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RReessuummoo 

Os Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e o Vírus Linfotrópico de Células T Humanas 

(HTLV) são membros da família Retroviridae e agentes etiológicos da síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS) e da leucemia de células T do adulto/paraparesia espástica 

tropical, respectivamente. Estas infecções são importantes problemas de saúde pública, de 

modo que a triagem de doadores de sangue e populações de risco, através de métodos de 

diagnóstico altamente sensíveis e específicos, é considerada crucial. Os principais sistemas de 

diagnóstico são ainda baseados na detecção de anticorpos contra as proteínas virais p24 e 

envelope – Env através da técnica Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay –ELISA, a qual, 

embora útil, é limitada pela necessidade de grandes volumes de amostra, mão-de-obra e 

equipamentos especializados, elevado custo e tempo de processamento. A fim de superar 

estes entraves, nós desenvolvemos um ensaio baseado em p24 e Env através da técnica de 

microarranjos líquidos. Para tanto, sequências de aminoácidos codificantes das proteínas p24 

e Env de HIV-1/2 e HTLV-1/2 de isolados da América do Sul foram selecionadas, em bancos 

de dados públicos, e alinhadas para a geração das respectivas sequências consenso. Estas 

foram submetidas à busca por homologia e, a partir dos melhores homólogos, dois tipos de 

antígenos foram desenvolvidos: (1) contendo a sequência completa e (2) contendo as regiões 

mais hidrofílicas de cada proteína. As sequências obtidas foram otimizadas para expressão 

bacteriana e submetidas à síntese comercial. Em seguida, estas foram clonadas em vetores de 

expressão procarióticos, os quais foram utilizados para transformar bactérias, visando à 

produção dos respectivos antígenos de HIV e HTLV. Os antígenos foram expressos, à 

exceção das proteínas completas do Env, e validados através de ensaios de microarranjos 

líquidos, utilizando três painéis padrão: HIV-1/2 (135 amostras), HTLV-1/2 (81 amostras) e 

negativo (347 amostras). Os antígenos completos p24 de HIV-1/2 e HTLV-1/2 foram 

considerados altamente sensíveis e específicos, e seu desempenho foi comparável ao 

observado utilizando antígenos comerciais como controle. Dentre os antígenos hidrofílicos, os 

melhores resultados foram obtidos a partir dos antígenos gp46 HTLV-1/2, os quais 

permitiram a diferenciação do subtipo viral. As proteínas p24 de HIV-1/2 e HTLV-1/2 foram 

ainda utilizadas para a produção de anticorpos policlonais através da imunização de coelhos, e 

os anticorpos obtidos serão ainda avaliados quanto à capacidade de capturar o antígeno p24 

humano em casos de infecções iniciais. Os resultados obtidos neste projeto foram 

considerados extremamente promissores, permitindo o desenvolvimento de um teste 

diagnóstico com maior precisão, além de redução do custo, tempo de realização e volume de 

amostras. 

 

Palavras-chave: HIV-1/2; HTLV-1/2; Diagnóstico; Microarranjos líquidos. 



 

 

AAbbssttrraacctt  

 
The Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Human T-lymphotropic Virus (HTLV) are 

members of the family Retroviridae and etiologic agents of acquired immunodeficiency 

syndrome (AIDS) and T-cell leukemia adult/tropical spastic paraparesis, respectively. These 

infections are important public health problems, so that screening of blood donors and 

populations at risk through highly sensitive and specific diagnostic procedures is considered 

crucial. The main diagnostic systems are still based on the detection of antibodies to viral 

proteins p24 and envelope - Env through the Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay 

technique, ELISA, which, although useful, is limited by the need for large sample volumes, 

hand-labor and specialized equipment, high cost and processing time. In order to overcome 

these obstacles, we developed an assay based on p24 and Env by liquid microarrays. To this 

end, the amino acid sequences encoding the proteins p24 and Env of HIV-1/2 and HTLV-1/2 

isolates from South America were selected in public databases, and aligned to generate the 

respective consensus sequences. These were submitted to the search for homology and, from 

the best counterparts, two types of antigens were developed: (1) containing the complete 

sequence and (2) containing the most hydrophilic regions of each protein. Obtained sequences 

were optimized for bacterial expression and subjected to commercial synthesis. Then they 

were cloned into prokaryotic expression vectors, which were used to transform bacteria, for 

the production of the respective antigens from HIV and HTLV. The antigens were expressed, 

except for the complete protein of Env, and validated by testing liquid microarrays, using 

three standard panels: HIV-1/2 (135 samples), HTLV-1/2 (81 samples) and negative (347 

samples). The complete p24 antigen of HIV-1/2 and HTLV-1/2 were considered highly 

sensitive and specific, and its performance was comparable to that observed using commercial 

antigens as control. Among the hydrophilic antigens, the best results were obtained from the 

antigen gp46 HTLV-1/2, which allowed the differentiation of viral subtypes. The p24 protein 

of HIV-1/2 and HTLV-1/2 were also used for the production of polyclonal antibodies by 

immunizing rabbits, and antibodies obtained will be further evaluated for their ability to 

capture the p24 antigen, in cases of early human infections. The results of this project were 

considered very promising, allowing the development of a diagnostic test with greater 

accuracy, and cost reduction, performance time and sample volume savings. 

 

 

Keywords: HIV-1/2, HTLV-1/2; Diagnosis; Liquid microarrays. 
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11..  IInnttrroodduuççããoo  

A Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS) é uma das principais doenças 

infecciosas da humanidade, atingindo 33.3 milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo 

1.9 milhões de óbitos. Seu agente etiológico, o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), é 

transmitido por via sexual, vertical e transfusional. Similarmente ao HIV, o Vírus 

Linfotrópico de Células T Humanas (HTLV) também é transmitido por estas vias. Este vírus 

está relacionado à leucemia de células T no adulto e à paraparesia espástica tropical, as quais 

acometem 20 milhões de indivíduos mundialmente. Uma vez que não existe terapia curativa, 

a prevenção e o diagnóstico são os meios mais efetivos para controlar estas epidemias. Apesar 

do amplo emprego de testes imunoenzimáticos e moleculares, o requerimento de mão-de-obra 

e equipamentos especializados, o tempo de execução e os elevados custos de importação dos 

kits e reagentes, tornam de fundamental importância e urgência o desenvolvimento de 

ferramentas diagnósticas mais eficientes e economicamente viáveis. 

 Estudos relacionados ao desenvolvimento de novos testes diagnósticos, e a análise dos 

kits comercialmente disponíveis, mostram que, para ambos os vírus, os antígenos de maior 

interesse são as glicoproteínas do envelope e a proteína do capsídeo (p24), uma vez que estes 

antígenos possuem epítopos de células B, elicitando uma forte resposta imune humoral. Em 

adição, os anticorpos induzidos pela proteína p24 podem ser detectados em uma a duas 

semanas após a infecção, servindo tanto como marcadores de infecção recente, como 

indicadores da replicação viral e do prognóstico clínico. 

 Neste trabalho foram construídas sequências sintéticas completas dos genes envelope e 

p24 dos vírus HIV e HTLV, bem como sequências truncadas destas proteínas, otimizadas 

através de um algoritmo genético e sintetizadas comercialmente. Estas sequências foram 

clonadas em um vetor procariótico de expressão, para posterior indução da expressão de 

proteínas de fusão, com caudas de histidina, em sistemas bacterianos. As proteínas induzidas 

foram em seguida avaliadas quanto ao seu potencial imunogênico, bem como quanto à sua 

especificidade e sensibilidade através de ensaios de microarranjos líquidos.  

O principal objetivo deste estudo consiste na identificação e expressão de antígenos de 

HIV, capazes de serem reconhecidos por anticorpos específicos presentes em soros HIV 

positivos. Os antígenos aqui validados, serão em seguida incorporados aos kits de 

multidiagnóstico em desenvolvimento na iniciativa Instituto INDI-Saúde/CNPq, sob a 

coordenação do Dr. Samuel Goldenberg - ICC/FIOCRUZ. Em suma, este estudo visa 

contribuir para a melhoria dos kits de diagnóstico em desenvolvimento, através da produção 

de antígenos de alta qualidade em termos de sensibilidade e especificidade. 
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22..  RReevviissããoo  ddaa  LLiitteerraattuurraa  ddoo  VVíírruuss  ddaa  IImmuunnooddeeffiicciiêênncciiaa  HHuummaannaa  ((HHIIVV))  

2.1. Epidemiologia do HIV 

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é o agente etiológico da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), primeiramente identificada em 1981 (CDC, 1981) e 

caracterizada por progressiva imunossupressão. Passados 30 anos da sua identificação, a 

pandemia do HIV está entre as principais doenças infecciosas da história da humanidade, 

expandindo-se globalmente a uma taxa de 13.000 novos casos a cada dia (TAKEBE et al., 

2008). Desde o início da epidemia, mais de 60 milhões de pessoas foram infectadas e cerca de 

30 milhões foram a óbito (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b). O Programa Conjunto das 

Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) estima que atualmente 33.3 milhões de pessoas 

estejam infectadas pelo HIV (Figura 1), com 2.6 milhões de novos casos e 1.8 milhões de 

óbitos registrados apenas em 2009 (Tabela 1) (UNAIDS, 2010).  

 

 

 

Figura 1: Estatísticas globais e regionais de pessoas infectadas pelo HIV. Embora o número de novas 

infecções por HIV esteja diminuindo, estes números ainda permanecem elevados e, aliados à significante 

redução na mortalidade, resultam em crescente número de pessoas vivendo com AIDS em todo o mundo. As 

estimativas do número de infectados por continente são mostradas na figura acima, totalizando 33.3 milhões de 

pessoas vivendo com a infecção. (Fonte: Relatório Global da AIDS, UNAIDS, 2010. Report on the global AIDS 

epidemic.) 
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Os dados publicados pela UNAIDS em 2010 confirmam ainda o desproporcional 

impacto do HIV/AIDS na África Sub-Sahariana, onde a epidemia generalizada e auto-

sustentada concentra o maior número de casos: cerca de 22.5 milhões de pessoas infectadas 

(68% do total global) (UNAIDS, 2010). Deste total de infectados, 61% são mulheres, o que 

acarreta acentuado número de crianças que contraíram o vírus por transmissão vertical nesta 

região. Apesar do declínio de mais de 25% na incidência de HIV em 33 países entre 2001 e 

2009, dos quais 22 situam-se na África Sub-Sahariana, este continente tem testemunhado uma 

devastação pela pandemia de AIDS que não é vista em nenhum outro lugar. Consequências 

importantes incluem ruptura familiar, dano socioeconômico, redução da expectativa de vida e 

epidemia secundária de tuberculose (COHEN et al., 2008). 

Fora da África, as regiões mais afetadas são o Caribe, o Haiti e o Sul e Sudeste 

Asiáticos (totalizando 4.3 milhões de pessoas vivendo com HIV), nos quais a infecção tem se 

concentrado em grupos específicos de risco, incluindo usuários de drogas injetáveis, 

trabalhadores do sexo e seus clientes e homens que fazem sexo com homens (HSH) (COHEN 

et al., 2008). 

 Do total de 33.3 milhões de pessoas portadoras de HIV, 1.4 milhões encontram-se nas 

Américas Central e do Sul, das quais 92 mil foram infectadas e 58 mil foram a óbito apenas 

no ano de 2009 (UNAIDS, 2010). Dentre os 1.4 milhões de infectados na América Latina, um 

terço (630 mil indivíduos) vive no Brasil, fato corroborado pelas dimensões territoriais deste 

 

Regiões 
Novas infecções Óbitos relacionados Prevalência de HIV 

por HIV em 2009 à AIDS em 2009 em adultos (%) 

África Sub-Sahariana 1.8 milhões 1.3 milhões 5.0% 

Sul e Sudeste da Ásia 270.000 260000 0.3% 

Ásia Oriental 82.000 36000 <0.1% 

América Central e do 

Sul 
92.000 58000 0.5% 

América do Norte 70.000 26000 0.5% 

Europa Ocidental e 

Central 
31.000 8500 0.2% 

Leste Europeu e Ásia 

Central 
130.000 76000 0.8% 

Caribe 17.000 12000 1.0% 

Oriente Médio e África 

Setentrional 
7.500 24000 0.2% 

Oceania 4.500 1400 0.3% 

Total 2.6 milhões 1.8 milhões 0.80% 

 (Fonte: Relatório Global da AIDS, UNAIDS, 2010, Report on the global AIDS epidemic.) 

  

  

Tabela 1: Estatísticas globais/regionais de indivíduos infectados por HIV e óbitos relacionados à 

AIDS no ano de 2009. 
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país e seu grande contingente populacional (UNAIDS, 2010). Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a epidemia de AIDS no Brasil é concentrada, apresentando taxa de 

prevalência de infecção menor que 1% na população em geral, e maior que 5% em subgrupos 

populacionais de risco acrescido (HSH, usuários de drogas e trabalhadores do sexo). A taxa 

de incidência vem apresentando tendência à estabilização em patamares elevados e, em 2010, 

oscilou em torno de 20 casos por 100 mil habitantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b; a). 

Em média, 35 mil novos casos de AIDS são identificados no Brasil a cada ano, 

entretanto, a epidemia deve ser analisada de modo desagregado, uma vez que as diferentes 

regiões apresentam dinâmicas diferentes. Uma análise regional mostra que, no período de 

1997 a 2009, a taxa de incidência de AIDS declinou na região Sudeste, e aumentou nas 

demais regiões (Figura 2). A região Sudeste ainda concentra o maior percentual de casos 

identificados no país com 58% dos casos, seguida pela região Sul, 19.5%; Nordeste, 11.5%; 

Centro-Oeste, 5.7%; e Norte, 4.2% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b; a). 

  

 

 

 

 

 

  

  

Dentre os 26 estados brasileiros, o Rio Grande do Sul apresentou a maior taxa de 

incidência de AIDS (47.5) em 2009; e sua capital, Porto Alegre, lidera o crescimento de AIDS 

no país, apresentando taxa de incidência de 172.1. O estado de Pernambuco possui a 12ª 

maior taxa de incidência do país (18.7), e Recife apresenta a 4ª maior taxa de incidência (58.4) 

dentre as capitais brasileiras (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b). 

Quanto à mortalidade por AIDS, o Brasil vem registrando na última década uma 

média de 11.000 óbitos por ano. O coeficiente de mortalidade variou de 9.6 por 100.000 

Figura 2: Taxa de incidência (por 100.000 habitantes) de casos de AIDS notificados no SINAN (Sistema de 

Informações de Agravos de Notificação) e declarados no SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) 

por região e ano de diagnóstico. Brasil, 1997 a 2009. Em 2009, a região Sul apresentou a maior taxa de 

incidência (32.4 casos a cada 100 mil habitantes), seguida da Sudeste e Norte, que registraram taxas de 20.4 e 20.1, 

respectivamente. Para a região Centro-Oeste a taxa foi de 18.0 e para o Nordeste, 13.9. (Fonte: Ministério da 

Saúde/ Serviço de Vigilância Sanitária/ Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais.) 

 

 
 



22 

 

habitantes em 1996, para 6.0, em 2006, e tem se mantido estável nesse patamar desde então. 

A análise por região demonstra que o coeficiente de mortalidade aumentou nas regiões Sul, 

Norte e Nordeste; enquanto apresentou tendência à estabilização na Centro-Oeste; e 

diminuição na Sudeste (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b) (Figura 3). 

 

 

 

 

  

 

2.2. Histórico do HIV/AIDS 

A AIDS foi reportada pela primeira vez em 1981 a partir da identificação de 

neoplasias, como o sarcoma de Kaposi, e infecções, como pneumonia por Pneumocystis 

carini, consideradas raras em indivíduos sadios, em cinco homossexuais masculinos nos 

Estados Unidos (GOTTLIEB et al., 1981; SIEGAL et al., 1981). O primeiro relato da 

possibilidade de transmissão sexual da nova síndrome foi em 1982. Neste mesmo ano, foi 

identificado o primeiro caso de AIDS em um homem heterossexual usuário de drogas 

injetáveis (GOLD et al., 1982). Em seguida, foram notificados casos de crianças, mulheres 

parceiras sexuais de homens com AIDS, ficando claro que se tratava de uma doença 

infecciosa, provavelmente de etiologia viral (PIMENTEL, 2008). 

No ano de 1983, um grupo de pesquisadores do Instituto Pasteur, em Paris, isolou o 

agente causador desta nova patologia, denominando-o de “Limphadenopathy-Associated 

Virus” (LAV) pelo grupo de Luc Montanier (BARRE-SINOUSSI et al., 1983). No ano 

seguinte, foi denominado de “Human T-lymphotropic Virus Type III” (HTLV-III) por Robert 

Galo (POPOVIC et al., 1984). Somente em 1986, o Comitê Internacional dos Vírus renomeou 

o vírus da AIDS, como Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) (COFFIN et al., 1986). No 

Brasil, os primeiros casos de AIDS identificados datam de 1982, com 8 casos registrados em 

Figura 3: Coeficiente de mortalidade por AIDS (por 100.000 habitantes) segundo região e ano de diagnóstico. 

Brasil, 1997 a 2009. Desde o ano de 1998, o coeficiente de mortalidade no Brasil tem se mantido estável, com 

tendência à queda na região Sudeste, estabilização no Centro-Oeste e crescimento no Norte, Nordeste e Sul. (Fonte: 

Ministério da Saúde/ Serviço de Vigilância Sanitária/ Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais.) 
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São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. Assim, a região Sudeste é tida como o provável epicentro da 

epidemia, ponto a partir do qual seguiu-se a disseminação para as demais macrorregiões 

(Ministério da Saúde Brasília, 1998; (BELLO et al., 2006). O primeiro isolamento do HIV no 

Brasil foi realizado na Fundação Oswaldo Cruz, em 1987, pelo grupo liderado pelo Dr. 

Bernardo Galvão Castro (GALVAO-CASTRO et al., 1987). 

 

2.3. Transmissão 

Ao longo das três décadas de convívio com a infecção pelo HIV a sua distribuição 

desigual desponta como uma de suas principais características, sendo resultado de uma ampla 

combinação de fatores biológicos e comportamentais (FIELDS, 2008; UNAIDS, 2010). Nos 

primeiros anos da epidemia, a maioria dos casos estava relacionada a determinados 

comportamentos/situações de risco, tais como: HSH, hemofílicos/receptores de sangue, 

trabalhadores do sexo, usuários de drogas injetáveis e parceiros regulares de tais pessoas 

(ANDERSON et al., 1996; JÚNIOR, 2004; COHEN et al., 2008). Com o passar do tempo a 

disseminação pelo HIV alcançou outros segmentos da população através da transmissão 

heterossexual (intercurso anal ou vaginal) e através da transmissão vertical (antes ou durante o 

nascimento e através do aleitamento materno), fatores responsáveis pelo aumento do número 

de casos de AIDS em mulheres e crianças (PIMENTEL, 2008). 

A transmissão do HIV por qualquer das vias citadas depende da infectividade do caso 

“índex” (a pessoa que transmite o vírus) e da susceptibilidade do indivíduo receptor 

(ROBERTSON et al., 2000). A infectividade está relacionada à concentração de vírus e 

células infectadas nos fluidos corpóreos e pode ser aumentada por co-infecções por outros 

patógenos e doenças sexualmente transmissíveis (COHEN et al., 2008). A análise por 

categoria de exposição demonstra que, no Brasil, a exposição sexual é responsável por 97% 

das infecções por HIV (COMUNIDADE DE PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, 2010). 

Na categoria de exposição sanguínea, verifica-se uma acentuada redução na proporção de 

AIDS entre usuários de drogas injetáveis, caindo de 18.4% em 1999 para 5.2% em 2010 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b). Observa-se ainda uma notável redução de novos casos 

de AIDS por transmissão vertical entre crianças em mais de 80% nos últimos anos: de 572 

casos observados em 2005 passou-se para 66 em 2010, em função da introdução da terapia 

antirretroviral (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b). 

A infecção por HIV apresenta ainda distintas características demográficas, e sua maior 

incidência, em ambos os sexos, é observada na faixa etária de 20 a 49 anos de idade (ONU, 
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2010) (Figura 4). Todavia, a taxa de incidência da AIDS vem decrescendo na população 

masculina, em função do aumento proporcional do número de casos entre mulheres, visto que 

a razão de sexos (M:F) no Brasil diminuiu consideravelmente do início da epidemia para os 

dias atuais: em 1986, a razão era de 15.1:1 e, a partir de 2002, observa-se uma relativa 

estabilização em 1.5:1. Entretanto, na faixa etária de 13 a 19 anos, o número de casos de 

AIDS é maior entre as meninas, e essa inversão vem sendo observada desde 1998, com 8 

casos em meninos para cada 10 em meninas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b; ONU, 2010) 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Taxa de Incidência de AIDS (por 100.000 habitantes) segundo faixa etária e sexo. Brasil, 1999 e 

2009. Em ambos os sexos, as maiores taxas de incidência em 2009 encontraram-se na faixa etária de 20 a 49 anos. 

Quando se observa separadamente homens e mulheres, percebe-se que a taxa de incidência entre os homens nessa 

faixa etária passou de 54.6 em 1999 (A) para 54.5 em 2009 (B), enquanto entre as mulheres observa-se um aumento 

para o mesmo período, passando de 24.4 para 30.9. A taxa de incidência apresenta tendência de crescimento a partir 

dos 40 anos para homens, e em mulheres a partir dos 30 anos de idade, comparando-se 1999 e 2009. (Fonte: 

Ministério da Saúde/ Serviço de Vigilância Sanitária/ Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais.) 
 

Figura 5: Taxa de Incidência de AIDS em jovens de 13 a 19 anos e razão de sexos (M:F) segundo ano de 

diagnóstico. Brasil, 1996 a 2009.   A análise da razão de sexos em jovens de 13 a 19 anos revela que desde 1998 

um maior número de casos tem ocorrido no sexo feminino, diferenciando do perfil observado para os casos de 

AIDS acumulados no país, no qual o maior número de casos tem sido atribuído ao sexo masculino. (Fonte: 

Ministério da Saúde/ Serviço de Vigilância Sanitária/ Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais.) 
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2.4. Patogênese e Aspectos clínicos 

2.4.1. Patogênese 

 Após a aquisição do HIV, a interação entre o vírus e o hospedeiro determina a história 

natural da doença e a probabilidade de eventos de aquisição secundária, que dependem 

grandemente da carga viral (ROBERTSON et al., 2000). Na célula hospedeira, a infecção 

pode seguir produzindo mais virions ou permanecer no estado silencioso (latente) 

(SILICIANO e SILICIANO, 2000). Este último pode refletir a metilação do genoma viral, 

expressão reduzida das proteínas regulatórias virais, atividade de proteínas celulares, e/ou 

fatores antivirais das células T CD8+ (conhecidos como CAFs) (SILICIANO e SILICIANO, 

2000; LEVY, 2003). 

A imunosupressão que caracteriza a AIDS é decorrente da redução intensa dos níveis 

de células T CD4+, como resultado da infecção direta destas células (MCCUNE, 2001). 

Nesse sentido, a imunidade inata e adaptativa tem importância central no controle viral, 

desempenhando tanto funções celulares como humorais. Entre os participantes da imunidade 

celular estão células dendríticas (DC), “natural killers” (NK) e um subconjunto especial de 

células T CD8+. As DC apresentam antígenos às células T e B, resultando nas eficientes 

respostas adaptativas (PIGUET e STEINMAN, 2007), enquanto um subconjunto dessas 

células, células dendríticas plasmocitóides (PDCs), produz interferon tipo α (IFN-α) em 

resposta aos vírus e células infectadas (SIEGAL et al., 1999; SOUMELIS et al., 2001; 

SCHMIDT et al., 2005; ITO et al., 2006; PIGUET e STEINMAN, 2007). As células NK têm 

importante papel na destruição das células infectadas por HIV, e sua função depende da 

produção eficiente de citocinas, tais como IL-12 e IFN-α (COOPER et al., 2001). As 

atividades citotóxicas de células T CD8+ previnem a infecção de novas células e o avanço da 

doença (OGG et al., 1998), exibindo atividade anti-HIV, sem no entanto destruir a célula 

infectada. Essa atividade antiviral não-citotóxica é mediada pelo bloqueio da transcrição viral 

por CAFs (HAAS, G. et al., 1996; LEVY, 2003) e pela ausência de perforinas ou outras 

proteínas citotóxicas (LIEBERMAN, 2004). Por outro lado, algumas células T CD8+ podem 

lisar células T CD4+ e DC ainda que não-infectadas (ZINKERNAGEL e HENGARTNER, 

1994; MCCUNE, 2001).  

Na resposta humoral, a produção de anticorpos neutralizantes é dirigida a várias 

regiões das proteínas do envelope viral, mas fatores genéticos e não-genéticos influenciam a 

sensibilidade viral à neutralização. Tais fatores incluem: a expressão de epítopos lineares ou 

conformacionais, o grau de glicosilação e estabilidade do envelope e ligação de proteínas 

celulares à superfície do virion, durante o brotamento (COHEN et al., 2008). Contudo, alguns 
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anticorpos podem levar o vírus para dentro das células T e macrófagos, via porção Fc ou 

receptor do complemento (FORTHAL et al., 2007), acentuando a infecção (HOMSY et al., 

1990). Logo após a infecção pelo HIV, a apresentação dos antígenos pelas DCs leva ao 

desenvolvimento de células T CD4+ específicas, as quais possuem atividade citotóxica e 

ajudam no desenvolvimento de células T CD8+ específicas e células B produtoras de 

anticorpos. Células T CD4+ ativadas são mais susceptíveis à infecção, corroborando para a 

perda do controle imune (DOUEK et al., 2002). 

Paralelamente, o vírus possui ainda diversos mecanismos de escape imunológico, 

como por exemplo, mutações nos peptídeos antigênicos virais, DCs expressando peptídeos 

virais não-imunogênicos e APCs infectadas exibindo defeitos na apresentação dos antígenos 

(COHEN et al., 2008). A evasão viral do sistema imune e a redução das respostas do 

hospedeiro levam à replicação viral e progressão da doença (CAO et al., 1995; PANTALEO 

et al., 1995). 

Entretanto, a progressão da doença não é inevitável, uma vez que algumas pessoas 

toleram a infecção por longos períodos de tempo sem consequências para sua saúde, são as 

chamadas sobreviventes não-progressoras de longo termo (LNTPs) (CAO et al., 1995; 

PANTALEO et al., 1995). Estes indivíduos mantêm contagens normais de células T CD4+, 

altos níveis de PDCs e de citotoxicidade celular dirigida por anticorpos (ADCC), além de 

baixa carga viral na ausência de terapia antirretroviral (CAO et al., 1995; PANTALEO et al., 

1995; LARDER, 2001; SOUMELIS et al., 2001), fato que pode refletir diferenças nas 

variantes de HIV (DEACON et al., 1995), fatores genéticos e defesas únicas do hospedeiro 

(BANSAL et al., 2007; COHEN et al., 2008). 

As defesas do hospedeiro, capazes de influenciar a biologia viral na célula, incluem 

diversos fatores celulares, como a enzima de edição de RNA mensageiro (mRNA) 

apolipoproteína B (APOBEC3G) e a proteína “tripartite motif 5 alpha” (TRIM5-α). A 

APOBEC3G é uma citidina deaminase capaz de inativar o DNA proviral durante a transcrição 

reversa (SHEEHY et al., 2002). Já a TRIM5-α regula a habilidade viral de infecção, através 

da interação com o capsídeo viral e bloqueio da desencapsidação (STREMLAU et al., 2004). 

 

2.4.2. Aspectos Clínicos 

 Como resultado da interação vírus-hospedeiro, a infecção pelo HIV é caracterizada por 

três estágios clínicos: viremia aguda, fase de latência e AIDS clínica (Figura 6). A fase de 
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viremia aguda, ou infecção primária, ocorre em 50 a 90% dos pacientes, e o tempo entre a 

exposição e os sintomas é de 5 a 30 dias. A história natural da infecção aguda caracteriza-se 

tanto por viremia elevada, como por resposta imune intensa. Durante o pico de viremia, 

ocorre diminuição rápida dos linfócitos T CD4+, que, posteriormente, aumentam, mas, 

geralmente, não retornam aos níveis prévios à infecção. Observa-se, também, aumento do 

número absoluto de linfócitos T CD8+ circulantes, com a inversão da relação CD4+/CD8+, 

que se torna menor que um (DAAR et al., 1991; ZHU et al., 1993; COORDENAÇÃO 

ESTADUAL DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, 2010). Os sintomas são variáveis e 

inespecíficos, aparecendo durante o pico da viremia e da atividade imunológica, com duração 

média de 14 dias. Os achados laboratoriais inespecíficos são transitórios e incluem: linfopenia 

seguida de linfocitose, presença de linfócitos atípicos, plaquetopenia e elevação sérica das 

enzimas hepáticas (FORSTER, 2003). 

Após a resolução da fase aguda ocorre a estabilização da viremia em níveis variáveis, 

definida pela velocidade da replicação e clareamento viral. Inicia-se então a fase de latência, 

assintomática, onde o estado clínico básico é mínimo ou inexistente (FORSTER, 2003; 

COORDENAÇÃO ESTADUAL DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, 2010), e durante a 

qual a carga de HIV atinge níveis muito baixos, em geral não detectáveis (COSTIN, 2007). 

Após a fase de latência surgem sinais e sintomas inespecíficos e de intensidade 

variável, os quais somados à contagem de células T CD4+ (abaixo de 200 células/mm
3
), com 

no mínimo uma infecção oportunista, definem a AIDS clínica (COORDENAÇÃO 

ESTADUAL DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, 2010; EMONET et al., 2010). Na fase 

inicial dos sintomas, o paciente pode queixar-se de sudorese noturna, fadiga, emagrecimento, 

trombocitopenia, candidíase oral e vaginal, leucoplasia pilosa oral, gengivite, úlceras aftosas, 

sinusopatias, diarréias, herpes simples recorrente e Herpes Zoster (FORSTER, 2003). A 

progressão dos sintomas caracteriza o estágio final, onde o sistema imune do paciente não é 

mais capaz de funcionar apropriadamente e os pacientes geralmente vão a óbito em função 

das infecções secundárias, cânceres raros (como o sarcoma de Kaposi) ou outras 

manifestações da infecção pelo HIV (como o complexo demencial da AIDS) (COSTIN, 2007; 

EMONET et al., 2010). 
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2.5.  Diagnóstico 

 O diagnóstico e o monitoramente da infecção por HIV são parâmetros para o início e a 

avaliação das terapias antirretrovirais (BIANCOTTO et al., 2009). O diagnóstico inicial 

proporciona diversos benefícios ao paciente incluindo: acesso aos serviços sociais de suporte, 

início precoce da Terapia Antirretroviral Altamente Ativa - HAART, orientação sobre os 

riscos de infectar outras pessoas, profilaxia contra infecções oportunistas e redução do risco 

de transmissão vertical (FORSTER, 2003). 

No Brasil, o diagnóstico da infecção pelo HIV em indivíduos com idade superior a 2 

anos é baseado na detecção de anticorpos, de acordo com a Portaria N° 59/GM/MS de 29 de 

janeiro de 2003. Os testes diagnósticos adotados para este propósito podem ser classificados 

como testes de triagem e testes confirmatórios (WHO, 2004). Os testes de triagem vêm sendo 

utilizados desde 1985 e, devido a sua alta sensibilidade, servem para detectar os indivíduos 

infectados na avaliação rotineira de grandes números de amostras. Estes ensaios podem ser 

testes simples e rápidos de leitura visual, incluindo aglutinação, imunofiltração e 

imunocromatografia, ou podem ser testes imunoenzimáticos no formato “Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay – ELISA” (WHO, 2004). Os primeiros ensaios imunoenzimáticos 

desenvolvidos usavam lisados purificados de HIV, ensaios de primeira geração, e 

apresentavam pouca sensibilidade e especificidade. Assim, ensaios melhorados foram 

desenvolvidos com base em proteínas e/ou peptídeos sintéticos, permitindo a produção de 

Figura 6: Curso temporal da infecção pelo HIV e sua relação com a contagem de linfócitos T CD4+ e 

número de cópias do genoma viral. Logo após a infecção pelo HIV, segue-se um período de viremia aguda, 

caracterizado por intensa replicação viral e queda dos níveis de células T CD4+, em decorrência da ativação 

imune e apoptose celular.  Com o fim deste período, a infecção progride para a fase de latência, na qual a carga 

viral é reduzida para cerca de 10
2
 cópias de RNA/mL de plasma e o número de células T CD4+ passa por leve 

aumento. Entretanto, o progressivo declínio da contagem de células T CD4+ ocasiona imunossupressão severa, a 

qual, somada aos elevados níveis de viremia, permite a ocorrência de infecções secundárias debilitantes que 

podem culminar com o óbito do indivíduo. Fonte: Adaptado de Costin et al., 2007. 
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ensaios combinados para HIV-1/2 (ensaios de segunda geração). A fim de melhorar a 

sensibilidade, foram desenvolvidos os ensaios de terceira geração, ou ELISA-sanduíche, que 

utilizam antígenos marcados como conjugado (WHO, 2004). 

Apesar da sensibilidade dos ensaios de terceira geração, a ocorrência de reações falso-

positivas, em decorrência de anticorpos de reação cruzada (MAHBOUDI et al., 2006), e falso-

negativas, provocadas principalmente pelo período de janela imunológica (TALHA et al., 

2010), eram constantes e evidenciavam a necessidade de testes mais sensíveis e específicos. 

Para resolver esta questão, testes de detecção de antígeno e anticorpo (ensaios de quarta 

geração) vêm sendo utilizados desde 1997 (GURTLER et al., 1998; LY et al., 2004). Dentre 

as proteínas de HIV, o antígeno p24 e os anticorpos por ele gerados destacam-se, uma vez que 

a presença destes é detectável 1 a 2 semanas após a infecção, servindo assim, como marcador 

de infecção ativa (LY et al., 2004; WHO, 2004). A despeito da sua aumentada sensibilidade, 

numerosos artigos indicam que a especificidade dos ensaios de antígeno/anticorpo para HIV 

varia significativamente (WEBER et al., 1998; LY et al., 2000). 

Os testes confirmatórios, por sua vez, possuem alta especificidade e servem para 

verificar se um resultado particular do teste de triagem realmente contém anticorpos anti-HIV, 

e/ou a presença do antígeno viral. Estes testes incluem Western blot, imunofluorescência e 

radioimunoensaio (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).  

Em adição aos testes de triagem e confirmatórios, foram desenvolvidos testes para a 

determinação do risco relativo de progressão da doença, do melhor momento para iniciar a 

HAART e para monitorar a resposta do paciente à terapia. Esses testes incluem a contagem de 

células T CD4+, através de citometria de fluxo, e a estimativa da carga viral, através da reação 

em cadeia da polimerase (PCR) quantitativa e “branched DNA” (PALMER et al., 2003; 

MALDARELLI et al., 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008; BIANCOTTO et al., 2009). 

Apesar da sensibilidade dos testes moleculares e dos ELISAs de quarta geração, tais 

ensaios apresentam ainda diversos entraves para seu amplo uso na rotina laboratorial de 

diagnóstico (TALHA et al., 2010). Os testes moleculares requerem o isolamento dos ácidos 

nucléicos, a partir de grandes volumes de amostra, além de numerosos estágios envolvidos e 

instrumentação requerida para a extração, amplificação e detecção do ácido nucléico [os quais 

se traduzem em alto custo para o sistema de saúde (FISCUS et al., 2006)]. Por outro lado, 

apesar de o ELISA requerer um volume menor de amostra, e ser menos laborioso que os 

métodos moleculares, esta técnica permanece com um custo relativamente alto e limitada por 

sua baixa variação dinâmica (FISCUS et al., 2007; BIANCOTTO et al., 2009). Diante deste 

cenário, o desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico que combinem custos 
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economicamente mais viáveis, com ampla variação dinâmica, e alta sensibilidade, é de 

extrema importância para atender à demanda do sistema de saúde. 

 

2.6.  Tratamento e Prevenção: 

2.6.1. Tratamento 

 O entendimento de que diversas classes de agentes funcionam em diferentes pontos no 

ciclo de vida viral, inibindo a replicação, permanece como o maior avanço no campo do 

tratamento e da prevenção. As drogas antirretrovirais são supressoras e, embora não possam 

curar a infecção pelo HIV, são capazes de transformá-la numa doença crônica, melhorando a 

qualidade de vida do paciente e aumentando sua sobrevida. Essas drogas são divididas em: 1- 

inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos [azidotimidina (AZT), 

lamivudina (3TC), didanoside (DDI)]; 2 - inibidores da transcriptase reversa não-análogos de 

nucleosídeos (efavirenz, nevirapina); 3 - inibidores da protease (lopinavir, atazanavir, 

indinavir, saquinavir); e 4 - inibidores de entrada [pentafuside (T20), maraviroque] 

(COORDENAÇÃO ESTADUAL DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, 2010). 

