de sequenciamento. Os barcodes são
oliconucleotídeos que permitem a multiplexação da reação de sequenciamento,
identificando individualmente cada amostra. A Figura 5 apresenta um resumo geral
dos procedimentos descritos acima.

Figura 5 – Visão geral do preparo de biblioteca por fragmentação da plataforma Ion Torrent
(Life Techologies, EUA). Fonte: http://ioncommunity.lifetechnologies.com.

Após a purificação dos fragmentos utilizando as beads magnéticas, foi
realizada uma eletroforese utilizando E-Gel SizeSelect 2% agarose gel (Invitrogen,
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EUA), de onde foram recolhidas bibliotecas com aproximadamente 350 pb, que
correspondem ao fragmento esperado de 200-300 pb mais aproximadamente 50 pb
de adaptadores e barcodes.
Em seguida, as bibliotecas foram quantificadas por PCR tempo real
utilizando ensaio TaqMan específico para quantificação de bibliotecas da
plataforma Ion Torrent. As 20 bibliotecas foram separadas em quatro grupos
contendo cinco bibliotecas cada e diluídas a concentrações equimolares para
proceder a reação multiplexada.

3.6.2.2 Preparo de template

A PCR em emulsão tem por objetivo isolar individualmente as moléculas de
DNA para que possam ser copiadas. Cada micela formada pela emulsão se
comporta como um microrreator onde acontecerá a PCR. A concentração dos
reagentes é crucial para garantir que apenas uma molécula de DNA se ligue sobre
a superfície de cada partícula esférica (IPS – Ion Sphere Particle) através dos
adaptadores P1.
Seguindo as instruções do manual do Ion PGM Template OneTouch 2 200
Kit (Life Technologies) preparou-se uma solução contendo as bibliotecas, os
reagentes necessários e as IPS, que foi transferida para um filtro e em seguida foi
adicionada a solução oleosa. A reação de PCR em emulsão é automatizada pelo
instrumento Ion OneTouch 2 (Life Technologies, EUA) e ao final do ciclo da PCR
foram recuperadas duas alíquotas de solução contendo IPS livres e IPS cobertas
pelos fragmentos de DNA originados pela amplificação clonal, descartando,
portanto, qualquer DNA não ligado às IPS.
O enriquecimento das IPS é automatizado pelo instrumento Ion OneTouch
ES (Life Technologies, EUA). Para promover a separação e descarte de IPS livres,
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adicionou-se ao template uma solução de biotina, se ligando às fitas duplas de
DNA. Uma solução de estreptavidida magnética foi adicionada, ligando-se à biotina
que sob a ação de uma placa magnética imobilizou o conjunto estreptavidanabiotiona-DNA à parede do tubo. Ao final das lavagens com etanol 70% para
remoção de impurezas, o DNA de fita dupla ligado às IPS foi eluído e submetido à
desnaturação por uma solução de NaOH.

3.6.2.3 Sequenciamento

A plataforma Ion Torrent se baseia na tecnologia de chips semicondutores
com milhões de poços sobre a sua superfície. Abaixo de cada poço existe uma
camada sensível que captura sinais químicos da reação de sequenciamento e os
converte em informação digital de chamada de bases (basecalls) (Figura 6).

Figura 6 – Estrutura esquemática do chip semicondutor da plataforma Ion Torrent (Life
Technologies, EUA). Fonte: http://ioncommunity.lifetechnologies.com.

As IPS cobertas de DNA clonado de cada uma das quatro bibliotecas
multiplexadas (cinco bibliotecas por multiplex) foram carregadas em chips 314, que
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tem capacidade para gerar até 100 Megabases por reação, de forma que cada IPS
ocupou um único micropoço dentre os 1,1 milhões distribuídos sobre a superfície do
chip. Após o carregamento, o chip foi inserido no instrumento Ion PGM Sequencer
(Life Technologies, EUA) onde foi submetido a ciclos de fluxos de cada um dos
nucleotídeos intercalados por lavagens. A cada vez que uma base nitrogenada é
incorporada em uma fita simples de DNA, um íon H+ é liberado alterando o pH da
solução do poço (Figura 7). Esta alteração química é detectada pela camada
sensível abaixo do poço e convertida em voltagem, cuja diferença de potencial é
transmitida para o sistema como basecall.

Figura 7 – Esquema ilustrativo da reação de sequenciamento da plataforma Ion Torrent (Life
+
Techonologies). Íons H são liberados no meio a cada base incorporada. O chip
semicondutor funciona como um micropeagâmetro detectando as alterações químicas e
convertendo-as em informação digital. Fonte: http://ioncommunity.lifetechnologies.com.

3.6.3 Análise do sequenciamento

Os dados brutos (raw data) gerados pelo sequenciamento foram préprocessados em basecalls pelo programa Torrent Suite (Life Technologies, EUA).
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As basecalls de cada fragmento sequenciado formam leituras (reads), que variam
de dúzias a centenas de pares de bases, sendo exportadas no formato de um
arquivo FASTQ.
A montagem das reads foi realizada por três estratégias diferentes:
montagem de novo pelo módulo de extensão (plugin) Assembler do pacote de
programas Ion Reporter (Life Techologies, EUA); mapeamento contra a referência
HIV HXB2 (GenBank nº de acesso K03455) pelo o programa CLC Genomics
Workbench v. 6.5.1 (CLC bio, EUA) e caracterização de reads virais pelo programa
Segminator II v.0.1.1 (Archer et al., 2012; Archer et al., 2010). Montagens de novo
são estratégias que não utilizam uma sequência de referência para o mapeamento
das reads, em casos em que a referência é desconhecida, ou ainda em casos em
que as sequências apresentam diversidade genética muito alta para que o
desempenho da montagem alcance níveis ótimos. O plugin Assembler é uma
extensão do montador (assembler) MIRA (Chevreux et al., 2004) disponibilizado no
pacote Ion Reporter e otimizado para montagens de novo de sequências
provenientes da plataforma Ion Torrent. O mapeamento contra uma sequência de
referência é a estratégia de montagem mais comum, e mais recomendada para que
o maior número de reads seja reconhecido e componha a análise. O programa
Segminator II foi desenvolvido especificamente para genomas pequenos altamente
variáveis, aplicando algoritmos específicos que minimizam a perda de dados
durante a montagem (Archer et al., 2010).
As sequências da região V3 foram extraídas dos consensos obtidos através
de sequenciamento clássico (Sanger) e sequenciamento massivo paralelo e
comparadas entre si através de análise filogenética empregando o método de
Máxima Verossimilhança com bootstrap de 1000 réplicas, utilizando o programa
MEGA 5 (Tamura et al., 2011).
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3.7 Testes de tropismo

3.7.1 Teste fenotípico para determinação de tropismo

O laboratório Monogram Biosciences (São Francisco, EUA) estabeleceu
uma colaboração se comprometendo a realizar o ensaio Trofile para 100 indivíduos
que apresentassem carga viral plasmática > 1000 cópias/mL, dos quais 50
deveriam estar sob terapia antirretroviral (ART) e 50 não deveriam ter sido expostos
ao tratamento (naives). Ao final de um ano de recrutamento foi possível enviar para
o laboratório nos Estados Unidos, 99 amostras contendo 3 mL (2 alíquotas de 1500
µL) de plasma de 37 indivíduos sob ART e 62 naives.
O Trofile (Monogram Biosciences, EUA) é o ensaio comercial mais
amplamente utilizado para determinação de tropismo em estudos clínicos (Braun e
Wiesmann, 2007).