Entretanto, pouco tempo após o sucesso da primeira droga, o AZT, ficou clara a 

habilidade do HIV gerar mutantes resistentes, sendo necessária a combinação de diversos 

agentes, agora conhecida como HAART. Tais combinações são elaboradas visando o retardo 

do surgimento de mutantes resistentes, permitindo, dessa forma, uma supressão viral mais 

estável (COHEN et al., 2008; HANASS-HANCOCK e NIXON, 2009). 

 

2.6.2. Prevenção 

Na ausência de uma terapia curativa, o controle da epidemia de HIV/AIDS requer a 

implementação de medidas efetivas de prevenção, embora atualmente estas alcancem menos 

de 1/5 das pessoas sob risco de infecção (COHEN et al., 2008). Os esforços de prevenção 

podem ser divididos em 4 amplas categorias de acordo com o grupo ao qual são oferecidos: 

indivíduos não-infectados (prevenção primária); pessoas com forte limiar de exposição ao 

HIV, mas antes de tal exposição; recém infectados; e pessoas já infectadas (prevenção 

secundária).  

As medidas de prevenção são comportamentais e incluem: abstinência sexual, retardo 

do início da vida sexual, redução do número de parceiros sexuais, uso rotineiro de 

preservativos, redução do compartilhamento de agulhas ou uso de agulhas limpas entre os 
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usuários de drogas injetáveis (COHEN et al., 2008). Outras medidas incluem a circuncisão 

masculina (DONOVAL et al., 2006; PADIAN et al., 2007), o tratamento das doenças 

sexualmente transmissíveis (GALVIN e COHEN, 2004) e a administração da HAART aos 

indivíduos infectados (COOPER et al., 2002; LUO et al., 2007). Em adição, estratégias 

efetivas de prevenção têm sido desenvolvidas para reduzir a transmissão vertical (DAO et al., 

2007) e a transmissão via transfusões sanguíneas, através do desenvolvimento de métodos de 

diagnóstico mais sensíveis e confiáveis (STRAMER et al., 2004). 

Com o objetivo de interromper a infecção, o desenvolvimento de uma vacina protetora 

ainda é requerido (MEYERS et al., 2008; CARNERO et al., 2009; KORBER et al., 2009). 

Contudo, os diversos esforços para seu desenvolvimento têm sido severamente 

comprometidos, pela incompleta compreensão da imunidade protetora do HIV e a inabilidade 

em induzir uma resposta suficientemente potente contra o vírus (JOHNSTON e FAUCI, 2007; 

MONTEFIORI et al., 2007; MONTERO et al., 2008). Uma vacina capaz de prevenir a 

infecção pelo HIV precisa gerar anticorpos neutralizantes, e/ou outros anticorpos protetores 

(GOONETILLEKE et al., 2006; JOHNSTON e FAUCI, 2007; MONTEFIORI et al., 2007). 

Embora muitas vacinas baseadas em múltiplos genes, ou subunidades do Envelope (Env), 

tenham sido testadas em estudos de fase clínica e pré-clínica, até agora nenhuma delas 

conseguiu gerar anticorpos reativos e neutralizantes contra os diversos isolados de HIV 

(HAYNES e MONTEFIORI, 2006; MCBURNEY e ROSS, 2008; YANG, 2008). Assim, 

estratégias vacinais de subunidades, que têm funcionado para outros patógenos, não têm 

mostrado resultados satisfatórios para o HIV, provavelmente porque estas vacinas não 

formam o complexo Env funcional presente nas partículas infecciosas, enfatizando a 

necessidade de vacinas mais sofisticadas (AZIZI et al., 2006; KHURANA et al., 2006; 

BONTJER et al., 2009; LAPELOSA et al., 2009; YANG, 2009). 

 

2.7. Diversidade Genética 

O HIV é membro da família Retroviridae, a qual é caracterizada pela presença da 

enzima Transcriptase Reversa (RT), a qual permite ao vírus copiar seu genoma de RNA em 

um DNA fita dupla a ser replicado (PIMENTEL, 2008). Dentro da família Retroviridae, o 

HIV é classificado no gênero Lentivírus, caracterizado por provocar infecções lentas e 

crônicas em ovinos, caprinos, bovinos e primatas, além de alvejar várias linhagens de células 

hematopoiéticas, particularmente linfócitos e macrófagos diferenciados (FIELDS, 2008). 
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De acordo com as análises filogenéticas das diferentes linhagens de HIV encontradas 

em todo o mundo, acredita-se que o vírus tenha surgido na África a partir da transmissão 

zoonótica de retrovírus dos chimpanzés para os humanos (FIELDS, 2008). As sequências de 

HIV até então conhecidas são intimamente relacionadas ao vírus da imunodeficiência de 

símios (Simian Immunodeficiency Virus – SIV), sendo o HIV-1 mais proximamente 

relacionado ao SIV isolado a partir de subespécies de chimpanzé Pantroglodytes troglodytes, 

e o HIV-2, ao vírus SIV Sooty mangabey (COURGNAUD et al., 2002; COHEN et al., 2008; 

PIMENTEL, 2008). Além da homologia genética, o habitat dos vírus SIV se assemelham às 

regiões de endemicidade do HIV, reforçando a transmissão deste vírus a partir de primatas 

não-humanos (GAO et al., 1999; COHEN et al., 2008). 

O HIV caracteriza-se por um enorme polimorfismo genético e diversidade antigênica. 

Com base em análises filogenéticas de genomas completos, o HIV foi dividido em grupos, 

clados ou subtipos, sub-subtipos, formas recombinantes circulantes e um inestimável número 

de formas recombinantes únicas (ROBERTSON et al., 2000). Dessa forma, dois diferentes 

tipos de HIV foram identificados, HIV-1 e HIV-2 (TAKEBE et al., 2008). Em comparação ao 

HIV-1, o HIV-2 difere em 40% da sequência (ROBERTSON et al., 2000), é bem menos 

prevalente, e indivíduos infectados com HIV-2 foram primariamente encontrados no Oeste da 

África e Índia. Entretanto, este vírus apresenta potencial risco de disseminação, e casos 

esporádicos já foram relatados em Portugal e suas colônias, América do Norte e Coréia 

(TAKEBE et al., 2008), inclusive 15 casos foram notificados no Brasil pela Fundação 

Oswaldo Cruz em 2010 (FIOCRUZ, 2010). Em adição, a infecção por HIV-2 está associada 

com progressão mais lenta à imunodeficiência, enquanto o vírus parece ser menos 

eficientemente transmitido (JAFFAR et al., 2004; TAKEBE et al., 2008). Embora o HIV-2 

não possua clados, existem 8 grupos (A-G), dos quais A e B são os mais proeminentes 

(DAMOND et al., 2004; JAFFAR et al., 2004; COHEN et al., 2008). 

Análises filogenéticas das sequências das cepas de HIV-1 globalmente distribuídas 

identificaram três grupos distintos, M (Major ou Main), O (Outlier) e N (New, Não-M, Não-O) 

(FIELDS, 2008; TAKEBE et al., 2008). O grupo M responde por 95% dos isolados virais em 

todo o mundo e apresenta ao menos 9 clados (A-D, F-H, J e K), onde as variantes dos 

subtipos A e F podem ainda ser classificadas em sub-subtipos (A1-A4) e (F1-F2) (VIDAL et 

al., 2006; BAETEN et al., 2007; TAKEBE et al., 2008). O grupo O compreende um grupo de 

cepas altamente divergentes, cujas infecções correspondem a uma pequena parcela dos casos 

na África Central. Apenas poucos casos de infecções por cepas do grupo N foram registradas 

em Camarões (TAKEBE et al., 2008). 
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Eventos de recombinação são comuns em áreas onde existe uma co-circulação de 

subtipos gerando linhagens mosaico, as quais são responsáveis por 10-20% das novas 

sequências geradas. Sequências mosaico são conhecidas como formas recombinantes 

circulantes (Circulating Recombinant Forms - CRFs) e são identificadas quando pelo menos 

três indivíduos HIV infectados, sem vínculo epidemiológico direto, apresentam os mesmos 

pontos de recombinação ao longo do genoma (PIMENTEL, 2008). Atualmente, 43 CRFs de 

importância epidemiológica foram descritas (TAYLOR et al., 2008), as quais respondem por 

18% das infecções mundiais (HEMELAAR et al., 2006). 

 Além deste conjunto, existem as formas recombinantes únicas (Unique Recombinant 

Forms - URFs) que são formas recombinantes entre os subtipos, encontradas apenas em um 

único indivíduo infectado ou em poucos indivíduos epidemiologicamente relacionados, e cujo 

potencial de propagação epidêmica é pouco conhecido (TAKEBE et al., 2008; TAYLOR et 

al., 2008) A figura 7 mostra a distribuição global dos subtipos de HIV-1 e CRFs. 

 

 

 

 

 

 

Na América do Sul, o subtipo F do HIV-1 encontra-se presente em quase todos os 

países, com maior destaque para a Argentina (CAMPODONICO et al., 1996), Bolívia, 

Uruguai (VELARDE-DUNOIS et al., 2000) e Brasil (MORGADO et al., 1998). Neste país, 

estudos de epidemiologia molecular permitiram identificar uma alta prevalência do subtipo B, 

seguida em menor extensão pelo subtipo F1 e recombinantes B/F e B/C na maior parte do 

Figura 7: Distribuição global dos subtipos de HIV-1 e formas recombinantes. O HIV encontra-se 

amplamente disseminado em todo o mundo e a distribuição de seus subtipos é bastante heterogênea, variando de 

acordo com a região geográfica. O subtipo B prevalece no Leste Europeu, na Oceania e em todo o continente 

americano, à exceção do Brasil, Uruguai e Argentina, onde este subtipo convive com a forma CRF BF. No 

continente asiático, são encontrados os subtipos A, B e C, bem como as CRFs AB, BC e CRF01_AE. A África é o 

continente onde o HIV apresenta a maior diversidade, sendo encontrados os subtipos A, D, F, G, H, J e K, bem 

como as CRFs 01 e 02_AG. Fonte: Adaptado de Taylor et al., 2008.  
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território nacional (Figura 8) (SIMON et al.; BELLO et al., 2006). Casos isolados dos 

subtipos D, A, CRF02_AG e C também foram detectados (POTTS et al., 1993; MORGADO 

et al., 1998; GUIMARAES et al., 2002; COUTO-FERNANDEZ et al., 2005; SOARES et al., 

2005; SANTOS et al., 2006; INOCENCIO et al., 2009). 

 

 

 

 

A presença de uma grande variedade de tipos e subtipos de HIV descritos, e suas 

diferentes zonas de ocorrência, pode ter como consequência uma potente barreira antigênica 

para o desenvolvimento de moléculas candidatas a antígenos para o desenvolvimento de testes 

diagnósticos, além de implicações na transmissão, terapia, patogênese viral e 

desenvolvimento de vacinas. 

 

2.8. O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 

2.8.1. A partícula viral 

 A partícula viral infecciosa do HIV (Figura 9) apresenta simetria icosaédrica e 

aproximadamente 110 nm de diâmetro (FIELDS, 2008). A partícula é envolvida por uma 

bicamada fosfolipídica (envelope), derivada da célula hospedeira durante o brotamento dos 

virions, a qual apresenta estruturas oligoméricas de duas glicoproteínas, gp120 e gp41 

(WATTS et al., 2009). Já na face interna do envelope viral, encontramos a matriz (MA) a 

qual é formada pela proteína p17 (DONAYRE-TORRES et al., 2009). Estudos a partir de 

microscopia eletrônica revelaram uma estrutura interna e elétron-densa, denominada capsídeo 

(CA) que exibe forma geralmente cônica e é constituído pela proteína p24 (GANSER-

PORNILLOS et al., 2008). O material genético do HIV consiste de duas fitas de RNA de 

Figura 8: Distribuição dos subtipos de HIV-1 no Brasil. O subtipo mais amplamente encontrado no Brasil é o 

subtipo B, seguido pelo subtipo F e, em menor extensão, pela forma recombinante B/F. Dentre as formas 

recombinantes, merecem destaque as formas B/F e CRF31_BC, que podem ser encontradas nas regiões Sudeste e 

Sul do país. Fonte: Adaptado de http://www.imagem.eti.br. 
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cerca de 9.7 kb envoltas por um invólucro de proteínas virais conhecido por nucleocapsídeo 

(NC), e este, em conjunto com as  enzimas virais e as proteínas acessórias,  encontra-se 

envolto pelo capsídeo (WATTS et al., 2009; RISTIC e CHIN, 2010). 

 

 

 

 

 

2.8.2. Organização genômica 

 O sequenciamento do genoma do HIV revelou que, ao contrário dos retrovírus padrões, 

tais como o Vírus da Leucemia Aviária (ALV) e o Vírus da Leucemia Murina (MuLV), o 

HIV não apresenta apenas os três genes que codificam proteínas estruturais: antígeno grupo-

específico (Gag), polimerase (Pol) e envelope (Env) (MAHBOUDI et al., 2006). O genoma 

do HIV inclui diversas fases de leitura (Open Reading Frame – ORF) adicionais e sobrepostas 

(Figura 10). A partir do arranjo complexo entre essas ORFs, são codificados 6 outros genes, 

dos quais dois regulatórios [transativador da transcrição (Tat) e regulador da expressão do 

virion (Rev)], e quatro genes acessórios [fator de infectividade do vírus (Vif), proteína viral R 

(vpr), proteína viral U (vpu) e fator de regulação negativa (nef)]. Não apenas os dois tipos de 

HIV contêm múltiplas ORFs adicionais, como também superficialmente, suas organizações 

genômicas parecem idênticas. Contudo, análises posteriores demonstraram que o HIV-1 

contém o gene vpu, enquanto o HIV-2, vpx (MALIM e EMERMAN, 2001). 

 Os produtos primários da tradução dos três genes estruturais do HIV são inicialmente 

sintetizados como poliproteínas precursoras, as quais são subsequentemente processadas por 

proteases celulares ou virais em proteínas associadas a partículas (MILLS e JONES, 1990). 

 

Figura 9: Representação da partícula viral madura do HIV. O envelope viral é derivado da membrana da 

célula hospedeira e possui as proteínas gp120 (proteína de superfície) e gp41 (proteína transmembrana). O 

envelope envolve o capsídeo, formado pela proteína p24, o qual, por sua vez, envolve o nucleocapsídeo. Neste, 

estão contidos o RNA viral e as demais proteínas virais, tais como a transcriptase reversa. Fonte: Adaptado de 

http://www.hivandyou.com/HIV/HIV_structure_genome.php.  
 

http://www.hivandyou.com/HIV/HIV_structure_genome.php
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2.8.2.1. Regiões Longas Repetidas 

 Além dos genes, o genoma do HIV possui sequências adicionais, as regiões longas 

repetidas (Long Terminal Repeat - LTR) (Figura 11). Durante o ciclo replicativo, estas 

sequências participam na formação de pontes intermoleculares entre as fitas do híbrido DNA-

RNA, ligando a fita de DNA recém sintetizada à extremidade 3’ do molde de RNA, e 

medeiam a inserção do DNA viral no DNA da célula hospedeira (COLICELLI e GOFF, 1985; 

FIELDS, 2008). Após a integração, as LTRs regulam a síntese do RNA viral a partir do 

recrutamento da RNA polimerase II pelo promotor transcricional e elementos regulatórios 

adjacentes (ESTABLE, 2007). Além destes elementos, as LTRs possuem sítios de ligação 

para fatores de transcrição, como o elemento TATA, e sítios para ligação de TFIID, Sp1 e 

NF-kB. Adicionalmente, as LTRs contribuem para o empacotamento dos genomas da 

progênie viral (VICENZI et al., 1994). 

 

Figura 10: Organização genômica do HIV. O genoma do HIV apresenta diversas ORFs sobrepostas, das quais 

três codificam para as proteínas estruturais: Env, Gag e Pol. Estes genes são traduzidos na forma de poliproteínas 

precursoras, que, ao serem clivadas por proteases virais e celulares, originam as proteínas p17 (matriz), p24 

(capsídeo), p7 (nucleocapsídeo), gp120 (proteína de superfície do envelope), gp41 (proteína transmembrana do 

envelope), p6 e as enzimas protease, transcriptase reversa e integrase. As demais ORFs codificam para as proteínas 

regulatórias Tat e Rev, bem como para as proteínas acessórias vpr, nef, vif e vpu (HIV-1) ou vpx (HIV-2). Fonte: 

Adaptado de http://biowiki.org/HIVFitnessLandscapeLabMeeting.  
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2.8.2.2. Proteínas Regulatórias 

 O genoma do HIV codifica duas proteínas regulatórias, Tat e Rev, ambas 

fundamentais para a eficiente transcrição e transporte do RNA viral. Tat é uma proteína 

nuclear codificada por dois éxons situados após o sítio de início da síntese de RNA viral 

(região de resposta à transativação – TAR), o qual está presente no N-terminal de todos os 

RNAs virais (Figura 11) (DAYTON et al., 1986; FISHER et al., 1986; EMERMAN et al., 

1987; FENG e HOLLAND, 1988). Tat interage com o elemento TAR e acentua a elongação 

transcricional através do recrutamento de fatores transcricionais ao complexo e da 

fosforilação do domínio carboxi terminal da polimerase II (ZHU et al., 1997; PENG et al., 

1998) (YANG et al., 1997) (HERRMANN et al., 1998; CAMPBELL e LORET, 2009). 

 Assim como Tat, a proteína Rev é predominantemente nuclear (PURCELL e 

MARTIN, 1993). Esta proteína apresenta duas regiões funcionais: um domínio rico em 

arginina, o qual media a ligação ao RNA e a organização nuclear; e um segmento hidrofóbico 

contendo diversos resíduos de leucina conhecidos como promotores da exportação nuclear 

(MALIM et al., 1991; ZAPP et al., 1991). Rev regula a expressão e utilização de transcritos 

virais através da sua ligação ao elemento de ação cis de resposta à Rev (RRE), presente em 

todos os mRNAs não processados ou parcialmente processados (FIELDS, 2008).  

Figura 11: Estrutura da LTR do HIV. A LTR do HIV possui 630 pb, está situada nos terminais do DNA proviral 

e divide-se em três regiões funcionais: o domínio R, presente nos terminais do RNA genômico e de todos os 

mRNA; o domínio U5, localizado à 3’ de R; e o domínio U3, situado à 5’ de R, e sobre o qual a ORF do gene nef se 

sobrepõe. Para HIV-1, o domínio acentuador da transcrição contém o elemento de ligação à TATA, três elementos 

de ligação a Sp1 e dois motivos de ligação à NF-kB. O primeiro RNA tanscrito do HIV contém o elemento TAR, o 

qual interage com os fatores TAT e P-TEFb. Para HIV-2, a LTR contém três sítios de ligação à Sp1, também 

adjacente ao elemento TATA, mas seu acentuador contém apenas um motivo de ligação ao NF-kB, bem como 

outros três sítios de ligação (Pub), ausentes na LTR do HIV-1. As sequências Pub são ricas em purinas e 

reconhecidas por proteínas da família Ets dos protooncogenes. Assim, enquanto a ativação da expressão dirigida 

por LTR no HIV-1 é mediada primariamente através da ligação do NF-kB aos seus dois sítios cognatos, a indução 

da expressão do HIV-2 depende de diferentes conjuntos de transativadores celulares. Fonte: Adaptado de Estable et 

al., 2007.  
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O ciclo completo de transporte nuclear por Rev é mostrado na Figura 12. Durante as 

fases iniciais do ciclo replicativo e após a integração, os mRNAs virais transportados para o 

citoplasma consistem quase inteiramente de éxons e são transcritos multiplamente 

processados codificando Tat, Rev e Nef. Rev então utiliza seu Sinal de Localização Nuclear 

(NLS) para ligar-se diretamente à importina-b no citoplasma, compondo um dímero que é 

translocado através do poro nuclear (NPC). Uma vez no núcleo, uma molécula de RanGTP 

liga-se e dissocia o heterodímero Rev/importina-b, liberando a subunidade Rev 

(IZAURRALDE et al., 1997). Rev então inicia sua via como exportador nuclear através da 

ligação ao sítio de alta afinidade do RRE dos mRNAs. Essa associação ocasiona a 

multimerização de Rev e a consequente formação do complexo de exportação, o qual é então 

transportado para o NPC, onde a subunidade CRM1 interage com as nucleoporinas e ocorre a 

translocação do complexo inteiro para o citoplasma (ASKJAER et al., 1998). No citoplasma, 

o complexo de exportação é desfeito e Rev é liberada juntamente com sua carga de RNAs, a 

qual pode ser incorporada posteriormente à progênie viral ou traduzida em proteínas virais 

(FIELDS, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Via de exportação nuclear mediada por Rev. Os mRNAs multiplamente processados (os quais 

codificam Tat, Rev e Nef) utilizam vias independentes de Rev para a saída do núcleo (1). Utilizando seu sinal 

de localização nuclear (NLS), as proteínas Rev recém-sintetizadas ligam-se à importina-b (2), e o heterodímero 

resultante (3) é translocado através do poro nuclear. No núcleo, ocorre a dissociação do dímero Rev/importina-

b mediada por RanGTP, permitindo que as proteínas Rev livres possam se ligar aos RREs contidos nos 

mRNAs (4). Ao complexo Rev/RRE/RNA são adicionadas CRM1 e RanGTP, convertendo-o em uma estrutura 

de exportação funcional (5), o qual é transportado através do poro nuclear (6). No citoplasma, 

RanBP1/RanGAP mediam a conversão de RanGTP para RanGDP no complexo de exportação (7), o qual é 

desfeito. Após a liberação de Rev dos transcritos contendo íntrons (8), o RNA viral completo pode ser 

encapsidado na progênie de virions ou, como é o caso para os mRNAs parcialmente processados, podem ser 

traduzidos em proteínas virais. Fonte: Adaptadado de  http://en.wikipedia.org/wiki/Rev_%28HIV%29 e Fields, 

2008. 

 

Figura 12: Estrutura da LTR do HIV. A LTR do HIV possui 630 pb, está situada nos terminais do DNA 

proviral e divide-se em três regiões funcionais:  o domínio R, o qual possui 96 nt e está presente nos terminais 

do RNA genômico e de todos os RNAm; o domínio U5, o qual possui 84 nt e está localizado à 3’ de R; e o 

domínio U3, o qual possui 454 nt, está situado à 5’ de R, e sobre o qual a ORF do gene nef se sobrepõe. Para 

HIV-1, o domínio acentuador da transcrição contém o elemento de ligação à TATA, três elementos de ligação a 

Sp1 e dois motivos de ligação à NF-kB. O primeiro RNA tanscrito do HIV contém o elemento TAR, o qual 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rev_%28HIV%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Rev_%28HIV%29
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2.8.2.3. Gag 

O primeiro gene localizado no terminal 5’ do genoma do HIV é o gene Gag. Seu 

precursor possui 55 kDa, Pr55Gag, e é clivado nas proteínas de matriz (MA – p17), capsídeo 

(CA – p24), nucleocapsídeo (NC – p7) e p6 no virion maduro (DONAYRE-TORRES et al., 

2009). Dois espaçadores são também clivados, p2 (localizado entre CA e NC) e p1 (situado 

entre NC e p6) (FIELDS, 2008). O mRNA de Gag tem 9.2 kDa, não é processado, é instável e 

não pode ser eficientemente exportado para o citoplasma na ausência de Rev (NGUMBELA 

et al., 2008). 

As proteínas Gag realizam diversas funções importantes durante a formação dos vírus, 

tais como: formação da estrutura do virion; encapsidação do genoma viral; alvejamento das 

partículas nascentes para exportação da célula e aquisição da bicamada lipídica e 

glicoproteínas do envelope associadas durante a liberação da partícula (STEERS et al., 2009). 

Esses processos requerem que as proteínas Gag participem de interações proteína-proteína, 

proteína-RNA e proteína-lipídios, as quais envolvem todos os domínios de Gag (Figura 13). 

 

 

 

 

 

O domínio Matriz (MA) de Pr55Gag realiza diversas funções importantes no ciclo de 

vida viral. Após a síntese de Gag, MA direciona Pr55Gag para a membrana plasmática através 

de um sinal de ligação à membrana, o qual contém uma glicina N-terminal covalentemente 

ligada a uma molécula de ácido tetradecanóico (ácido mirístico), e um grupo de resíduos 

básicos que interagem com os fosfolipídios negativamente carregados do lado interno da 

bicamada lipídica (ANDERSON e LEVER, 2006). Uma vez que Gag esteja ligada à 

membrana, inicia-se o brotamento das partículas virais. Neste processo, o domínio MA forma 

trímeros que constituem cavidades dentro das quais a longa cauda citoplasmática da gp41 

pode se inserir (RAO et al., 1995; HILL et al., 1996; GANSER-PORNILLOS et al., 2008). 

Figura 13: Representação dos domínios de Gag. A - A poliproteína Gag apresenta três domínios: matriz (MA), 

capsídeo (CA) e nucleocapsídeo (NC). Quando clivada, Gag origina ainda a proteína p6 e dois peptídeos 

espaçadores (SP1 e SP2); B – Modelo estrutural de Gag, derivado de estruturas de alta resolução e modelos de 

domínios isolados. Regiões não-estruturadas e conectoras são representadas por linhas cinza. Os sítios de clivagem 

pela protease são indicados com setas em A e B. Fonte: Ganser-Pornillos, 2008.  
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 O segundo domínio de Gag é o domínio Capsídeo (CA), o qual é composto por dois 

domínios estruturais e funcionais: os 2/3 N-terminais da proteína formam o domínio do core 

(responsável pela condensação do core e morfogênese viral), e o 1/3 C-terminal é referido 

como domínio de dimerização de gag (ANDERSON e LEVER, 2006; GANSER-

PORNILLOS et al., 2008). O processamento mediado pela protease na junção MA-CA, libera 

a proteína do capsídeo (p24) e ocasiona o principal dobramento desta no N-terminal (Figura 

14). Esse rearranjo estrutural dirige uma via chave na promoção das mudanças morfológicas, 

que ocorrem durante a condensação do core. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 A proteína do capsídeo, p24, é a proteína viral mais abundante, visto que cada 

partícula viral contém cerca de 1.500 a 3.000 moléculas da mesma (TERSMETTE et al., 1989; 

SUMMERS et al., 1992; TANG et al., 2010). Durante as fases iniciais e agudas da infecção, a 

p24 é liberada em grandes quantidades a partir de células mortas como resultado da replicação 

viral ativa (ROUMELIOTOU et al., 1988; FORSTER, 2003). Além disso, esta proteína 

apresenta diversos epítopos lineares de células B que podem ser reconhecidos na fase aguda, 

como os peptídeos p2, p3, p4, p8 e p9, os quais correspondem às regiões das alças 2/3, 4/5 e 

da alça de ligação à ciclofilina A, nos domínios N- e C- terminais da proteína (MILLS e 

JONES, 1990; TANG et al., 2010). Em resposta aos altos níveis circulantes de p24, durante a 

fase inicial e durante os períodos de agudização da doença, ocorre uma intensa produção de 

anticorpos anti-p24 (ROUMELIOTOU et al., 1988; FORSTER, 2003). Estas características 

Figura 14: Estrutura do capsídeo maduro do HIV após processamento pela Protease. A – Estrutura terciária da 

proteína p24 madura, com o N-terminal colorido em verde escuro e o domínio C-terminal em azul esverdeado. A 

alça que permite a dimerização é mostrada em amarelo. Os 11 resíduos finais do CA, indicados por uma linha 

pontilhada, são tipicamente desordenados nas estruturas em cristal; B – Modelo completo do capsídeo cônico 

exibindo hexâmeros (verde) e pentâmeros (vermelho) de p24; C – Representação da superfície do modelo pseudo-

atômico do hexâmero maduro, enfatizando um dímero de p24 (D); E – Visão superior da interação entre os 

domínios C-terminais do dímero de p24, onde o modelo pseudo-atômico é mostrado em fitas, ajustado ao mapa de 

densidade derivado por elétron-micrografia (malha dourada). Sítios de ligação dos inibidores da maturação CA-I 

(vermelho) e CAP-1 (magenta) são também mostrados. Fonte: Ganser-Pornillos, 2008.  
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tornam a proteína p24 e os anticorpos por ela gerados potenciais marcadores para diagnóstico, 

monitoramento da progressão da doença, avaliação da terapia antirretroviral e triagem de 

doadores em bancos de sangue (JANVIER et al., 1990; JANVIER et al., 1991; LY et al., 2004; 

TANG et al., 2010). 

 O terceiro e maior domínio sintetizado como parte do precursor de Gag é o 

Nucleocapsídeo (NC), cuja principal função envolve a encapsidação específica do RNA 

genômico nos virions (ANDERSON e LEVER, 2006). A especificidade da encapsidação do 

genoma resulta da interação entre o NC e o sinal de empacotamento, ou elemento de 

encapsidação, localizado à 5’ do códon de iniciação de Gag (HARRISON e LEVER, 1992; 

BERKOWITZ et al., 1993). Este sinal possui estrutura secundária composta por quatro alças, 

e é esta estrutura, não a sequência nucleotídica por si, que confere a especificidade da 

encapsidação (ANDERSON e LEVER, 2006). 

 Adicionalmente, o NC precisa interagir com o RNA, recobrindo-o na partícula viral 

madura, a fim de promover a multimerização de Gag. Deste modo, o RNA serve como molde 

ao longo do qual as moléculas de Pr55Gag podem se alinhar (ANDERSON e LEVER, 2006). 

Além disso, o NC realiza catalisa o refolding das moléculas de RNA para a conformação mais 

termodinamicamente favorável (com o maior número de pares de bases), promove a ligação 

do primer do RNA transportador (tRNA) Lys3 e a iniciação da transcrição reversa e 

transferência de fitas (FIELDS, 2008). 

 A última proteína produzida a partir do precursor de Gag é a proteína p6, um peptídeo 

rico em prolina que apresenta um motivo extremamente conservado Pro-Thr-Ala-Pro (PTAP), 

o qual está envolvido no brotamento viral e na incorporação das proteínas Vpr e Vpx nos 

virions (FIELDS, 2008). 

 

2.8.2.4. Polimerase 

 O gene Pol é o segundo gene da organização genômica do HIV e a região mais 

conservada do seu genoma, a qual codifica 3 enzimas: Protease (PR), transcriptase Reversa 

(RT) e Integrase (IN). Durante a tradução de Gag (Pr55Gag), pode ocorrer um deslizamento do 

ribossomo na região p1, em função da presença de uma região rica em “U”, o que ocasiona 

uma mudança na fase de leitura e leva à produção de um precursor maior, Pr160Gag-Pol 

(PIMENTEL, 2008). A poliproteína Gag-Pol, de 160 kDa, sofre autocatálise e origina as três 

enzimas mencionadas (FIELDS, 2008; WATTS et al., 2009). A proporção de formação de 
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Pr160Gag-Pol e de Pr55Gag é de 1:20 e, assim como Pr55Gag, o N-terminal de Pr160Gag-Pol é 

miristoilado e direcionado para a membrana plasmática (SHEHU-XHILAGA et al., 2001). 

 A Protease (PR) é a enzima viral responsável pela digestão proteolítica das 

poliproteínas precursoras, atividade essencial para a infectividade viral (KATOH et al., 1985). 

Os primeiros eventos de clivagem catalisados pela PR durante ou imediatamente após a 

liberação do virion da célula servem para liberar PR do precursor Gag-Pol; uma vez livre, a 

enzima cliva diversos sítios tanto em Gag como em Gag-Pol (GANSER-PORNILLOS et al., 

2008), levando a mudanças dramáticas na morfologia do virion, um processo chamado de 

maturação, a partir do qual, CA forma uma cápsula ao redor do complexo RNA-NC (Figura 

15). 

 

 

 

  

  

 A segunda enzima codificada a partir do precursor Pr160Gag-Pol é a Transcriptase 

Reversa (RT), a qual catalisa a conversão dos genomas de RNA fita simples em DNA fita 

dupla no início da infecção (FIELDS, 2008). A RT madura se apresenta na forma 

heterodimérica (SLUIS-CREMER e TACHEDJIAN, 2008) e possui três atividades 

enzimáticas: polimerização de DNA dirigida por RNA, atividade de RNaseH  e polimerização 

de DNA dirigida por DNA (para a síntese da segunda fita, ou fita positiva, de DNA) (GOTTE 

et al., 1999). 

O genoma retroviral é empacotado no virion com duas cópias de RNA fita simples 

idênticas mantidas juntas por intermédio do sinal de iniciação da dimerização próximo à 

extremidade 5’. A transcrição reversa dessas fitas se inicia com a síntese da fita negativa de 

DNA pela atividade de DNA polimerase da RT, a partir da extremidade 3’-OH livre do 

Figura 15: Estrutura dos virions nos estados imaturo e maduro. Nos virions imaturos (à esquerda), os 

precursores de Gag estão radialmente extendidos, com o domínio MA N-terminal (marrom) associado com os 

lipídios virais e o C-terminal (verde) se projetando para o centro do virion. A clivagem de Gag pela PR libera 

CA, NC e p6 da sua ligação aos lipídios e permite que CA forme uma cápsula ao redor do complexo NC-RNA. 

Fonte: Swiss Institute of Bioinformatics, 2010. 
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primer de iniciação tRNA Lys3, e prossegue até a extremidade 5’ do genoma. A RNaseH 

então digere a porção de RNA do híbrido RNA/DNA, liberando o fragmento de DNA 

resultante, o qual é transferido para a extremidade 3’ do genoma, onde se hibridiza em virtude 

de uma curta região de homologia. Já os fragmentos de RNA que não foram removidos pela 

RNaseH servem como primers para a síntese da fita positiva. A síntese das fitas positiva e 

negativa prossegue até a sequência de sinal central de terminação (CTS), resultando num 

DNA dupla fita que pode servir de substrato para o processo de integração (FIELDS, 2008). 

A inserção do DNA viral no cromossomo da célula hospedeira é catalisada pela 

Integrase (IN) (LI et al., 2006), a qual, inicialmente remove 2 ou 3 nt da extremidade 3’ de 

ambas as fitas do DNA viral e catalisa a clivagem do alvo celular. Em seguida, as 

extremidades 3’ do DNA viral são unidas aos terminais 5’ do DNA celular clivado. Por fim, a 

maquinaria de reparo celular completa o processo de integração através do preenchimento dos 

espaços vazios (HARE et al., 2009). O resultado final desse processo é o DNA integrado 

(provírus), o qual é mantido como parte do genoma da célula hospedeira durante toda a vida 

desta e servirá como molde para a síntese de RNAs virais. O processo de integração é 

ilustrado na figura 16. 

 

 

 

 

 

 

2.8.2.5. Envelope 

 As glicoproteínas do envelope guiam a principal via do ciclo de vida viral. Elas 

contêm os determinantes que interagem com o receptor CD4 e com o co-receptor, e catalisam 

a reação de fusão entre a bicamada lipídica do envelope e a membrana plasmática da célula 

hospedeira. Em adição, as glicoproteínas do envelope contêm os epítopos de células B e T que 

elicitam as respostas imunes e são importantes tanto para diagnóstico como para o 

Figura 16: Processo de integração do genoma do HIV. A – O DNA viral (laranja) produto da transcrição reversa 

é linear e de extremidades cegas; B – No primeiro passo do processo de integração, 2 nt são removidos de cada 3’-

terminal no DNA viral; C – No passo seguinte, ocorre a transferência de fitas, na qual os grupos OH das 

extremidades do DNA viral atacam a extremidade 5’ do DNA celular (azul); O intermediário resultante da 

integração requer, ainda, a remoção dos dois nucleotídeos não pareados nas extremidades do DNA viral e o 

preenchimento dos espaços vazios entre o DNA viral e do hospedeiro por ação da DNA polimerase e posterior 

ligação, passos provavelmente realizados por enzimas celulares. Fonte: Craigie, 2001. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Estrutura da LTR do HIV. A LTR do HIV possui 630 pb, está situada nos terminais do DNA proviral 

e divide-se em três regiões funcionais:  o domínio R, o qual possui 96 nt e está presente nos terminais do RNA 

genômico e de todos os RNAm; o domínio U5, o qual possui 84 nt e está localizado à 3’ de R; e o domínio U3, o 

qual possui 454 nt, está situado à 5’ de R, e sobre o qual a ORF do gene nef se sobrepõe. Para HIV-1, o domínio 

acentuador da transcrição contém o elemento de ligação à TATA, três elementos de ligação a Sp1 e dois motivos de 

ligação à NF-kB. O primeiro RNA tanscrito do HIV contém o elemento TAR, o qual interage com os fatores TAT e 

P-TEFb. Para HIV-2, a LTR contém três sítios de ligação à Sp1, também adjacente ao elemento TATA, mas seu 

acentuador  contém apenas um motivo de ligação ao NF-kB, bem como outros três sítios de ligação, ausentes na 

LTR do HIV-1. As sequências Pub são ricas em purinas e reconhecidas por proteínas  da família Ets dos 

protooncogenes. Assim, enquanto a ativação da expressão dirigida por LTR no HIV-1 é mediada primariamente 

através da ligação do NF-kB aos seus dois sítios cognatos, a indução da expressão do HIV-2 depende de diferentes 

conjuntos de transativadores celulares. Fonte: Estable et al. adaptado.  
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desenvolvimento de vacinas. O gene Env é o responsável por codificar as proteínas do 

envelope viral. Seu precursor, gp160, é uma proteína integral de membrana que possui 160 

kDa e é traduzida no retículo endoplasmático da célula hospedeira (FIELDS, 2008). Em 

seguida, a gp160 é deslocada para o complexo de Golgi, onde é fortemente glicosilada e sofre 

oligomerização, formando trímeros, os quais são clivados proteoliticamente por furinas 

celulares (GOMEZ e HOPE, 2005), resultando na liberação de um peptídeo sinal de 30 

aminoácidos, e das proteínas gp120 de superfície (SU) e gp41 transmembranar (TM) 

(COSTIN, 2007; MONTERO et al., 2008). 

 A proteína gp120 é uma proteína extracelular que atua primariamente no 

reconhecimento dos receptores CD4 e co-receptores CCR5/CXCR4 nas células-alvo (DENG 

et al., 1996; COSTIN, 2007). Esta proteína contém cinco domínios conservados (C1-C5), 

intercalados por cinco domínios variáveis (V1-V5). Estudos de mapeamento topográfico 

mostram que as regiões constantes formam um núcleo central, enquanto as regiões variáveis 

formam alças que emergem da superfície celular (POIGNARD et al., 2001; FIELDS, 2008) 

(Figuras 17 e 18A). Esta proteína possui ainda dois grandes domínios, um interno e um 

externo, conectados por uma folha β, formando uma depressão que constitui o sítio de ligação 

a CD4 (KWONG et al., 1998) (Figura 18B). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Estrutura da glicoproteína gp120. A – Estrutura 3D da glicoprotéina trimérica gp120. Visão frontal 

da superfície do mapa de densidade com as coordenadas para o core de gp120 derivado do complexo com X5 

(PDB ID: 2B4C). A região do core é mostrada em vermelho, e as alças variáveis V1/V2 e V3 são mostradas em 

amarelo e verde, respectivamente. Fonte: Craigie, 2001; B – Diagrama esquemático do núcleo deglicosilado da 

gp120, mostrando a estrutura globular composta por 25 folhas β, 5 α-hélices e 10 alças, bem como os domínios 

interno e externo conectados pela folha β de ligação. Fonte: Souza, 2006. 

 

 

 

 

Figura 17: Representação esquemática da gp160. A poliproteína gp160 é clivada e origina as proteínas gp120 de 

superfície, formada por cinco regiões conservadas (C1-C5) e cinco regiões variáveis (V1-V5), e a gp41 

transmembrana, dividida em três domínios: ectodomínio, transmembrana (TM) e cauda citoplasmática (CT). Fonte: 

Montero, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Estrutura da LTR do HIV. A LTR do HIV possui 630 pb, está situada nos terminais do DNA proviral 

e divide-se em três regiões funcionais:  o domínio R, o qual possui 96 nt e está presente nos terminais do RNA 

genômico e de todos os RNAm; o domínio U5, o qual possui 84 nt e está localizado à 3’ de R; e o domínio U3, o 

qual possui 454 nt, está situado à 5’ de R, e sobre o qual a ORF do gene nef se sobrepõe. Para HIV-1, o domínio 

acentuador da transcrição contém o elemento de ligação à TATA, três elementos de ligação a Sp1 e dois motivos de 

ligação à NF-kB. O primeiro RNA tanscrito do HIV contém o elemento TAR, o qual interage com os fatores TAT e 

P-TEFb. Para HIV-2, a LTR contém três sítios de ligação à Sp1, também adjacente ao elemento TATA, mas seu 

acentuador  contém apenas um motivo de ligação ao NF-kB, bem como outros três sítios de ligação, ausentes na 

LTR do HIV-1. As sequências Pub são ricas em purinas e reconhecidas por proteínas  da família Ets dos 

protooncogenes. Assim, enquanto a ativação da expressão dirigida por LTR no HIV-1 é mediada primariamente 

através da ligação do NF-kB aos seus dois sítios cognatos, a indução da expressão do HIV-2 depende de diferentes 

conjuntos de transativadores celulares. Fonte: Estable et al. adaptado.  

 

 
 



45 

 

 Já a proteína gp41 é uma proteína integral de membrana que ancora o complexo Env a 

esta através de um domínio de ligação (LEVY, 1993) e guia uma importante via na entrada 

celular (MONTERO et al., 2008). A gp41 consiste de três domínios principais: ectodomínio, 

domínio transmembrana e cauda citoplasmática (GABUZDA et al., 1992), dentre os quais, o 

ectodomínio contém os determinantes funcionais envolvidos na principal função mediada pela 

gp41: a fusão das membranas viral e celular (Figura 19) (WYMA et al., 2000). Esses 

determinantes são: 1 – peptídeo de fusão (FP), o qual desestabiliza a membrana celular 

(BRASSEUR et al., 1990); 2 – região polar (PR); 3 – N-terminal hepta repetido (NHR) e C-

terminal hepta repetido (CHR), os quais mantêm unidas as membranas viral e celular, além de 

agregar complexos Env para a formação do poro de fusão (GOMEZ e HOPE, 2005); 4 – alça 

conectora; 5 – MPER, uma região rica em triptofano envolvida na formação do poro de fusão 

(MONTERO et al., 2008). Adicionalmente, a gp41 é o antígeno mais importante para a 

detecção sensível e específica de anticorpos anti-HIV, e é alvejada pela maioria dos 

anticorpos neutralizantes produzidos por indivíduos infectados (MAHBOUDI et al., 2006). 

 

 

 

 

 Em adição às proteínas estruturais, regulatórias e enzimas, o genoma do HIV codifica 

ainda cinco proteínas acessórias: Vif, Vpu, Vpr, Vpx e Nef (WATTS et al., 2009). Vif é 

requerida para a eficiente replicação em células mononucleares, linfócitos e macrófagos 

(STREBEL, 2003). Já vpu atua reduzindo a quantidade de moléculas CD4 através da 

degradação mediada por ubiquitina, e acentua a liberação viral (MONTAL, 2003). Da mesma 

forma, Nef reduz a expressão de CD4 e MHC I na superfície celular (DOMS e TRONO, 2000; 

MONTAL, 2003). Vpr e vpx são funcionalmente relacionadas, pois enquanto vpx é requerida 

para a infecção eficiente de células que não estão se dividindo (DOMS e TRONO, 2000; 

MONTAL, 2003), vpr induz a parada na fase G2 do ciclo celular (SHERMAN et al., 2001; 

SHERMAN et al., 2002). 

Figura 19: Estrutura cristalográfica da gp41528-683 de HIV. A – Representação do trímero da gp41, exibindo as 

regiões NHR (azul escuro) e CHR (azul marinho), incluindo a região N-terminal de CHR (preto). São mostradas 

também a região polar (azul claro) e o MPER (cinza); B – Visão superior do trímero. Fonte: Buzon, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Estrutura da LTR do HIV. A LTR do HIV possui 630 pb, está situada nos terminais do DNA 

proviral e divide-se em três regiões funcionais:  o domínio R, o qual possui 96 nt e está presente nos terminais do 

RNA genômico e de todos os RNAm; o domínio U5, o qual possui 84 nt e está localizado à 3’ de R; e o domínio 

U3, o qual possui 454 nt, está situado à 5’ de R, e sobre o qual a ORF do gene nef se sobrepõe. Para HIV-1, o 

domínio acentuador da transcrição contém o elemento de ligação à TATA, três elementos de ligação a Sp1 e dois 

motivos de ligação à NF-kB. O primeiro RNA tanscrito do HIV contém o elemento TAR, o qual interage com os 

fatores TAT e P-TEFb. Para HIV-2, a LTR contém três sítios de ligação à Sp1, também adjacente ao elemento 

TATA, mas seu acentuador  contém apenas um motivo de ligação ao NF-kB, bem como outros três sítios de 

ligação, ausentes na LTR do HIV-1. As sequências Pub são ricas em purinas e reconhecidas por proteínas  da 

família Ets dos protooncogenes. Assim, enquanto a ativação da expressão dirigida por LTR no HIV-1 é mediada 

primariamente através da ligação do NF-kB aos seus dois sítios cognatos, a indução da expressão do HIV-2 

depende de diferentes conjuntos de transativadores celulares. Fonte: Estable et al. adaptado.  
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2.8.3. Replicação 

 O processo de infecção pelo HIV consiste de uma série de passos refinadamente 

controlados que culminam na fusão das membranas viral e celular. Seu ciclo replicativo tem 

início com a entrada do HIV na célula, a qual pode ocorrer via endocitose pH-dependente ou 

através da fusão direta com a membrana plasmática (GOMEZ e HOPE, 2005). A entrada viral 

na célula T CD4+ é mediada pelo complexo funcional Env, onde a proteína gp120 se liga ao 

receptor CD4 induzindo mudanças conformacionais para criar e expor o sítio de ligação ao 

co-receptor de quimiocinas das famílias CC e CXC, selecionados de acordo com o tropismo 

viral (FIELDS, 2008). As mudanças conformacionais no complexo Env incluem o movimento 

das três alças variáveis (V1, V2 e V3) da gp120, que normalmente protegem o sítio de ligação 

ao co-receptor (BONTJER et al., 2009) e a formação de uma estrutura estável entre as alças 

NHR e CHR da gp41, com consequente exposição do peptídeo de fusão. Desse modo, é 

iniciada a formação do poro, culminando na fusão das membranas viral e celular com 

consequente liberação do core viral no citoplasma da célula alvo (GOMEZ e HOPE, 2005; 

BONTJER et al., 2009). 

 Uma vez que o core é liberado no citoplasma celular, o RNA viral é reversamente 

transcrito em DNA fita dupla por ação da transcriptase reversa (PIMENTEL, 2008). Em 

seguida, o HIV utiliza os microtúbulos do complexo nucleoprotéico de pré-integração (PIC) 

para transportar a enzima integrase e seu material genético ao núcleo (GOMEZ e HOPE, 2005; 

FIELDS, 2008), onde cópias lineares do transcrito reverso são integradas ao DNA 

cromossomal da célula, assumindo a forma de provírus (PIMENTEL, 2008). Ao fim da 

integração, dá-se início à transcrição do DNA proviral, permitindo que sejam produzidos 

diversos RNAs processados que codificam as proteínas regulatórias Tat e Rev. Já os 

transcritos não-processados, ou parcialmente processados, são exportados do núcleo ao 

citoplasma mediante atuação de Rev (ANDERSON e LEVER, 2006; FIELDS, 2008). A 

subsequente tradução do precursor da proteína Env gp160 ocorre no retículo endoplasmático, 

enquanto as poliproteínas Gag e Gag-Pol são sintetizadas nos ribossomos citoplasmáticos e 

são transportadas através de vias independentes para a membrana plasmática (FIELDS, 2008). 

As poliproteínas Gag e Gag-Pol, em associação com dímeros de RNA genômico, condensam-

se na membrana plasmática para formar o “broto” elétron-denso que dará origem à partícula 

imatura esférica, contendo as glicoproteínas do envelope gp120 e gp41 (FIELDS, 2008). 

 Ainda no citoplasma celular, ocorre a dimerização das moléculas de RNA guiada por 

uma sequência palindrômica de 6 nt, chamada sinal de iniciação da dimerização (DIS), 

localizada na 5’ UTR (RISTIC e CHIN, 2010). Simultaneamente, ocorre a multimerização de 
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Gag ao longo desses dímeros, impedindo a tradução e iniciando o empacotamento 

(ANDERSON e LEVER, 2006). 

 O empacotamento dos dímeros de RNA nas partículas em formação é acompanhado 

do empacotamento das proteínas virais Env e da proteína precursora Pr55Gag, a qual contém 

MA, CA e NC (GOMEZ e HOPE, 2005). Uma vez que a partícula esteja formada, ocorre o 

brotamento viral. Este processo é mediado pelo motivo tetrapeptídico PTAP, presente no 

domínio NC de Gag, e por modificações adicionais neste domínio (FREED, 2002; GOMEZ e 

HOPE, 2005), tais como a mono-ubiquitinilação (através da ubiquitina ligase – hPOSH) 

(ALROY et al., 2005) e a interação com o fator celular TSG101 (GARRUS et al., 2001). Este 

fator é um componente do Complexo de Seleção Endossomal Requerido para Transporte 

(Endossomal Sorting Complexes Required for Transport - ESCRT-1). A ligação de TSG101 

ao domínio NC de Gag recruta o complexo ESCRT-1 aos sítios de brotamento, ao mesmo 

tempo em que ocorre interação deste domínio com a proteína de interação à actina (AIP-1) 

(Figura 20) (GOMEZ e HOPE, 2005). 

  

 

 

 

 O brotamento viral é direcional, ocorrendo nas regiões de contato célula-célula, 

conhecidas como sinapses infecciosas, a fim de facilitar a infecção das células alvo 

(MCDONALD et al., 2003; JOLLY et al., 2004). Este processo pode ocorrer via transporte 

lipídico (linfócitos T CD4+) (NGUYEN e HILDRETH, 2000), ou via exossomos (macrófagos) 

(GOULD et al., 2003; GOMEZ e HOPE, 2005). 

 Entretanto, as partículas virais que brotam da célula hospedeira ainda são imaturas e 

contêm as proteínas Gag e Gag-Pol não-clivadas (ANDERSON e LEVER, 2006). O processo 

de maturação das partículas virais requer a clivagem de Pr55Gag pela protease, durante ou 

Figura 20: Saída do HIV da célula. A – O HIV é direcionado para as membranas celulares com o auxílio de 

corpos multivesiculares. Membros da família de proteínas ESCRT são essenciais para mediar o brotamento viral; B 

– Diagrama exibindo as principais proteínas envolvidas no brotamento da partícula viral da célula infectada. Fonte: 

Gomez, 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Estrutura da LTR do HIV. A LTR do HIV possui 630 pb, está situada nos terminais do DNA proviral 

e divide-se em três regiões funcionais:  o domínio R, o qual possui 96 nt e está presente nos terminais do RNA 

genômico e de todos os RNAm; o domínio U5, o qual possui 84 nt e está localizado à 3’ de R; e o domínio U3, o 

qual possui 454 nt, está situado à 5’ de R, e sobre o qual a ORF do gene nef se sobrepõe. Para HIV-1, o domínio 

acentuador da transcrição contém o elemento de ligação à TATA, três elementos de ligação a Sp1 e dois motivos de 

ligação à NF-kB. O primeiro RNA tanscrito do HIV contém o elemento TAR, o qual interage com os fatores TAT 

e P-TEFb. Para HIV-2, a LTR contém três sítios de ligação à Sp1, também adjacente ao elemento TATA, mas seu 

acentuador  contém apenas um motivo de ligação ao NF-kB, bem como outros três sítios de ligação, ausentes na 

LTR do HIV-1. As sequências Pub são ricas em purinas e reconhecidas por proteínas  da família Ets dos 

protooncogenes. Assim, enquanto a ativação da expressão dirigida por LTR no HIV-1 é mediada primariamente 

através da ligação do NF-kB aos seus dois sítios cognatos, a indução da expressão do HIV-2 depende de diferentes 

conjuntos de transativadores celulares. Fonte: Estable et al. adaptado.  
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imediatamente após o brotamento da célula, para gerar as proteínas maduras p17 (MA), p24 

(CA), p7 (NC) e p6 (WATTS et al., 2009). A figura 21 ilustra todo o ciclo replicativo do HIV. 

 

 

 

 

 

 

  

  

33..  RReevviissããoo  ddaa  LLiitteerraattuurraa  ddoo  VVíírruuss  LLiinnffoottrróóppiiccoo  ddee  CCéélluullaass  TT  HHuummaannaass  

((HHTTLLVV))  

3.1. Epidemiologia do HTLV 

O Vírus Linfotrópico de Células T Humanas (HTLV) é o agente etiológico de diversas 

neoplasias e desordens neurodegenerativas (VITONE et al., 2006; FIELDS, 2008), e foi 

primeiramente descrito em 1980 (CARNEIRO-PROIETTI et al., 2002; BINDHU et al., 2004; 

CASKEY et al., 2007). Ao longo das três décadas de convívio com a infecção por HTLV, esta 

epidemia tem se transformado em sério problema de saúde pública, uma vez que acomete 

cerca de 20 milhões de indivíduos em todo o mundo (GOTUZZO et al., 2000; KAKUDA et 

al., 2002; BINDHU et al., 2004; CASKEY et al., 2007). Esta pandemia está, ainda, 

intimamente atrelada à população economicamente ativa, o que se reflete em grandes 

problemas sócio-econômicos em países emergentes (FIELDS, 2008). 

Figura 21: Ciclo replicativo do HIV. As infecções produtivas do HIV iniciam-se com a adsorção dos vírus à 

superfície celular e com a consequente interação com os receptores CD4 e receptores de quimiocinas. Após a 

fusão das membranas e entrada do vírus, ocorre o desencapsulamento dos virions e a liberação do RNA viral. A 

transcrição reversa ocorre dentro de partículas subvirais no citoplasma, e o produto de DNA fita dupla é então 

transportado para o núcleo, onde a integração ao DNA cromossomal é mediada pela integrase. O DNA integrado 

serve como molde para a produção de mRNA, os quais são traduzidos em proteínas virais. Em seguida, ocorre o 

brotamento das partículas virais imaturas. A subsequente proteólise pela protease gera as partículas maduras 

contendo o core condensado característico. Fonte: Peterlin, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Estrutura da LTR do HIV. A LTR do HIV possui 630 pb, está situada nos terminais do DNA 

proviral e divide-se em três regiões funcionais:  o domínio R, o qual possui 96 nt e está presente nos terminais do 

RNA genômico e de todos os RNAm; o domínio U5, o qual possui 84 nt e está localizado à 3’ de R; e o domínio 

U3, o qual possui 454 nt, está situado à 5’ de R, e sobre o qual a ORF do gene nef se sobrepõe. Para HIV-1, o 

domínio acentuador da transcrição contém o elemento de ligação à TATA, três elementos de ligação a Sp1 e dois 

motivos de ligação à NF-kB. O primeiro RNA tanscrito do HIV contém o elemento TAR, o qual interage com os 

fatores TAT e P-TEFb. Para HIV-2, a LTR contém três sítios de ligação à Sp1, também adjacente ao elemento 

TATA, mas seu acentuador  contém apenas um motivo de ligação ao NF-kB, bem como outros três sítios de 

ligação, ausentes na LTR do HIV-1. As sequências Pub são ricas em purinas e reconhecidas por proteínas  da 

família Ets dos protooncogenes. Assim, enquanto a ativação da expressão dirigida por LTR no HIV-1 é mediada 

primariamente através da ligação do NF-kB aos seus dois sítios cognatos, a indução da expressão do HIV-2 

depende de diferentes conjuntos de transativadores celulares. Fonte: Estable et al. adaptado.  
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O HTLV apresenta-se globalmente disseminado, entretanto, as taxas de 

soroprevalência diferem de acordo com a região geográfica, a composição sócio-demográfica 

da população e os comportamentos individuais de risco (CARNEIRO-PROIETTI et al., 2002; 

PROIETTI et al., 2005) (Figura 22). Desse modo, altas taxas de prevalência de HTLV são 

encontradas no sudeste do Japão (acima de 10%) (TAJIMA, 1990; YANAGIHARA et al., 

1990; HASHIMOTO et al., 1993; YAMAGUCHI, 1994; MUELLER et al., 1996; PROIETTI 

et al., 2005), no Caribe, incluindo Jamaica e Trinidad (acima de 6%) (BLATTNER et al., 

1982; MURPHY et al., 1991; MUELLER et al., 1996; NOGUEIRA et al., 1996; FIELDS, 

2008), em diversos países da África Sub-Sahariana, como Benin, Camarões e Guiné-Bissau 

(acima de 5%) (MAHIEUX et al., 1997; SALEMI et al., 1998; SARKODIE et al., 2001), 

além de áreas localizadas no Irã e Melanésia (menos que 5%) (MUELLER et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

Taxas expressivas de prevalência também são encontradas na quase totalidade dos 

países das Américas Central e do Sul (KAZANJI e GESSAIN, 2003; CATALAN-SOARES et 

al., 2004; POULIQUEN et al., 2004). Dentre estes, o Brasil se destaca por possuir 2.5 milhões 

de indivíduos soropositivos, o que o torna o país com o maior número absoluto de casos 

(GALVAO-CASTRO et al., 1997; LEON et al., 2003; SANCHEZ-PALACIOS et al., 2003; 

GASTALDELLO et al., 2004; CATALAN-SOARES et al., 2005; JACOB et al., 2008). 

Estudos realizados com doadores de sangue das 26 capitais brasileiras evidenciaram 

Figura 22: Taxas regionais de prevalência de infecção por HTLV. Apesar da escassez de estudos 

epidemiológicos com base populacional sobre a infecção por HTLV, a distribuição geográfica deste vírus tem sido 

definida. Embora a infecção esteja globalmente disseminada, Japão, África, Ilhas do Caribe e América do Sul 

emergem como as áreas de maior prevalência, apresentando taxas de prevalência variando de 0.01 a 5%. Fonte: 

Adaptado de Cooper et al., 2009. 
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importante heterogeneidade geográfica da distribuição do HTLV (Figura 23), de modo que as 

regiões Norte e Nordeste apresentam as maiores taxas de prevalência, enquanto a região Sul 

apresenta as menores (GALVAO-CASTRO et al., 1997; CATALAN-SOARES et al., 2005). 

Dentre as capitais brasileiras, Salvador caracteriza-se por apresentar a maior endemicidade, 

com soroprevalência de 2%, seguida por Recife e Rio de Janeiro com 0.33%, Belo horizonte 

com 0.32%, São Paulo com 0.15% e Manaus e Florianópolis com 0.08% (CASKEY et al., 

2007). 

 

 

 

 

 

Em todo o mundo, a literatura especializada carece de informações mais fidedignas 

sobre a população em geral, e poucos estudos epidemiológicos com bases populacionais e 

metodologias adequadas têm sido realizados sobre a infecção por HTLV. A grande maioria 

dos inquéritos soroepidemiológicos sobre o HTLV tem como alvo grupos específicos, 

principalmente doadores de sangue, usuários de drogas injetáveis e pacientes com infecção 

clínica, de modo que a real magnitude da epidemia esteja sendo subestimada (MANNS et al., 

1999; SANTOS et al., 2006)  

 

3.2. Histórico do HTLV 

O HTLV foi primeiramente identificado em 1980, em células T linfoblastóides de um 

paciente com linfoma cutâneo de células T (POIESZ et al., 1980). Em 1982, Kalyanaraman et 

Figura 23: Taxas de prevalência de infecção por HTLV nos 26 estados brasileiros e Distrito Federal no 

período de 1995 a 2005. A distribuição geográfica do HTLV no Brasil apresenta grande heterogeneidade, com 

as regiões Norte e Nordeste exibindo as maiores taxas de prevalência, seguidas pelas regiões Sudeste, Centro-

Oeste e Sul.  Fonte: Adaptado de Catalan-Soares et al., 2005. 
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al. descreveram, através de ensaios imunológicos, um segundo vírus que estaria relacionado 

ao primeiro, mas distinto deste, em um indivíduo de Martinica portador de tricoleucemia 

(KALYANARAMAN et al., 1982; GESSAIN et al., 1985). A partir de então, as variantes 

isoladas por Poiesz e Kalyanaraman passaram a ser denominadas HTLV-1 e HTLV-2, 

respectivamente. 

O caráter neoplásico do HTLV e sua associação com a leucemia/linfoma de células T 

no adulto – LLTA, foi inicialmente demonstrada no Japão (UCHIYAMA et al., 1977; 

HINUMA et al., 1981). Posteriormente, o primeiro estudo sobre o HTLV realizado nos 

Estados Unidos por Gallo et al. (1983) também demonstrou a associação entre o HTLV e a 

LLTA (GALLO et al., 1983). 

Pouco tempo depois, Osame et al. demonstraram o caráter neurotrópico do HTLV, 

associando-o à mielopatia crônica no Japão (OSAME et al., 1986). Em 1989, após a 

demonstração de anticorpos anti-HTLV no soro e no líquor de pacientes que apresentaram 

paraparesia espástica tropical – PET no Caribe e Colômbia, Ijichi et al. concluíram que estas 

enfermidades são relacionadas entre si (IJICHI et al., 1989). A mesma relação foi observada 

em muitas áreas do mundo, de modo que a Organização Mundial de Saúde – OMS 

reconheceu oficialmente que a paraparesia espástica tropical e a mielopatia associada ao 

HTLV (MAH) representavam a mesma doença (WHO, 1989). 

A primeira descrição do HTLV no Brasil data de 1986 por Kitagawa et al., a partir da 

ocorrência do vírus em populações de imigrantes japoneses em Mato Grosso do Sul 

(KITAGAWA et al., 1986). Estudos de soroprevalência seguiram-se, identificando a presença 

do vírus entre pacientes portadores de LLTA e PET/MAH em São Paulo (SPINA-FRANCA 

et al., 1990) e Rio de Janeiro (DE OLIVEIRA et al., 1990). Na mesma época, três estudos 

relataram a presença do HTLV na região Nordeste, a partir da identificação de 26 casos de 

PET/MAH (CASTRO et al., 1989; COSTA et al., 1989) e de um caso de LLTA na cidade do 

Recife (FLORÊNCIO, 1990). A partir de então, a região Nordeste passou a ser considerada o 

provável epidentro da epidemia, ponto a partir do qual seguiu-se a disseminação para as 

demais macrorregiões (ISHAK et al., 1995; VALLINOTO et al., 2004; CATALAN-SOARES et al., 

2005; JACOB et al., 2008). 

 

3.3. Transmissão 

Assim como ocorre com o HIV, a transmissão do HTLV está intimamente relacionada 

a fatores biológicos e comportamentais (MALONEY et al., 1991). Estes vírus compartilham 
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vias similares de transmissão (vertical, parenteral e sexual), entretanto, a transmissão do 

HTLV requer a presença obrigatória de células infectadas nos fluidos corpóreos (MANNS et 

al., 1999). 

A transmissão vertical ocorre principalmente através do aleitamento materno 

(FIELDS, 2008), enquanto que a transmissão transplacentária ou peri-parto parecem ser de 

menor importância, uma vez que podem ser impedidas pela apoptose vírus-induzida das 

células da placenta (URETA-VIDAL et al., 1999; FUJINO e NAGATA, 2000). A taxa de 

transmissão transplacentária é de 16%, enquanto a taxa de transmissão através de aleitamento 

materno é de 27% (TAKAHASHI et al., 1991; NYAMBI et al., 1996). 

A via parenteral inclui a transfusão sanguínea e o compartilhamento de agulhas e 

seringas por usuários de drogas injetáveis (PROIETTI et al., 2005; FIELDS, 2008). As taxas 

de seroconversão entre hemotransfundidos varia de 40 a 60%, apontando-se a exposição ao 

sangue contaminado como a mais eficiente via de transmissão (MAJOROVITS et al., 2008) e 

mostrando a importância da triagem dos doadores de sangue tanto nas áreas de baixa 

endemicidade, como nas áreas altamente endêmicas (MANNS et al., 1999).  

Já a transmissão sexual do HTLV encontra-se associada com sexo desprotegido, 

múltiplos parceiros sexuais, presença de co-infecções e úlceras vaginais, as quais atraem alta 

densidade de linfócitos para o trato genital, condição necessária para que a infecção pelo 

HTLV ocorra (SANCHEZ-PALACIOS et al., 2003; BELZA, 2004). 

A infecção por HTLV apresenta ainda distintas características demográficas. Em 

ambos os sexos, a soroprevalência para este vírus tende a aumentar com a idade, 

provavelmente como resultado de soroconversão tardia (MURPHY et al., 1991; MUELLER 

et al., 1996). Este aumento é mais acentuado nas mulheres, continuando após os 40 anos, 

enquanto que nos homens, atinge um platô após esta idade (CARNEIRO-PROIETTI et al., 

2002).  Além disso, a infecção não atinge igualmente as populações masculina e feminina, 

apresentando maior prevalência nas mulheres. Este fato provavelmente resulta da transmissão 

mais eficiente do homem para a mulher durante o intercurso sexual (através de células 

infectadas no sêmen), com taxas de transmissão de homens para mulheres de 60%, e de 

apenas 0.4% na situação inversa (KAPLAN et al., 1996; ROUCOUX et al., 2005). A 

susceptibilidade feminina é ainda acentuada em virtude das flutuações hormonais (KAPLAN 

et al., 1996; MUELLER et al., 1996; LARSEN et al., 2000; ROUCOUX et al., 2005; 

FIELDS, 2008). 

Além dos fatores biológicos e comportamentais, a transmissão do HTLV é ainda 

influenciada por fatores sociais e ambientais. Diversos estudos têm relatado que indicadores 
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de baixo status socioeconômico, tais como educação, estão associados com a infecção por 

HTLV tanto em áreas endêmicas como não-endêmicas (CATALAN-SOARES et al., 2005). 

Adicionalmente, os países nos quais a infecção é endêmica (exceto Japão) possuem baixa 

renda per capita e precisam lidar com grandes epidemias de HTLV e suas doenças associadas, 

dispondo de menos recursos que países desenvolvidos, o que contribui para o aumento das 

iniquidades econômicas, educacionais e de saúde (PROIETTI et al., 2005). 

 

3.4. Patogênese e Aspectos Clínicos 

3.4.1.Patogênese 

A patogênese da LLTA envolve quatro estágios: infecção, proliferação policlonal, 

latência clínica e tumorigênese. O HTLV infecta células T CD4+, T CD8+ e DC (MERL et al., 

1984; SIBON et al., 2006), nas quais promove uma explosão inicial, transiente e intensa de 

replicação do vírus (MORTREUX et al., 2003; POMIER et al., 2008). Em seguida as células 

infectadas são ativadas e induzidas à proliferação, através de fatores celulares como 

CD2/LFA-3, molécula de adesão 1 (ICAM-1) e IL-1/IL-2R (WUCHERPFENNIG et al., 

1992). Essa fase de expansão clonal das células T repousa sobre dois mecanismos distintos: a 

infecção previne a apoptose e recruta o ciclo celular (ZANE et al., 2009). Estes mecanismos 

são resultado da atuação de proteínas virais acessórias e regulatórias, tais como Tax, HBZ, 

p13, p30 e p12 (NEUVEUT e JEANG, 2002; HAOUDI et al., 2003; SIEBURG et al., 2004; 

MATSUOKA e JEANG, 2007; BOXUS et al., 2008; SAGGIORO et al., 2009). 

Após este período de expansão clonal, formam-se grandes populações de linfoblastos 

ainda não leucêmicos e a infecção segue por um período de crescimento celular indefinido, o 

qual caracteriza a fase de latência. Esta fase tem duração de 20 a 40 anos e é resultado do 

silenciamento epigenético do HTLV, onde a replicação e a consequente expressão de suas 

proteínas permanecem a níveis subdetectáveis, permitindo a evasão do sistema imune 

(BOXUS e WILLEMS, 2009). 

Após o período de latência, as proteínas regulatórias virais, Tax e HBZ passam a 

induzir mudanças numa variedade de vias de transdução de sinais intracelulares e a regular a 

expressão gênica viral e celular, a fim de iniciar o processo de transformação neoplásica 

(FRANCHINI, 1995; MATSUOKA e GREEN, 2009). Essas proteínas são capazes de ativar 

as vias Jak/Stat, bem como reduzir a expressão da proteína de src de homologia 2 (SH2)-

contendo tirosina fosfatase 1 (SHP-1) e promover a expressão diferencial de diversos 

receptores celulares hematopoiéticos (MIGONE et al., 1995; MIGONE et al., 1998). 
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Paralelamente, Tax pode ativar os proto-oncogenes celulares, tais como c-fos, egr-1 e egr-2, 

de modo a contribuir para a leucemogênese (FUJII et al., 1991; ZANE et al., 2010).  

  Além da LLTA, uma outra entidade clínica, a PET/MAH, apresenta grande 

importância na infecção por HTLV. Embora sua patogênese permaneça pobremente 

compreendida, sabe-se que este quadro clínico é resultado de um severo processo inflamatório 

no Sistema Nervoso Central – SNC, seguido de desmielinização do tecido nervoso, com 

destaque para a medula espinhal torácica (LIMA, 2006). Dentre as principais hipóteses 

levantadas na tentativa de esclarecer a patogênese da PET/MAH, pode-se citar: presença de 

antígenos virais e anticorpos intratecais, ou seja, no fluido cerebroespinal - CSF, contra 

HTLV; replicação ativa e elevada carga viral; ativação de linfócitos T citotóxicos específicos 

contra o vírus, seja por ação lítica, seja pela produção e liberação de citocinas e moléculas de 

adesão; ativação do sistema complemento por linfócitos B sensibilizados; baixa produção de 

IL-2 e interferon-γ e aumento de IL-10, e a susceptibilidade genética do indivíduo (OSAME 

et al., 1986; NAGAI et al., 1995). Os danos ao SNC podem, então, resultar diretamente da 

invasão do HTLV nas células residentes, de mecanismos auto-imunes ou mecanismos 

neurotóxicos mediados por citocinas (FIELDS, 2008).  

 

 

3.4.2. Aspectos Clínicos 

 As manifestações clínicas mais agressivas decorrentes da infecção pelo HTLV-1 são a 

leucemia/linfoma de células T do adulto (LLTA) (WATTEL et al., 1996) e a paraparesia 

espástica tropical, ou mielopatia associada ao HTLV (PET/MAH) (OSAME et al., 1986). Este 

vírus encontra-se ainda associado a outras condições clínicas, como artropatias (NISHIOKA 

et al., 1989; KITAJIMA et al., 1991; NISHIOKA et al., 1993), polimiosites (MORGAN et al., 

1989), uveítes (NAKAO et al., 1991; MOCHIZUKI et al., 1992; MOCHIZUKI et al., 1996), 

dermatite infectiva (LA GRENADE, 1996), síndrome de Sjögren (MARIETTE et al., 1995) e 

leucemia linfocítica de células B (BLATTNER et al., 1983; PROIETTI et al., 2005). As 

diversas manifestações clínicas podem depender do tipo e magnitude da resposta imune do 

hospedeiro para os antígenos virais. Contudo, pode ser que atividades de proteínas virais, em 

combinação com eventos genéticos secundários e específicos, em diferentes tipos celulares, 

determinem se a infecção pelo HTLV se manifestará como leucemia, doença neurológica ou 

permanecerá assintomática (FIELDS, 2008). 

 A LLTA possui cinco estágios clínicos diferenciados: estado portador assintomático, 

LLTA crônica/latente, linfoma e LLTA aguda (KINOSHITA et al., 1985; FIELDS, 2008). A 
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maioria dos pacientes infectados são portadores assintomáticos, e após 2 a 4 décadas, apenas 

uma pequena proporção (2.1% para mulheres e 6.6% para homens) dos indivíduos progridem 

para LLTA, exibindo células linfóides atípicas com núcleos multilobulados no sangue 

periférico. Enquanto o estágio de LLTA crônica/latente apresenta curso clínico indolente, os 

estágios de LLTA aguda e linfoma mostram cursos clínicos agressivos e rapidamente fatais, 

com tempo de sobrevivência médio de um ano (PROIETTI et al., 2005; BOXUS e WILLEMS, 

2009). 

A PET/MAH se desenvolve em menos de 1% dos indivíduos infectados (FIELDS, 

2008), e seus achados neurológicos incluem fraqueza muscular e espasticidade das 

extremidades, hiperreflexia, sinal de Babinski, incontinência urinária/fecal e perda sensorial 

periférica (OSAME et al., 1986). O CSF desses pacientes contém anticorpos anti-HTLV e 

podem exibir pleocitose linfocítica, bem como elevados níveis de proteínas (FURUKAWA et 

al., 1992; FIELDS, 2008). 

 Embora o HTLV-2 tenha sido inicialmente identificado em linhagens de células T 

CD8+ derivadas de um paciente com uma forma variante de tricoleucemia, não há relatos 

subsequentes de neoplasias. Contudo, este vírus está relacionado a casos esporádicos de 

encefalomielopatia crônica, cujos sintomas clínicos são similares aqueles observados na 

PET/MAH (ORLAND et al., 2003; ARAUJO e HALL, 2004) 

 

3.5. Diagnóstico 

O diagnóstico da infecção por HTLV é de fundamental importância para reduzir a 

disseminação da epidemia, uma vez que permite ao paciente ter acesso aos serviços sociais de 

suporte, iniciar precocemente a terapia, adotar medidas profiláticas contra infecções 

oportunistas e reduzir os riscos de transmissão (FIELDS, 2008).  