Este ensaio utiliza o gene env completo proveniente de

amostras do paciente, com tamanho aproximado de 2,5 Kb, que é amplificado e
inserido em um vetor de expressão do envelope. A cotransfecção do vetor de
expressão do envelope do vetor de HIV genômico contendo o gene reporter
luciferase é realizada em células de linhagem permissiva para gerar partículas de
pseudovírus contendo os genes env e luciferase. Os pseudovírus são, então,
utilizados para infectar linhagens celulares que expressam CD4/CXCR4 ou
CD4/CCR5 na superfície celular. O resultado é inferido pela quantificação da luz
emitida pela expressão do gene reporter luciferase nas células infectadas (Braun e
Wiesmann, 2007; Whitcomb et al., 2007). Neste estudo foi utilizado o ensaio Trofile
original (OTA – Original Trofile Assay), porém, atualmente já está disponível uma
versão mais sensível (ESTA – Enhanced Sensivity Trofile Assay) (Su et al., 2009).
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3.7.2 Teste genotípico para predição de tropismo

As sequências da região V3 obtidas foram submetidas à predição de
tropismo utilizando o programa Geno2pheno[coreceptor] v. 2.5 (G2P), com razão de
falso positivo (FPR – False Positive Rate) igual a 10%, conforme as Orientações
Europeias Sobre o Manejo Clínico de Testes de Tropismo do HIV-1 (Lengauer et
al., 2007; Vandekerckhove et al., 2011).
O G2P é um preditor de tropismo baseado na sequência da região V3,
desenvolvido, mantido e disponibilizado na internet pelo Instituto de Informática Max
Planck, Alemanha. A predição é realizada através de um método de aprendizagem
estatística baseado em uma máquina de vetores de suporte (SVM – Support Vector
Machine) que é um método de classificação dicotômica. Embora o tropismo do HIV1 apresente três classificações (R5, R5X4 e X4), este modelo foi desenvolvido para
determinar se o vírus pode ou não utilizar o correceptor CXCR4, portanto, este
modelo dispõe vírus X4 e R5X4 na classificação positiva (Lengauer et al., 2007;
Sing et al., 2007). O resultado deste teste indica “apenas o correceptor CCR5 pode
ser usado” para sequências classificadas como provenientes de vírus R5 e “o
correceptor CXCR4 pode ser usado” para sequências de vírus R5X4 ou X4.

3.8 Determinação dos subtipos

Os subtipos das sequências obtidas foram determinados através de
métodos automáticos que compõem ferramentas de bioinformática disponíveis na
internet: REGA HIV Subtyping Tool v.3 (http://caipirinha.med.kuleuven.be/genotype
/hiv/typingtool/) e RIP – Recombinant Identification Program (http://www.hiv.lanl.gov
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/content/sequence/RIP/RIP.html). A subtipagem foi confirmada através de análise
filogenética empregando o método de Máxima Verossimilhança com bootstrap de
1000 réplicas, utilizando o programa MEGA 5 (Tamura et al., 2011). Também foram
avaliados perfis de recombinação utilizando SimPlot v.3.5.1 (Lole et al., 1999).

3.9 Predição de sítios potenciais de N-glicosilação

Os sítios de N-glicosilação foram preditos utilizando o programa N-GlycoSite
disponibilizado pela base de dados de HIV do Laboratório Nacional de Los Alamos,
EUA

(disponível

em:

http://www.hiv.lanl.gov/content/sequence/GLYCOSITE/

glycosite.html). Esta ferramenta reconhece e destaca sítios relacionados a Nglicosilações que são padrões NX[S ou T], chamados de sequons, onde X pode ser
qualquer aminoácido, seguido por uma serina (S) ou treonina (T). Um sequon não
será glicosilado se contiver ou for seguido por uma prolina (P) (Zhang et al., 2004).

3.10 Determinação da carga elétrica líquida

A carga elétrica líquida das sequências obtidas por sequenciamento
massivo paralelo foi calculada utilizando um programa em Python escrito
especificamente para este estudo. Os resíduos básicos arginina (R), histidina (H) e
lisina (K) conferem à proteína, ou neste caso, à sequência de aminoácidos, a carga
elétrica positiva (+1 para cada resíduo), enquanto os resíduos ácidos aspartato (D)
e glutamato (E) atribuem carga negativa (-1 para cada resíduo). O script em Phyton
para o cálculo da função da soma de cargas positivas e negativas dos aminoácidos
está apresentado no Apêndice B.
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3.11 Bayesian Network

Redes Bayesianas (BN – Bayesian Network) foram utilizadas para verificar
relações entre as mutações e o tropismo das sequências obtidas. Para avaliar os
resultados obtidos por BN, foi incluído um conjunto de dados contendo 1208
sequências com tropismo conhecido selecionado a partir do banco de dados Los
Alamos (www.hiv-web.lanl.gov). Neste conjunto, foram incluídas apenas sequências
apresentado 35 aminoácidos na região V3. Todas as sequências originárias do
Brasil foram incluídas e dentre as demais regiões geográficas, foram selecionadas
pelo menos 5% de sequências representantes dos subtipos B, C e F1 para cada um
dos três resultados de tropismo possíveis. Estes conjuntos de sequências foram
avaliados utilizando o programa B-Course v.2.0 (Myllymäki et al., 2002) para
modelagem de classificação e o programa B-Right v.0.1, que consiste em uma
modificação do programa B-Course desenvolvida pelo grupo de pesquisa do
Laboratório de Virologia Clínica e Evolutiva do Instituto Rega, KUL, Bélgica.
Uma BN é um modelo probabilístico que descreve independências
estatísticas entre variáveis múltiplas. Dependências são representadas em um
gráfico acíclico dirigido que forma o componente qualitativo de uma BN. Cada nó
em um gráfico corresponde a uma variável, e um arco direto (seta) entre nós
representa uma dependência incondicional, que corresponde a uma influência
direta. Uma independência condicional é representada pela ausência de um arco
relacionado diretamente em um gráfico completamente conectado (Deforche et al.,
2006).
A Figura 8 ilustra um exemplo hipotético de cinco variáveis de uma amostra
de um paciente. A ausência de uma linha direta entre geografia e carga viral indica
que não há influência direta suficiente da geografia sobre a carga viral. A presença
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de um arco indica que uma variável é dependente de outra e a influência de uma
sobre a outra poderá ser tanto positiva quanto negativa. Quanto mais clara a cor do
arco (preto > roxo > azul escuro > azul claro), mais fraca é a interação entre as
variáveis. Isso significa que se determinada variável apresenta uma relação “fraca”
(azul claro) poderia ser removida da análise probabilística sem causar grandes
distúrbios na composição das demais interações na rede. Por outro lado, quando há
uma forte interação (preto) significa que há uma relação não apenas importante
entre as duas variáveis envolvidas, mas também sobre toda a estrutura da rede.