No Brasil, o diagnóstico da infecção pelo HTLV tem caráter obrigatório na triagem de 

doadores em bancos de sangue, de acordo com a Portaria N° 1376/GM/MS de 19 de 

novembro de 1993. Assim como o diagnóstico da infecção por HIV, o diagnóstico da infecção 

por HTLV deve ser realizado através de testes de triagem e testes confirmatórios (JACOB et 

al., 2008). Os testes de triagem são utilizados na avaliação rotineira de grandes números de 

amostras e podem ser testes simples, baseados em aglutinação, ou testes imunoenzimáticos no 

formato ELISA (VRIELINK e REESINK, 2004). Os ensaios imunoenzimáticos se baseiam na 

detecção de anticorpos específicos para HTLV, através da utilização de lisados virais e 

antígenos recombinantes sintéticos contendo regiões das proteínas Env e gag (VRIELINK e 
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REESINK, 2004). Apesar da sensibilidade aceitável desses ensaios, a ocorrência de reações 

falso-positivas, em virtude de anticorpos de reação cruzada, e falso-negativas, como resultado 

da resposta sorológica variável à infecção e do período de janela imunológica, exige o 

emprego de testes confirmatórios mais sensíveis e específicos (FIELDS, 2008). 

Os testes confirmatórios, por sua vez, possuem alta especificidade e são capazes de 

diferenciar a infecção causada pelos tipos virais HTLV-1 e 2 (VRIELINK e REESINK, 2004). 

Estes testes incluem Line Immunoblot Assay – InnoLia, Western blot e radioimunoensaio, os 

quais utilizam antígenos recombinantes e peptídeos sintéticos altamente purificados 

específicos para HTLV-1 ou -2. Dentre os antígenos recombinantes mais amplamente 

utilizados estão a proteína do capsídeo, p24, uma vez que a presença de anticorpos específicos 

são indicativos de infecção recente ou aguda, e as proteínas do envelope rgp46-I, rgp46-II e 

rgp21e, as quais permitem o diagnóstico diferencial (FIELDS, 2008). 

Apesar da aumentada sensibilidade e especificidade dos testes confirmatórios, reações 

indeterminadas ainda podem ocorrer uma vez que o aumento da soropositividade é 

dependente da idade (FIELDS, 2008), de forma que alguns pacientes podem não desenvolver 

anticorpos durante longos períodos. Assim, a detecção do material genético (DNA proviral), a 

partir de células mononucleares periféricas através de técnicas moleculares é uma alternativa 

(ANDRADA-SERPA et al., 1995; VALLEJO e GARCIA-SAIZ, 1995; HASHIMOTO et al., 

1998). Os métodos moleculares incluem Southern blotting e PCR, sendo este último o método 

de escolha para o diagnóstico diferencial (VRIELINK e REESINK, 2004). 

Apesar da sensibilidade dos testes moleculares e imunológicos, tais ensaios 

apresentam diversos entraves para seu amplo uso na rotina laboratorial de diagnóstico 

(TALHA et al., 2010). Os testes moleculares requerem o isolamento dos ácidos nucléicos, a 

partir de grandes volumes de amostra, além de numerosos estágios envolvidos e 

instrumentação requerida para a extração, amplificação e detecção do ácido nucléico 

(FISCUS et al., 2006). Por outro lado, apesar de os testes imunológicos, ELISA e Western 

blot, necessitarem de um volume menor de amostra, e serem menos laboriosos que os 

métodos moleculares, estas técnicas exigem muito tempo para realização, além de possuir 

elevado custo e baixa variação dinâmica (FISCUS et al., 2007; BIANCOTTO et al., 2009). 

Além disso, têm se mostrado insatisfatórios em detectar infecções recentes, e baixos títulos de 

anticorpos. Diante deste cenário, o desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico que 

combinem custos economicamente mais viáveis, com ampla variação dinâmica, e alta 

sensibilidade, é de extrema importância para atender às demandas dos sistemas de saúde. 
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3.6. Tratamento e Prevenção 

3.6.1. Tratamento 

Os critérios de tratamento são variáveis, porém os casos assintomáticos não devem ser 

tratados, considerando a baixa possibilidade do desenvolvimento da doença (JACOB et al., 

2008). O tratamento depende do grau de comprometimento, tempo de evolução e outras 

infecções associadas. Uma vez que inexiste tratamento medicamentoso específico, o 

tratamento é sintomático conforme os sintomas apresentados e suas intercorrências 

(TENDLER et al., 1990; FIELDS, 2008). 

Uma vez configurado o diagnóstico de PET/MAH, uma abordagem terapêutica deve 

ser considerada (MANNS et al., 1999).  Várias referências de estratégias terapêuticas 

permeiam a literatura, usando medicações de ação antiviral, imunomodulatória e 

imunossupressora, entretanto, os efeitos positivos são limitados e não-duradouros (CASSEB 

et al., 1997). Embora nenhum tratamento seja considerado plenamente satisfatório, a 

PET/MAH pode ser tratada como outras doenças imunológicas do sistema nervoso, através da 

administração de corticosteróides orais, a fim de atenuar as limitações funcionais 

consequentes à mielopatia (HARRINGTON et al., 1991; WACLAWIK et al., 1996; 

HANAKAWA et al., 1998; PROIETTI et al., 2005). 

Já a LLTA só deve ser submetida ao tratamento quando presente nas formas aguda e 

linfomatosa, as quais são tratadas com quimioterapia e apresentam resultados limitados 

(JACOB et al., 2008). As combinações quimioterápicas padrão, particularmente as utilizadas 

para o tratamento de linfomas agressivos não-Hodgkin ou leucemias linfoblásticas agudas não 

têm mostrado resultados satisfatórios (KAWASAKI et al., 1990; TSUKASAKI et al., 1993; 

FIELDS, 2008). Dessa forma, novos protocolos terapêuticos com diferenciação entre as 

formas aguda e linfomatosa são requeridos (NAGAI et al., 1995; SAARLOOS et al., 1995; 

FOX et al., 1996). 

 

3.6.2.Prevenção 

Uma vez que não há terapia curativa, as intervenções do sistema de saúde pública, tais 

como aconselhamento e educação das populações de risco, são de fundamental importância. 

A prevenção da infecção por HTLV inclui medidas comportamentais e individuais, tais como 

uso de preservativos, retardo da vida sexual, uso de agulhas limpas por usuários de drogas 

injetáveis e evitar múltiplos parceiros sexuais (VRIELINK e REESINK, 2004). Medidas 

adicionais devem ser implementadas para reduzir a transmissão vertical, através do 
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diagnóstico precoce da infecção e substituição do aleitamento por outras formulações, e a 

transmissão via transfusão sanguínea, através do desenvolvimento de métodos de diagnósticos 

mais sensíveis e confiáveis (MANNS et al., 1999; POIESZ et al., 2003). 

Diante do elevado número de infectados e da severidade das doenças associadas à 

infecção por HTLV, o desenvolvimento de uma vacina eficiente é requerido. Diversos fatores 

favorecem seu desenvolvimento, tais como a baixa variabilidade antigênica do vírus, a 

imunidade natural induzida em humanos e o sucesso exibido pela vacinação experimental 

com antígenos do envelope viral em modelos animais (FIELDS, 2008). Alguns estudos com 

vacinas de subunidades, contendo peptídeos sintéticos correspondentes às regiões 

neutralizantes de Env, exibiram algum sucesso (BABA et al., 1995; KARIYA et al., 1996; 

KOBAYASHI et al., 2006). Entretanto, tais formulações não foram capazes de induzir uma 

resposta imune suficiente potente contra o vírus, provavelmente porque a resposta humoral 

contra a proteína Env é primariamente dirigida contra epítopos conformacionais (HADLOCK 

et al., 1999). Assim, é desejável que uma vacina protetora contra HTLV seja capaz de induzir 

tanto anticorpos neutralizantes como imunidade celular específica. Para tanto, essa vacina 

deverá conter sequências codificantes completas das proteínas Env e gag (KOBAYASHI et 

al., 2006; FIELDS, 2008).  

 

3.7. Diversidade Genética 

O HTLV é membro da mesma família do HIV, Retroviridae, e dentro da qual, é 

classificado no gênero Deltaretroviridae, caracterizado por provocar desordens 

linfoproliferativas e neurodegenerativas em bovinos e humanos (FIELDS, 2008). 

Apesar da alta taxa de erro na replicação viral e dos altos níveis de provírus nas células 

infectadas, o HTLV apresenta relativamente baixa variabilidade intra e inter-sequências 

(GESSAIN et al., 1992), provavelmente refletindo a expansão clonal dos linfócitos infectados 

(WATTEL et al., 1995). Com base nas diferenças entre as sequências do DNA proviral da 

sequência do gene Env e das longas regiões terminais repetidas (LTR) de isolados humanos, 

o HTLV tem sido classificado em diversos tipos e subtipos (SLATTERY et al., 1999). 

Dessa forma, quatro diferentes tipos de HTLV foram identificados, HTLV-1, HTLV-2, 

HTLV-3 e HTLV-4, dentre os quais, apenas os tipos 1 e 2 estão associados à patologias em 

humanos (FIELDS, 2008). Análises filogenéticas das sequências globalmente distribuídas do 

tipo HTLV-1 identificaram seis subtipos: o subtipo 1a, também conhecido como cosmopolita, 

o qual é encontrado em todas as áreas endêmicas; 1b (África Central); 1c (Austrália, 
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Melanésia); 1d (África Central); 1e (África Central e do Sul) e 1f (Congo) (SEIKI et al., 1982; 

GESSAIN et al., 1991; SHERMAN et al., 1992; SLATTERY et al., 1999). 

As sequências de HTLV-1 podem ainda ser comparadas ao vírus T-linfotrópico de 

símios tipo 1 (STLV-1), isolado de espécies de primatas não-humanos (VANDAMME et al., 

1994). A co-existência dos vírus HTLV-1 e STLV-1 na mesma região geográfica sugere 

múltiplos episódios de transmissão de primatas não-humanos para humanos, e provável 

origem africana do HTLV-1 (KORALNIK et al., 1994; VANDAMME et al., 1994; 

MAHIEUX et al., 1997). A baixa variabilidade da sequência proviral do HTLV-1 associada 

às migrações relativamente recentes de humanos infectados, podem explicar a natureza 

cosmopolita do subtipo HTLV-1a. Sua ampla difusão geográfica provavelmente ocorreu 

através das viagens européias de descoberta, do tráfico de escravos ou outras migrações 

humanas (Figura 24) (YANAGIHARA et al., 1995). 

Em relação ao HTLV-2, quatro subtipos são identificados, 2a, 2b, 2c e 2d, os quais têm 

sido associados com populações específicas ou com comportamentos específicos de risco 

(Figura 25) (EIRAKU et al., 1996; MURPHY et al., 1998; LIU et al., 2001; ISHAK et al., 

2003). A despeito dessas observações, a subtipagem do HTLV tem tido pouca significância 

em estudos epidemiológicos, uma vez que a grande maioria das infecções é causada pelo 

subtipo cosmopolita HTLV-1a (EHRLICH et al., 1992; GESSAIN et al., 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Distribuição global dos subtipos de HTLV-1. O HTLV encontra-se amplamente disseminado 

em todo o mundo e apresenta uma distribuição bastante heterogênea de seus subtipos, de acordo com a 

região geográfica. O subtipo 1a está presente em todas as regiões endêmicas, Ásia, Europa, América 

Central e do Sul. O subtipo 1c, por sua vez, é encontrado na Oceania, enquanto os subtipos 1b, 1d, 1e e 1f 

são prevalentes no continente africano. Fonte: Adaptado de Lima, 2006. 
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3.8. O Vírus Linfotrópico de Células T Humanas (HTLV) 

3.8.1. A partícula viral 

A partícula viral do HTLV (Figura 26) apresenta simetria icosaédrica e 

aproximadamente 100 nm de diâmetro (LOUREIRO, 2008). A partícula é envolvida por um 

envelope lipídico, o qual apresenta estruturas oligoméricas das proteínas de superfície (gp46) 

e transmembranar (gp21). Na face interna do envelope lipídico, encontra-se a proteína de 

matriz (p19). Esta proteína, por sua vez, envolve o capsídeo viral, o qual é composto pela 

proteína p24, dentro do qual estão contidas duas fitas idênticas de RNA genômico, bem como 

as enzimas virais Protease (PR), Integrase (IN) e Transcriptase Reversa (RT) (FIELDS, 2008). 

 

 

 

 

 

Figura 25: Distribuição global dos subtipos de HTLV-2. Assim como o HTLV-1, o HTLV-2 apresenta-

se amplamente distribuído. Entretanto, sua presença está associada a grupos específicos, de modo que este 

tipo viral apresenta endemicidade entre usuários de drogas da América do Norte e Europa, e entre 

populações indígenas da África e das Américas Central e do Sul. Fonte: Adaptado de Lima, 2006.  

 

 

 

 

Figura 26: Representação da partícula viral madura do HTLV. O envelope viral é derivado da membrana da 

célula hospedeira, e possui as proteínas gp46 (proteína de superfície) e gp21 (proteína transmembrana). O 

envelope envolve o capsídeo, formado pela proteína p24, o qual, por sua vez, envolve o nucleocapsídeo, no qual 

estão contidos o RNA viral e as demais proteínas virais, tais como a transcriptase reversa. Fonte: Adaptado de 

http://arapaho.nsuok.edu/~castillo/Cell-mediateddeficiency.html 
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3.8.2. Organização Genômica 

O HTLV possui um genoma relativamente pequeno (9 kb), entretanto, similarmente ao 

HIV, expressa múltiplos produtos gênicos a partir de ambas as fitas do seu genoma e através 

de eventos complexos de processamento de seus mRNAs (Figura 27) (LEE et al., 1984; NAM 

et al., 1988; PAINE et al., 1994; FEUER e GREEN, 2005; BOXUS e WILLEMS, 2009). Em 

adição aos genes estruturais e enzimáticos essenciais dos retrovírus, Gag, Pol e Env, há uma 

região única situada na porção 3’ do seu genoma, a qual não é encontrada em outros retrovírus. 

Por causa de sua função inicialmente desconhecida, essa região recebeu a denominação de 

região pX, onde são encontradas pelo menos quatro ORFs sobrepostas (FIELDS, 2008). 

Dentre estas, as ORFs III e IV codificam as proteínas regulatória da transcrição (Rex) e 

transativadora (Tax), respectivamente (BOXUS e WILLEMS, 2009). Embora as organizações 

genômicas dos dois tipos de HTLV sejam semelhantes, análises de RT-PCR revelaram que as 

ORFs I e II do HTLV-1 codificam as proteínas acessórias p12/p17 e p13/p30, 

respectivamente, enquanto as ORFs I, II e V de HTLV-2 codificam as proteínas acessórias 

p10, p28 e p11 (FEUER e GREEN, 2005). Em adição, a região 3-LTR do genoma de HTLV 

codifica ainda a proteína regulatória transcricional HBZ (GAUDRAY et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Organização genômica do HTLV. O genoma de HTLV apresenta diversas ORFs sobrepostas, as 

quais codificam para as proteínas env, gag, pol e pro, além das proteínas regulatórias Tax, Rex e HBZ. Além 

dessas, proteínas acessórias são traduzidas a partir de mRNAs menores, tais como p12, p13 p30 (HTLV-1) e p10, 

p11 e p28 (HTLV-2). O DNA proviral com os LTRs e os transcritos não-processados e processados são mostrados 

em escala. As linhas pontilhadas representam os íntrons, enquanto as linhas contínuas, os éxons.  Os sítios 

doadores de “splicing” são indicados por setas não preenchidas, enquanto os principais sítios aceptores de 

“splicing” são indicados por setas preenchidas. Os números representam as posições nucleotídicas relativas ao 

RNA viral. Fonte: Kannian et al., 2010.  
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3.8.2.1. Regiões Longas Repetidas 

Assim como outros retrovírus, o genoma do HTLV é flanqueado por duas regiões 

longas repetidas (LTR) nas extremidades 3’ e 5’. A LTR de HTLV é dividida em três regiões, 

U3, R e U5, as quais contêm elementos de ação cis essenciais para a expressão gênica 

(BOXUS e WILLEMS, 2009). A região U3 contém sequências que controlam a transcrição 

do provírus, como o elemento 1 de resposta à Tax (TRE-1), além do sinal de poliadenilação 

AATAAA (FIELDS, 2008). As regiões R e U5 são incomumente longas, se comparadas a 

outros retrovírus, e originam a sequência líder codificada na extremidade 5’ dos mRNAs. 

Múltiplos fatores ligam-se a diferentes regiões das LTRs, a fim de regular a transcrição. 

Dentre estas interações, a mais importante parece ser a interação entre a proteína de ligação ao 

elemento de resposta ao AMP cíclico/fator de ativação da transcrição (CREB/ATF) e a região 

TRE-1. Há ainda um segundo elemento de resposta à Tax (TRE-2), ao qual ligam-se os 

fatores transcricionais Sp1, Ets1, Myb e Tif-1. A ligação cooperativa de Tax a outras 

proteínas no promotor pode proporcionar sua interação com fatores de transcrição basal 

adicionais, tais como CBP, TFIIA e TFIID (DUVALL et al., 1995; KWOK et al., 1996). É 

importante lembrar que o LTR se caracteriza por ser a região do genoma viral na qual se 

detecta o maior número de variações genéticas, no entanto, as regiões acima descritas, por 

possuírem caráter regulatório, são altamente conservadas (LIMA, 2006; FIELDS, 2008). 

 

3.8.2.2. Proteínas Regulatórias e Acessórias 

O genoma de HTLV codifica três proteínas regulatórias, Tax, Rex e HBZ, as quais são 

fundamentais para a eficiente transcrição e transporte do RNA viral. Tax é a proteína 

transativadora responsável pelo aumento da taxa de transcrição mediada por LTR (CANN et 

al., 1985) e pela modulação da transcrição de numerosos genes celulares e virais envolvidos 

na proliferação, diferenciação, controle do ciclo celular e reparo do DNA (MULLOY et al., 

1998; SCHMITT et al., 1998; KASHANCHI e BRADY, 2005; BOXUS et al., 2008). O 

potencial oncogênico de Tax é evidenciado por seus efeitos na proliferação de linfócitos, 

produção de anormalidades no DNA celular e a consequente promoção da transformação das 

células T humanas pelo HTLV (GRASSMANN et al., 1992; ROSS et al., 2000; FEUER e 

GREEN, 2005; KANNIAN e GREEN, 2010). Já a proteína Rex é análoga à proteína Rev de 

HIV (KASHANCHI e BRADY, 2005), e similarmente atua pós-transcricionalmente pela 

ligação preferencial a mRNAs virais contendo íntrons, estabilizando-os e exportando-os do 

núcleo para o citoplasma (YOUNIS e GREEN, 2005). 
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O genoma proviral codifica ainda diversas isoformas do fator básico zíper de leucina 

(HBZ ou bZIP), a partir de diferentes mRNAs alternativamente processados (GAUDRAY et 

al., 2002). HBZ atua como um regulador negativo da transativação viral mediada por Tax, 

além de modular a via do fator de transcrição AP1, através da interação com os fatores 

celulares JunB, c-Jun, JunD, CREB e proteína ligante de CREB (CBP)/p300 (Figura 28) 

(BASBOUS et al., 2003; THEBAULT et al., 2004; CLERC et al., 2008). A expressão de HBZ 

também guia uma via crucial na proliferação de células T, através do aumento da transcrição 

dos genes E2F1 (SATOU et al., 2006; LEMASSON et al., 2007; ARNOLD et al., 2008). 

Inversamente, o silenciamento de HBZ em camundongos diminui a proliferação das células T 

infectadas e sua habilidade em formar tumores sólidos (ARNOLD et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

As proteínas acessórias p12/p8 e p30/p13 não são requeridas na imortalização celular 

mediada pelo HTLV, entretanto, são essenciais para a iniciação da infecção e estabelecimento 

da persistência viral em modelos animais (BARTOE et al., 2000; VALERI et al., 2010). As 

proteínas acessórias podem ainda guiar uma via na regulação gênica, contribuir para a 

infecção produtiva dos linfóticos T quiescentes in vitro e promover o escape imunológico 

viral (ALBRECHT et al., 2000; ZHANG et al., 2000; YOUNIS et al., 2004; NICOT et al., 

2005; FUKUMOTO et al., 2009). 

Figura 28: Efeitos da proteína HBZ do HTLV. A tradução de HBZ resulta em efeito tanto celulares como 

virais. HBZ pode acentuar a produção do fator de transcrição E2F1, induzindo a entrada da célula no ciclo 

mitótico e a consequente proliferação das células infectadas. HBZ pode ainda interagir com os fatores de 

transcrição c-Jun, JunB e JunD a fim de modular a via do fator AP1 e regular a expressão de genes da célula 

hospedeira. A atuação de HBZ como fator negativo da transativação mediada por Tax ocorre através da sua 

dimerização com CREB2, a qual fica impossibilitada de associar-se à Tax. Fonte: Adaptado de Matsuoka et al., 

2007.  

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

3.8.2.3. Proteínas Estruturais e Enzimáticas 

Os genes codificantes de proteínas estruturais e enzimáticas de HTLV, gag, pol, env e 

pr, são similares aos genes correlatos de HIV tanto no processamento das suas poliproteínas 

precursoras como na estrutura dos seus produtos maduros. Assim como no HIV, o primeiro 

gene da organização genômica do HTLV é o gene gag. A tradução de gag resulta em um 

polipeptídeo precursor de 55 kDa (p55), o qual é subsequentemente clivado para dar origem 

às proteínas maduras: matriz - MA (p19), capsídeo – CA (p24) e nucleocapsídeo – NC (NC) 

(FIELDS, 2008). A proteína MA é pós-transcricionalmente modificada e contém uma 

molécula de ácido mirístico na sua porção N-terminal, de modo a permitir que o polipeptídeo 

precursor seja capaz de alvejar a superfície interna da membrana celular, permitindo o efetivo 

brotamento das partículas virais das células infectadas (HAYAKAWA et al., 1992).  

A segunda ORF do genoma viral corresponde à região codificante da enzima protease 

(PR), a qual está sobreposta às ORFs de gag e pol. A síntese desta enzima, como parte da 

poliproteína precursora de gag, requer um frameshift ribossomal (NAM et al., 1988; NAM et 

al., 1993). Similarmente ao HIV, a protease de HTLV torna-se madura através de auto-

clivagem, e é responsável pelo processamento dos produtos maduros de gag e pol e pelo 

processo de maturação da partícula viral, logo após o brotamento da célula infectada (Figura 

29) (SHUKER et al., 2003; FIELDS, 2008). 

 

 

 

 

 

O terceiro gene da organização genômica do HTLV é o gene pol, o qual codifica duas 

enzimas essenciais à replicação viral: a transcriptase reversa, associada à função RNaseH, e a 

integrase (LIMA, 2006). O último gene estrutural do genoma do HTLV é o gene env, cujo 

Figura 29: Estrutura dos virions de HTLV nos estados imaturo e maduro. Nos virions imaturos (à esquerda), 

os precursores de Gag estão alinhados em hastes no centro de um círculo, com o domínio MA N-terminal 

(marrom) associado aos lipídios virais e o C-terminal (verde) se projetando para o centro do virion. A clivagem 

de Gag pela Pro libera CA e NC da sua ligação aos lipídios e permite que CA forme uma cápsula ao redor do 

complexo NC-RNA. Fonte: Swiss Institute of Bioinformatics, 2010.  
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produto inicial de tradução é uma glicoproteína precursora de aproximadamente 69 kDa, a 

qual é processada proteoliticamente para originar as glicoproteínas de superfície (gp46) e 

transmembranar (gp21) (FIELDS, 2008). 

 

3.8.3. Replicação 

A infecção pelo HTLV tem início quando o vírus invade novas células alvo, as células 

T CD4+, T CD8+ e DC (KOYANAGI et al., 1993; HANON et al., 2000). A transmissão 

eficiente exige o contato célula-célula, polarização do centro de organização de microtúbulos 

(MTOC), o qual é ativado por Tax, e a formação da sinapse virológica, permitindo a entrada 

das proteínas e RNA genômico virais na nova célula (MAJOROVITS et al., 2008). Esse 

processo requer a fusão das membranas viral e celular, através da interação das proteínas do 

envelope da partícula viral com receptores na superfície da célula alvo (Figura 30). Durante a 

fase inicial de ligação, a gp46 interage com o receptor primário, o proteoglicano sulfato de 

heparan - HSPG, através de sua porção C-terminal, permitindo sua ligação à superfície celular. 

Isso aumenta a concentração local de gp46 e, assim, aumenta a probabilidade de interações 

com a neurofilina 1 - NRP-1 (TAKENOUCHI et al., 2007). Os complexos HSPG/gp46 

interagem então com NRP-1, disparando uma mudança conformacional na gp21, que expõe a 

região necessária para a ligação ao receptor de fusão, o transportador de glicose ubíquo 1 - 

GLUT1. Finalmente, a interação entre gp21 e GLUT1 dispara o processo de fusão das 

membranas viral e celular (TAKENOUCHI et al., 2007; GHEZ et al., 2010). 

 

 

 

 

 

Figura 30: Representação esquemática das interações entre a proteína Env de HTLV e os receptores 

celulares. 1 – A interação entre HSPG e a proteína de superfície do envelope, gp46, permite a ligação inicial e 

concentração de virions na superfície celular; 2 – HSPG facilita o recrutamento de Env (gp46) para NRP-1; 3 – Env 

interage com NRP-1, e esta ligação é estabilizada por HSPG; 4 – A interação entre Env e NRP-1 induz uma 

mudança conformacional que expõe o peptídeo de fusão da proteína transmembrana (gp21) do envelope (não 

mostrado). Uma pequena proteína adaptadora, GLUT1CBP, pode interagir com NRP-1 e GLUT1 a fim de 

estabilizar o complexo receptor. Fonte: Adaptado de Ghez et al., 2010.  
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Após a etapa de fusão, a partícula viral é liberada no citoplasma celular e, em seguida, 

sofre desencapsulamento com consequente liberação do seu conteúdo. O RNA viral é então 

reversamente transcrito em DNA fita dupla através da ação da transcriptase reversa 

(IGAKURA et al., 2003). Este DNA fita dupla é, em seguida, transportado ao núcleo, onde 

será integrado ao cromossomo da célula hospedeira pela ação da enzima viral integrase, 

assumindo a forma de provírus. Este contém o promotor, e outros elementos acentuadores, 

necessários ao início da transcrição do genoma viral a partir da 3-LTR (KANNIAN e GREEN, 

2010). Os primeiros mRNAs transcritos são as sequências codificantes das proteínas 

regulatórias da replicação viral, Tax e Rex. Após a tradução e o acúmulo da proteína Rex, esta 

é translocada de volta para o núcleo, a fim de mediar o transporte dos mRNAs genômicos 

para o citoplasma, onde serão também traduzidos em proteínas virais, propiciando a formação 

de novas partículas. Estas emergem da superfície celular por brotamento, carregando consigo 

parte da membrana celular bilipídica como constituinte do seu envelope (LOUREIRO, 2008). 

O ciclo replicativo completo do HTLV é mostrado na figura 31. 
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3.9. Desenvolvimento e validação de kits de diagnóstico das infecções por 

HIV e HTLV  

  

O diagnóstico e o monitoramento das infecções por HIV e HTLV constituem um dos 

principais elementos para o controle destas epidemias (BURGISSER et al., 2000; 

MYLONAKIS et al., 2000; DE BAAR et al., 2001; PASCUAL et al., 2002). Entretanto os 

métodos de diagnóstico atualmente disponíveis se restringem a testes imunoenzimáticos e 

Figura 31: Ciclo replicativo do HTLV. As infecções produtivas do HTLV se iniciam com a adsorção dos vírus à 

superfície celular, com a consequente interação com os receptores HSPG, GLUT1 e NRP-1. Após a fusão das 

membranas e entrada do vírus, ocorre desencapsulamento dos virions e a liberação do RNA viral. A transcrição 

reversa ocorre no citoplasma, e o produto de DNA fita dupla é então transportado para o núcleo, onde a integração 

ao DNA cromossomal é mediada pela integrase. O DNA integrado serve como molde para a produção de mRNAs, 

os quais são traduzidos em proteínas virais. Em seguida, ocorre o brotamento das partículas virais imaturas. A 

subsequente proteólise, pela protease, gera as partículas maduras contendo o core condensado característico. 

Fonte: Adaptado de https://www.qiagen.com/geneglobe/pathwayview.  
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detecção de ácidos nucléicos virais, cuja execução requer muito tempo, além de laboratórios e 

mão-de-obra especializados. Estas limitações se refletem no alto custo final dessas 

tecnologias e na impossibilidade do uso das mesmas na rotina laboratorial e de pesquisa 

(SUTTHENT et al., 2003; RESPESS et al., 2005; FISCUS et al., 2006; TEHE et al., 2006; 

KIM et al., 2008). No Brasil, a realidade do sistema de saúde torna-se ainda mais delicada, 

uma vez que 90% dos testes de diagnóstico para HIV/AIDS e HTLV são importados 

(GADELHA et al., 2008), resultando no gasto de 40 bilhões de dólares por ano apenas com a 

importação de reativos para diagnóstico, segundo dados do BNDES. Esse cenário estimula o 

desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico alternativas, tais como os imunoensaios 

baseados na tecnologia de Cytometric Bead Array, ou microarranjos líquidos. 

Os imunoensaios baseados em microarranjos líquidos permitem análises qualitativas e 

quantitativas de múltiplos alvos com uma combinação única de características, incluindo 

capacidade de realização em larga escala, pequeno volume de amostra, alta reprodutibilidade, 

alta sensibilidade e uma ampla variação dinâmica (CONNOLLY et al.; YAN et al., 2005). 

Esse sistema é uma plataforma aberta para análise de diferentes interações moleculares e tem 

sido usado para a detecção de diversas moléculas, desde citocinas (FULTON et al., 1997; 

BENECKY et al., 1998; BELLISARIO et al., 2000; PRABHAKAR et al., 2002) até 

polimorfismos únicos de ácidos nucléicos (DUNBAR et al., 2003; LEE et al., 2004; 

DUNBAR, 2006; FLAGELLA et al., 2006; SCHMITT et al., 2006; KALOGIANNI et al., 

2007). Também tem sido utilizado como ferramenta de triagem de anticorpos contra vírus 

(MCHUGH et al., 1988; SCILLIAN et al., 1989; BELLISARIO et al., 2001; WONG et al., 

2003; FAUCHER et al., 2004; WONG et al., 2004; DIAS et al., 2005; JOHNSON et al., 

2007), bactérias (JANI et al., 2002; LAL et al., 2004), fungos (BURANDA et al., 2001) e 

protozoários (FOTI et al., 2009), bem como autoanticorpos (MARTINS et al., 2004). 

Nesse sistema, microesferas de poliestireno coradas internamente com corantes 

fluorescentes atuam como suporte sólido para a ligação covalente de diferentes moléculas-

alvo, sejam elas anticorpos, antígenos, peptídeos ou ácidos nucléicos (STAROS et al., 1986; 

GRABAREK e GERGELY, 1990; BELLISARIO et al., 2001; NYMAN et al., 2002; 

DESILVA et al., 2003; DUNBAR et al., 2003; BIAGINI et al., 2004; WITT et al., 2004; 

EASTMAN et al., 2006; QIAGEN, 2006; ONDOA et al., 2009). As microesferas são então 

incubadas com as amostras em análise, e a ocorrência da reação de ligação é identificada e 

quantificada através de um citômetro de fluxo modificado - Luminex® (JOOS et al., 2002; 

DUNBAR et al., 2003; FOTI et al., 2009). 
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A utilização da tecnologia de microarranjos líquidos para a detecção de anticorpos 

anti-HIV em amostras clínicas tem sido relatada por um restrito número de autores 

(BELLISARIO et al., 2001; FAUCHER et al., 2004), os quais empregaram as proteínas 

gp160, gp120 e p24 do vírus HIV-1, como antígenos acoplados às microesferas. Os resultados 

obtidos mostraram-se bastante promissores, exibindo aumento da sensibilidade do teste, em 

comparação aos ELISAs convencionais. Entretanto, este desenho de ensaio ainda não é 

adequado à realidade brasileira, em função principalmente da necessidade de importação dos 

insumos comerciais, como por exemplo, os antígenos recombinantes. 

A produção de antígenos virais recombinantes é, por sua vez, uma tarefa bastante 

árdua devido à dificuldade de expressão de proteínas virais em sistemas bacterianos, 

principalmente em função da grande diferença entre os codon usages entre vírus e bactérias 

(AKASHI, 2001; GROTE et al., 2005; KANEKIYO et al., 2005; BAHIR et al., 2009; VIANA, 

2009). Os patógenos, especialmente os vírus, estão sujeitos a fortes pressões seletivas para 

conservar códons raros, de tal forma que a manutenção destes códons na sequência alvo 

geralmente leva à tradução sub-ótima da sequência, má incorporação de aminoácidos ou 

terminação prematura da tradução (CALDERONE et al., 1996; RAMAKRISHNA et al., 2004; 

GROTE et al., 2005). Para contornar este problema é possível otimizar a sequência de DNA 

viral, redesenhando-a e substituindo os códons virais pelos respectivos códons 

preferencialmente utilizados em bactérias, sem, contudo, alterar a sequência final de 

aminoácidos da proteína codificada. A otimização de parâmetros adicionais, como conteúdo 

de GC, sítios internos de restrição, motivos repetitivos de DNA e estruturas secundárias do 

mRNA, pode permitir níveis ainda mais elevados de expressão protéica (SEMON et al., 2005; 

BURGESS-BROWN et al., 2008; BAHIR et al., 2009). 

A produção de antígenos recombinantes, para serem incorporados a novos kits 

diagnósticos baseados na tecnologia de microarranjos líquidos, é uma das linhas de pesquisa 

desenvolvidas no Laboratório de Virologia e Terapia Experimental do Centro de Pesquisas 

Aggeu Magalhães/FIOCRUZ. Esta iniciativa faz parte de uma rede maior integrada ao projeto 

“Instituto Nacional de Inovação em Diagnósticos para a Saúde Pública (INDI-SAÚDE)”, sob 

coordenação do Dr. Samuel Goldenberg (Instituto Carlos Chagas – ICC/FIOCRUZ). O 

projeto INDI-SAÚDE tem como finalidade desenvolver plataformas de diagnóstico e 

nacionalizar insumos e sistemas de diagnóstico, relevantes para a saúde pública brasileira. O 

primeiro protótipo que INDI-SAÚDE visa desenvolver está relacionado à resolução 153/04 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, a qual determina que a habilitação e a 

liberação de bolsas de sangue são dependentes do diagnóstico negativo para Sífilis, doença de 
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Chagas, Hepatites B/C, HTLV-1/2 e HIV-1/2. Assim, neste trabalho foi realizada a 

otimização de sequências codificantes das proteínas gp160 e p24 dos vírus HIV-1 e 2 e das 

proteínas gp46 e p24 de HTLV-1 e -2 isolados no Brasil, bem como a construção e otimização 

de sequências codificantes de antígenos truncados das mesmas proteínas. Os antígenos foram 

produzidos em sistemas bacterianos e avaliados quanto ao seu potencial imunogênico, assim 

como quanto à sua especificidade e sensibilidade em ensaios com base na tecnologia de 

microarranjos líquidos. A produção e validação de antígenos recombinantes é o principal 

objetivo deste trabalho, visando à incorporação dos antígenos produzidos aos kits de 

multidiagnóstico que vêm sendo desenvolvidos pelo Insituto INDI-SAÚDE. 
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44..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

  

44..11..  OObbjjeettiivvoo  GGeerraall  

 Produzir antígenos sintéticos do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e do Vírus 

Linfotrópico de Células T Humanas (HTLV) capazes de serem reconhecidos por anticorpos 

específicos presentes em soros de pacientes infectados. 

  

44..22..  OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss  

1. Selecionar, em bancos de dados públicos, regiões de aminoácidos potencialmente 

imunogênicas dos vírus HIV e HTLV; 

2. Otimizar as sequências de DNA que codificam as regiões selecionadas; 

3. Construir vetores procarióticos de expressão, codificando os genes sintéticos, a fim 

de produzir os respectivos antígenos na forma de proteínas de fusão com cauda de 

histidina; 

4. Produzir os antígenos de HIV e HTLV em bactérias e purificá-los através de 

cromatografia de afinidade; 

5. Validar a imunogenicidade, especificidade e sensibilidade dos antígenos produzidos 

através de ensaios de microarranjos líquidos, utilizando painéis de soros nacionais e 

internacionais como referência. 
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55..  MMeettooddoollooggiiaa  

 

 

5.1. Seleção das sequências e construção dos antígenos recombinantes 

 Sequências codificantes de aminoácidos das proteínas p24 e Env de HIV-1/2 e p24 e 

gp46 de HTLV-1/2, isoladas exclusivamente no continente sul-americano, foram obtidas a 

partir do banco de dados Los Alamos, gerido pelo “National Institutes of Health” – NIH, e a 

partir do banco de dados “National Center for Biotechnology Information” – NCBI. As 

regiões genômicas obtidas foram alinhadas, utilizando-se o algoritmo MultAlin (CORPET, 

1988), o qual permitiu a geração de sequências consenso específicas. As sequências consenso 

obtidas foram então submetidas à busca por homologia, utilizando-se o algoritmo Blast-p 

(ALTSCHUL, 1991; HENIKOFF e HENIKOFF, 1992; GISH e STATES, 1993; ALTSCHUL 

et al., 1994; STATES e GISH, 1994). As regiões que, após o alinhamento, apresentaram uma 

identidade maior que 90% foram analisadas quanto aos seus perfis de hidrofilicidade Kyte-

Doolitle (http://www.expasy.ch/tools/protscale.html “window = 21”) e as regiões de maior 

hidrofobicidade foram excluídas. As regiões hidrofílicas (mais prováveis epítopos de células 

B) foram intercaladas por uma sequência espaçadora de DNA (GGACCCGGGCCTGGG - 

(LIVINGSTON et al., 2002)) com a finalidade de evitar a formação de neoepítopos 

imunogênicos inespecíficos, a partir da fusão das regiões selecionadas. Além de antígenos 

truncados, antígenos recombinantes completos, ou seja, codificando as proteínas p24 e Env de 

HIV-1/2 e p24 e gp46 de HTLV-1/2 inteiras, também foram produzidos, a partir das 

sequências apresentando mais que 90% de identidade com a sequência consenso. As 

sequências gênicas de escolha encontram-se listadas na tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Otimização e síntese das sequências de DNA para expressão em células 

procarióticas 

 As construções antigênicas obtidas foram otimizadas, para a expressão em Escherichia 

coli, através do algoritmo genético do programa LETO 1.0 (Entelechon®). Utilizando este 

HIV 1-2 HTLV 1-2 

     p24 HIV-1 Completa      p24 HTLV-1 Completa 

     p24 HIV-2 Completa      p24 HTLV-2 Completa 

     p24HIV Hidrofílica/Híbrida      p24 HTLV Hidrofílica/Híbrida 

     Env HIV-1 Completa      gp46 HTLV-1 Completa 

  Env HIV-1 Hidrofílica      gp46 HTLV-1 Hidrofílica 

     Env HIV-2 Completa      gp46 HTLV-2 Completa 

     Env HIV-2 Hidrofílica      gp46 HTLV-2 Hidrofílica 

Tabela 2: Lista das sequências gênicas codificantes de antígenos dos vírus HIV-1/2 e HTLV-1/2 
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algoritmo é possível desenhar sequências sintéticas de DNA, codificando para cada proteína, 

com o intuito de melhorar sua expressão no organismo alvo (levando-se em consideração 

diversos parâmetros biológicos, simultaneamente). As discrepâncias entre os codon usages 

dos vírus e das células bacterianas são minimizadas, através de mutações silenciosas pontuais, 

capazes de alterar os códons sem, contudo, alterar a sequência final de aminoácidos. Desta 

forma, as sequências sintéticas de DNA são compostas pelos códons preferencialmente 

utilizados pelo organismo alvo (bactérias). Outros parâmetros como estrutura secundária do 

mRNA, distribuição do conteúdo de GC, sequências longas repetitivas de DNA, motivos 

repetitivos de DNA e presença/ausência de sítios específicos de restrição, também foram 

ajustados para permitir um aumento significativo nos níveis de expressão das proteínas virais, 

em células procarióticas, além de permitir as estratégias de clonagem estabelecidas. 

 As sequências otimizadas foram, em seguida, fusionadas a dois sítios múltiplos de 

clonagem: 5’ (Hind III, Xho I, Nde I e Spe I) e 3’ (Sap I, Not I e Nco I), e enviadas para a 

síntese comercial (Geneart®), sendo em seguida subclonadas no vetor procariótico de 

expressão pRSETA (Invitrogen®). 

 

5.3. Construção dos vetores de expressão 

5.3.1. Preparação de bactérias competentes 

A fim de introduzir o DNA recombinante nas células procarióticas, bactérias 

Escherichia coli, linhagens BL21 Star e TG1 (Invitrogen®), foram tornadas competentes, 

para a recepção de plasmídeos exógenos, através de tratamento à base de cátions bivalentes 

(Ca
++

 e Mg
++

). As bactérias foram inoculadas em placa de Petri contendo meio Luria-Bertani - 

LB puro e incubadas à 37°C por 14 horas. Uma colônia isolada foi selecionada, inoculada em 

20mL de meio LB puro e incubada à 37°C sob agitação orbital de 200 Rotações Por Minuto – 

RPM, por 16 horas. Em seguida, 3mL deste pré-inóculo foram transferidos para 250mL de 

meio LB puro e crescido à 37°C, 160 RPM, até atingir a densidade óptica – OD de 0.5 (~ 2 x 

10
8
 células/mL) no comprimento de onda de 600nm. A cultura foi incubada no gelo durante 1 

hora e, em seguida, centrifugada à 4°C, 5.500 RPM, por 5 minutos. O pellet de células foi 

ressuspendido em 30mL de solução 100mM CaCl2 gelada. Após 30 minutos de incubação no 

gelo, e nova centrifugação à 4°C, 5.000 RPM, por 7 minutos, o pellet foi ressuspendido em 

5mL de solução 100mM CaCl2 gelada, acrescida de 15% Glicerol, aliquotado e armazenado à 

-80°C. 
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5.3.2. Preparação do vetor de expressão 

As sequências que codificam para os antígenos selecionados foram clonadas no vetor 

pRSETA [Figura 32 (Invitrogen®)]. Este vetor possui uma sequência que codifica um 

peptídeo de fusão formado por seis histidinas, as quais funcionam como domínio de ligação a 

metais como o níquel. O gene clonado foi inserido posteriormente a este peptídeo, permitindo 

a expressão das proteínas fusionadas a uma cauda de 6 histidinas na porção N-terminal. Uma 

alíquota de 50µL de células competentes TG1 foi transformada, por choque térmico, com 

25µL de tampão de transformação (5mM MgCl2, 5mM Tris-HCl pH 7.4) e 5µL (2.5µg) do 

vetor pRSETA. As bactérias foram semeadas em placa de meio LB sólido suplementado com 

ampicilina na concentração de 50mg/mL (LB-AMP), e três colônias foram selecionadas para 

inóculo em 2mL de meio LB-AMP. Após 16 horas de crescimento à 37°C e 150 RPM, 1.5mL 

de cada cultura foi centrifugado (13.200 RPM por 5 minutos) visando à obtenção do 

sedimento bacteriano. A partir deste sedimento, foi realizada a extração de DNA plasmidial 

utilizando o kit QIAprep Spin Miniprep (Qiagen®), de acordo com as recomendações do 

fabricante. As minipreps foram submetidas à digestão com a enzima Nhe I (New England 

Biolabs®), em uma reação com volume final de 10µL contendo: 1X tampão de digestão, 

0.5µg do vetor e 10 Unidades - U da enzima. A digestão foi realizada à 37°C, durante 6 horas, 

e os produtos da digestão foram visualizados em gel 1% de agarose corado com brometo de 

etídio. Em seguida, o DNA digerido foi precipitado com a adição de 12µL de 5M NaCl e 

500µL de etanol 100%, seguido de incubação no gelo seco durante 30 minutos e 

centrifugação a 13.200 RPM por 10 minutos. O pellet foi liofilizado por 3 minutos e 

ressuspendido em 40µL de água Milli-Q. A esta solução foram adicionados 1X tampão de 

digestão e 10U da enzima Nco I (New England Biolabs®), seguido por incubação à 37°C por 

6 horas. Para confirmar a linearização do vetor, os produtos da digestão foram fracionados 

junto ao DNA intacto para comparação relativa de peso molecular em gel 1% de agarose, 

corado com brometo de etídio. Uma vez confirmada a identidade do vetor, o mesmo foi 

preparado em maior escala, maxiprep, utilizando o kit QIAprep Maxiprep (Qiagen®), de 

acordo com as recomendações do fabricante. O produto da Maxiprep foi quantificado por 

espectrofotometria, através de nanofotômetro (Implen®), e submetido à digestão sequencial 

com as enzimas Nhe I e Nco I. O vetor linearizado foi migrado em gel 1% de agarose, em 

seguida, purificado utilizando o kit comercial QIAEX II Gel Extraction Kit (Qiagen®), de 

acordo com as recomendações do fabricante, e quantificado através por espectrofotometria. 
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5.3.3. Preparação dos vetores contendo os genes otimizados 

 As sequências otimizadas, dos genes selecionados, foram sintetizadas comercialmente 

(Geneart®) e foram recebidas já clonadas em diversos vetores comerciais. Estes plasmídeos 

foram utilizados para transformar bactérias competentes TG1 por choque térmico. As reações 

de transformação foram realizadas para um volume final de 80µL contendo: 50µL de células 

competentes, 25µL de tampão de transformação e 5µL de cada DNA. Clones isolados foram 

selecionados de cada placa para a extração de DNA plasmidial, em média escala, utilizando o 

kit QIAprep Midiprep (Qiagen®) de acordo com as recomendações do fabricante. As 

midipreps foram submetidas a duas reações de digestão, visando tanto à subclonagem dos 

genes otimizados, como a verificação da identidade dos genes otimizados, utilizando sítios 

internos de restrição. As reações de digestão foram realizadas para um volume final de 10µL 

contendo 6.5µL de água Milli-Q, 1X tampão de digestão, 1.5µL de cada DNA e 10U das 

respectivas enzimas: Spe I, Nco I, Bgl II, Afl III, Kpn I, Pst I, Xba I e Mfe I. Os produtos das 

digestões foram migrados em gel 1% de agarose, corado com brometo de etídio, e a 

identidade de cada sequência foi analisada através do padrão de bandas gerado. Após a 

confirmação da identidade de cada gene otimizado, os mesmos foram digeridos em maior 

escala, e os fragmentos relativos a cada gene otimizado foram excisados do gel 1% de agarose 

Figura 32: Representação esquemática do vetor pRSETA. Com a finalidade de proporcionar altos níveis de 

expressão protéica, o vetor pRSETA possui o promotor forte T7, o sítio de ligação ao ribossomo (“Ribosome 

Binding Site” – RBS) e o códon de iniciação ATG. O vetor expressa uma cauda de 6 histidinas, as quais 

proporcionam fácil purificação da proteína recombinante, bem como a sua detecção através de anticorpo anti-

histidina. O gene de interesse é inserido posteriormente a este domínio, e a proteína é expressa na forma de 

proteína fusionada à cauda de histidina. Em adição, o vetor apresenta outros elementos que podem ser úteis em 

diferentes estratégias de clonagem, tais como o epítopo Xpress, e o sítio EK, os quais permitem diferentes 

sistemas de detecção da proteína e a clivagem do peptídeo de fusão, respectivamente. O vetor apresenta ainda um 

sítio múltiplo de clonagem, um gene de resistência à ampicilina e as origens pUC e f1. Fonte: Invitrogen.  
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e purificados utilizando o kit comercial QIAEX II Gel Extraction Kit (Qiagen®), de acordo 

com as recomendações do fabricante. 

 

5.3.4. Subclonagem dos genes otimizados no vetor pRSETA de expressão bacteriana 

 Os genes sintéticos purificados foram subclonados no vetor pRSETA, posteriormente 

ao peptídeo de fusão, visando à expressão das proteínas fusionadas à cauda de histidina. As 

reações de ligação entre o vetor, previamente purificado, e os genes otimizados foram 

realizadas utilizando duas quantidades diferentes dos fragmentos referentes aos genes 

sintéticos (1µL e 5µL), mantendo uma concentração definida do vetor (100ng/reação). O 

volume final da reação foi de 10µL em ambos os casos: 1µL de 10X Ligase Buffer, 1µL do 

vetor linearizado, 400U de T4 DNA Ligase (New England Biolabs®) e água Milli-Q em 

quantidade suficiente para 10µL finais. Como controle negativo, foram utilizadas reações 

contendo apenas o vetor linearizado, ou seja, sem os fragmentos sintéticos. As reações de 

ligação foram realizadas à 16°C, durante 20 horas, e foram, em seguida, utilizadas para a 

transformação de células competentes TG1, visando à confirmação das clonagens. As 

transformações foram realizadas em um volume final de 80µL contendo: 50µL de bactérias 

competentes, 25µL de tampão de transformação e 5µL de cada produto de ligação. As 

bactérias transformadas foram semeadas em placa com meio sólido LB-AMP e incubadas à 

37°C, durante aproximadamente 16 horas. Visando à confirmação das subclonagens dos 

genes otimizados no vetor pRSETA, foram selecionadas 3 colônias provenientes de cada 

ligação, para preparação de DNA plasmidial, utilizando o kit QIAprep Midiprep (Qiagen®). 

A identidade de cada gene foi analisada através de provas de digestão utilizando as enzimas 

Nde I e Nco I e as enzimas com especificidade para sítios internos de restrição. As reações de 

digestão foram realizadas à 37°C, durante 6 horas, e os produtos das mesmas foram 

fracionados em gel 1% de agarose, corado com brometo de etídio. Dos 3 clones inicialmente 

selecionados de cada sequência, apenas um foi selecionado para preparação de DNA, em 

média escala, utilizando o kit comercial QIAprep Midiprep (Qiagen®) de acordo com as 

recomendações do fabricante. 

 

5.4. Expressão e purificação das proteínas recombinantes 

 Os plasmídeos de expressão obtidos, contendo os genes otimizados, foram utilizados 

para a transformação de bactérias competentes BL21 Star (Invitrogen®). As bactérias foram 

transformadas, por choque térmico, e selecionadas em meio seletivo LB-AMP. As colônias 

isoladas de cada construção foram inoculadas em 20mL de meio LB-AMP líquido e 
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incubadas à 37°C, sob agitação (150 RPM), até ser atingida a DO de 0.5, no comprimento de 

onda de 600nm. A expressão das proteínas recombinantes foi induzida com 1mM de 

IsoPropil-beta-D-TioGalactopiranosídeo – IPTG, durante 4 horas à 30°C, e as bactérias 

expressando as proteínas foram coletadas por centrifugação à 4°C, 8.000 RPM, por 20 

minutos. Os sedimentos bacterianos foram ressuspendidos em Tampão A (50mM NaH2PO4, 

300mM NaCl, 20mM Imidazol, pH 8.0) suplementado com inibidor de protease (Roche®), e 

as bactérias foram lisadas através de ultrasonicação, com 6 pulsos de 30 segundos e amplitude 

50. Em seguida, os extratos bacterianos foram centrifugados à 4°C, 10.000 RPM, por 10 

minutos, e os sobrenadantes, contendo o extrato protéico total, foram submetidos à 

purificação. 

 As proteínas induzidas foram purificadas através de cromatografia de afinidade, no 

qual os extratos protéicos totais foram incubados com uma resina de níquel (Qiagen®), que 

liga-se especificamente à cauda de histidina das proteínas recombinantes. Após 1 hora de 

incubação sob agitação, à 4°C, a resina foi centrifugada à 4°C, 5.000 RPM, por 1 minuto. 

Após diversas lavagens com o Tampão A, as proteínas foram eluídas da resina através de três 

incubações com o Tampão B (50mM NaH2PO4, 300mM NaCl, 0.5M Imidazol pH 8.0) sob 

agitação, à 4°C por 30 minutos cada. As proteínas purificadas foram, em seguida, filtradas em 

Microcon 30 (Millipore®) e ressuspendidas em PBS. As análises quantitativas foram 

realizadas através de ensaios de densitometria, utilizando-se como padrão uma curva de 

Albumina Sérica Bovina – BSA com concentrações previamente estabelecidas. As 

quantificações foram realizadas através do software Kodak Digital Science 1D Image 

Analysis Software (Kodak®). 

 

5.5. Imunização de coelhos para a obtenção de anticorpos específicos contra 

as proteínas p24 completas e hidrofílicas de HIV-1/2 e HTLV-1/2 

 Para a produção dos anticorpos policlonais específicos contra as proteínas p24 HIV-1 

Completa, p24 HIV-2 Completa, p24 HIV Hid/Híb, p24 HTLV-1 Completa, p24 HTLV-2 

Completa e p24 HTLV Hid/Híb, foram utilizados coelhos brancos sadios, com cerca de três 

meses de idade, mantidos no biotério central do CPqAM/FIOCRUZ. Para a primeira 

imunização, aproximadamente 150µg de cada uma das proteínas foram fracionadas em gel 

12.5% de poliacrilamida. Após a migração eletroforética, o gel foi corado com Azul de 

Coomassie (Sigma®) e descorado para posterior excisão das bandas correspondentes às 

proteínas recombinantes, com bisturi estéril. Os fragmentos protéicos foram macerados em 

1.200µL de tampão PBS 1X (0.15M Tampão salina fosfato pH 7.2) e 300µL de adjuvante de 
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Freud completo (Sigma®). Os macerados foram injetados nos coelhos, via subcutânea, em 6 

pontos. A segunda, terceira e quarta imunizações foram realizadas 15, 30 e 45 dias, 

respectivamente, após a primeira imunização seguindo o mesmo protocolo da primeira, à 

exceção do adjuvante que, nessas imunizações foi utilizado na sua forma incompleta 

(Sigma®). Sete dias após a quarta imunização, os coelhos foram submetidos à sangria total. 

Cerca de 30 minutos antes do início deste procedimento, os coelhos foram pré-anestesiados 

com cloridrato de tramadol (1mg/Kg) e cetoprofeno (2mg/Kg), por via subcutânea. Em 

seguida, os coelhos foram anestesiados com a associação de cloridrato de xilazina 2% 

(3mg/Kg) e cloridrato de cetamina 10% (3mg/Kg), por via intravenosa, utilizando a veia 

marginal da orelha. Após a anestesia, prosseguiu-se com a punção cardíaca. O sangue 

coletado foi mantido à 4°C durante 16 horas e, em seguida, centrifugado a 3.000 RPM por 10 

minutos. Os soros obtidos foram aliquotados e mantidos à -80°C. Todos os procedimentos 

foram realizados de acordo com as exigências do Comitê de Ética para Uso de Animais 

(CEUA) da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, de acordo com o protocolo P-0259/05 

(aprovado por esta comissão). 

 

5.6. Imunoadsorção dos anticorpos produzidos contra as proteínas p24 

completas e hidrofílicas de HIV-1/2 e HTLV-1/2 

 Com o objetivo de aumentar a especificidade dos soros, os anticorpos contra as 

proteínas p24 HIV-1 Completa, p24 HIV-2 Completa, p24 HIV Hid/Híb, p24 HTLV-1 

Completa, p24 HTLV-2 Completa e p24 HTLV Hid/Híb foram purificados por 

imunoadsorção. Para tal, 25µg das respectivas proteínas foram fracionadas individualmente, 

por eletroforese em gel 12.5% de poliacrilamida, para posterior transferência para membrana 

de nitrocelulose (Immobilon Psq Transfer Membrane - Millipore®). Em seguida, a membrana 

foi corada com 0.2% Rouge Ponceau / 1% TCA, para a visualização das bandas referentes às 

proteínas em questão. A região da banda foi excisada da membrana e fragmentada, utilizando 

bisturi estéril. Após 3 lavagens de 10 minutos com PBS, os fragmentos foram incubados à 

4°C durante 30 minutos com solução 5% leite/ 0.05% Tween-20 em PBS, para saturação da 

membrana. Em seguida, os fragmentos foram incubados, sob agitação, com os respectivos 

soros policlonais obtidos previamente, por um período de 48 horas à 4°C. Após esta etapa, 

foram realizadas 3 lavagens de 10 minutos com PBS e posterior tratamento com solução 0.1M 

Glicina-HCl pH 2.5, para a eluição dos anticorpos específicos. O eluato foi recuperado, 

neutralizado com solução 20µL de 1M Tris-HCl pH 8.0 e diluído com 220µL de PBS 1X. Os 

anticorpos purificados foram aliquotados e armazenados à -80°C. 
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5.7. Avaliação da produção de anticorpos específicos contra as proteínas 

p24 completas e hidrofílicas de HIV-1/2 e HTLV-1/2 

 A eficiência dos anticorpos policlonais específicos imunoadsorvidos, quanto ao 

reconhecimento das respectivas proteínas que os induziram, foi avaliada através de ensaios de 

Western blot. As proteínas recombinantes foram ressuspendidas em tampão 2X Laemmli 

desnaturante, fracionadas em gel 12.5% de poliacrilamida e transferidas para membrana de 

nitrocelulose. Após o bloqueio das membranas em solução 5% leite em PBS-0.05% Tween, as 

mesmas foram incubadas com os anticorpos policlonais obtidos (1:500) em solução 1% leite 

em PBS-0.05% Tween, 1 hora sob agitação, e lavadas 3 vezes (10 minutos cada) em PBS-

0.05% Tween. Em seguida, as membranas foram incubadas com o anticorpo secundário 

(1:5000) anti-IgG de coelho conjugado à peroxidase (Jackson ImmunoResearch®), 1 hora sob 

agitação, lavadas 3 vezes e reveladas por quimioluminescência utilizando o kit Immobilon 

Western Chemiluminescent HRP Substrate (Millipore®). 

 

5.8. Sorotecas 

 No intuito de analisar a imunogenicidade dos antígenos produzidos, foram 

selecionados painéis sorológicos nacionais e internacionais, contendo amostras 

comprovadamente positivas e negativas, para os agentes virais supracitados. Tais painéis 

foram obtidos comercialmente e/ou a partir de laboratórios de referência para doenças 

infecciosas, reconhecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (tabelas 

3 a 5). 

 

 

 

 

Painel Laboratório/Empresa 
Amostras 

HIV-1 

Amostras 

HIV-2 

Programa de Avaliação Externa de 

Qualidade em Sorologia e 

Imunohematologia – AEQ – HIV  

Ministério da Saúde 28 - 

Anti-HIV-1 Seroconversion Panel Y Boston Biomedica, Inc. 4 - 

Anti-HIV-1/2 Qualification Panel Boston Biomedica, Inc. 3 1 

Anti-HIV-1/2 Qualification Panel SeraCare Life Sciences 4 2 

Anti-HIV-1/2 Combo Performance Panel SeraCare Life Sciences 7 6 

HIV-1 Recife Lacen - PE 78 - 

Total de amostras  124 9 

Tabela 3: Painéis sorológicos nacionais e internacionais contendo amostras comprovadamente 

positivas para HIV-1 ou HIV-2  
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5.9. Avaliação da imunogenicidade da proteína p24 HIV-1 completa, 

através de ensaios de Western blot, utilizando soros HIV-1 positivos 

 A fim de avaliar a imunogenicidade da proteína p24 HIV-1 completa, frente a soros de 

pacientes reconhecidamente positivos para a infecção, foram realizados ensaios de Western 

blot empregando o painel do Programa de Avaliação Externa de Qualidade em Sorologia e 

Imunohematologia (AEQ), fornecido pelo Ministério da Saúde. Alíquotas de 100ng da 

referida proteína foram ressuspendidas em tampão 2X Laemmli desnaturante, fracionadas 

Painel Laboratório/Empresa 
Amostras 

HTLV-1 

Amostras 

HTLV-2 

AEQ – HTLV-1 Ministério da Saúde 28 - 

Anti-HTLV-1/2 Mixed Titer Performance 

Panel 
SeraCare Life Sciences 6 7 

Anti-HTLV-1/2 Qualification Panel SeraCare Life Sciences 3 2 

HTLV-1 – Recife Lacen - PE 36 - 

Total de amostras  72 9 

Painel Laboratório/Empresa 
Número de 

amostras 

AEQ – Negativo Ministério da Saúde 20 

Anti-HIV-1 Seroconversion Panel Y Boston Biomedica, Inc. 7 

Anti-HIV-1/2 Qualification Panel Boston Biomedica, Inc. 1 

Anti-HIV-1/2 Qualification Panel SeraCare Life Sciences 1 

Anti-HIV-1/2 Combo Performance Panel SeraCare Life Sciences 1 

Anti-HTLV-1/2 Mixed Titer Performance Panel SeraCare Life Sciences 1 

Anti-HTLV-1/2 Qualification Panel SeraCare Life Sciences 1 

AEQ – Hepatite C (HCV) Ministério da Saúde 23 

HCV Seroconversion Panel Genotype 1a Boston Biomedica, Inc. 11 

Anti-HCV Qualification Panel SeraCare Life Sciences 7 

AEQ – Sífilis Ministério da Saúde 30 

AEQ – Hepatite B (HBV) Ministério da Saúde 30 

HBV Seroconversion Panel Subtype ad Boston Biomedica, Inc. 6 

HBV Seroconversion Panels Boston Biomedica, Inc. 6 

HBV Seroconversion Panel SeraCare Life Sciences 6 

HBV Surface Antigen Sensitivity Panel SeraCare Life Sciences 21 

HBsAg Qualification Panel Boston Biomedica, Inc. 6 

Anti-HBc Qualification Panel SeraCare Life Sciences 6 

AEQ – Doença de Chagas Ministério da Saúde 30 

Anti-Trypanosoma cruzi (Chagas) Performance 

Panel (Modified) 
SeraCare Life Sciences 15 

HIV-1/2 Negativo – Recife Lacen - PE 118 

Total de amostras  347 

Tabela 5: Painéis sorológicos nacionais e internacionais contendo amostras comprovadamente 

negativas para HIV-1/2 e HTLV-1/2 

Tabela 4: Painéis sorológicos nacionais e internacionais contendo amostras comprovadamente 

positivas para HTLV-1 ou HTLV-2 
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individualmente em gel 12.5% de poliacrilamida e transferidas para membrana de 

nitrocelulose. Após o bloqueio das membranas em solução 5% leite em PBS-0.05% Tween, as 

mesmas foram incubadas individualmente com cada um dos 25 soros do painel AEQ (1:500) 

em solução 1% leite em PBS-0.05% Tween, 1 hora sob agitação, e lavadas 3 vezes (10 

minutos cada) em PBS-0.05% Tween. Em seguida, as membranas foram incubadas com o 

anticorpo secundário (1:5000) anti-IgG humana conjugado à peroxidase (Jackson 

ImmunoResearch®), 1 hora sob agitação, lavadas 3 vezes e reveladas por 

quimioluminescência utilizando o kit Immobilon Western Chemiluminescent HRP Substrate 

(Millipore®). 

 

5.10. Validação da imunogenicidade dos antígenos sintéticos através da 

técnica de microarranjos líquidos 

No intuito de avaliar a imunogenicidade dos antígenos produzidos, bem como 

determinar sua sensibilidade e especificidade, foram realizados ensaios de microarranjos 

líquidos. Neste sistema, microesferas (Luminex Corporation®) de 6µm de diâmetro são 

coradas, internamente, com diferentes proporções de dois fluorocromos espectralmente 

distintos. Desta forma, podem ser criados até 100 diferentes códigos de cor para as 

microesferas. Inicialmente, 2 x 10
6
 microesferas foram vortexadas e sonicadas para garantir 

uma distribuição homogênea. A suspensão de microesferas foi lavada duas vezes com tampão 

de ativação (100mM fosfato de sódio pH 6.2) e ressuspendida em 80µL deste mesmo tampão. 

Em seguida, 10µL de duas soluções de EDC (1-etil-3-[3-dimetilaminopropil] carbodiimida - 

Pierce®) e Sulfo-NHS (sulfo-N-hidroxisuccinimida - Pierce®), ambas diluídas para a 

concentração final de 50mg/mL em água MilliQ, foram adicionadas para estabilizar a reação e 

ativar as microesferas. As microesferas foram, então, incubadas à temperatura ambiente, 300 

RPM e ao abrigo da luz durante 20 minutos. Durante esta etapa, o EDC reage com os grupos 

carboxil (-COOH) na superfície das microesferas (GRABAREK e GERGELY, 1990; 

DESILVA et al., 2003) para formar aminas reativas O-acylisourea como intermediárias (SINZ, 

2003). Em seguida, na presença de Sulfo-NHS, os grupos carboxil são convertidos em ésteres 

de aminas reativas Sulfo-NHS (STAROS et al., 1986; NYMAN et al., 2002; BIAGINI et al., 

2004; WITT et al., 2004), as quais permitirão o posterior acoplamento das proteínas à 

superfície carboxilada das microesferas.  

As microesferas ativadas foram subsequentemente lavadas com diferentes tampões de 

acoplamento [PBS 1X; 0.1M (2[N-Morpholino]ethanesulfonic acid) - MES e 0.2M NaHCO3] 

abrangendo uma ampla faixa de pH. Após as lavagens, as microesferas foram covalentemente 
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acopladas a diferentes concentrações dos antígenos (25 a 100µg/mL), diluídos nos mesmos 

tampões de acoplamento, e incubadas à 37° C/ 300 RPM (ao abrigo da luz) por 2 horas. Nesta 

etapa, as aminas primárias (-NH2) das proteínas a serem acopladas substituem os ésteres NHS 

na superfície das microesferas, formando a ligação covalente via pontes peptídicas (QIAGEN, 

2006). Após o acoplamento, as microesferas foram lavadas duas vezes com 100µL de tampão 

de bloqueio/ensaio (PBS 1X pH 7.2, 0.02% Tween, 1% BSA, 0.01% azida sódica e 1% 

extrato de E. coli), ressuspendidas em 200µL deste mesmo tampão e quantificadas através do 

contador automático Vi-Cell Analyser (Beckman Coulter). 

A solução com as microesferas foi diluída para a concentração de 40 mil 

microesferas/mL, sendo utilizadas 2.500 microesferas por poço (placa de 96 poços). Os soros 

de pacientes foram diluídos para a concentração de 1:200 em tampão de ensaio e incubados 

com as microesferas à 37°C, 300 RPM, ao abrigo da luz por 15 minutos. Após duas lavagens 

com 100µL de tampão de lavagem (PBS 1X pH 7.2, 0.02% Tween, 1% BSA, 0.01% azida 

sódica), a placa foi incubada com 100µL do anticorpo secundário conjugado à ficoeritrina 

(Sigma®) na diluição de 1:1500, à 37°C, 300 RPM, ao abrigo da luz durante 15 minutos. As 

microesferas foram lavadas mais uma vez com tampão de lavagem, suspendidas em 100µL 

deste mesmo tampão, e a placa submetida à leitura de fluorescência pelo equipamento 

Luminex 200 (Luminex Corporation). Nesse sistema, milhares de microesferas são 

analisadas individualmente por dois lasers de comprimentos de onda distintos, sendo um 

vermelho (635nm), que identifica a esfera de acordo com seu código de cor, e o outro verde 

(532nm), o qual excita a ficoeritrina quantificando a reação que ocorreu na superfície da 

esfera. A fluorescência emitida pela ficoeritrina, expressa como Intensidade de Fluorescência 

Média - MFI, foi considerada válida quando a contagem das microesferas atingiu o mínimo de 

100 esferas por poço da placa. A MFI para cada amostra foi obtida a partir da subtração da 

MFI do background da reação (poços sem soro adicionado). 

Com a finalidade de determinar os valores de cut-off e a performance diagnóstica dos 

antígenos produzidos, os dados gerados foram submetidos à análise estatística da curva 

Receiver Operating Characteristic – ROC (METZ, 1978; GRINER et al., 1981; ZWEIG e 

CAMPBELL, 1993). Estas análises foram realizadas através do programa MedCalc versão 

11.4.4, seguindo a metodologia de DeLong et al. (1988). O cálculo da área sob a curva foi 

realizado assumindo um intervalo de confiança de 95%, e a seleção do cut-off foi feita a partir 

do par sensibilidade/especificidade que apresentou maior acurácia (mínimo de resultados 

falsos positivos e falsos negativos). 
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66..  RReessuullttaaddooss  

6.1. Seleção das sequências e construção dos antígenos recombinantes 

 As sequências que codificam as proteínas p24 e Env de HIV-1/2 e p24 e gp46 de 

HTLV-1/2 foram identificadas a partir de isolados do Brasil e da América Latina, visando 

determinar as sequências consenso de cada proteína através do alinhamento das seqüências 

rastreadas. As sequências consenso foram então submetidas à busca por homologia, a fim de 

identificar as melhores sequências nativas homólogas (com mais de 90% de identidade). As 

seqüências obtidas foram avaliadas quanto ao perfil de hidrofilicidade (Kyte-Doolittle), 

visando à seleção das regiões mais hidrofílicas de cada proteína. Segundo o perfil Kyte-

Doolittle, cada aminoácido possui um grau na escala de hidrofilicidade entre 4.5 (mais 

hidrofóbico) e -4.5 (mais hidrofílico) (Tabela 6). A análise de cada sequência foi realizada 

dividindo-a em janelas de leitura, número de aminoácidos examinados, de 21 aminoácidos. O 

grau de hidrofilicidade, correspondente à janela de leitura, foi plotado em um gráfico no qual 

o eixo das ordenadas representa a hidrofilicidade e hidrofobicidade, enquanto o eixo das 

abscissas representa o número de aminoácidos (Figuras 33 e 34). Além da construção de 

sequências codificando apenas as regiões hidrofílicas selecionadas, também foram desenhadas 

construções codificando proteínas completas, a partir das sequências nativas homólogas às 

respectivas sequências consenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aminoácido Grau de Hidrofilicidade 
Alanina 1,8 

Arginina -4,5 

Asparagina -3,5 

Ácido Aspártico -3,5 

Cisteína 2,5 

Glutamina -3,5 

Ácido Glutâmico -3,5 

Glicina -0,4 

Histidina -3,2 

Isoleucina 4,5 

Leucina 3.8 

Lisina -3,9 

Metionina 1,9 

Fenilalanina 2,8 

Prolina -1,6 

Serina -0,8 

Treonina -0,7 

Triptofano -0,9 

Tirosina -1,3 

Valina 4,2 

Tabela 6: Escala de hidrofilicidade dos aminoácidos segundo o perfil Kyte-Doolittle 
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Figura 33: Regiões hidrofílicas das proteínas p24 HIV-1/2 Completas e p24 HTLV-1/2 Completas 

selecionados pelo perfil de hidrofilicidade Kyte-Doolittle. As proteínas p24 HIV-1/2 Completas e p24 HTLV-

1/2 Completas foram submetidas à análise de hidrofilicidade a fim de identificar as regiões mais hidrofílicas de 

cada proteína, as quais estão representadas pelas áreas sombreadas. A – Regiões hidrofílicas das proteínas p24 

HIV-1/2 Completas. Dos 206 aminoácidos (aa) da proteína p24 HIV-1 Completa, foi selecionada a região 

compreendida entre os aminoácidos 58-102 (44aa). Dos 206aa da proteína p24 HIV-2 Completa, foi selecionada 

a região entre os aminoácidos 127-160 (33aa). Estas duas regiões selecionadas foram intercaladas por uma 

sequência de aminoácidos não-imunogênica (GPGPG), antes de serem submetidas ao processo de otimização.  B 

– Regiões hidrofílicas das proteínas p24 HTLV-1/2 Completas. Dos 187aa da proteína p24 HTLV-1 Completa, 

foi selecionada a região compreendida entre os aminoácidos 65-97 (32aa). Dos 187aa da proteína p24 HTLV-2 

Completa, foi selecionada a região entre os aminoácidos 140-178 (38aa). Estas duas regiões selecionadas foram 

igualmente intercaladas por uma sequência de aminoácidos espaçadora antes de serem submetidas ao processo 

de otimização. Fonte: Dados da autora. 
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O motivo mais hidrofílico de cada proteína p24 foi selecionado visando à geração de 

duas construções híbridas: uma apresentando as regiões mais hidrofílicas das proteínas p24 

completas de HIV-1/2, e outra apresentando as regiões mais hidrofílicas das proteínas p24 

completas de HTLV-1/2. As construções foram denominadas p24 HIV Hidrofílica/Híbrida 

(Hid/Híb) e p24 HTLV Hidrofílica/Híbrida (Hid/Híb), respectivamente. Em cada uma dessas 

construções, as duas regiões hidrofílicas foram intercaladas por uma sequência curta de DNA 

Figura 34: Regiões hidrofílicas das proteínas Env HIV-1/2 Completas e gp46 HTLV-1/2 Completas 

selecionados pelo perfil de hidrofilicidade Kyte-Doolittle. As proteínas Env HIV-1/2 Completas e gp46 

HTLV-1/2 Completas foram submetidas à análise de hidrofilicidade a fim de identificar as regiões mais 

hidrofílicas de cada proteína, as quais estão representadas pelas áreas sombreadas. A – Regiões hidrofílicas das 

proteínas Env HIV-1/2 Completas. Dos 842aa da proteína Env HIV-1 Completa, foram selecionadas as regiões 

compreendidas entre os aminoácidos 55-85 (44aa), 131-153 (22aa), 352-376 (24aa) e 701-719 (18aa). Dos 857aa 

da proteína Env HIV-2 Completa, foram selecionadas as regiões compreendidas entre os aminoácidos 43-65 

(22aa), 112-161 (49aa), 361-390 (29aa) e 710-735 (25aa). B – Regiões hidrofílicas das proteínas gp46 HTLV-1/2 

Completas. Dos 488aa da proteína gp46 HTLV-1 Completa, foram selecionadas as regiões compreendidas entre 

os aminoácidos 13-33 (20aa), 55-78 (23aa), 173-199 (26aa) e 266-290 (24aa). Dos 486aa da proteína gp46 

HTLV-2 Completa, foram selecionadas as regiões entre os aminoácidos 13-29 (16aa), 35-60 (25aa), 169-195 

(26aa) e 263-286 (23aa). Estas quatro regiões selecionadas, de cada proteína, foram intercaladas por uma 

sequência de aminoácidos não-imunogênica (GPGPG) antes de serem submetidas ao processo de otimização. 