Figura 8 – Exemplo hipotético de uma rede Bayesiana (BN). Arcos diretos demonstram a
influência direta de uma variável sobre a outra. Quanto mais clara a cor do arco, mais fraca
é a interação, quanto mais escuro, maior a relação de dependência. A ausência de arcos
entre duas variáveis denota sua independência probabilística. Adaptado de Deforche et al.
(2006).

3.12 Análise estatística

Os testes Exato de Fisher, Chi Quadrado e Mann-Whitney foram aplicados
para avaliar os resultados obtidos utilizando o programa GraphPad Prism v. 5.00
(GraphPad Software, EUA).
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4 RESULTADOS

4.1 Dados demográficos e laboratoriais

A amostragem deste estudo incluiu 283 indivíduos infectados por HIV-1 em
acompanhamento clínico. A média de idade dos indivíduos foi de 42 anos, sendo a
maioria constituída por homens (70,3%).

O

principal

modo

de

transmissão

relatado pelos indivíduos foi por via sexual em relações heterossexuais (55,1%). A
terapia antirretroviral (ART) incluía inibidores de transcriptase reversa e protease,
sendo que nenhum dos indivíduos estava fazendo uso de antagonistas de CCR5 no
momento da coleta. Em geral, os indivíduos estavam sob terapia antirretroviral
(72,1%), apresentando contagem de células T CD4+ ≥ 350 células/µL (68,6%) e
carga viral plasmática indetectável (53%) (Tabela 4).

Tabela 4 – Dados clínicos e epidemiológicos dos indivíduos incluídos neste estudo
(continua)
Total
n=283 (%)
Média de idade (anos)
Sexo

Modo de transmissão

41,51
Feminino

84 (29,68)

Masculino

199 (70,32)

Contato sanguíneo

11 (3,89)

Heterossexual

156 (55,12)

Homossexual

99 (34,98)

1

UDIV

5 (1,77)

Vertical

1 (0,35)

Desconhecido

11 (3,89)

2

Tratamento

Naive

Uso de ART

79 (27,92)
3

204 (72,08)
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Tabela 4 – Dados clínicos e epidemiológicos dos indivíduos incluídos neste estudo
(continuação)
Total
n=283 (%)
Contagem de células
T CD4+

< 350 células/µL

79 (27,92)

≥ 350 células/µL

194 (68,55)

Desconhecido

10 (3,53)

Indetectável
(< 50 cópias/mL)

Carga viral plasmática

1

150 (53,0)

log=2

11 (3,89)

log=3

46 (16,25)

log=4

55 (19,43)

log=5

11 (3,89)

Desconhecido

10 (3,53)

2

3

Nota: UDIV: usuário de drogas intravenosas. Naive: nunca exposto a terapia antirretroviral; ART:
terapia antirretroviral

4.2 Conjuntos de amostras

Foram obtidas amostras de DNA de 283 indivíduos, sendo possível obter
sequências da região V3 (C2-C3) para 265 (93,6%). Cinco amostras não
apresentaram amplificação para a região V3 e as demais 13 não apresentaram
sequências com qualidade adequada para análise. Foram enviadas para o
laboratório colaborador Monogram Biosciences amostras de plasma de 99
pacientes (35%) para a realização do teste de tropismo fenotípico (Trofile), das
quais 21 amostras não apresentaram resultado. Dentro deste grupo de 78
indivíduos com resultado de Trofile, não foi possível obter a sequência da região V3
para três amostras. Dentre estas 75 amostras (26,5%) com resultado de Trofile e
sequenciamento da região V3, foram selecionadas 20 (7,1%) para a realização de
sequenciamento massivo paralelo da gp120 do gene env.
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Portanto, a amostragem deste estudo pode ser dividida em três
subconjuntos, que para fins elucidativos, serão doravante denominadas conforme a
seguir (Figura 9):
- Conjunto A: 265 amostras com sequenciamento da região V3;
- Conjunto B: 75 amostras com resultado de tropismo fenotípico e
sequenciamento da região V3;
- Conjunto C: 20 amostras com sequenciamento da região gp120 do gene
env e resultado de tropismo fenotípico.

Figura 9 – Representação gráfica dos subconjuntos de amostras utilizados neste estudo.
Foram incluídos 283 indivíduos infectados por HIV-1. O Conjunto A corresponde às 265
sequências da região V3 (C2-C3) obtidas. O Conjunto B representa as 75 amostras com
resultado de tropismo fenotípico e genotípico. O Conjunto C inclui 20 sequências da gp120
obtidas por sequenciamento massivo paralelo que apresentam resultado de tropismo
fenotípico e genotípico.
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4.3 Avaliação dos testes de tropismo

Dentre as 78 amostras das quais foi possível obter o resultado de tropismo
fenotípico (Trofile), 55 (70,5%) apresentaram vírus com tropismo para CCR5, 22
(28,2%) apresentaram tropismo duplo e apenas uma amostra (1,3%) apresentou
exclusivamente vírus X4 (Figura 10). Segundo informações fornecidas pela
Monogram Biosciences, das 21 amostras que não apresentaram resultado para o
ensaio Trofile, 16 (76,2%) falharam na fase de amplificação inicial do ensaio, duas
falharam na fase de transformação, duas na fase de ensaio celular e uma amostra
falhou devido a um sítio de restrição interno da sequência do envelope.

Figura 10 – Distribuição do tropismo fenotípico (Trofile). Foram obtidos 78 resultados do
ensaio Trofile: 55 amostras foram classificadas como vírus R5, 22 R5X4 e uma X4.

As sequências do Conjunto A (n=265) foram submetidas à predição de
tropismo utilizando o sistema Geno2pheno[coreceptor] (G2P), com valor de falso
positivo (FPR) igual a 10%, que classificou 190 (71,7%) como provenientes de vírus
R5 e 75 (28,3%) como vírus capazes de utilizar o correceptor CXCR4 para a
entrada na célula hospedeira (Figura 11).
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Figura 11 – Distribuição do tropismo genotípico (Geno2pheno). Foram submetidas à
predição de tropismo 265 sequências da região V3, das quais 190 foram classificadas como
vírus R5 e 75 X4.

A avaliação comparativa entre os testes fenotípico e genotípico incluiu
apenas amostras que apresentavam resultados para ambos os testes, perfazendo
assim o Conjunto B (n=75). A Figura 12 demonstra que houve concordância entre
os resultados da predição por G2P e do tropismo por Trofile em 74,7% (n=56) dos
casos. A sensibilidade e especificidade do teste G2P foram de 80,7% (IC95% =
0,68 – 0,89) e 55,6% (IC95% = 0,30 – 0,78), respectivamente, com valor preditivo
positivo de 0,85 (IC95% = 0,73 – 0,93) e valor preditivo negativo de 0,48 (IC95% =
0,26 – 0,70). Um artigo apresentando resultados parciais destas análises foi aceito
para publicação na Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo
(Apêndice C e Anexo C).
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Figura 12 – Resultados de tropismo fenotípico (Trofile) e genotípico (Geno2pheno) das
amostras do Conjunto B.