Fonte: Dados da autora. 
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espaçador. Esta sequência curta é traduzida em uma seqüência de aminoácidos não-

imunogênica (GPGPG), e sua finalidade é evitar a fusão das regiões hidrofílicas e a 

consequente formação de possíveis neo-epítopos imunogênicos não-específicos (Figura 35-A). 

Similarmente, os quatro motivos mais hidrofílicos de cada uma das proteínas Env 

HIV-1/2 e gp46 HTLV-1/2 também foram intercalados pela sequência GPGPG, originando 

construções contendo apenas as regiões mais hidrofílicas de cada uma destas proteínas 

(Figura 35-B). Além de antígenos truncados, antígenos recombinantes completos, ou seja, 

codificando as proteínas p24 e Env, de HIV-1/2, e p24 e gp46, de HTLV-1/2, inteiras, 

também foram produzidos (Figura 35-C). 

Uma vez intercaladas pelo DNA espaçador, todas as sequências foram fusionadas a 

dois sítios múltiplos de clonagem (5’- Hind III, Xho I, Nde I, Spe I e 3’ – Sap I, Not I, Nco I), 

para permitir a posterior construção dos vetores de expressão através de estratégias de 

subclonagem. 

 

 

 

 

 

Figura 35: Esquema representativo das construções gênicas. Os dois motivos hidrofílicos das proteínas p24 

HIV-1/2, bem como os dois domínios hidrofílicos das proteínas p24 HTLV-1/2, foram intercalados por uma 

sequência de DNA espaçador, a fim de evitar a formação de neoepítopos imunogênicos não-específicos. Assim 

foram produzidas duas construções híbridas: p24 HIV Hid/Híb e p24 HTLV Hid/Híb (A). Da mesma forma, os 

motivos hidrofílicos das proteínas Env de HIV-1/2 e gp46 de HTLV-1/2 foram intercalados por uma sequência 

de DNA espaçador, originando quatro sequências hidrofílicas: Env HIV-1 Hid, Env HIV-2 Hid, gp46 HTLV-1 

Hid e gp46 HTLV-2 Hid (B). Além destas construções truncadas, também foram produzidas sequências 

codificando proteínas inteiras. Dessa forma, foram desenhadas oito construções: p24 HIV-1 e -2 Completas, Env 

HIV-1 e -2 Completas, p24 HTLV-1 e -2 Completas e gp46 HTLV-1 e -2 Completas (C). Em seguida, todas 

essas construções foram flanqueadas por dois sítios múltiplos de clonagem, visando à clonagem desses 

fragmentos no vetor de expressão bacteriano pRSETA. Fonte: Dados da autora. 
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6.2. Otimização e síntese das sequências de DNA para expressão em células 

procarióticas 

As sequências de DNA construídas para as proteínas p24 e Env de HIV-1/2 e p24 e 

gp46 de HTLV-1/2 foram otimizadas utilizando o algoritmo genético do programa LETO 1.0 

(Entelechon®), visando aumentar a eficiência de transcrição do mRNA, a estabilidade e a 

tradução do RNA em sistemas bacterianos. Parâmetros como codon usage, estrutura 

secundária do mRNA, distribuição do conteúdo de GC, motivos repetitivos de DNA, ORFs 

secundárias, sítios internos de restrição, entre outros, foram modificados e/ou removidos das 

sequências nativas através de mutações pontuais silenciosas. As sequências flanqueadoras 

foram bloqueadas, antes do processo de otimização, visando preservar as sequências dos sítios 

de restrição desejáveis para as estratégias de clonagem. 

Através do algoritmo genético, foi observada uma significante diferença entre a 

frequência de códons utilizados pelos vírus HIV-1/2 e HTLV-1/2 em relação aos utilizados 

em bactérias, para expressar suas proteínas. A figura 36 ilustra o processo de otimização do 

codon usage da proteína p24 HIV-1 Completa para expressão em bactéria, exemplificando a 

alteração de códons utilizados para expressar o aminoácido arginina (o mesmo processo foi 

realizado para todos os aminoácidos). Os seis códons possíveis para expressar o aminoácido 

arginina (CGU, CGC, CGA, CGG, AGA e AGG) são utilizados em frequências diferentes 

pelo HIV (“original”), entretanto, em células bacterianas (“target”), apenas três códons são 

empregados (CGU, AGA e AGG). Assim, a frequência dos códons utilizados por HIV para 

expressar arginina foi substituída na sequência otimizada (“optimized”) por frequências 

similares às utilizadas em células bacterianas. A manutenção de códons não utilizados por 

bactérias pode ocasionar a parada do processo traducional e a consequente produção de 

proteínas truncadas, inespecíficas. A barra azul, indicada no gráfico, representa a discrepância 

entre os códons utilizados pelo vírus para expressar arginina, em relação aos possíveis códons 

utilizados para expressar o mesmo aminoácido em bactérias. Quanto maior for a barra, maior 

é a discrepância entre os codon usages das espécies comparadas. O processo de otimização 

proporciona uma melhor distribuição dos códons, a fim de facilitar a expressão em E. coli e, 

desse modo, a barra é significativamente reduzida na sequência otimizada (barra verde). 
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Apesar de o tamanho e a quantidade de estruturas secundárias, ao nível de mRNA, não 

possuírem relação direta com uma baixa eficiência de tradução, de um modo geral essas 

estruturas podem interferir negativamente no processo de tradução. Tais estruturas podem 

prejudicar o deslizamento dos ribossomos ao longo da molécula, bem como dificultar o 

acesso dos anti-códons, dos tRNAs, aos seus respectivos códons. Com base nesta informação, 

o processo de otimização também pode contribuir para a redução do número e do 

comprimento destas estruturas hairpin like, visando aumentar a eficiência da síntese protéica 

(Figura 37). As sequências foram ainda avaliadas quanto à distribuição do conteúdo de GC, 

visando à obtenção de estruturas mais estáveis (Figura 37), e quanto à presença de sítios 

internos de restrição (Figura 38). Mais uma vez a proteína p24 HIV-1 Completa está sendo 

utilizada como exemplo, entretanto o relatório completo de otimização da mesma e da 

proteína gp46 HTLV 1 completa encontram-se anexados, como exemplos, a esta dissertação 

(ver anexos). As sequências codificantes otimizadas, de todas as proteínas, foram então 

enviadas para a síntese comercial (Geneart®). 

 

 

 

 

Figura 36: Otimização de codon usage, para o aminoácido arginina, visando melhorar a eficiência de 

expressão da proteína p24 HIV-1 Completa em Escherichia coli. A sequência da proteína p24 HIV-1 Completa 

está representada como “original”, onde os seis códons possíveis para expressar o aminoácido arginina são 

utilizados. Por outro lado, o organismo alvo (E.coli – “target”) utiliza apenas 3 códons e em proporções similares. 

A sequência otimizada (“optimized”) apresenta uma redistribuição dos códons, a fim de que somente os códons 

preferencialmente utilizados em bactéria estejam presentes, em proporções similares, na sequência final, 

permitindo uma maior eficiência de expressão. As barras indicam a discrepância entre os codon usages das 

sequências original e alvo (azul – antes da otimização; verde – após a otimização). A redução do tamanho da 

barra, e consequentemente da discrepância entre os codon usages das duas espécies, ilustra bem o processo de 

otimização. Fonte: Dados da autora. 
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6.3. Construção dos vetores de expressão 

6.3.1. Preparação do vetor de expressão 

 Após transformação de bactérias TG1 competentes com o vetor pRSETA, três clones 

foram selecionados da placa para a preparação de DNA plasmidial. As minipreps obtidas 

foram submetidas à digestão seqüencial, com as enzimas Nhe I e Nco I, e migradas em gel de 

agarose para a visualização da linearização do vetor. Uma vez verificada a linearização do 

vetor, uma das minipreps foi selecionada para a preparação em maior escala. A maxiprep 

resultante foi igualmente submetida à digestão sequencial com as enzimas Nhe I e Nco I e 

migrada em gel de agarose para confirmar a linearização do vetor (Figura 39). Em seguida, 

este foi purificado e quantificado por espectrofotometria. 

Figura 37: Otimização de estruturas secundárias e conteúdo de GC da sequência da proteína p24 HIV-1 

Completa. A - Estruturas secundárias da sequência de mRNA, original de HIV, que codifica a proteína p24 HIV-

1 Completa. Um total de 18 hélices com comprimento médio de 6,06 foram detectadas na estrutura secundária 

predita do mRNA de p24 HIV-1 Completa. B – Estruturas secundárias da sequência otimizada de mRNA que 

codifica p24 HIV-1 Completa. O número de hélices na sequência otimizada foi reduzido para 15, acompanhado 

de redução no comprimento médio das hélices para 5,67. C – Distribuição do conteúdo de GC das sequências dos 

mRNAs original e otimizada da proteína p24 HIV-1 Completa. O conteúdo de GC do mRNA original, numa 

janela de 31 nucleotídeos, foi detectado como 51,56%, e foi reduzido para 46,67% na sequência otimizada. 

Fonte: Dados da autora. 

  

 

 

 

Figura 38: Otimização de sítios internos de restrição da sequência de DNA da proteína p24 HIV-1 

Completa. Os sítios internos indesejados de Sac II e Xho I, presentes na sequência original do gene que codifica a 

proteína p24 HIV-1 Completa, foram naturalmente removidos após o processo de otimização. Os sítios de Nde I, 

Not I, Spe I e Xho I permaneceram, uma vez que encontram-se dentro da ORF e fazem parte do sítio múltiplo de 

clonagem necessário para as estratégias de clonagem. Fonte: Dados da autora. 
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6.3.2. Digestão dos vetores comerciais e preparação dos genes otimizados 

 As sequências otimizadas para a expressão em E. coli, e sintetizadas pela Geneart®, 

foram recebidas já clonadas em diversos vetores comerciais. À exceção da sequência 

otimizada da proteína Env HIV-2 Completa, que não foi clonada pela Geneart® devido a 

problemas técnicos. Estes vetores foram preparados em média escala e submetidos a provas 

de digestão. Além dos sítios necessários para a clonagem no vetor pRSETA (Spe I e Nco I), 

sítios internos de restrição foram utilizados para confirmar a identidade das sequências 

clonadas. Todos os vetores digeridos liberaram fragmentos de tamanhos esperados, 

confirmando a identidade das sequências de HIV-1/2 e HTLV-1/2 (Figuras 40 e 41). Assim, 

os vetores comerciais foram digeridos com as enzimas Spe I e Nco I em maior escala, 

migrados em gel de agarose e os fragmentos, purificados visando à clonagem no vetor de 

expressão bacteriano pRSETA. 

 

 

 

 

Figura 39: Linearização do vetor pRSETA com as enzimas Nhe I e Nco I. O vetor pRSETA (2.900pb) foi 

submetido à digestão sequencial com as enzimas Nhe I e Nco I, visando à sua linearização. O produto da digestão 

foi purificado e quantificado por espectrofotometria (4,8µg/µL). O Marcador de Peso Molecular – MPM utilizado 

foi o GeneRuler Express (Fermentas®).  
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Figura 40: Provas de digestão das sequências otimizadas de HIV-1/2 clonadas nos vetores comerciais. Cada 

fragmento foi digerido com as enzimas dos sítios de clonagem no vetor pRSETA (Spe I e Nco I) e com enzimas 

com especificidade para sítios internos de restrição de cada fragmento. 1- Gene intacto (3050pb); 2 – Spe I/Nco I 

(2396pb e 654pb); 3 – Kpn I (3050pb); 4 - Gene intacto (3066pb); 5 – Spe I/Nco I (1991pb, 654pb e 421pb); 6 – 

Pst I (2823pb); 7 – Gene intacto (2730pb); 8 – Spe I/Nco I (1991pb, 421pb e 318pb); 9 – Kpn I (1987pb e 743pb); 

10 – Gene intacto (4961pb); 11 – Spe I/Nco I (2562pb e 2399pb); 12 – Bgl II (4961pb); 13 – Gene intacto 

(2823pb); 14 – Spe I/Nco I (2412pb e 411pb); 15 – Bgl II (2823pb); 16 – Gene intacto (2910pb); 17 – Spe I/Nco I 

(1991pb, 498pb e 421pb); 18 – Afl III (2468pb e 442pb). A sequência da proteína Env HIV-2 Completa não foi 

clonada pela Geneart®. As amostras foram migradas em gel de agarose 1% e visualizadas com auxílio de 

transiluminador de luz ultravioleta. O MPM utilizado foi o 1kb Plus Ladder (Invitrogen®). Fonte: Dados da 

autora. 

 

  

 

  

 

 

 

Figura 41: Provas de digestão das sequências otimizadas de HTLV-1/2 clonadas nos vetores comerciais. 

Cada fragmento foi digerido com as enzimas dos sítios de clonagem no vetor pRSETA (Spe I e Nco I) e com 

enzimas com especificidade para sítios internos de restrição de cada fragmento. 1- Gene intacto (2993pb); 2 – Spe 

I/Nco I (1985pb, 597pb e 411pb); 3 – Pst I (2993pb); 4 - Gene intacto (3009pb); 5 – Spe I/Nco I (1991pb, 597pb e 

421pb); 6 – Pst I (2078pb e 931pb); 7 – Gene intacto (2709pb); 8 – Spe I/Nco I (1991pb, 421pb e 297pb); 9 – Kpn 

I (1987pb e 722pb); 10 – Gene intacto (3896pb); 11 – Spe I/Nco I (1985pb, 1500pb e 411pb); 12 – Pst I (2246pb e 

1653pb); 13 – Gene intacto (2814pb); 14 – Spe I/Nco I (1991pb, 421pb e 402pb); 15 – Pst I (2284pb e 530pb); 16 

– Gene intacto (3893pb); 17 – Spe I/Nco I (1986pb, 1494pb e 413pb); 18 – Xba I (2730pb e 1163pb); 19 – Gene 

intacto (2792pb); 20 – Spe I/Nco I (1986pb, 413pb e 393pb); 21 – Mfe I (2318pb e 474pb). As amostras foram 

migradas em gel de agarose 1% e visualizadas com auxílio de transiluminador de luz ultravioleta. O MPM 

utilizado foi o 1kb Plus Ladder (Invitrogen®). Fonte: Dados da autora. 
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6.3.3. Subclonagem dos genes otimizados no vetor pRSETA de expressão bacteriana 

 As sequências otimizadas, purificadas, foram em seguida inseridas no vetor de 

expressão bacteriano pRSETA. As reações de ligação foram utilizadas para transformar 

bactérias competentes TG1, e 3 clones de cada placa foram selecionados para a preparação de 

DNA plasmidial. As minipreps resultantes foram submetidas a provas de digestão e migradas 

em gel 1% agarose. Todos os clones liberaram fragmentos de tamanho esperado (dados não 

mostrados), confirmando o sucesso das estratégias de clonagem. Apenas a sequência 

otimizada da proteína Env HIV-2 Completa, cuja clonagem no vetor comercial pela empresa 

Geneart não foi possível, também não foi clonada com sucesso no vetor pRSETA. Em 

seguida, um clone de cada ligação foi selecionado para a preparação de DNA plasmidial em 

média escala. As midipreps foram submetidas a provas de digestão visando confirmar tanto o 

sucesso da subclonagem, como a identidade dos fragmentos subclonados (Figuras 42 e 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Provas de digestão das sequências otimizadas de HIV-1/2, clonadas no vetor pRSETA. Para 

confirmar a clonagem das sequências otimizadas no vetor pRSETA, assim como a identidade de cada gene clonado, 

as midipreps foram digeridas com as enzimas dos sítios de clonagem (Nde I/Nco I) e com enzimas com 

especificidade para sítios internos de restrição de cada fragmento. 1- Gene intacto (3456pb); 2 – Kpn I (3456pb); 3 - 

Nde I/Nco I (2667pb, 693pb e 96pb); 4 - Gene intacto (3456pb); 5 – Pst I (3134pb e 322pb); 6 - Nde I/Nco I 

(2667pb, 693pb e 96pb); 7 – Gene intacto (3120pb); 8 – Pvu II (2954pb e 166pb); 9 - Nde I/Nco I (2667pb, 357pb e 

96pb); 10 – Gene intacto (5364pb); 11 – Bgl II (3036pb e 2328pb); 12 - Nde I/Nco I (2667pb, 2601pb e 96pb); 13 – 

Gene intacto (3213pb); 14 – Sac I (2827pb e 386pb); 15 - Nde I/Nco I (2667pb, 450pb e 96pb); 16 – Gene intacto 

(3300pb); 17 – Mfe I (2944pb e 356pb); 18 - Nde I/Nco I (2667pb, 537pb e 96pb). As amostras foram migradas em 

gel de agarose 1% e visualizadas com auxílio de transiluminador de luz ultravioleta. O MPM utilizado foi o 1kb Plus 

Ladder (Invitrogen®). Fonte: Dados da autora. 
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6.4. Expressão e purificação das proteínas recombinantes 

6.4.1. Expressão das proteínas recombinantes em bactéria 

 Todas as construções foram utilizadas para transformar bactérias competentes, para 

posterior indução da expressão das respectivas proteínas (fusionadas à uma cauda de 6 

histidinas) com IPTG. Amostras referentes aos tempos imediatamente antes da adição do 

indutor e 4 horas após a indução foram coletadas, migradas em gel de poliacrilamida e 

visualizadas por coloração de azul de Coomassie (Figura 44). Apenas as construções 

codificando as proteínas completas do envelope do HIV-1/2 e gp46 do HTLV-1/2 não foram 

expressas. Em paralelo, os sedimentos bacterianos foram ressuspendidos em Tampão A, 

sonicados (para liberação das proteínas citoplasmáticas), e o sobrenadante (contendo o extrato 

protéico total) foi submetido à purificação.  

 

Figura 43: Provas de digestão das sequências otimizadas de HTLV-1/2, clonadas no vetor pRSETA. Para 

confirmar a clonagem das sequências otimizadas no vetor pRSETA, assim como a identidade de cada gene 

clonado, as midipreps foram digeridas com as enzimas dos sítios internos de clonagem (Nde I/Nco I) e com 

enzimas com especificidade para sítios internos de restrição de cada fragmento. 1- Gene intacto (3399pb); 2 – Kpn 

I (2823pb e 576pb); 3 - Nde I/Nco I (2667pb, 636pb e 96pb); 4 - Gene intacto (3399pb); 5 – Pvu II (3087pb e 

312pb); 6 - Nde I/Nco I (2667pb, 636pb e 96pb); 7 – Gene intacto (3099pb); 8 – Not I (2682pb e 417pb); 9 - Nde 

I/Nco I (2667pb, 336pb e 96pb); 10 – Gene intacto (4302pb); 11 – Pst I (2925pb e 1377pb); 12 - Nde I/Nco I 

(2667pb, 1539pb e 96pb); 13 – Gene intacto (3204pb); 14 – Pst I (2960pb e 244pb); 15 - Nde I/Nco I (2667pb, 

441pb e 96pb); 16 – Gene intacto (4296pb); 17 – Pst I (3327pb e 969pb); 18 - Nde I/Nco I (2667pb, 1533pb e 

96pb); 19 – Gene intacto (3195pb); 20 – Mfe I (2999pb e 196pb); 21 – Nde I/Nco I (2667pb, 432pb e 96pb). As 

amostras foram migradas em gel de agarose 1% e visualizadas com auxílio de transiluminador de luz ultravioleta. 

O MPM utilizado foi o 1kb Plus Ladder (Invitrogen®). Fonte: Dados da autora. 
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6.4.2. Purificação das proteínas recombinantes 

 Os extratos protéicos totais, contendo as proteínas recombinantes expressas, foram 

submetidos à purificação por cromatografia de afinidade. As suspensões bacterianas foram 

aplicadas em resina de níquel e, após diversas lavagens com o Tampão A, as proteínas 

recombinantes foram eluídas da resina com o Tampão B. As proteínas purificadas foram 

Figura 44: Expressão das proteínas p24 e Env de HIV-1/2 e p24 e gp46 de HTLV-1/2. Os vetores de 

expressão contendo as sequências otimizadas das proteínas p24 e Env de HIV-1/2 e p24 e gp46 de HTLV-1/2, 

foram utilizados para transformar bactérias BL21 competentes. As bactérias transformadas foram crescidas em 

meio de cultura e induzidas a expressar as respectivas proteínas utilizando IPTG. Alíquotas foram coletadas 

imediatamente antes da adição do indutor e após 4 horas de indução. Os extratos bacterianos foram fracionados 

em gel 12,5% de poliacrilamida e visualizados por coloração de azul de Coomassie. Com exceção das proteínas 

inteiras Env HIV-1/2 e gp46 HTLV-1/2, todas as proteínas recombinantes foram expressas (bandas circuladas): A 

- p24 HIV-1 Completa (25 kDa), p24 HIV-2 Completa (25 kDa), p24 HIV Hid/Híb (13 kDa), Env HIV-1 

Hidrofílica (15 kDa) e Env HIV-2 Hidrofílica (18 kDa); B – p24 HTLV-1 Completa (25 kDa), p24 HTLV-2 

Completa (25 kDa), p24 HTLV Hid/Híb (12 kDa), gp46 HTLV-1 Hidrofílica (15 kDa) e gp46 HTLV-2 

Hidrofílica (15 kDa). O MPM utilizado foi o Protein Ladder (New England Biolabs®). Fonte: Dados da autora. 
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filtradas, ressuspendidas em PBS 1X e quantificadas através da comparação com uma curva 

de diluição padrão de BSA, em ensaios de densitometria (Figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Quantificação das proteínas purificadas p24 e Env de HIV-1/2 e p24 e gp46 de HTLV-1/2. Os 

extratos protéicos totais, contendo as proteínas recombinantes expressas, foram lisados e incubados a uma resina de 

níquel. Após diversas lavagens com o Tampão A, as proteínas foram deslocadas da resina com o Tampão B. As 

proteínas purificadas foram quantificadas através de ensaios de densitometria, onde foram diluídas e migradas em gel 

12,5% de poliacrilamida, para posterior comparação com uma curva de diluição padrão de BSA. O MPM utilizado 

foi o Protein Ladder (Invitrogen®). Fonte: Dados da autora. 
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6.5. Produção e avaliação dos anticorpos específicos contra as proteínas p24 

completas e hidrofílicas de HIV-1/2 e HTLV-1/2 

As proteínas purificadas, p24 completas e hidrofílicas de HIV-1/2 e HTLV-1/2, foram 

utilizadas para imunizar coelhos sadios num protocolo que segue quatro pulsos de imunização, 

com intervalos de 15 dias entra cada pulso. Foram inoculadas 150µg/pulso de cada proteína 

recombinante e, após o quarto pulso, os coelhos foram sacrificados e os soros policlonais 

foram obtidos por punção cardíaca. Visando melhorar a especificidade dos anticorpos obtidos, 

estes foram imunoadsorvidos contra as respectivas proteínas recombinantes que lhes deram 

origem. Os anticorpos ligados às proteínas foram eluídos, neutralizados  e, em seguida, 

avaliados quanto à sensibilidade e especificidade através de ensaios de Western blot. Nestes 

ensaios, os anticorpos produzidos contra as proteínas p24 completas e hidrofílicas de HIV-1/2 

e HTLV-1/2 foram capazes de reconhecer especificamente as respectivas proteínas p24 HIV-1 

Completa, p24 HIV-2 Completa, p24 HIV Hid/Híb, p24 HTLV-1 Completa, p24 HTLV-2 

Completa e p24 HTLV Hid/Híb (Figura 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Avaliação da sensibilidade e especificidade dos anticorpos policlonais produzidos contra as 

proteínas p24 completas e hidrofílicas de HIV-1/2 e HTLV-1/2. As proteínas recombinantes p24 HIV-1 

Completa, p24 HIV-2 Completa, p24 HIV Hid/Híb, p24 HTLV-1 Completa, p24 HTLV-2 Completa e p24 

HTLV Hid/Híb foram diluídas para as concentrações finais de 100, 50, 25, 12,5, 6,25, 3,12 e 1,56 ng, migradas 

em gel 12,5% de poliacrilamida e transferidas para membrana de nitrocelulose para posterior revelação por 

Western-blot. Todos os anticorpos policlonais produzidos foram utilizados na diluição 1:500 e foram capazes de 

reconhecer especificamente as proteínas recombinantes que lhes deram origem. Os anticorpos foram ainda 

considerados altamente sensíveis, uma vez que apresentaram elevados limites de detecção das respectivas 

proteínas recombinantes: anti-p24 HIV-1 Completa – 1,56ng; anti-p24 HIV-2 Completa – 3,12ng, anti-p24 HIV 

Hid/Híb – 1,56ng; anti-p24 HTLV-1 Completa – 1,56ng; anti-p24 HTLV-2 Completa – 3,12ng e anti-p24 HTLV 

Hid/Híb – 3,12ng. Fonte: Dados da autora. 
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6.6. Avaliação da imunogenicidade da proteína p24 HIV-1 completa através 

ensaios de Western blot utilizando soros HIV-positivos 

No intuito de analisar a imunogenicidade da proteína p24 HIV-1 Completa e sua 

capacidade de reconhecimento por soros humanos infectados pelo HIV, foram realizados 

ensaios de Western blot utilizando o painel sorológico AEQ, contendo amostras 

comprovadamente positivas para HIV-1. Neste ensaio, a proteína p24 HIV-1 Completa foi 

especificamente detectada e, embora tenha sido observado background em algumas amostras, 

todos os soros testados foram capazes de reconhecer o antígeno recombinante (Figura 47). 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. Validação da imunogenicidade dos antígenos sintéticos através da 

técnica de microarranjos líquidos 

 Para o desenvolvimento dos ensaios de validação dos antígenos sintéticos através de 

microarranjos líquidos, cada uma das proteínas de HIV-1/2 e HTLV-1/2 produzidas, bem 

como antígenos comerciais controles, foram acopladas a um conjunto individual de 

microesferas utilizando diferentes tampões de acoplamento e diferentes concentrações de 

proteína. Estas microesferas foram, em seguida, incubadas com as amostras do painel AEQ 

(dados não mostrados), e as condições nas quais os ensaios demonstraram melhor separação 

entre amostras positivas e negativas foram utilizadas em todos os experimentos subsequentes. 

 Uma vez estabelecidas as condições de acoplamento, as proteínas de HIV-1/2 

completas e hidrofílicas foram testadas contra um painel composto por 553 amostras, sendo 

124 amostras positivas para HIV-1, 9 amostras positivas para HIV-2 e 420 amostras negativas 

para HIV-1/2. Como controle, foi utilizado o antígeno comercial p24 HIV-1COM testado contra 

25 amostras positivas e 25 amostras negativas derivadas do painel AEQ (Figura 48). As 

reações antígeno-anticorpo foram analisadas em termos de Intensidade de Fluorescência 

Figura 47: Avaliação do antígeno p24 HIV-1 Completo em termos de capacidade de reconhecimento por 

soros humanos positivos para HIV-1. A proteína recombinante p24 HIV-1 Completa foi diluída para a 

concentração final de 100ng, migrada em gel 12,5% de poliacrilamida e transferida para membrana de 

nitrocelulose para revelação por Western-blot. Foram utilizados 25 soros humanos comprovadamente positivos 

para HIV-1 pertencentes ao painel AEQ na diluição 1:500. A despeito do background exibido por algumas 

amostras, todos os soros foram capazes de reconhecer o antígeno recombinante.  
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Média – MFI, e os resultados foram submetidos à análise estatística da curva Receiver 

Operating Characteristic – ROC para a determinação do cut-off correspondente ao par 

sensibilidade/especificidade de maior acurácia. Nos ensaios de microarranjo líquido, as 

proteínas p24 HIV-1 Completa e p24 HIV-2 Completa foram consideradas extremamente 

sensíveis, uma vez que ambas apresentaram 100% de sensibilidade, semelhante ao obtido pelo 

antígeno comercial. Entretanto, estas proteínas demonstraram especificidade levemente menor, 

91 e 93,4% respectivamente, uma vez que apresentaram reação cruzada entre si, e a proteína 

p24 HIV-1 Completa reagiu ainda com 14 soros de HBV e 7 soros de Chagas (Figura 49). Em 

contraste à alta sensibilidade dos antígenos completos, as construções contendo apenas as 

regiões mais hidrofílicas das proteínas, p24 HIV Hid/Híb, Env HIV-1 Hidrofílica e Env HIV-

2 Hidrofílica, demonstraram baixos níveis de sensibilidade, 35, 62 e 67% respectivamente. 

Além disso, o elevado número de resultados falso-positivos traduziu-se em especificidade 

igualmente baixa, determinada como 75, 62 e 86%, respectivamente (Figura 50). É importante 

ressaltar que, além de os antígenos completos p24 HIV-1/2 apresentarem especificidade e 

sensibilidade bem mais elevadas que os antígenos truncados, o sinal obtido, MFI, é cerca de 

seis vezes mais robusto proporcionando uma melhor separação entre as populações positiva e 

negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Avaliação do antígeno comercial p24 HIV-1COM em termos de especificidade e sensibilidade 

através de ensaios de microarranjos líquidos. O antígeno comercial foi testado contra um painel contendo 25 

amostras positivas e 25 amostras negativas derivadas do painel AEQ. A MFI emitida pelo anticorpo de detecção 

foi utilizada para quantificar as reações, demonstrando que o antígeno comercial proporcionou a separação clara 

das duas populações (A). Os dados foram submetidos à análise da curva Receiver Operating Characteristic – 

ROC, de acordo com a qual, o cut-off selecionado foi de 48.5, onde o teste apresentou 100% de sensibilidade e 

especificidade. Além disso, a área sob a curva é de 1.0, a um intervalo de confiança (CI) de 95% e P value 0. 

Fonte: Dados da autora. 
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Figura 49: Avaliação dos antígenos p24 HIV-1/2 Completos em termos de especificidade e sensibilidade, 

através de ensaios de microarranjos líquidos. As proteínas recombinantes p24 HIV-1/2 Completas foram testadas 

contra um painel contendo amostras positivas e negativas para HIV-1/2. A MFI emitida pelo anticorpo de detecção 

foi utilizada para quantificar as reações, e os resultados, submetidos à análise estatística. A-C - Os ensaios 

demonstraram que as proteínas p24 HIV-1/2 Completas apresentam desempenho muito similar ao antígeno comercial 

e são extremamente sensíveis, sendo reconhecidas por todos os soros positivos para HIV-1 e HIV-2, respectivamente. 

B-D – De acordo com a análise das curvas ROC, o cut-off para a proteína p24 HIV-1 Completa foi de 342, onde o 

teste apresentou 100% de sensibilidade e 91% de especificidade. A área sob a curva é de 0.985, a um CI de 95% e P 

value <0,0001. O cut-off para a proteína p24 HIV-2 Completa foi similar ao cut-off da proteína p24 HIV-1 Completa 

(352), onde o teste apresentou 100% de sensibilidade e 93,4% de especificidade.  A área sob a curva é de 0.975, a um 

CI de 95% e P value <0,0001.  
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Figura 50: Avaliação dos antígenos p24 HIV Hid/Híb e Env HIV-1/2 Hidrofílicos em termos de 

especificidade e sensibilidade através de ensaios de microarranjos líquidos. As proteínas recombinantes p24 

HIV-1/2 Completas foram testadas contra um painel contendo amostras positivas e negativas para HIV-1/2. A MFI 

emitida pelo anticorpo de detecção foi utilizada para quantificar as reações, e os resultados, submetidos à análise 

estatística. A, C-E – Os ensaios demonstraram que as proteínas truncadas apresentaram sensibilidade e 

especificidade bastante reduzidas, se comparadas com a performance dos antígenos completos. Os três antígenos 

demonstraram reação inespecífica com outras doenças, além de elevado número de resultados falso negativos. D, 

E-F – De acordo com a análise das curvas ROC, o cut-off para a proteína p24 HIV Hid/Híb foi de 157, onde o teste 

apresentou 35% de sensibilidade e 75% de especificidade.  Além disso, a área sob a curva é de 0.671, a um CI de 

95% e P value <0,0001. O cut-off para a proteína Env HIV-1 Hidrofílica foi 81, onde o teste apresentou 62% de 

sensibilidade e 62% de especificidade.  A área sob a curva é de 0.680, a um CI de 95% e P value <0,0001. Já o cut-

off da proteína Env HIV-2 Hidrofílica foi de 544, onde o teste apresentou 67% de sensibilidade e 86% de 

especificidade. A área sob a curva é de 0.794, a um CI de 95% e P value <0,0002. Fonte: Dados da autora. 
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 As proteínas de HTLV-1/2, por sua vez, foram testadas contra um painel composto por 

360 amostras, sendo 72 amostras positivas para HTLV-1, 9 amostras positivas para HTLV-2 e 

276 amostras negativas para HTLV-1/2. Como controle positivo, foi utilizado o antígeno 

comercial p24 HTLV-1COM, o qual foi testado contra 25 amostras positivas e 25 amostras 

negativas derivadas do painel AEQ. As reações antígeno-anticorpo foram analisadas em 

termos de MFI, e os valores de cut-off, sensibilidade e especificidade foram determinados a 

partir da análise estatística da curva ROC. Nas análises, as proteínas p24 HTLV-1 Completa e 

p24 HTLV-2 Completa apresentaram desempenho superior ao obtido pelo antígeno p24 

HTLV-1COM. Enquanto o antígeno comercial apresentou os valores de sensibilidade e 

especificidade de 91 e 78% respectivamente, as proteínas p24 HTLV-1 Completa e p24 

HTLV-2 Completa apresentaram sensibilidade de 97 e 90% respectivamente, e especificidade 

de 93 e 80% respectivamente (Figuras 51 e 52). Similarmente ao ocorrido com as proteínas de 

HIV-1/2, as construções compostas apenas por regiões hidrofílicas, p24 HTLV Hid/Híb, gp46 

HTLV-1 Hidrofílica e gp46 HTLV-2 Hidrofílica, também apresentaram desempenho geral 

inferior ao obtido pelas proteínas completas. A proteína p24 HTLV Hid/Híb apresentou 79% 

de sensibilidade e 37% de especificidade. Já as proteínas gp46 HTLV-1 Hidrofílica e gp46 

HTLV-2 Hidrofílica apresentaram performance que, embora inferior à performance dos 

antígenos completos, foi melhor que a obtida com o antígeno comercial. Enquanto a proteína 

gp46 HTLV-1 Hidrofílica apresentou 73% de sensibilidade e 93% de especificidade, a 

proteína gp46 HTLV-2 Hidrofílica apresentou 100% de sensibilidade e 87% de especificidade 

(Figura 53). É importante ressaltar que tanto nos ensaios com os antígenos completos quanto 

com os hidrofílicos, à exceção do antígeno p24 HTLV Hid/Híb, o sinal obtido, MFI, foi 

igualmente elevado. 