As sequências consenso do Conjunto C foram submetidas ao preditor G2P
(FPR=10%). Os resultados da predição foram bastante divergentes dos resultados
de tropismo fenotípico. Todas as sequências de vírus determinadas fenotipicamente
como R5X4/X4 foram classificadas como vírus R5 pelo preditor, enquanto as que
foram preditas como X4 eram todas provenientes de amostras contendo vírus R5
(Figura 13).
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Figura 13 - Resultados de tropismo fenotípico (Trofile) e genotípico (Geno2pheno) das
amostras do Conjunto C.

4.4 Caracterização molecular da gp120

4.4.1 Avaliação das sequências da região V3

A região da alça V3 é composta por 35 aminoácidos e flanqueada pelas
regiões constantes C2 e C3. As sequências do Conjunto A (n=265) apresentaram
comprimento médio de 307 pb, cobrindo toda a alça V3 e parte das regiões C2 e
C3.. A posição 16 foi a mais variável, apresentando 16 resíduos diferentes, com
prevalência da prolina (P) em 60,3% (n=160) dos casos, seguida de triptofano (W)
em 29% (n=77) das variantes. Posições importantes para determinação do
tropismo, como 11, 24 e 25 também apresentaram alta variabilidade com 10, 12 e
14 resíduos diferentes nas respectivas posições. As posições 1, 3, 28, 31 e 33
apresentaram até quatro variantes diferentes posições, demonstrando-se como as
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posições mais conservadas da alça V3 e favorecendo as pontes dissulfeto e sua
conformação em β hairpin.
A frequência do subtipo B foi predominante entre as sequências do
Conjunto A, representando mais de 82% (n=219) de prevalência, seguida pelo
subtipo F (10,9%, n=29), subtipo C (4,2%, n=5), algumas recombinações BF (1,9%,
n=5) e apenas um representante do subtipo A (0,4%) (Figura 14). Dentre os
representantes do subtipo B, o triptofano na posição 16, o que caracteriza o subtipo
B’(GWGR), esteve presente em 34,7% (n=76) das sequências.

Figura 14 – Distribuição dos subtipos de HIV-1 na região V3 do Conjunto A.

4.4.2 Avaliação das sequências da região da gp120

O sequenciamento massivo paralelo da gp120 foi realizado utilizando a
plataforma de sequenciamento Ion Torrent (Life Techonologies, EUA). As 20
bibliotecas geradas por esta tecnologia foram distribuídas em quatro chips 314 com
o objetivo de garantir uma cobertura mínima de 1000 x do produto de
aproximadamente 3 Kb gerado por PCR para a região da gp120. O carregamento
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médio dos chips foi de 62,5%, gerando a média de 385.424 reads com tamanho
médio de 168 pb e policlonalidade de 33,75% (Anexo E).
Para a análise das 20 sequências da gp120, foram aplicadas diferentes
estratégias para a montagem das reads obtidas: montagem de novo, mapeamento
sobre uma sequência de referência e mapeamento sobre uma referência levando
em consideração a diversidade genética das amostras utilizando o programa
Segminator II.
A avaliação inicial partiu do alinhamento das 60 sequências geradas e a
sequência de referência HXB2 através da ferramenta de alinhamento MUSCLE
utilizando o programa MEGA 5 (Tamura et al., 2011). As sequências consenso por
montagem de novo não apresentaram regiões de similaridade com a sequência
referência HXB2, enquanto as sequencias consenso geradas por mapeamento
sobre a referência e caracterização da diversidade genética apresentaram grande
similaridade e regiões com alta concentração de inserções/deleções (indels) nas
posições correspondentes as regiões V2 (nucleotídeos 468 a 587) e V4
(nucleotídeos 1152 a 1253) da gp120. A cobertura das regiões V2 e V4 foi
suficientemente baixa, a ponto de não ser possível definir a composição de
nucleotídeos destas regiões, em sete sequências geradas por mapeamento contra
referência. Assim, optou-se por utilizar as sequências consenso geradas pelo
programa Segminator II para a realização das análises.
As sequências da alça V3 obtidas por ambas as metodologias de
sequenciamento foram avaliadas filogeneticamente (Figura 15). As amostras
provenientes de vírus R5X4 apresentaram agrupadas com vírus R5 e X4, não
apresentando um agrupamento individualizado, como observado em algumas
sequências de vírus R5. As duplas de sequências se agruparam a partir do mesmo
nó ou em ramos bastante próximos.
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Figura 15 – Árvore filogenética das sequências da alça V3 obtidas por sequenciamento
clássico (x) e massivo paralelo (o). As sequências de vírus R5, R5X4 e X4 estão
representadas em azul, verde e vermelho, respectivamente. Os círculos representam os
valores de bootstrap colorido de acordo com a escala indicada à esquerda.
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A Figura 16 ilustra a distribuição dos subtipos encontrados entre as
sequências do Conjunto C, havendo representantes dos subtipos F1 (n=3) e B
(n=17), das quais dez (58,8%) representam o subtipo B’(GWGR).

Figura 16 – Distribuição dos subtipos de HIV-1 na região da gp120 do Conjunto C.

As sequências apresentaram em média 22 sítios potenciais de Nglicosilação. As regiões C2 e C3 apresentaram maior concentração de sítios, com
posições conservadas entre as amostras avaliadas. As regiões V1/V2 e V4
apresentaram distribuição de sítios em diferentes posições (Anexo F). O número de
sítios de N-glicosilação não apresentou diferença estatística significativa entre
sequências provenientes de vírus R5 e R5X4/X4 (Figura 17).
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Figura 17 – Número de sítios potenciais de N-glicosilação preditos para sequências
provenientes de vírus R5 e R5X4/X4.

A carga elétrica líquida foi calculada para a gp120 completa e também para
a região V3 extraída a partir destas sequências. A média da carga elétrica líquida
das sequências da gp120 foi de 13,8, não apresentando diferença estatística
significativa entre sequências de vírus R5 e R5X4/X4 (Figura 18 A e B). A carga
elétrica líquida dos resíduos da região V3 teve média de 5,1 e também não foi
possível observar diferença estatística significativa entre os grupos classificados de
acordo com o tropismo fenotípico.

Figura 18 – Carga elétrica líquida para sequências provenientes de vírus R5 e R5X4/X4. A)
Carga elétrica líquida da gp120 B) Carga elétrica líquida região V3 da gp120.
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4.5 Bayesian Network