 

 

 

 

 

Figura 51: Avaliação do antígeno comercial p24 HIV-1COM em termos de especificidade e sensibilidade, 

através de ensaios de microarranjos líquidos. O antígeno comercial foi testado contra um painel contendo 25 

amostras positivas e 25 amostras negativas derivadas do painel AEQ. A MFI emitida pelo anticorpo de detecção foi 

utilizada para quantificar as reações, demonstrando que o antígeno comercial não foi capaz de discriminar 

claramente as duas populações (A). Os dados foram submetidos à análise da curva ROC, de acordo com a qual, o 

cut-off selecionado foi de 131, onde o teste apresentou 91% de sensibilidade e 78% de especificidade. Além disso, a 

área sob a curva é de 0.902, a um CI de 95% e P value <0,0001. Fonte: Dados da autora. 
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Figura 52: Avaliação dos antígenos p24 HTLV-1/2 Completos em termos de especificidade e sensibilidade, 

através de ensaios de microarranjos líquidos. As proteínas recombinantes p24 HTLV-1/2 Completas foram 

testadas contra um painel contendo amostras positivas e negativas para HTLV-1/2. A MFI emitida pelo anticorpo 

de detecção foi utilizada para quantificar as reações, e os resultados, submetidos à análise estatística. A-C - Os 

ensaios demonstraram que as proteínas p24 HTLV-1/2 Completas apresentam desempenho superior ao antígeno 

comercial. Apesar do pequeno número de resultados falso positivos, estas proteínas mostraram-se altamente 

sensíveis, sendo reconhecidas por 99% dos soros positivos para HTLV-1 e HTLV-2, respectivamente. B-D – De 

acordo com a análise das curvas ROC, o cut-off para a proteína p24 HTLV-1 Completa foi de 492, onde o teste 

apresentou 97% de sensibilidade e 93% de especificidade.  A área sob a curva é de 0.970, a um CI de 95% e P 

value <0,0001. O cut-off para a proteína p24 HTLV-2 Completa foi similar ao cut-off da p24 HIV-1 Completa 

(495), onde o teste apresentou 90% de sensibilidade e 80% de especificidade.  A área sob a curva é de 0.891, a um 

CI de 95% e P value <0,0001. Fonte: Dados da autora. 
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Figura 53: Avaliação dos antígenos p24 HTLV Hid/Híb e gp46 HTLV-1/2 Hidrofílicos em termos de 

especificidade e sensibilidade, através de ensaios de microarranjos líquidos. As proteínas recombinantes 

hidrofílicas foram testadas contra um painel contendo amostras positivas e negativas para HTLV-1/2. A MFI 

emitida pelo anticorpo de detecção foi utilizada para quantificar as reações, e os resultados, submetidos à análise 

estatística. A, C-E – Os ensaios demonstraram que as proteínas truncadas apresentaram performance geral inferior 

à performance dos antígenos completos. Os três antígenos demonstraram reação inespecífica com outras doenças, 

entretanto, a proteína gp46 HTLV-2 hidrofílica apresentou melhor desempenho, com menor número de falsos 

positivos e falsos negativos. D, E-F – De acordo com a análise das curvas ROC, o cut-off para a proteína p24 

HTLV Hid/Híb foi de 55, onde o teste apresentou 79% de sensibilidade e 37% de especificidade.  Além disso, a 

área sob a curva é de 0.517, a um CI de 95% e P value <0,6146. O cut-off para a proteína gp46 HTLV-1 

Hidrofílica foi 293, onde o teste apresentou 73% de sensibilidade e 93% de especificidade.  A área sob a curva é de 

0.852, a um CI de 95% e P value <0,0001. Já o cut-off da proteína gp46 HTLV-2 Hidrofílica foi de 323, onde o 

teste apresentou 100% de sensibilidade e 87% de especificidade. A área sob a curva é de 0.974, a um CI de 95% e 

P value <0,0001. Fonte: Dados da autora. 
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77..  DDiissccuussssããoo 

A produção de antígenos recombinantes, visando o desenvolvimento de kits de 

diagnóstico de infecções virais, é uma linha de pesquisa iniciada em 2008 em nosso 

laboratório (Departamento de Virologia/Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães – 

CPqAM/FIOCRUZ). Esta iniciativa faz parte de um projeto maior, Instituto Nacional de 

Inovação em Diagnósticos para a Saúde Pública (INDI-Saúde)/CNPq, coordenado pelo Dr. 

Samuel Goldenberg, pesquisador do Instituto Carlos Chagas – ICC/FIOCRUZ. O INDI-Saúde 

tem como principal objetivo o desenvolvimento de kits de multidiagnóstico para doenças 

virais e parasitárias. Neste trabalho, propomos a produção dos antígenos sintéticos Env e p24 

inteiros e truncados (dos vírus HIV-1/2 e HTLV-1/2), capazes de serem reconhecidos por 

anticorpos de soros contaminados. A produção e validação destes antígenos tem como 

objetivo aumentar a sensibilidade e a especificidade, quanto a detecção de anticorpos contra 

estes vírus, visando a integração dos antígenos com melhores performances aos kits para 

multidiagnóstico que vem sendo desenvolvidos no INDI-Saúde. 

 A produção de antígenos recombinantes a fim de serem utilizados em ensaios 

sorológicos vem sendo realizada em diversos sistemas de expressão, tais como Escherichia 

coli (HAUSDORF et al., 1994; SAITO et al., 1995; GUPTA et al., 2001), Saccharomyces 

cerevisiae (GODWIN et al., 1992), baculovírus recombinantes (MILLS e JONES, 1990; 

WELLS e COMPANS, 1990), adenovírus (DEWAR et al., 1989), Agrobacterium tumefaciens 

(MEYERS et al., 2008), bem como células ovarianas de hamster chinês (BERMAN et al., 

1989). Dentre estes, o sistema bacteriano se destaca por sua simplicidade, facilidade de 

manipulação e baixo custo (BANEYX, 1999). 

 Embora o sistema de expressão bacteriano seja bem estabelecido e comumente 

utilizado para a obtenção das mais diversas proteínas de diferentes organismos, a expressão de 

antígenos virais em bactérias pode ser uma tarefa bastante árdua, especialmente pelo fato 

destes organismos utilizarem codon usages bastante divergentes (AUEWARAKUL, 2005). 

Como exemplo, os genomas de HIV e HTLV são ricos em adenina e citosina, 

respectivamente, provavelmente como resultado da pressão mutacional direcional das suas 

enzimas transcriptase reversa (HAAS, J. et al., 1996; BERKHOUT et al., 2002).  Desse modo, 

a concentração dos tRNAs correspondentes aos códons menos utilizados por E. coli é 

insuficiente para a tradução eficiente do mRNA heterólogo. A presença de códons raramente 

utilizados por E. coli no mRNA viral resulta em interrupção prematura da tradução, mudanças 

no quadro de leitura e instabilidade do mRNA, além de incorporação incorreta de 
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aminoácidos na proteína produzida (TSUCHIHASHI e BROWN, 1992; KURLAND e 

GALLANT, 1996; BANEYX, 1999; RAMAKRISHNA et al., 2004; WELCH et al., 2009).  

Vários grupos já vêm tentando, sem muito sucesso, expressar proteínas virais em 

bactérias. A expressão da porção N-terminal da poliproteína gag do vírus HTLV-1 (SANKOV 

et al., 1993) e das proteínas gp41 (BRINKMANN et al., 1989) e Tat de HIV-1 (ZHANG et al., 

2009), em E. coli, resultou em taxas de expressão variando de baixíssimas à indetectável. A 

expressão da proteína Env do HTLV-1 em bactéria resultou em terminação prematura da 

cadeia peptídica nascente (ABBASZADEGAN et al., 2008), enquanto a tradução do gene 

preC  (do vírus da Hepatite B) foi associada a mudanças para os quadros de leitura -1 e +1, 

com produção de quatro polipeptídeos diferentes (LAINE et al., 2008). Hausdorf e 

colaboradores expressaram a proteína p24 de HIV-1 em E. coli (sob a forma de corpúsculos 

de inclusão) com nível de expressão de 12 mg por litro de cultura (HAUSDORF et al., 1994), 

enquanto Chaynet e colaboradores expressaram as proteínas p24 e p17 de HIV-1 com 

rendimento de 40mg/L (CHEYNET, V et al., 1993). Gupta e colaboradores também 

produziram a proteína p17, mas com rendimento inferior (7.7mg/L) (GUPTA et al., 2001). 

Em adição, Mahboudi e colaboradores expressaram a proteína de fusão p24-gp41 de HIV-1, 

no mesmo sistema, e obtiveram um melhor nível de expressão (80mg/L) (MAHBOUDI et al., 

2006). Sankov e Tallet expressaram a poliproteína precursora de gag do HTLV-1 sob a forma 

de polipeptídeos truncados, com deleções em várias porções da região N-terminal (SANKOV 

et al., 1993; TALLET et al., 2000), enquanto Ding e Piefer expressaram a protease de HTLV-

1 e a integrase de HTLV-2 com rendimento de 1.5mg/mL (DING et al., 1998; PIEFER e 

JONSSON, 2002). Em todos os casos citados, os níveis de expressão foram considerados 

bastante baixos. 

 O problema da divergência entre os codons usages, viral e bacteriano, pode ser 

suplantado através da coexpressão de genes que codificam para tRNAs raros em E. coli 

(GROTE et al., 2005; KERRIGAN et al., 2008) ou pela utilização de linhagens bacterianas 

manipuladas geneticamente, contendo cópias extras dos genes de tRNAs raros 

(BRINKMANN et al., 1989; CARSTENS et al., 2001). Em tais linhagens, é possível alcançar 

altos níveis de expressão de proteínas afetadas pelo codon usage, comparado às linhagens de 

E. coli não-modificadas (CARSTENS et al., 2001; KIM e LEE, 2006; TRUNDOVA e 

CELER, 2007; ZHANG et al., 2009). Zhang e colaboradores expressaram a proteína Tat de 

HIV-1 em E. coli, utilizando cepas de bactérias enriquecidas com tRNAs para códons raros. 

Tat é pobremente expressa em sistemas procarióticos por possuir, em sua sequência de DNA, 

14 dos 101 códons considerados raros em E. coli. Com esta técnica, o nível de expressão desta 
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proteína foi elevado para 20mg/L (ZHANG et al., 2009). Burgess-Brown e colaboradores 

compararam a expressão de 30 genes humanos de desidrogenases/redutases de cadeia curta 

(SDRs), selvagens e otimizados em termos de codon usage, em linhagens de E. coli 

suplementada com tRNAs raros. Nesta análise, foi concluído que a otimização de códons 

afeta uma maior proporção de genes que a suplementação de tRNAs, além de proporcionar 

uma expressão mais eficiente (BURGESS-BROWN et al., 2008). Talha e colaboradores, por 

sua vez, construíram uma proteína recombinante composta por epítopos de p24 HIV 1 e Env 

de HIV 1-2 intercalados por uma sequência espaçadora de glicinas. A otimização de codon 

usage para expressão em bactéria proporcionou nível de expressão de 21 mg/L (TALHA et al., 

2010). Os resultados obtidos indicaram que a otimização de códons foi mais eficiente, para 

aumentar a eficiência de tradução, do que a suplementação com tRNAs e/ou utilização de 

cepas modificadas para expressar tRNA raros. 

 A maioria dos programas disponíveis para otimização de seqüências de DNA     

(baseados em algoritmos genéticos) visam exclusivamente a substituição de códons raros, 

pelos códons mais frequentemente utilizados pelos organismos alvos para a expressão 

(GROTE et al., 2005; RAAB et al., 2010). A substituição de todos os códons menos 

frequentes, pelo códon mais frequentemente utilizado, em alguns casos pode não ser 

considerada uma boa estratégia de otimização. A substituição de todos os códons que 

codificam alanina, por exemplo, pelo códon GCG (preferencialmente utilizado em E. coli – 

31%), pode além de ocasionar o esgotamento/depleção da população de tRNAs que possuem 

o respectivo anticódon para GCG, subutilizar os demais tRNAs disponíveis na maquinaria de 

expressão de E. coli (para GCU, GCC e GCA – totalizando 69% dos tRNAs disponíveis para 

alanina). Além disso, já está bem estabelecido que outros parâmetros também podem afetar a 

síntese protéica heteróloga, tais como estrutura secundária de mRNA, regiões ricas em 

conteúdo GC, regiões repetitivas de DNA, entre outros (SISK et al., 1992; CHEYNET, V. et 

al., 1993; GROTE et al., 2005; NGUMBELA et al., 2008).  

Considerando a influência destes parâmetros, decidimos utilizar o algoritmo genético 

do programa LETO 1.0 (Entelechon®) na otimização de nossas sequências virais, no qual 

todos os parâmetros supracitados são considerados, simultaneamente, e o balanceamento ideal 

entre os mesmos permite a obtenção de altos níveis de expressão protéica. Além da análise 

multifatorial, o LETO 1.0 não se baseia apenas no códon mais frequentemente utilizado, 

evitando a terminação precoce na expressão de uma determinada proteína, devido a depleção 

do tRNA mais abundante. O algoritmo genético do programa LETO 1.0 foi desenvolvido 

baseado nos seguintes parâmetros/publicações: codon usage (IKEMURA, 1981; ADANG et 
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al., 1993; GOLDMAN et al., 1995; KANE, 1995; DONG et al., 1996; HAAS, J. et al., 1996; 

KIM et al., 1997; ROUWENDAL et al., 1997; KOMAR et al., 1998; FUHRMANN et al., 

1999; KANAYA et al., 1999; ZHOU et al., 1999; BATEMAN e PURTON, 2000; DURET, 

2000; KOTSOPOULOU et al., 2000; VERVOORT et al., 2000; SLIMKO e LESTER, 2003); 

estrutura secundária do mRNA (LEE et al., 1987; PARKIN et al., 1992; DALLMANN e 

DUNN, 1994); distribuição do conteúdo de GC (GALTIER et al., 2001; AUEWARAKUL, 

2005; SEMON et al., 2005; VINOGRADOV, 2005; NAVARRE et al., 2006); sequências 

longas repetitivas e motivos repetitivos de DNA (OXENDER et al., 1979; WEISS, 1991; 

GURVICH et al., 2005).  

 As sequências de DNA, escolhidas neste trabalho para a otimização da expressão em E. 

coli, codificam para as proteínas p24 e Env de HIV-1/2 e p24 e gp46 de HTLV-1/2 

(identificadas a partir de isolados do Brasil e da América Latina). Tendo em vista que todos os 

kits comercialmente disponíveis de imunodiagnóstico (para as infecções de HIV e HTLV) são 

baseados em antígenos dos subtipos virais isolados na América do Norte e Europa, a seleção 

de sequências antigênicas de isolados locais visa aumentar a sensibilidade aos antígenos 

produzidos e evitar que a variabilidade antigênica, destes vírus, interfira adversamente com a 

sensibilidade dos ensaios (VARMA et al., 1995; LY et al., 2004; LOUIE et al., 2006). As 

construções antigênicas otimizadas obtidas foram expressas em bactéria, entretanto, à 

semelhança de Sisk e colaboradores, as proteínas completas Env de HIV-1/2 e gp46 de 

HTLV-1/2 não foram induzidas, provavelmente refletindo a presença de regiões hidrofóbicas 

nesses antígenos, bem como susceptibilidade a proteases bacterianas ou o requerimento de 

modificações pós-traducionais, as quais não são realizadas em procariotos (SISK et al., 1992; 

SANKOV et al., 1993). 

 As proteínas induzidas apresentaram altos níveis de expressão, apesar da variação de 

rendimento observada. Os antígenos recombinantes p24 HIV-1/2 e p24 HTLV-1/2, bem como 

as respectivas proteínas híbridas, apresentaram os mais elevados níveis de expressão, variando 

de 2g/L (p24 HIV-2 Completa e p24 Hid/Híb) a 10g/L (p24 HIV-1 Completa, p24 HTLV-1 

Completa e p24 HTLV Hid/Híb). Apesar de Mahboudi e colaboradores terem alcançado um 

rendimento razoável, 80mg/L da proteína híbrida p24-gp41 de HIV-1 (MAHBOUDI et al., 

2006), o nosso rendimento (de até 10g/L) foi considerado até 125 vezes maior. Apesar de as 

construções hidrofílicas das proteínas Env de HIV-1/2 e gp46 de HTLV-1/2 terem exibido um 

rendimento menor que o obtido para as proteínas p24, variando de 0.4g/L (gp46 HTLV-1 

Hidrofílica) a 2.8g/L (Env HIV-2 Hidrofílica), o rendimento dessas proteínas foi considerado 
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até 133 vezes superior ao obtido por Talha e colaboradores para a expressão da proteína 

truncada otimizada p24-Env de HIV-1 (21mg/L) (TALHA et al., 2010). 

 Para a obtenção dos anticorpos específicos, as proteínas p24 completas e hidrofílicas 

de HIV-1/2 e HTLV-1/2 foram inoculadas em coelhos. Os soros policlonais foram avaliados 

quanto à sensibilidade e especificidade em ensaios de Western blot, onde todos os anticorpos 

foram capazes de reconhecer as respectivas proteínas recombinantes utilizadas para a sua 

indução. Nestes ensaios, os anticorpos produzidos contra as proteínas p24 HIV-1 e p24 

HTLV-1 completas apresentaram limites de detecção de até 1.5ng da proteína recombinante, 

os quais foram cerca de quatro vezes maiores que os títulos dos anticorpos produzidos contra 

as proteínas p24 HIV-2 completa, p24 HIV Hid/Híb, p24 HTLV-2 completa e p24 HTLV 

Hid/Híb, (6.25ng das proteínas). Os anticorpos produzidos serão utilizados no 

desenvolvimento de kits de diagnóstico de infecção recente e monitoramento das infecções 

por HIV e HTLV, a partir da detecção dos antígenos p24 nos soros dos pacientes. Uma 

avaliação inicial da capacidade destes antígenos serem reconhecidos por soros de pacientes 

infectados foi realizada utilizando a proteína p24 HIV-1 completa contra 25 soros positivos 

para HIV, pertencentes ao painel AEQ. Estas análises demonstraram que o antígeno 

recombinante foi especificamente reconhecido por anticorpos em todas as amostras avaliadas, 

similarmente ao resultado obtido por Gupta e colaboradores, ao detectarem anticorpos contra 

um antígeno sintético contendo diversos epítopos das proteínas p24 e Env de HIV-1/2, em 

ensaios de imunoaglutinação (GUPTA e CHAUDHARY, 2006). 

 Vários estudos têm demonstrado a utilidade de antígenos recombinantes na detecção 

de infecção por HIV e HTLV através de ensaios de ELISA e Western blot (COATES et al., 

1990; VARMA et al., 1995; GUPTA e CHAUDHARY, 2006; KHURANA et al., 2006; 

MAHBOUDI et al., 2006; RUSSO-CARBOLANTE et al., 2007; TALHA et al., 2010). Os 

antígenos comumente utilizados nesses ensaios de detecção são antígenos estruturais dos vírus 

supracitados, em sua maioria a proteína do capsídeo (p24) e as proteínas constituintes do 

envelope (proteínas de superfície e transmembranar), cuja capacidade de elicitar resposta 

imune humoral tem sido bem documentada (HORAL et al., 1991; CANO et al., 2004; 

LOTTERSBERGER et al., 2004). Os antígenos de HIV e HTLV produzidos neste projeto 

foram então avaliados quanto ao seu potencial de uso como reativos diagnósticos através de 

ensaios de microarranjos líquidos, cuja eficiência e adequação às rotinas laboratoriais de 

triagem de grandes números de amostras têm sido relatadas (MORGAN et al., 2004; 

ELSHAL e MCCOY, 2006; BIANCOTTO et al., 2009). 
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 O processo de validação dos antígenos sintéticos através da tecnologia de 

microarranjos líquidos utilizou painéis contendo amostras nacionais e internacionais, 

comprovadamente positivas e negativas para HIV-1/2 e HTLV-1/2, obtidas comercialmente 

ou a partir de laboratórios de referência. As análises mostraram que as proteínas p24 HIV-1 e 

p24 HIV-2 completas foram reconhecidas por todos os soros positivos para HIV-1 e HIV-2 

respectivamente, exibindo sensibilidade de 100%, a qual é semelhante à observada com o uso 

do antígeno p24 HIV-1 comercial. Além da alta sensibilidade, estes antígenos apresentaram 

alta especificidade, 91 e 93% respectivamente, apesar de estes valores se encontrarem um 

pouco abaixo da especificidade do antígeno comercial (100%). Belisario e colaboradores 

também utilizaram ensaios de microarranjos líquidos para detectar anticorpos contra os 

antígenos comerciais gp120, gp160 e p24 de HIV-1, em soros de pacientes infectados, e 

obtiveram sensibilidade e especificidade de 100% (BELLISARIO et al., 2001). Faucher e 

colaboradores compararam o desempenho dos ensaios de microarranjos líquidos e de ELISA 

quanto à detecção de anticorpos anti-p24 HIV-1, utilizando também um antígeno comercial. 

Empregando os mesmos painéis internacionais utilizados neste projeto, Faucher e 

colaboradores obtiveram 100% de sensibilidade e especificidade para ambos os testes. Apesar 

do desempenho similar, o ensaio de microarranjo líquido mostrou-se superior, uma vez que 

foi capaz de reduzir o período de soroconversão de 34 dias, obtido pelo ELISA, para somente 

3 dias (FAUCHER et al., 2006). Apesar de a especificidade obtida por nossos antígenos p24 

HIV-1/2 ficarem um pouco abaixo dos valores obtidos por Belisario e Faucher, esses valores 

foram superiores aos obtidos por Mahboudi e colaboradores quanto à detecção de anticorpos 

contra o antígeno quimérico p24-gp41 de HIV-1 através de ensaios de ELISA (90%), também 

empregando os mesmos painéis sorológicos internacionais (MAHBOUDI et al., 2006). 

 Em contraste ao bom desempenho obtido pelos antígenos completos, as proteínas 

contendo apenas motivos hidrofílicos, p24 HIV Hid/Híb, Env HIV-1 Hidrofílica e Env HIV-2 

Hidrofílica, apresentaram reduzidos valores de sensibilidade (35%, 62% e 67%, 

respectivamente) e especificidade (75%, 63% e 86%, respectivamente). A diferença 

observada entre a performance dos antígenos completos e truncados pode ser explicada pelo 

menor número de epítopos encontrados nestes, bem como pelo fato de os painéis 

internacionais serem dirigidos contra subtipos virais não presentes no Brasil e/ou América 

Latina, e cujos epítopos podem não estar representados nas proteínas hidrofílicas. 

 As proteínas p24 HTLV-1 completa e p24 HTLV-2 completa, por sua vez, foram 

consideradas altamente sensíveis e específicas nos ensaios de microarranjos líquidos. Estes 

antígenos apresentaram valores de sensibilidade de 97% e 90%, respectivamente, os quais 
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foram considerados superiores ou muito próximos ao obtido pelo antígeno comercial (91%). 

Adicionalmente, estes antígenos foram considerados altamente específicos, uma vez que 

exibiram valores de especificidade de 93% e 80%, os quais foram considerados 

significativamente superiores aos 78% obtidos com o antígeno comercial. Coates e 

colaboradores obtiveram resultados similares ao analisar a sensibilidade da proteína 

recombinante produzida em E. coli p24 de HTLV-1, contendo pequenas porções de p19 e p15, 

através de Western blot. Este antígeno foi capaz de detectar anticorpos em 98% dos pacientes 

com LTA e em 100% dos pacientes com PET/MAH (COATES et al., 1990). 

 Similarmente ao observado com as proteínas hidrofílicas de HIV, a proteína p24 

HTLV Hid/Híb apresentou reduzidos valores de sensibilidade e especificidade, 79% e 37% 

respectivamente, provavelmente refletindo o baixo número de epítopos imunogênicos na sua 

sequência peptídica. Em contraste à baixa performance deste antígeno, as proteínas gp46 

HTLV-1 hidrofílica e gp46 HTLV-2 hidrofílica apresentaram comportamento geral superior 

ao antígeno comercial. Enquanto a primeira apresentou sensibilidade/especificidade de 

73%/93%, a segunda apresentou 100%/87%. Embora estes antígenos representem apenas 

pequenas porções das proteínas gp46 virais, estes resultados são comparáveis aos obtidos por 

Bondarenko e colaboradores que, ao analisar a imunogenicidade da proteína gp46 HTLV-2 

completa, obtiveram 98% de sensibilidade e 97.5% de especificidade (BONDARENKO et al., 

2000). 

 Tanto os antígenos de HIV quanto de HTLV apresentaram reatividade cruzada entre 

os tipos virais 1 e 2. Este resultado reflete a alta similaridade entre seus genomas, a qual é 

determinada como sendo de 60% entre HIV-1 e HIV-2, e 65% entre HTLV-1 e HTLV-2 

(BERKHOUT et al., 2002), e está de acordo com os resultados obtidos por diversos autores 

(KLEINMAN et al., 1994; VARMA et al., 1995; LY et al., 2004; RUSSO-CARBOLANTE et 

al., 2007). Apesar da reatividade cruzada, a importância dos resultados obtidos não pode ser 

minimizada, uma vez que, no contexto da triagem de pacientes para bancos de sangue, a 

reatividade a qualquer um dos sorotipos implica na exclusão da amostra clínica.  

 Além da detecção de anticorpos específicos para HIV e HTLV, a plataforma de 

microarranjos líquidos será ainda utilizada para o desenvolvimento de testes diagnósticos de 

infecção recente e para o monitoramento do curso da mesma. Esse aplicação possui grande 

importância para o diagnóstico peri-natal e triagem de doadores em bancos de sangue (YEOM 

et al., 2006; FISCUS et al., 2007; BIANCOTTO et al., 2009) e, similarmente aos ELISAs de 

quarta geração, os testes de diagnóstico através de microarranjos líquidos em 

desenvolvimento serão capazes de detecção múltipla de anticorpos e antígenos virais. 



111 

 

88..  CCoonncclluussõõeess 

Neste trabalho nós descrevemos a aplicação de diversas tecnologias, para o desenho de 

genes artificiais, e estabelecemos uma metodologia sistemática para a produção de antígenos 

visando o desenvolvimento de kits de diagnóstico. Os resultados obtidos demonstraram a 

efetiva imunogenicidade dos antígenos produzidos, bem como a sua capacidade para 

distinguir indivíduos positivos e negativos para HIV e HTLV. O teste diagnóstico aqui 

desenvolvido será ainda mais melhorado, em termos de sensibilidade e especificidade, através 

da adição de anticorpos capazes de detectar antígenos virais, bem como pelo desenvolvimento 

de novos antígenos que possibilitem o diagnóstico diferencial entre os tipos virais HIV-1/2 e 

HTLV-1/2. É importante salientar que o desenvolvimento deste teste é um trabalho pioneiro 

no Brasil e significa não somente os primeiros passos na nacionalização de insumos de 

imunodiagnóstico, e consequente redução da dependência tecnológica estrangeira, mas 

também a possibilidade do desenvolvimento de testes similares para outras infecções e 

patógenos e o consequente fortalecimento do sistema de saúde pública do nosso país. 
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Optimization report
Created with Leto 1.0

 
 

1 General Information: 

 

1.1 Sequence 
Below the original sequence and optimized sequence are listed, labelled with 'Org:' and 'Opt:' respectively.

Where both are identical, the original sequence contains dots instead of nucleotides ('.'). Where the original

sequence was locked against editing, it contains underscores ('_'). The names of the restriction enzymes start

at the first nucleotide after the restriction cut in the forward strand.

 

 
         5    10     15     20     25    30     35     40    45     50 

ORF:                 M   S   L   E   K   R   H   M   T   S   P   R   T 

Org: _____ _____ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ..A ... ..G  

Opt: AAGCT TAAAA AA ATG TCT CTC GAG AAA AGA CAT ATG ACT AGT CCT AGG ACC  

     HindIII                XhoI            NdeI    SpeI     

 
         55    60     65     70    75     80     85    90     95 
ORF:  L   N   A   W   V   K   V   V   E   E   K   A   F   S   P   E 

Org: T.A ..C ... ... ..A ..A ... ..T ..A ... ... ... ..T ..T ..C ...  

Opt: CTG AAT GCC TGG GTG AAG GTT GTA GAG GAA AAA GCA TTC AGC CCT GAA  

 
    100   105    110    115   120    125    130   135    140    145 
ORF:  V   I   P   M   F   S   A   L   S   E   G   A   T   P   Q   D 

Org: ... ... ..C ... ..C ... ... ..A ..T ..G ..C ... ..G ..C ... ...  

Opt: GTT ATA CCA ATG TTT TCT GCT CTG TCC GAA GGT GCC ACC CCT CAG GAT  

Gene: p24_HIV_1_Completa
Optimization requested by:

Date: Mar 27, 2009
Operator: rdhalia

Target organism: K_Lactis_E_Coli_50%
Optimization iteration: 1

Length: 696 bp
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      150    155    160   165    170    175   180    185    190   195 
ORF:  L   N   T   M   L   N   T   V   G   G   H   Q   A   A   M   Q 

Org: ..A ..C ... ... ..G ..T ... ... ... ..A ... ..G ..A ..G ... ..A  

Opt: CTG AAT ACA ATG CTT AAC ACC GTT GGT GGT CAC CAA GCT GCA ATG CAG  

 
         200    205   210    215    220   225    230    235   240 
ORF:  M   L   K   D   T   I   N   E   E   A   A   E   W   D   R   L 

Org: ... C.T ... ... ..A ..A ... ... ... ..C ... ... ... ... C.A C.G  

Opt: ATG TTG AAA GAC ACG ATT AAC GAG GAA GCA GCC GAA TGG GAT AGG TTA  

 
     245    250   255    260    265   270    275    280   285    290 
ORF:  H   P   V   H   A   G   P   I   P   P   G   Q   M   R   E   P 

Org: ..T ..T ... ..C ..A ... ..G ..T ... ..G ..G ..A ... C.A ..A ...  

Opt: CAC CCA GTT CAT GCT GGT CCA ATA CCA CCA GGA CAG ATG AGG GAG CCG  

 
        295   300    305    310   315    320    325   330    335 
ORF:  R   G   S   D   I   A   G   T   T   S   T   L   Q   E   Q   I 

Org: C.G ..G ..C ..C ..C ..C ..G ..T ..A AGC ... ... ... ... ..A ...  

Opt: AGA GGA TCA GAT ATT GCT GGT ACC ACG TCG ACT CTT CAA GAA CAG ATC  

 
    340   345    350    355   360    365    370   375    380    385 
ORF:  Q   W   M   T   S   N   P   P   V   P   V   G   E   I   Y   K 

Org: ..G ... ... ... TC. ..C ... ..T ..C ..G ... ... ... ... ..C ...  

Opt: CAA TGG ATG ACA AGT AAT CCT CCA GTG CCT GTC GGA GAG ATC TAT AAG  

 
      390    395    400   405    410    415   420    425    430   435 
ORF:  R   W   I   I   L   G   L   N   K   I   V   R   M   Y   S   P 

Org: C.G ... ... ..A C.T ... C.C ..C ... ... ..A ..C ... ..C ..T ...  

Opt: AGA TGG ATC ATT TTG GGA TTG AAT AAA ATT GTC CGT ATG TAT TCA CCG  

 
         440    445   450    455    460   465    470    475   480 
ORF:  V   S   I   L   D   I   R   Q   G   P   K   E   P   F   R   D 

Org: ..G AGC ... ..A ..C ..C ... ..A ..T ..T ..G ... ..A ..C A.G ...  

Opt: GTA TCG ATT CTG GAT ATA CGT CAG GGA CCG AAA GAA CCG TTT CGT GAT  

 
     485    490   495    500    505   510    515    520   525    530 
ORF:  Y   V   D   R   F   F   K   T   L   R   A   E   Q   A   T   Q 

Org: ..T ..G ... ..G ... ... ... ... ..A C.T ... ... ..G ..C ..G ..A  

Opt: TAC GTC GAC AGA TTC TTT AAG ACA CTG AGA GCA GAA CAA GCA ACC CAG  

 
        535   540    545    550   555    560    565   570    575 
ORF:  E   V   K   G   W   M   T   D   T   L   L   V   Q   N   A   N 

Org: ... ..G ... ..A ... ... ..A ..C ... C.C ... ..C ... ... ..G ...  

Opt: GAA GTA AAA GGT TGG ATG ACG GAT ACT TTG TTA GTG CAA AAC GCA AAT  
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    580   585    590    595   600    605    610   615    620    625 
ORF:  P   D   C   K   T   I   L   K   A   L   G   P   G   A   T   L 

Org: ..A ... ..C ... ..G ..T ... ... ..C T.A ..G ..C ..G ..G ... C.C  

Opt: CCG GAC TGT AAG ACT ATC TTG AAA GCA CTT GGT CCA GGA GCC ACT TTA  

 
      630    635    640   645    650    655   660    665    670   675 
ORF:  E   E   M   M   T   A   C   Q   G   V   G   G   G   S   S   C 

Org: ..G ..G ... ... ..G ..G ..C ... ..G ..A ..G ___ ___ ___ ___ ___  

Opt: GAA GAA ATG ATG ACA GCT TGT CAA GGT GTT GGT GGT GGC TCT TCC TGC  

 
         680    685   690   695 
ORF:  A   A   A   ! 

Org: ___ ___ ___ ___ _____ ____ 

Opt: GCG GCC GCT TGA TAACC ATGG 

     NotI               NcoI     

 
 
 

1.1.1 Restriction table 

 

1.1.2 Enzymes that cut five or fewer times 

 

1.1.3 Enzymes that do not cut 
SacII

 

Enzyme Recognition Frequency Positions
HindIII a'agct_t 1 0
NcoI c'catg_g 1 690
NdeI ca'ta_tg 1 30
NotI gc'ggcc_gc 1 675
SpeI a'ctag_t 1 36
XhoI c'tcga_g 1 18

Enzyme Recognition Frequency Positions
HindIII a'agct_t 1 0
NcoI c'catg_g 1 690
NdeI ca'ta_tg 1 30
NotI gc'ggcc_gc 1 675
SpeI a'ctag_t 1 36
XhoI c'tcga_g 1 18
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1.2 Dotplot 

 

1.3 ORFs 
The gene was optimized using the following ORF(s). Please note that sequence positions are given relative to

the continuous DNA sequence defined by all ORFs:

 

 
   ORF: 13-687

 
 

2 Optimized parameters 
 

2.1 Codon tandem repeats 
Number of codon tandem repeats:

 
        Original sequence: 6

 
        Optimized sequence: 5

 
Position Number of repeats
[159] 2
[255] 2
[615] 2
[621] 2
[645] 2
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2.2 Codon Usage 
This is a comparison of the codon frequency of the original sequence vs. the optimized sequence. As a

reference, the codon usage of the target organism is included. The charts indicate the sum of the deviation

from the target codon usage, for the original and the optimized sequence. Lower bars indicate a better match

with the target codon usage.

 
 

2.2.1 A - Alanine: 

 

2.2.2 C - Cysteine: 

 

2.2.3 D - Aspartic acid: 

 

2.2.4 E - Glutamic acid: 

 

2.2.5 F - Phenylalanine: 

Codon
GCU
GCC
GCA
GCG

Original
10.5 %
42.1 %
21.1 %
26.3 %

Target
40.0 %
28.0 %
32.0 %
0.0 %

Optimized
31.6 %
26.3 %
36.8 %

5.3 %

   0

   50

   100

Codon
UGU
UGC

Original
0.0 %

100.0 %

Target
63.0 %
37.0 %

Optimized
66.7 %
33.3 %

   0

   50

   100

Codon
GAU
GAC

Original
33.3 %
66.7 %

Target
67.0 %
33.0 %

Optimized
66.7 %
33.3 %

   0

   50

   100

Codon
GAA
GAG

Original
62.5 %
37.5 %

Target
69.0 %
31.0 %

Optimized
68.8 %
31.2 %

   0

   50

   100

Codon
UUU
UUC

Original
40.0 %
60.0 %

Target
54.0 %
46.0 %

Optimized
60.0 %
40.0 %

   0

   50

   100



Page 6

Optimization report

2.2.6 G - Glycine: 

 

2.2.7 H - Histidine: 

 

2.2.8 I - Isoleucine: 

 

2.2.9 K - Lysine: 

 

2.2.10 L - Leucine: 

 

2.2.11 M - Methionine: 

Codon
GGU
GGC
GGA
GGG

Original
23.5 %
11.8 %
23.5 %
41.2 %

Target
64.0 %
0.0 %

36.0 %
0.0 %

Optimized
58.8 %

5.9 %
35.3 %

0.0 %

   0

   50

   100

Codon
CAU
CAC

Original
50.0 %
50.0 %

Target
65.0 %
35.0 %

Optimized
50.0 %
50.0 %

   0

   50

   100

Codon
AUU
AUC
AUA

Original
33.3 %
41.7 %
25.0 %

Target
45.0 %
31.0 %
24.0 %

Optimized
41.7 %
33.3 %
25.0 %

   0

   50

   100

Codon
AAA
AAG

Original
63.6 %
36.4 %

Target
61.0 %
39.0 %

Optimized
63.6 %
36.4 %

   0

   50

   100

Codon
UUA
UUG
CUU
CUC
CUA
CUG

Original
17.6 %
5.9 %

17.6 %
23.5 %
23.5 %
11.8 %

Target
25.0 %
29.0 %
17.0 %
0.0 %
0.0 %

29.0 %

Optimized
17.6 %
29.4 %
17.6 %

5.9 %
0.0 %

29.4 %    0

   50

   100

Codon
AUG

Original
100.0 %

Target
100.0 %

Optimized
100.0 %

   0

   50

   100
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2.2.12 N - Asparagine: 

 

2.2.13 P - Proline: 

 

2.2.14 Q - Glutamine: 

 

2.2.15 R - Arginine: 

 

2.2.16 S - Serine: 

 

2.2.17 T - Threonine: 

Codon
AAU
AAC

Original
25.0 %
75.0 %

Target
57.0 %
43.0 %

Optimized
62.5 %
37.5 %

   0

   50

   100

Codon
CCU
CCC
CCA
CCG

Original
23.5 %
23.5 %
23.5 %
29.4 %

Target
31.0 %
0.0 %

40.0 %
29.0 %

Optimized
29.4 %

0.0 %
41.2 %
29.4 %

   0

   50

   100

Codon
CAA
CAG

Original
66.7 %
33.3 %

Target
53.0 %
47.0 %

Optimized
50.0 %
50.0 %

   0

   50

   100

Codon
CGU
CGC
CGA
CGG
AGA
AGG

Original
18.2 %
9.1 %

18.2 %
18.2 %
9.1 %

27.3 %

Target
32.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %

45.0 %
23.0 %

Optimized
27.3 %

0.0 %
0.0 %
0.0 %

45.5 %
27.3 %    0

   50

   100

Codon
UCU
UCC
UCA
UCG
AGU
AGC

Original
50.0 %
16.7 %
0.0 %
0.0 %

16.7 %
16.7 %

Target
26.0 %
14.0 %
18.0 %
10.0 %
16.0 %
16.0 %

Optimized
25.0 %
16.7 %
16.7 %
16.7 %
16.7 %

8.3 %    0

   50

   100

Codon
ACU
ACC
ACA
ACG

Original
29.4 %
5.9 %

35.3 %
29.4 %

Target
31.0 %
26.0 %
25.0 %
18.0 %

Optimized
29.4 %
29.4 %
23.5 %
17.6 %

   0

   50

   100
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2.2.18 V - Valine: 

 

2.2.19 W - Tryptophan: 

 

2.2.20 Y - Tyrosine: 

 

2.2.21 ! - Stop: 

 

2.3 Secondary structure 
In general, an extended secondary structure of the mRNA can interfere with the translation process.