As possíveis interações entre as variantes genéticas virais e o tropismo pelo
correceptor, foram avaliadas por modelos probabilísticos de Bayesian Network
(BN). As sequências do Conjunto B foram submetidas ao modelo de classificação
do B-Course v.2.0 (Myllymäki et al., 2002) para selecionar as variáveis mais
relevantes para realizar a análise Bayesiana utilizando B-Right. Estas avaliações
demonstraram que dados de sexo, modo de transmissão, uso de terapia
antirretroviral, contagem de células T CD4+, carga viral e subtipo não apresentam
relações diretas com tropismo e, portanto, foram excluídas da análise para diminuir
o volume do processamento de dados. As variantes da região V3 que não
apresentaram relação direta com o tropismo, também foram excluídas. Um conjunto
de 1208 sequências provenientes do banco de dados de Los Alamos foi incluído na
avaliação sendo 82,6% (n=997) de vírus R5, 11,4% (n=138) vírus R5X4 e 6%
(n=73) de vírus X4.
Entre as sequências do Conjunto B, a avaliação por Bayesian Network (BN)
não demonstrou dependência entre nenhuma variante da região V3 e o tropismo
fenotípico (Trofile). Quando foi avaliado o tropismo genotípico (G2P), observou-se
uma forte dependência entre vírus R5 e as posições e variantes 9S, 11R, 19V e
25K. Entre as sequências provenientes do banco de dados de Los Alamos, as
posições e variantes 9R, 18Q, 11R, 24G e 25D também demonstraram uma forte
dependência com vírus R5. Dependência entre mutações e vírus R5X4 ou X4 não
foram observadas em nenhuma das abordagens testadas. Resultados parciais
desta análise foram apresentados oralmente na 4ta. Conferencia Internacional de la
Sociedad Iberoamericana de Bioinformática (SolBio) (Apêndice D e Anexo D).
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As sequências do Conjunto C também foram avaliadas por BN. Foram
submetidos para avaliação dados de sexo, modo de transmissão, uso de terapia
antirretroviral, contagem de células T CD4+, carga viral, subtipo, tropismo fenotípico
e genotípico, número de sítios de N-glicosilação e carga elétrica líquida. Entretanto,
o grande número de variáveis ao longo dos 511 resíduos gerou modelos
probabilísticos impraticáveis. Devido ao grande número de possíveis interações, os
programas B-Course e B-Right não foram capazes de estabelecer modelos de
dependências entre as variáveis submetidas nesta análise. Na tentativa de verificar
interações consistentes, as variáveis foram restringidas a região V3 destas
sequências, porém, também não foi possível observar relações diretas entre as
variáveis e os resultados de tropismo fenotípico e genotípico.
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5 DISCUSSÃO

5.1 Avaliação dos testes de tropismo

Foram reunidas 99 amostras com carga viral plasmática > 1000 cópias/mL
para a realização do ensaio de tropismo fenotípico (Trofile).. O ensaio não
apresentou resultados para 21,2% (n=22) das amostras provavelmente devido a
características genéticas virais. A maior parte destas amostras (76,2%) falhou na
amplificação inicial do ensaio, possivelmente devido a polimorfismos presentes nas
regiões de hibridização dos primers, uma vez que as condições de carga viral
plasmática e armazenamento das amostras seguiram as instruções da Monogram
Biosciences, executora do teste.
O ensaio Trofile demonstrou prevalência de vírus R5 (70,5%, n=55), 28,2%
(n=22) de vírus R5X4 e a presença exclusiva de vírus X4 foi encontrada em apenas
uma amostra (1,3%). As mesmas frequências foram observadas no teste genotípico
para predição de tropismo (Geno2pheno), porém, a comparação entre os
resultados dos dois testes demonstrou discordância em 25,3% entre as amostras
do Conjunto B (n=75). A prevalência de vírus R5 é esperada e vem sendo
demonstrado que vírus R5 são responsáveis pelo efeito fundador no início da
infecção e a presença de vírus X4 é encontrada em cerca de 50% dos pacientes
que desenvolvem aids (Mild et al., 2013; Regoes e Bonhoeffer, 2005; Scarlatti et al.,
1997). Foi demonstrado que a prevalência de vírus R5X4/X4 no início da infecção é
em média de 12%, durante a fase crônica estes vírus foram encontrados em cerca
de 17% dos casos, enquanto a infecção tardia apresentou frequências de 18% a
63% e média de 40%, indicando a prevalência de vírus R5 no início e a emergência
de vírus X4 ao longo da infecção (Verhofstede et al., 2012). No presente estudo,
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não foi possível estabelecer o tempo de infecção de todos os indivíduos devido à
ausência de informações precisas nos prontuários, porém a frequência de 29,5% de
vírus R5X4/X4, foi semelhante aos 26,2% encontrados em um estudo que também
não considerou o estágio de infecção dos indivíduos infectados (Poveda et al.,
2007). Estudos em coortes brasileiras demonstraram a presença de vírus X4 em
17% de indivíduos recentemente infectados, 63% em crianças e adolescentes e de
30% a 46% em populações de indivíduos adultos independente da fase de infecção
(Almeida et al., 2013; Coelho et al., 2014; Sanabani et al., 2011; Sucupira et al.,
2012).
Estudos comparativos entre testes fenotípicos e genotípicos de tropismo têm
por objetivo estabelecer modelos alternativos mais baratos e eficientes para
determinação do tropismo. A discordância entre os resultados é frequentemente
relatada e deve-se principalmente a fatores relacionados com o desenho do estudo,
características dos pacientes, subtipo viral e o ensaio utilizado para a determinação
do tropismo (Verhofstede et al., 2012). A avaliação das amostras do Conjunto B
(n=75) mostrou concordância entre os resultados em 75% dos casos, semelhante a
outros estudos comparativos que demonstraram uma variação de concordância
entre resultados fenotípicos e genotípicos entre 70% e 90% (Coelho et al., 2014;
Kagan et al., 2014; Poveda et al., 2009; Raymond et al., 2008). Todos os métodos
de determinação de tropismo, fenotípicos ou genotípicos apresentam limitações,
que serão refletidas no resultado final. Apesar das diferenças entre os resultados,
os testes genotípicos têm sido utilizados frequentemente na prática clínica por
serem estratégicas mais rápidas e baratas, propiciando a adequação do tratamento
do paciente de uma maneira mais adequada (Obermeier et al., 2012;
Vandekerckhove et al., 2011).
Um aspecto importante a ser considerado em relação a diferença entre os
resultados do ensaio Trofile e da predição por G2P, é o fato de que para a
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realização do ensaio Trofile foram utilizadas sequências obtidas a partir de vírus
circulantes no plasma, enquanto as sequências submetidas para predição do
tropismo (Geno2pheno) foram provenientes de DNA proviral, uma vez que 53% do
indivíduos incluídos neste estudo apresentavam carga viral plasmática indetectável.
Apesar de ambos os espécimes serem provenientes de uma mesma amostra de
sangue total, esta a discordância dos resultados pode ser um reflexo tanto da
compartimentalização das subpopulações virais, quanto da seleção de populações
durante as etapas de amplificação dos ensaios fenotípico e genotípico, que por sua
vez, utilizam sequências diferentes de primers em cada uma das respectivas
reações.

A

avaliação

filogenética

demonstrou

que

algumas

sequências

provenientes da mesma amostra foram agrupadas em ramos diferentes, porém
próximos, o que pode ser devido à seleção de variantes durante a amplificação por
PCR, embora discreta.
Vários estudos foram realizados para avaliar o uso de DNA a partir de
células monucleares do sangue periférico (PMBCs) para testes de tropismo
genotípico. A concordância entre resultados de RNA de HIV-1 plasmático e DNA
proviral de PMBCs variou de 85% a 100%, demonstrando a contemporaneidade
entre as populações virais nestes espécimes, no contexto de tropismo viral (Meini et
al., 2014; Paar et al., 2011; Prosperi et al., 2010; Saracino et al., 2007). Verificouse, ainda, que a produção de vírus R5 e X4 e as subpopulações virais encontradas
no sangue periférico são produzidas por células com duração de vida semelhantes
e não são geneticamente isoladas de um tipo particular de células (Ince et al.,
2009). Em outro estudo observou-se que aproximadamente 20% das sequências
provenientes de RNA plasmático foram preditas como vírus X4, enquanto mais de
50% das sequências provenientes de PBMCs foram preditas como X4,
demonstrando o DNA proviral como uma fonte mais confiável de material genético
viral para ensaios de tropismo tanto genotípicos, quanto fenotípicos (Verhofstede et
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al., 2009). O uso do DNA proviral pode facilitar a execução de ensaios genotípicos
de tropismo na rotina laboratorial, reduzindo a complexidade, o custo e o tempo do
procedimento sem depender de cargas virais acima de 1000 cópias/mL..

5.2 Distribuição dos subtipos de HIV-1

Entre as sequências do Conjunto A (n=265) observou-se a prevalência do
subtipo B (82%), seguido dos subtipos F (11%), C (4%), alguns recombinantes BF
(2%) e um representante do subtipo A. Estas frequências são corroboradas por
outros estudos brasileiros de epidemiologia molecular do HIV-1 que têm
demonstrado a prevalência do subtipo B (70-95%), seguido do subtipo F1 (2-24%),
as formas recombinantes circulantes (CRF – Circulating Recombiant Forms)
CRF28_BF, CRF29_BF, CRF39_BF, CRF40_BF e CRF46_BF, além de um
incontável número de formas recombinantes únicas (URF – Unique Recombinant
Forms) envolvendo os subtipos B e F em quase todo o Brasil, exceto nos estados
da região Sul, onde o subtipo C e a CRF31_BC predominam (Almeida et al., 2012;
Bongertz et al., 2000; Sanabani et al., 2010; Tarosso et al., 2014; Velasco-deCastro et al., 2014). Foram incluídas no Conjunto C (n=20) apenas sequências
classificadas como subtipo B na região V3, porém, a avaliação da gp120 completa
revelou a presença de três sequências do subtipo F1. A extensão média das
sequências da região V3 foi de 307 nucleotídeos, apresentando baixo sinal
filogenético para uma subtipagem precisa, o que pode ter levado a classificações
incorretas em alguns casos.
A conformação β hairpin da ponta da alça V3 é formada por cerca de 13
aminoácidos, apresentando na região central (posições 15-18) um motivo altamente
conservado GPG (glicina-prolina-glicina), conhecido como coroa (LaRosa et al.,
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1990). Apesar da suprema prevalência do motivo GPG em sequências do subtipo B
provenientes da Europa e EUA, alguns estudos têm relatado uma alta frequência
(20-60%) da assinatura GWG (glicina-triptofano-glicina) em amostras brasileiras do
subtipo B, denominada variante B’ (Franca et al., 2011; Morgado et al., 1994;
Pimentel et al., 2013). Foi observado que esta substituição de aminoácidos altera a
estrutura secundária da ponta da alça V3 e reflete sobre propriedades biológicas e
bioquímicas específicas (Morgado et al., 1996; Pimentel et al., 2013). Esta
substituição também tem sido associada com a progressão da doença, indicando
que indivíduos que apresentam a variante B’ poderiam ter uma progressão mais
lenta para aids (Casseb et al., 2002; de Brito et al., 2006; Pimentel et al., 2013;
Santoro-Lopes et al., 2000). No presente estudo, a variante B’ foi observada em
aproximadamente 35% das sequências do subtipo B, sendo que distribuição entre
vírus R5 e R5X4 foi semelhante e não foi observada nenhuma associação com
dados clínicos ou de progressão da infecção. Apesar dos indicativos de que vírus B’
(GWGR) apresentem a tendência de apresentar tropismo pelo correceptor CCR5
(Leal et al., 2008), curiosamente, a única amostra X4 deste estudo apresentou o
motivo GWGR na ponta da alça V3. Este achado foi confirmado pelo
sequenciamento massivo paralelo, mas por se tratar de apenas um representante,
não foi possível definir se é apenas um caso isolado e se o motivo GW apresenta
ou não relação com a escolha do tropismo.

5.3 Avaliação do sequenciamento da região da gp120

O

sequenciamento

da

gp120

completa

teve

por

objetivo

buscar

características moleculares fora da alça V3 que estivessem relacionadas com o
tropismo.

Foram

sequenciadas

20

amostras

utilizando

a

plataforma

de
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sequenciamento massivo paralelo Ion Torrent (Life Technologies, EUA) e foi
possível observar uma esperada região de baixa cobertura, em todas as
sequências, sobre as regiões V1/V2 e V4, conhecidas por apresentarem grande
variação em sua extensão, como resultado de duplicações e/ou deleções em suas
sequências, apresentando alta variação polimórfica quanto à composição de
aminoácidos (Belair et al., 2009; Jansson et al., 2001; Li et al., 2014).
Alguns estudos demonstraram que apesar da considerável variabilidade
genética, foram encontrados em média 25 sítios de N-glicosilação sobre a gp120, ,
sugerindo uma forte pressão seletiva para a manutenção deste número (Ho et al.,
2008; Wei et al., 2003; Zhang et al., 2004). A predição de sítios potenciais de Nglicosilação, a partir das sequências consenso obtidas para cada amostra, revelou
uma média de 22 sítios ao longo da sequência da gp120, semelhante ao resultado
descrito em outros estudos. Houve um maior número de posições conservadas
sobre as regiões C2 e C4 e apresentando distribuição semelhante em vírus R5 e
R5X4/X4. Estes sacarídeos estão envolvidos em várias atividades como
metabolismo, transporte, conservação da estrutura de proteínas, enovelamento
proteico, reconhecimento de tipos celulares e adesão a outras células (Ho et al.,
2008). O grau de conservação dos sítios de N-glicosilação é importante para a
manutenção da sua função nas proteínas do envelope viral, formando um “escudo
sacarídico” que representa um mecanismo para bloqueio ou diminuição da ação de
anticorpos neutralizantes, promovendo a persistência viral e escape imune (Wei et
al., 2003).
O aumento da carga elétrica líquida da alça V3 facilita o reconhecimento do
correceptor CXCR4 da gp120 do HIV-1 através de uma interação eletrostática entre
a alça V3 e o CXCR4 negativamente carregado promovendo a alteração do
tropismo de vírus R5 para X4 (Brelot et al., 1999). Alguns estudos têm demonstrado
que aproximadamente 90% dos vírus R5 apresentam carga elétrica menor que 4 na
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alça V3, enquanto mais de 90% dos vírus X4 apresentam valores superiores a 4
(Jensen et al., 2006; Xiao et al., 1998; Xu et al., 2007). Esta delimitação não foi
observada entre as sequências deste estudo, que apresentaram distribuições de
carga elétrica semelhantes entre vírus R5 e R5X4/X4 tanto na alça V3 quanto em
toda a gp120. Este fato pode ser devido às características das populações R5X4,
que podem apresentar comportamento tanto de populações R5 quanto X4,
dificultado a determinação de características que sejam exclusivas de cada
população.

5.4 Bayesian Network

Uma rede Bayesiana ou Bayesian Network (BN) é um modelo probabilístico
que descreve independências estatísticas entre variáveis múltiplas. O melhor
modelo é aquele capaz de explicar um máximo de correlações observadas em um
conjunto de dados, utilizando um número mínimo de influências diretas. As
dependências são visualizadas em um gráfico acíclico direto a partir de variáveis
qualitativas. Neste gráfico, cada nó corresponde a uma variável e cada arco direto
entre nós representa uma influência direta (Deforche et al., 2007). Em estudos
sobre o HIV-1, análises de BN têm sido aplicadas para definir vias de mutações de
resistência contra antirretrovirais, compartimentalização e distância genética
(Deforche et al., 2008; Eshleman et al., 2011; Ho et al., 2008)
Neste estudo, dados clínicos e sequências do Conjunto B (n=75) foram
avaliados utilizando BN para buscar interações entre as variantes de resíduos e o
tropismo viral. A avaliação utilizando dados de tropismo fenotípico (Trofile) não
estabeleceu relações de dependência direta com nenhum resíduo ou posição das
sequências de aminoácidos e, portanto, não foi possível definir características
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genéticas que pudessem estar relacionadas com o tropismo. Entretanto, quando
foram avaliados os resultados genotípicos (G2P) observou-se a presença de arcos
diretos entre vírus R5 e variantes das posições 11, 24 e 25, conhecidas como
definidoras de tropismo. Estes achados foram corroborados pela avaliação das
sequências da região V3 provenientes do banco de dados de Los Alamos (www.hivweb.lanl.gov). Uma hipótese possível seria que a população viral deste estudo
apresentaria características genéticas distintas daquelas consideradas como
definidoras de tropismo pelas ferramentas preditivas, indicando um resultado de
tropismo tendencioso baseado apenas nas características de populações virais de
outras regiões geográficas. Isso implica na subestimação das características
genéticas da população estudada pelo preditor de tropismo, que durante a
inferência da predição atribui pontuações mais relevantes para variantes
prevalentes em outras populações virais, mas que não são encontradas na
população viral amostrada. Um exemplo é a prolina na posição 16 (16P) apresentou
frequência de 60% na população estudada, enquanto dentre as 1208 sequências
de Los Alamos a frequência da 16P foi de 92%.

5.5 Considerações finais

A principal hipótese abordada neste estudo foi de que características
moleculares além da alça V3 poderiam estar envolvidas com a determinação do
tropismo do HIV-1. A inclusão do Maraviroque nas estratégias de tratamento
antirretroviral promoveu uma série de estudos abordando o tropismo do HIV-1, com
o objetivo de garantir a eficiência terapêutica máxima deste medicamento. Neste
estudo foram utilizadas diferentes estratégias para avaliar a hipótese apresentada
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porém, não foi possível identificar novas características definidoras de tropismo,
além dos resíduos relacionados com a clássica regra 11/25.
Alguns fatores intrínsecos aos métodos utilizados podem ter influenciado
diretamente os resultados deste estudo. Idealmente, as sequências avaliadas neste
estudo deveriam ser obtidas a partir das mesmas amostras de plasma enviadas
para a realização do ensaio Trofile, porém como um grande número de indivíduos
apresentava carga viral plasmática indetectável e vários estudos demonstraram alta
similaridade entre as populações virais em plasma e PBMCs, optou-se por utilizar
DNA como material genético. Ainda assim, é possível que haja diferenças nos
resultados de tropismo fenotípico e genotípico, uma vez que ocorre uma seleção de
populações virais inerente aos ensaios utilizados.
Outro ponto que poderia contribuir no enriquecimento deste estudo, seria o
sequenciamento massivo paralelo de um maior número de amostras, bem como
uma melhor avaliação das sequências obtidas. Uma vez que a gp120 apresenta
uma alta variabilidade genética, mapeamentos sobre uma sequência de referência
podem implicar no descarte de leituras (reads) que não apresentam alta
similaridade com a referência. As reads geradas neste estudo apresentaram em
média 160 pb, o que, aliado a alta variabilidade presente, implica na dificuldade da
montagem das reads de maneira eficiente e precisa. Quando foi realizada a
montagem de novo, ou seja, sem uma sequência de referência, a maioria os
contigs obtidos não foram suficientemente longos para cobrir toda a região
sequenciada e as sequências consenso originadas a partir dos contigs mais longos
não apresentaram similaridade com região da gp120. Atualmente, estão disponíveis
kits da plataforma Ion Torrent capazes de gerar reads de até 400 pb o que contribui
com a eficiência e confiabilidade da montagem das sequências.
Desta forma, foi necessário realizar o mapeamento sobre a sequência
referência HXB2, que apresentou montagens mais fidedignas, porém, diminui a
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amplitude da diversidade genética viral. O programa Segminator II foi desenvolvido
visando genomas pequenos, principalmente genomas de vírus RNA (Archer et al.,
2012). A estratégia de montagem é baseada em mapeamento sobre uma
sequência referência, porém os algoritmos internos são mais flexíveis em relação à
baixa frequência e baixa similaridade das reads em relação à sequência de
referência. Este programa apresentou resultados mais adequados principalmente
das regiões com intensa quantidade de inserções/deleções, como as regiões V2 e
V4 da gp120. A análise de dados de sequenciamento massivo paralelo ainda é um
desafio. Desde o advento das novas plataformas de sequenciamento (NGS) em
meados dos anos 2000, diversas metodologias foram disponibilizadas e outras
tantas estão sendo desenvolvidas, revolucionando o campo do sequenciamento
genético (Vrancken et al., 2010). A montagem de genomas virais, em especial,
vírus de RNA, é particularmente complexa devido à extrema variabilidade intrahospedeiro e ao tamanho das reads geradas. Dependendo da montagem e dos
parâmetros utilizados, pode-se tanto perder a precisão na montagem dos
consensos,

como

subestimar

a

real

variabilidade

presente

na

amostra,

principalmente variantes minoritárias.
As análises de dados de sequenciamento massivo paralelo podem contribuir
para o entendimento das divergências encontradas entre testes fenotípicos e
genotípicos e melhorar a sensibilidade de detecção de vírus X4 mais precocemente
que os testes tradicionais. Apesar das avaliações realizadas neste estudo não
terem abrangido todo o potencial que esta estratégia de sequenciamento propicia,
os dados obtidos permitiram a avaliação de características genéticas da gp120
relacionadas ao tropismo do HIV-1.
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6 CONCLUSÕES



A avaliação do tropismo na população estudada demonstrou a prevalência
de vírus R5 (71%) e uma concordância de 75% entre resultados de testes
fenotípicos e genotípicos para a determinação do tropismo, demonstrando
que ambas as metodologias são adequadas para aplicação na prática
clínica, apesar de suas limitações implícitas.



O sequenciamento massivo paralelo da gp120 demonstrou-se uma
alternativa conveniente para a detecção da ampla variabilidade genética do
HIV-1, embora não tenha sido possível explorar todo o potencial deste tipo
método devido à complexidade das análises dos dados gerados.



As estratégias de análise utilizadas neste estudo não permitiram a
observação de relações significativas entre características moleculares da
gp120 e o tropismo do HIV-1 pelos correceptores CCR5 e CXCR4.
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APÊNDICES

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO-HCFMUSP
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Processo nº 0108/08
___________________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL
LEGAL
1.NOME:.:.....................................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ............................................................. Nº ...............APTO: ..................
BAIRRO:......................................................................CIDADE....................................
CEP:.........................................TELEFONE:DDD(............)..........................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL ...........................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ................................................................. Nº ............ APTO: ...............
BAIRRO: ..................................................................CIDADE: .....................................
CEP:..............................................TELEFONE:DDD (............)....................................
___________________________________________________________________
DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS
DE BIOINFORMÁTICA NA AVALIAÇÃO DE NOVAS CLASSES DE
ANTIRRETROVIRAIS: ANTAGONISTAS DE CCR5 E INIBIDORES DE
INTEGRASE
PESQUISADOR : Dr. Jorge Simão do Rosário Casseb
CARGO/FUNÇÃO: Médico-Pesquisador
INSCRIÇÃO
CONSELHO REGIONAL Nº : CRM/SP 67217
UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas
da Faculdade de São Paulo
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO □
RISCO MÉDIO
RISCO BAIXO
x
RISCO MAIOR

□
□

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses
O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar de um estudo sobre a utilização
de instrumentos no laboratório para avaliar o uso de novos medicamentos contra o
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).
Para infectar uma pessoa, o HIV precisa se ligar a célula CD4, utilizando diferentes
“portas de entrada”. A determinação de qual destas portas de entrada é utilizada
pelo vírus é importante para a aplicação de novos tratamentos. O vírus apresenta
afinidade (tropismo) por diferentes “portas de entrada”. Assim, o objetivo do nosso
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estudo é avaliar os testes de computador podem determinar o tropismo do HIV e
com isso, facilitar a seleção de possíveis candidatos ao uso de medicamentos que
bloqueiam uma dessas portas de entrada, chamados de antagonistas de CCR5.
Mais recentemente, novos medicamentos que agem no ciclo de vida do vírus,
impedindo a sua multiplicação foram lançados no mercado. Neste estudo, estamos
avaliando a presença de mutações dos vírus que podem diminuir a eficácia dos
inibidores de integrase, que é um medicamento contra o HIV. Em conjunto com
outras medicações já usadas na rotina, esses medicamentos também podem
interferir na atividade do HIV.
Para participar do estudo, serão solicitadas algumas informações de identificação
pessoal (nome, sobrenome, data de nascimento, local de nascimento, endereço e
outros). Estas informações serão mantidas em sigilo, ou seja, o seu nome não será
divulgado e as amostras receberão um código para a identificação. Após esta
etapa, o(a) senhor(a) coletará 10 mL (duas colheres de sopa) através de punção
venosa do sangue periférico.
Esta coleta será realizada com uma agulha esterilizada conectada em um tubo de
vidro contendo anticoagulante (EDTA) e será introduzida em uma veia do seu
antebraço, aspirando o sangue para dentro do tubo por um processo a vácuo.
A coleta pode acarretar em baixo risco a sua saúde e o desconforto gerado consiste
em uma picada durante a introdução da agulha no antebraço, idêntica ao
procedimento normal de coleta de sangue.
O(A) senhor(a) não receberá nenhum benefício direto por fazer parte deste estudo.
As informações obtidas poderão ajudar a outras pessoas que tenham o HIV.
O (A) senhor (a) também tem o direito de optar por não participar do estudo. Caso
o(a) senhor(a) decida não participar, isto em nada afetará o seu direito a receber
tratamento na rede pública de saúde.
Em qualquer etapa do estudo, o(a) senhor(a) terá acesso aos profissionais
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal
investigador é o Dr. Jorge Casseb que pode ser encontrados no Laboratório de
Alergia e Imunologia Clínica e Experimental - LIM/56 Av. Enéas de Carvalho
Aguiar, 470 / prédio IMT II / 3º andar ou pelos telefones: (11) 3061-7193 / 7457. Se
o(a) senhor(a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa,
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de
Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442
ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br
Reforçamos que participar do estudo é um ato inteiramente voluntário. O(A)
senhor(a) pode preferir não participar do estudo ou abandoná-lo a qualquer
momento. O(A) senhor(a) será tratado da mesma forma, independentemente de
sua decisão. Nós prestaremos todos os serviços clínicos e profissionais de
diagnóstico e de laboratório que fizerem parte do estudo, sem que isso incorra em
custo algum para o(a) senhor(a).
Uma amostra do seu sangue será enviada para o exterior para a realização de um
exame para a confirmação dos resultados que auxiliarão na avaliação deste estudo.
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As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as informações de
outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente. Os
documentos contendo suas informações serão guardados em local seguro e
somente o pesquisador responsável e o executante terão acesso.
Nós lhe comunicaremos sobre novas informações deste ou de outros estudos que
possam afetar sua saúde, bem-estar ou vontade de continuar participando deste
estudo. Quando o estudo terminar, nós lhe informaremos os resultados.
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo,
incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira
relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será
absorvida pelo orçamento da pesquisa.
Em caso de dano pessoal relacionado com os procedimentos ou tratamentos
propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a
tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente
estabelecidas.
Todos os dados e o material coletado serão utilizados somente para esta pesquisa.
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou
que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “APLICAÇÃO DE
INSTRUMENTOS DE BIOINFORMÁTICA NA AVALIAÇÃO DE NOVAS CLASSES
DE ANTIRRETROVIRAIS: ANTAGONISTAS DE CCR5 E INIBIDORES DE
INTEGRASE”.
Eu discuti com o Dr. Jorge Casseb sobre a minha decisão em participar nesse
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que
minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a
tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar
deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que
eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.
------------------------------------------------Assinatura do paciente/representante legal

Data

/

/

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.
------------------------------------------------------------------------Assinatura do responsável pelo estudo Data
/

/
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Apêndice B – Script de programação em Python para cálculo da carga
elétrica líquida de uma sequência de aminoácidos
s = raw_input('Enter your sequence: ')
# s = sequência de aminoácidos da região V3 ou da gp120
do HIV
p = 'HKRhkr'
n = 'DEde'
x = 0
count = 0
for x in s:
if x in p:
count +=1
elif x in n:
x = n
count -=1
print 'net charge:', count

101

Apêndice C – Artigo científico aceito para publicação na Revista do
Instituto de Medicina Tropical de São Paulo
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Apêndice D – Resumo do trabalho apresentado oralmente na 4ta.
Conferencia

Internacional

Bioinformática (SolBio)

de

la

Sociedad

Iberoamericana

de
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ANEXOS

Anexo A – Certificado emitido pela Comissão de Ética
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Anexo B – Aprovação da alteração de título
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Anexo C – Carta de aceite para publicação de artigo na Revista do
Instituto de Medicina Tropical de São Paulo
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Anexo D – Certificado de apresentação oral na 4ta. Conferencia
Internacional de la Sociedad Iberoamericana de Bioinformática (SolBio)
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Anexo E – Relatórios das corridas de sequenciamento da plataforma
Ion Torrent (Life Technologies)

Chip 1
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Chip 2
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Chip 3
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Chip 4
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Anexo F - Predição de sítios de N-glicosilação das sequências geradas
por sequenciamento massivo paralelo
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