Therefore, the gene optimization tries to reduce the number and length of potential hairpin loops.

 
 

2.3.1 Original sequence 

Codon
GUU
GUC
GUA
GUG

Original
35.7 %
21.4 %
21.4 %
21.4 %

Target
37.0 %
20.0 %
18.0 %
25.0 %

Optimized
35.7 %
21.4 %
21.4 %
21.4 %

   0

   50

   100

Codon
UGG

Original
100.0 %

Target
100.0 %

Optimized
100.0 %

   0

   50

   100

Codon
UAU
UAC

Original
33.3 %
66.7 %

Target
59.0 %
41.0 %

Optimized
66.7 %
33.3 %

   0

   50

   100

Codon
UAA
UGA
UAG

Original
0.0 %

100.0 %
0.0 %

Target
63.0 %
37.0 %
0.0 %

Optimized
0.0 %

100.0 %
0.0 %

   0

   50

   100

Number of helices 18
Average helix length 6.06
Maximum helix length 13
Average helix score 6.33
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2.3.2 Optimized sequence 
Number of helices 15
Average helix length 5.67
Maximum helix length 8
Average helix score 4.07



Original sequence Optimized sequence
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2.4 GC distribution 
GC ratio over a window of 31 nt:

       Original sequence: 51.56% (29.03% - 77.42%)

       Optimized sequence: 46.67% (29.03% - 70.97%)

 

The number indicate the average GC content. The values in brackets indicate the interval containing 95% of

all nucleotides if the GC content is averaged over a window of 11 nucleotides.

 

 

2.5 Long range repeats 
 

2.5.1 Original sequence 
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Number of repeats: 106

 
Longest repetitive sequence: 7 bases

 
 

2.5.2 Optimized sequence 

Number of repeats: 115

 
Longest repetitive sequence: 7 bases
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2.6 Secondary ORFs 
During the optimization, secondary ORFs were removed. These are ORFs in the second or third frame or on

the opposite strand. The removal was done by inserting stop codons by silent mutagenesis, or by changing

start codons. The optimization tries to avoid secondary ORFs with more than 50 nucleotides. 

 
 

2.6.1 Original sequence: 

 

2.6.2 Optimized sequence: 

 

2.7 Restriction sites 
The table lists the unwanted restriction sites contained in the sequence, as well as their positions.

 

 

2.8 Cryptic splice sites 
The following table shows possible splice sites in the specified sequence. The score is relative to the range

between the best-scoring and worst-scoring splice sites in the training set.

 
 

2.8.1 Splice sites in original sequence 

 

2.8.2 Splice sites in optimized sequence 

Number of secondary ORFs: 14
Total length of sec. ORFs: 301

Number of ORFs with >50nt: 0

Number of secondary ORFs: 9
Total length of sec. ORFs: 64

Number of ORFs with >50nt: 0

Enzyme Positions in original
sequence

Positions in optimized
sequence

HindIII 0 0
NcoI 0 0
NdeI 1 1
NotI 1 1
SacII 1 0
SpeI 1 1
XhoI 2 1

Type Position Relevance
Donor 405 Possible

Type Position Relevance
Donor 409 Possible
Donor 442 Unlikely
Donor 548 Unlikely
Donor 574 Unlikely



Created with Leto 1.0 - the dedicated software for gene synthesis and optimized protein expression. To get more information on Leto and 
download a demo version, visit www.entelechon.com/leto or call Entelechon at +49 941 94 683 60.
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2.9 AT/GC stretch restrictor 
 

2.9.1 Original sequence 
Number of stretches longer than 4 nt: 22

 
Average AT/GC stretch length: 6.23

 
 

2.9.2 Optimized sequence 
Number of stretches longer than 4 nt: 11

 
Average AT/GC stretch length: 5.82

 
 

3 Optimized sequence 
This is the optimized sequence, ready for copying and pasting into other applications.

 

 
AAGCT TAAAA AAATG TCTCT CGAGA AAAGA CATAT GACTA GTCCT AGGAC

CCTGA ATGCC TGGGT GAAGG TTGTA GAGGA AAAAG CATTC AGCCC TGAAG

TTATA CCAAT GTTTT CTGCT CTGTC CGAAG GTGCC ACCCC TCAGG ATCTG

AATAC AATGC TTAAC ACCGT TGGTG GTCAC CAAGC TGCAA TGCAG ATGTT

GAAAG ACACG ATTAA CGAGG AAGCA GCCGA ATGGG ATAGG TTACA CCCAG

TTCAT GCTGG TCCAA TACCA CCAGG ACAGA TGAGG GAGCC GAGAG GATCA

GATAT TGCTG GTACC ACGTC GACTC TTCAA GAACA GATCC AATGG ATGAC

AAGTA ATCCT CCAGT GCCTG TCGGA GAGAT CTATA AGAGA TGGAT CATTT

TGGGA TTGAA TAAAA TTGTC CGTAT GTATT CACCG GTATC GATTC TGGAT

ATACG TCAGG GACCG AAAGA ACCGT TTCGT GATTA CGTCG ACAGA TTCTT

TAAGA CACTG AGAGC AGAAC AAGCA ACCCA GGAAG TAAAA GGTTG GATGA

CGGAT ACTTT GTTAG TGCAA AACGC AAATC CGGAC TGTAA GACTA TCTTG

AAAGC ACTTG GTCCA GGAGC CACTT TAGAA GAAAT GATGA CAGCT TGTCA

AGGTG TTGGT GGTGG CTCTT CCTGC GCGGC CGCTT GATAA CCATG G



 

 

 

 

AAnneexxoo  BB  ––  RReellaattóórriioo  ddaa  oottiimmiizzaaççããoo  ddoo  ggeennee  ggpp4466  HHTTLLVV--11  ccoommpplleettoo  ppaarraa  

eexxpprreessssããoo  eemm  EE..  ccoollii  
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Optimization report
Created with Leto 1.0

 
 

1 General Information: 

 

1.1 Sequence 
Below the original sequence and optimized sequence are listed, labelled with 'Org:' and 'Opt:' respectively.

Where both are identical, the original sequence contains dots instead of nucleotides ('.'). Where the original

sequence was locked against editing, it contains underscores ('_'). The names of the restriction enzymes start

at the first nucleotide after the restriction cut in the forward strand.

 

 
         5    10     15     20     25    30     35     40    45     50 

ORF:                 M   S   L   E   K   R   H   M   T   S   M   G   K 

Org: _____ _____ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ... ..C ..G  

Opt: AAGCT TAAAA AA ATG TCT CTC GAG AAA AGA CAT ATG ACT AGT ATG GGA AAA  

     HindIII                XhoI            NdeI    SpeI     

 
         55    60     65     70    75     80     85    90     95 
ORF:  F   L   A   T   L   I   L   F   F   Q   F   C   P   L   I   L 

Org: ..T C.T ..C ..C ... ..T T.G ..T ... ... ..T ... ..T ..A ... T..  

Opt: TTC TTG GCT ACT TTG ATA CTT TTC TTT CAA TTC TGC CCA CTG ATT CTG  

 
    100   105    110    115   120    125    130   135    140    145 
ORF:  G   D   Y   S   P   S   C   C   T   L   T   V   G   V   S   S 

Org: ... ..T ... ..C ..G ..T ... ..T ... ... ..C ..C ..G ..C TCT AG.  

Opt: GGT GAC TAT TCT CCT TCC TGT TGC ACT TTG ACT GTT GGT GTG AGC TCT  

Gene: GP46_HTLV_1_Completa
Optimization requested by:

Date: Mar 27, 2009
Operator: rdhalia

Target organism: K_Lactis_E_Coli_50%
Optimization iteration: 1

Length: 1542 bp
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      150    155    160   165    170    175   180    185    190   195 
ORF:  Y   H   S   K   P   C   N   P   A   Q   P   V   C   S   W   T 

Org: ... ..C TCA ... ..T ... ..T ..T ..T ... ..G ..G ... ..A ... ..C  

Opt: TAT CAT AGT AAA CCA TGT AAC CCA GCA CAG CCA GTC TGC TCT TGG ACG  

 
         200    205   210    215    220   225    230    235   240 
ORF:  L   D   L   L   A   L   S   A   D   Q   A   L   Q   P   P   C 

Org: C.T ... T.A C.A ..A C.T ..G ..G ..T ... ... C.. ..G ... ..C ..C  

Opt: TTG GAT CTT TTG GCC TTG TCA GCC GAC CAA GCC TTG CAA CCT CCT TGT  

 
     245    250   255    260    265   270    275    280   285    290 
ORF:  P   N   L   V   S   Y   S   S   Y   H   A   T   Y   S   L   Y 

Org: ... ... ... ..G ..T ... TC. ..T ..C ... ..G ... ... ... C.C ..C  

Opt: CCT AAT CTT GTC TCG TAT AGC TCG TAT CAC GCC ACC TAC TCA TTG TAT  

 
        295   300    305    310   315    320    325   330    335 
ORF:  L   F   P   H   W   I   K   K   P   N   R   N   G   G   G   Y 

Org: ..C ..C ..C ..C ... ..A ..G ..A ..A ..C ... ... ..C ..C ... ...  

Opt: CTT TTT CCG CAT TGG ATC AAA AAG CCG AAT AGA AAT GGA GGT GGT TAT  

 
    340   345    350    355   360    365    370   375    380    385 
ORF:  Y   S   A   S   Y   S   D   P   C   S   L   K   C   P   Y   L 

Org: ... TCA ..A AGT ..C ... ... ..T ... ... ..A ..G ..C ..T ..C C.T  

Opt: TAC AGT GCC TCG TAT AGT GAT CCG TGT TCC CTG AAA TGT CCA TAT TTG  

 
      390    395    400   405    410    415   420    425    430   435 
ORF:  G   C   Q   S   W   T   C   P   Y   T   G   A   V   S   S   P 

Org: ..A ... ..G TCA ... ... ..C ..A ..T ..C ... ... ..C ... ..T ..G  

Opt: GGT TGT CAA AGC TGG ACA TGT CCG TAC ACG GGA GCA GTA TCG TCA CCT  

 
         440    445   450    455    460   465    470    475   480 
ORF:  Y   W   K   F   Q   Q   D   V   N   F   T   Q   E   V   S   H 

Org: ... ... ..A ..T ... ... ... ..C ... ... ..G ... ... ..A ... ...  

Opt: TAC TGG AAG TTC CAG CAA GAT GTT AAT TTT ACA CAA GAG GTG AGC CAT  

 
     485    490   495    500    505   510    515    520   525    530 
ORF:  L   N   I   N   L   H   F   S   K   C   G   F   S   F   S   L 

Org: C.. ..C ..T ..T C.. ..T ..C TC. ..A ..C ..A ... ... ... ..G T.A  

Opt: TTG AAT ATC AAC TTA CAC TTT AGC AAG TGT GGT TTT AGT TTT TCT CTG  

 
        535   540    545    550   555    560    565   570    575 
ORF:  L   V   D   A   P   G   Y   D   P   I   W   F   L   N   T   E 

Org: C.. ..G ... ... ..C ... ... ... ... ..T ... ..T C.A ..C ..G ...  

Opt: TTG GTT GAT GCA CCA GGT TAC GAC CCT ATC TGG TTC TTG AAT ACC GAA  
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    580   585    590    595   600    605    610   615    620    625 
ORF:  P   S   Q   L   P   P   T   A   P   P   L   L   S   H   S   N 

Org: ... ..T ... ..A ..G ..C ..G ..T ..C ..G T.G ... TCG ... TCA ..C  

Opt: CCA TCG CAG CTG CCA CCA ACC GCA CCA CCA CTT TTG AGT CAC AGT AAT  

 
      630    635    640   645    650    655   660    665    670   675 
ORF:  L   D   H   I   L   E   P   S   I   P   W   K   S   K   L   L 

Org: C.T ..C ... ..A C.G ..G ... AGC ..C ..A ... ... ... ... ..A C.T  

Opt: TTA GAT CAC ATC TTA GAA CCG TCT ATA CCG TGG AAG AGT AAA CTG TTA  

 
         680    685   690    695    700   705    710    715   720 
ORF:  T   L   V   Q   L   T   L   Q   S   T   N   Y   T   C   I   V 

Org: ... ... ..A ... C.C ..G ... ... AGT ..C ... ... ..A ..C ..A ..T  

Opt: ACC CTG GTT CAA TTG ACC TTA CAG TCC ACA AAC TAT ACT TGT ATT GTC  

 
     725    730   735    740    745   750    755    760   765    770 
ORF:  C   I   D   R   A   S   L   S   T   W   H   V   L   Y   S   P 

Org: ..C ..A ..C ..G ..C ..T C.G ..G ..G ... ..C ..C C.T ... ..G ..C  

Opt: TGT ATT GAT CGT GCA TCG TTA TCA ACC TGG CAT GTT TTG TAC TCC CCT  

 
        775   780    785    790   795    800    805   810    815 
ORF:  N   V   S   V   P   S   P   S   S   T   P   L   L   Y   P   S 

Org: ... ..A ... ..A ..G ..G ..T ..C AGC ..C ..C ... ... ..C ..C ..C  

Opt: AAC GTC TCG GTC CCA TCT CCG TCT TCT ACA CCG CTG TTG TAT CCG TCA  

 
    820   825    830    835   840    845    850   855    860    865 
ORF:  L   A   L   P   A   P   H   L   T   L   P   F   N   W   T   H 

Org: C.. ..G C.. ..T ..G ..A ... ..T ... ... ..A ..T ... ... ..G ..C  

Opt: TTG GCT TTG CCA GCA CCG CAT CTG ACA TTA CCT TTC AAT TGG ACA CAT  

 
      870    875    880   885    890    895   900    905    910   915 
ORF:  C   F   D   P   Q   I   Q   A   I   V   S   S   P   C   H   N 

Org: ... ..C ..C ..G ... ... ..G ... ..C ..C ..T ..G ..G ... ... ...  

Opt: TGT TTT GAT CCT CAG ATT CAA GCC ATA GTA TCC TCT CCT TGC CAT AAT  

 
         920    925   930    935    940   945    950    955   960 
ORF:  S   L   I   L   P   P   F   S   L   S   P   V   P   T   L   G 

Org: ..C ..C ..T C.. ..G ..A ..T AG. ..A AGC ..G ... ..T ..A ..A ..A  

Opt: TCA CTT ATC TTA CCT CCG TTC TCC TTG TCA CCA GTG CCG ACG TTG GGT  

 
     965    970   975    980    985   990    995   1000  1005   1010 
ORF:  S   R   S   R   R   A   V   P   V   A   V   W   L   V   S   A 

Org: ..T A.G ..C ..G C.C ..G ..T ... ..G ..T ..C ... C.. ... AGC ..G  

Opt: TCA CGT TCT CGT AGG GCT GTA CCA GTT GCA GTT TGG TTG GTC TCA GCC  
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       1015  1020   1025   1030  1035   1040   1045  1050   1055 
ORF:  L   A   M   G   A   G   V   A   G   R   I   T   G   S   M   S 

Org: C.. ..A ... ... ... ..A ..T ..T ... ... ..A ..A ... AGT ... TC.  

Opt: TTG GCT ATG GGA GCA GGT GTG GCA GGT AGG ATT ACT GGT TCC ATG AGC  

 
   1060  1065   1070   1075  1080   1085   1090  1095   1100   1105 
ORF:  L   A   S   G   K   S   L   L   H   E   V   D   K   D   I   S 

Org: ..A ..A AGC ..C ... ..C ..G C.T ..C ... ..C ..C ..G ... ..C TC.  

Opt: TTG GCT TCT GGA AAG TCA CTT TTA CAT GAA GTG GAT AAA GAT ATT AGC  

 
     1110   1115   1120  1125   1130   1135  1140   1145   1150  1155 
ORF:  Q   L   T   Q   A   I   V   K   N   H   K   N   L   L   K   I 

Org: ..G ..A ..T ... ..C ..C ..C ..A ... ... ..G ... ..C ..C ... ...  

Opt: CAA TTG ACG CAA GCT ATT GTG AAG AAC CAC AAA AAT CTT CTG AAA ATC  

 
        1160   1165  1170   1175   1180  1185   1190   1195  1200 
ORF:  A   Q   Y   A   A   Q   N   R   R   G   L   D   L   L   F   W 

Org: ..G ... ..C ..C ..T ..A ... ... C.. ..A C.. ... ..A ..A ... ...  

Opt: GCT CAG TAT GCT GCA CAG AAC AGA AGA GGT TTG GAC CTG CTG TTT TGG  

 
    1205   1210  1215   1220   1225  1230   1235   1240  1245   1250 
ORF:  E   Q   G   G   L   C   K   A   L   Q   E   Q   C   C   F   L 

Org: ... ... ..G ..C ..A ..T ... ..A C.C ..A ..G ... ... ..C ... ..A  

Opt: GAA CAG GGT GGA TTG TGC AAG GCT TTA CAG GAA CAA TGC TGT TTT TTG  

 
       1255  1260   1265   1270  1275   1280   1285  1290   1295 
ORF:  N   I   T   N   S   H   V   S   I   L   Q   E   R   P   P   L 

Org: ..T ... ..C ..T ..T ..C ..C AGC ..C ..C ... ..G ..C ..C ..T ..A  

Opt: AAC ATT ACT AAC TCA CAT GTA TCT ATA CTG CAG GAA CGT CCT CCA TTG  

 
   1300  1305   1310   1315  1320   1325   1330  1335   1340   1345 
ORF:  E   N   R   V   L   T   G   W   G   L   N   W   D   L   G   L 

Org: ..G ..T C.C ..C ..A ..G ..C ... ..C ..A ... ... ..T ..A ..C T..  

Opt: GAA AAC AGA GTT TTG ACT GGT TGG GGA CTG AAT TGG GAC TTG GGT CTG  

 
     1350   1355   1360  1365   1370   1375  1380   1385   1390  1395 
ORF:  S   Q   W   A   R   E   A   L   Q   T   G   I   T   L   V   A 

Org: TCG ... ... ..G C.C ..G ..C C.G ..G ..T ..T ... ..C C.C ..T ...  

Opt: AGC CAG TGG GCT AGG GAA GCA TTA CAA ACC GGA ATT ACG TTA GTA GCC  

 
        1400   1405  1410   1415   1420  1425   1430   1435  1440 
ORF:  L   L   L   L   V   I   L   A   G   P   C   I   L   R   Q   L 

Org: C.. C.C ..A ... ..C ..T ..A ..G ... ... ... ..T ..T C.T ... ..A  

Opt: TTG TTG TTG TTA GTT ATA CTT GCT GGA CCT TGT ATC CTG AGA CAA TTG  
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    1445   1450  1455   1460   1465  1470   1475   1480  1485   1490 
ORF:  R   H   L   P   S   R   V   R   Y   P   H   Y   S   L   I   N 

Org: ..G ... ... ..A ..T ..A ..G C.T ... ..T ..T ... ..A C.A ..T ..C  

Opt: AGA CAT CTG CCG AGC CGT GTT AGG TAC CCA CAC TAC TCT TTG ATC AAT  

 
       1495  1500   1505   1510  1515   1520   1525  1530   1535  1540 
ORF:  P   E   S   S   L   G   G   S   S   C   A   A   A   ! 

Org: ..A ..A ... TC. ..G ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _____ ____ 

Opt: CCG GAG AGT AGT TTA GGT GGC TCT TCC TGC GCG GCC GCT TGA TAACC ATGG 

                                             NotI               NcoI     

 
 
 

1.1.1 Restriction table 

 

1.1.2 Enzymes that cut five or fewer times 

 

1.1.3 Enzymes that do not cut 
SacII

 
 

1.2 Dotplot 

Enzyme Recognition Frequency Positions
HindIII a'agct_t 1 0
NcoI c'catg_g 1 1536
NdeI ca'ta_tg 1 30
NotI gc'ggcc_gc 1 1521
SpeI a'ctag_t 1 36
XhoI c'tcga_g 1 18

Enzyme Recognition Frequency Positions
HindIII a'agct_t 1 0
NcoI c'catg_g 1 1536
NdeI ca'ta_tg 1 30
NotI gc'ggcc_gc 1 1521
SpeI a'ctag_t 1 36
XhoI c'tcga_g 1 18
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1.3 ORFs 
The gene was optimized using the following ORF(s). Please note that sequence positions are given relative to

the continuous DNA sequence defined by all ORFs:

 

 
   ORF: 13-1533

 
 

2 Optimized parameters 
 

2.1 Codon tandem repeats 
Number of codon tandem repeats:

 
        Original sequence: 8

 
        Optimized sequence: 9

 
Position Number of repeats
[222] 2
[318] 2
[579] 2
[591] 2
[780] 2
[1164] 2
[1179] 2
[1383] 3
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2.2 Codon Usage 
This is a comparison of the codon frequency of the original sequence vs. the optimized sequence. As a

reference, the codon usage of the target organism is included. The charts indicate the sum of the deviation

from the target codon usage, for the original and the optimized sequence. Lower bars indicate a better match

with the target codon usage.

 
 

2.2.1 A - Alanine: 

 

2.2.2 C - Cysteine: 

 

2.2.3 D - Aspartic acid: 

 

2.2.4 E - Glutamic acid: 

 

2.2.5 F - Phenylalanine: 

[1485] 2

Codon
GCU
GCC
GCA
GCG

Original
18.2 %
27.3 %
24.2 %
30.3 %

Target
40.0 %
28.0 %
32.0 %
0.0 %

Optimized
36.4 %
27.3 %
33.3 %

3.0 %

   0

   50

   100

Codon
UGU
UGC

Original
40.0 %
60.0 %

Target
63.0 %
37.0 %

Optimized
65.0 %
35.0 %

   0

   50

   100

Codon
GAU
GAC

Original
57.1 %
42.9 %

Target
67.0 %
33.0 %

Optimized
64.3 %
35.7 %

   0

   50

   100

Codon
GAA
GAG

Original
36.4 %
63.6 %

Target
69.0 %
31.0 %

Optimized
72.7 %
27.3 %

   0

   50

   100

Codon
UUU
UUC

Original
81.2 %
18.8 %

Target
54.0 %
46.0 %

Optimized
56.2 %
43.8 %

   0

   50

   100
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2.2.6 G - Glycine: 

 

2.2.7 H - Histidine: 

 

2.2.8 I - Isoleucine: 

 

2.2.9 K - Lysine: 

 

2.2.10 L - Leucine: 

 

2.2.11 M - Methionine: 

Codon
GGU
GGC
GGA
GGG

Original
26.9 %
34.6 %
30.8 %
7.7 %

Target
64.0 %
0.0 %

36.0 %
0.0 %

Optimized
61.5 %

3.8 %
34.6 %

0.0 %

   0

   50

   100

Codon
CAU
CAC

Original
41.2 %
58.8 %

Target
65.0 %
35.0 %

Optimized
64.7 %
35.3 %

   0

   50

   100

Codon
AUU
AUC
AUA

Original
50.0 %
27.3 %
22.7 %

Target
45.0 %
31.0 %
24.0 %

Optimized
40.9 %
36.4 %
22.7 %

   0

   50

   100

Codon
AAA
AAG

Original
50.0 %
50.0 %

Target
61.0 %
39.0 %

Optimized
56.2 %
43.8 %

   0

   50

   100

Codon
UUA
UUG
CUU
CUC
CUA
CUG

Original
21.1 %
11.8 %
14.5 %
14.5 %
17.1 %
21.1 %

Target
25.0 %
29.0 %
17.0 %
0.0 %
0.0 %

29.0 %

Optimized
18.4 %
46.1 %
11.8 %

1.3 %
0.0 %

22.4 %    0

   50

   100

Codon
AUG

Original
100.0 %

Target
100.0 %

Optimized
100.0 %

   0

   50

   100
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2.2.12 N - Asparagine: 

 

2.2.13 P - Proline: 

 

2.2.14 Q - Glutamine: 

 

2.2.15 R - Arginine: 

 

2.2.16 S - Serine: 

 

2.2.17 T - Threonine: 

Codon
AAU
AAC

Original
57.1 %
42.9 %

Target
57.0 %
43.0 %

Optimized
57.1 %
42.9 %

   0

   50

   100

Codon
CCU
CCC
CCA
CCG

Original
31.8 %
20.5 %
22.7 %
25.0 %

Target
31.0 %
0.0 %

40.0 %
29.0 %

Optimized
29.5 %

0.0 %
38.6 %
31.8 %

   0

   50

   100

Codon
CAA
CAG

Original
41.7 %
58.3 %

Target
53.0 %
47.0 %

Optimized
54.2 %
45.8 %

   0

   50

   100

Codon
CGU
CGC
CGA
CGG
AGA
AGG

Original
12.5 %
25.0 %
12.5 %
12.5 %
18.8 %
18.8 %

Target
32.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %

45.0 %
23.0 %

Optimized
31.2 %

0.0 %
0.0 %
0.0 %

43.8 %
25.0 %    0

   50

   100

Codon
UCU
UCC
UCA
UCG
AGU
AGC

Original
21.7 %
20.0 %
11.7 %
16.7 %
16.7 %
13.3 %

Target
26.0 %
14.0 %
18.0 %
10.0 %
16.0 %
16.0 %

Optimized
25.0 %
13.3 %
18.3 %
11.7 %
16.7 %
15.0 %    0

   50

   100

Codon
ACU
ACC
ACA
ACG

Original
15.4 %
38.5 %
19.2 %
26.9 %

Target
31.0 %
26.0 %
25.0 %
18.0 %

Optimized
30.8 %
26.9 %
23.1 %
19.2 %

   0

   50

   100
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2.2.18 V - Valine: 

 

2.2.19 W - Tryptophan: 

 

2.2.20 Y - Tyrosine: 

 

2.2.21 ! - Stop: 

 

2.3 Secondary structure 
In general, an extended secondary structure of the mRNA can interfere with the translation process.

Therefore, the gene optimization tries to reduce the number and length of potential hairpin loops.

 
 

2.3.1 Original sequence 

Codon
GUU
GUC
GUA
GUG

Original
14.8 %
48.1 %
14.8 %
22.2 %

Target
37.0 %
20.0 %
18.0 %
25.0 %

Optimized
37.0 %
22.2 %
18.5 %
22.2 %

   0

   50

   100

Codon
UGG

Original
100.0 %

Target
100.0 %

Optimized
100.0 %

   0

   50

   100

Codon
UAU
UAC

Original
31.6 %
68.4 %

Target
59.0 %
41.0 %

Optimized
57.9 %
42.1 %

   0

   50

   100

Codon
UAA
UGA
UAG

Original
0.0 %

100.0 %
0.0 %

Target
63.0 %
37.0 %
0.0 %

Optimized
0.0 %

100.0 %
0.0 %

   0

   50

   100

Number of helices 37
Average helix length 6.62
Maximum helix length 12
Average helix score 7.14
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2.3.2 Optimized sequence 
Number of helices 30
Average helix length 5.73
Maximum helix length 8
Average helix score 4.67



Original sequence Optimized sequence

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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2.4 GC distribution 
GC ratio over a window of 31 nt:

       Original sequence: 50.16% (22.58% - 77.42%)

       Optimized sequence: 45.10% (25.81% - 67.74%)

 

The number indicate the average GC content. The values in brackets indicate the interval containing 95% of

all nucleotides if the GC content is averaged over a window of 11 nucleotides.

 

 

2.5 Long range repeats 
 

2.5.1 Original sequence 
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Number of repeats: 268

 
Longest repetitive sequence: 7 bases

 
 

2.5.2 Optimized sequence 

Number of repeats: 281

 
Longest repetitive sequence: 9 bases
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2.6 Secondary ORFs 
During the optimization, secondary ORFs were removed. These are ORFs in the second or third frame or on

the opposite strand. The removal was done by inserting stop codons by silent mutagenesis, or by changing

start codons. The optimization tries to avoid secondary ORFs with more than 50 nucleotides. 

 
 

2.6.1 Original sequence: 

 

2.6.2 Optimized sequence: 

 

2.7 Restriction sites 
The table lists the unwanted restriction sites contained in the sequence, as well as their positions.

 

 

2.8 Cryptic splice sites 
The following table shows possible splice sites in the specified sequence. The score is relative to the range

between the best-scoring and worst-scoring splice sites in the training set.

 
 

2.8.1 Splice sites in original sequence 

Number of secondary ORFs: 40
Total length of sec. ORFs: 785

Number of ORFs with >50nt: 4

Number of secondary ORFs: 37
Total length of sec. ORFs: 604

Number of ORFs with >50nt: 1

Enzyme Positions in original
sequence

Positions in optimized
sequence

HindIII 0 0
NcoI 1 0
NdeI 1 1
NotI 1 1
SacII 0 0
SpeI 1 1
XhoI 1 1

Type Position Relevance
Donor 28 Unlikely
Donor 379 Unlikely
Donor 708 Possible
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2.8.2 Splice sites in optimized sequence 

 

2.9 AT/GC stretch restrictor 
 

2.9.1 Original sequence 
Number of stretches longer than 4 nt: 60

 
Average AT/GC stretch length: 6.05

 
 

2.9.2 Optimized sequence 
Number of stretches longer than 4 nt: 20

 
Average AT/GC stretch length: 5.90

 
 

3 Optimized sequence 
This is the optimized sequence, ready for copying and pasting into other applications.

 

 
AAGCT TAAAA AAATG TCTCT CGAGA AAAGA CATAT GACTA GTATG GGAAA

ATTCT TGGCT ACTTT GATAC TTTTC TTTCA ATTCT GCCCA CTGAT TCTGG

GTGAC TATTC TCCTT CCTGT TGCAC TTTGA CTGTT GGTGT GAGCT CTTAT

CATAG TAAAC CATGT AACCC AGCAC AGCCA GTCTG CTCTT GGACG TTGGA

TCTTT TGGCC TTGTC AGCCG ACCAA GCCTT GCAAC CTCCT TGTCC TAATC

TTGTC TCGTA TAGCT CGTAT CACGC CACCT ACTCA TTGTA TCTTT TTCCG

CATTG GATCA AAAAG CCGAA TAGAA ATGGA GGTGG TTATT ACAGT GCCTC

GTATA GTGAT CCGTG TTCCC TGAAA TGTCC ATATT TGGGT TGTCA AAGCT

GGACA TGTCC GTACA CGGGA GCAGT ATCGT CACCT TACTG GAAGT TCCAG

CAAGA TGTTA ATTTT ACACA AGAGG TGAGC CATTT GAATA TCAAC TTACA

CTTTA GCAAG TGTGG TTTTA GTTTT TCTCT GTTGG TTGAT GCACC AGGTT

ACGAC CCTAT CTGGT TCTTG AATAC CGAAC CATCG CAGCT GCCAC CAACC

GCACC ACCAC TTTTG AGTCA CAGTA ATTTA GATCA CATCT TAGAA CCGTC

TATAC CGTGG AAGAG TAAAC TGTTA ACCCT GGTTC AATTG ACCTT ACAGT

CCACA AACTA TACTT GTATT GTCTG TATTG ATCGT GCATC GTTAT CAACC

TGGCA TGTTT TGTAC TCCCC TAACG TCTCG GTCCC ATCTC CGTCT TCTAC

Type Position Relevance
Donor 28 Possible
Donor 275 Unlikely
Donor 398 Unlikely
Donor 610 Possible
Donor 728 Unlikely
Donor 1148 Possible
Donor 1257 Possible
Donor 1373 Unlikely
Donor 1391 Unlikely



Created with Leto 1.0 - the dedicated software for gene synthesis and optimized protein expression. To get more information on Leto and 
download a demo version, visit www.entelechon.com/leto or call Entelechon at +49 941 94 683 60.
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ACCGC TGTTG TATCC GTCAT TGGCT TTGCC AGCAC CGCAT CTGAC ATTAC

CTTTC AATTG GACAC ATTGT TTTGA TCCTC AGATT CAAGC CATAG TATCC

TCTCC TTGCC ATAAT TCACT TATCT TACCT CCGTT CTCCT TGTCA CCAGT

GCCGA CGTTG GGTTC ACGTT CTCGT AGGGC TGTAC CAGTT GCAGT TTGGT

TGGTC TCAGC CTTGG CTATG GGAGC AGGTG TGGCA GGTAG GATTA CTGGT

TCCAT GAGCT TGGCT TCTGG AAAGT CACTT TTACA TGAAG TGGAT AAAGA

TATTA GCCAA TTGAC GCAAG CTATT GTGAA GAACC ACAAA AATCT TCTGA

AAATC GCTCA GTATG CTGCA CAGAA CAGAA GAGGT TTGGA CCTGC TGTTT

TGGGA ACAGG GTGGA TTGTG CAAGG CTTTA CAGGA ACAAT GCTGT TTTTT

GAACA TTACT AACTC ACATG TATCT ATACT GCAGG AACGT CCTCC ATTGG

AAAAC AGAGT TTTGA CTGGT TGGGG ACTGA ATTGG GACTT GGGTC TGAGC

CAGTG GGCTA GGGAA GCATT ACAAA CCGGA ATTAC GTTAG TAGCC TTGTT

GTTGT TAGTT ATACT TGCTG GACCT TGTAT CCTGA GACAA TTGAG ACATC

TGCCG AGCCG TGTTA GGTAC CCACA CTACT CTTTG ATCAA TCCGG AGAGT

AGTTT AGGTG GCTCT TCCTG CGCGG CCGCT TGATA ACCAT GG
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interior do estado de Pernambuco, minha infância se dividiu entre as brincadeiras pueris e as 

dezenas de livros e enciclopédias da família. Com o passar dos anos, minha afinidade com as 

ciências exatas e naturais ganhava força e ficava nítida diante das experiências elétricas e 

químicas que eu desenvolvia num canto da casa. Entretanto, a afinidade por diversos ramos da 

ciência tornou árdua a escolha do curso superior a seguir. Durante o ensino médio, as visitas 

ao Departamento de Anatomia da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE cultivaram 

em mim a paixão pela área de saúde. Contudo, o espírito investigativo que aflorou desde tenra 

idade, conduziu-me à carreira científica. O desejo de estudar e de ajudar a melhorar as 

condições da saúde da sociedade me levaram a optar pelo curso de Biomedicina da UFPE, no 

qual ingressei em 2005. 

Como caloura, tudo era novo e desafiador para mim. Decidi então me dedicar às 

disciplinas, até que iniciei meu primeiro estágio no Departamento de Toxicologia do Centro 

de Ciências Farmacêuticas/UFPE, sob orientação do Prof. Dr. Arquimedes de Melo, em 2006. 

Neste estágio, trabalhei com os mecanismos de ação do veneno de bótropos e consegui 

publicar meu primeiro capítulo de livro. Ainda durante este ano, iniciei as atividades como 

monitora da disciplina Genética Humana I (Departamento de Genética/UFPE), na qual 

permaneci vinculada durante 3 anos. 

No ano de 2007, eu fui selecionada para um estágio no Laboratório de Virologia e 

Terapia Experimental (LaViTE)/CPqAM/FIOCRUZ, sob a supervisão do Dr. Rafael Dhalia. 

Tanto o laboratório quanto a idéia de trabalhar com vírus me fascinaram. Como bolsista de 

iniciação científica, eu trabalhei, durante o ano de 2008, na clonagem e expressão de genes do 

vírus da Febre Amarela e produção de anticorpos policlonais para a avaliação da eficiência de 

expressão das vacinas de DNA construídas contra este vírus em nosso laboratório. Os 

resultados gerados foram apresentados na Jornada de Iniciação Científica do CPqAM e nos 

congressos das Sociedades Brasileiras de Virologia (SBV) e Imunologia (SBI). 

Ainda em 2008, eu tive a oportunidade de participar do Curso de Inverno de 

Imunologia Básica e Aplicada da Universidade de São Paulo (USP), onde pude trabalhar com 

pessoas de outros estados e países, e amadurecer a minha visão científica. Já próximo à 

conclusão do curso de Biomedicina, era hora de pensar na próxima etapa, a pós-graduação. 

Fazendo parte de uma equipe excelente e dispondo de uma infra-estrutura de primeira linha 

no LaViTE, eu optei por fazer o mestrado em Pernambuco, e o PPGG da UFPE foi a escolha 

óbvia, no qual eu estou vinculada desde 2009. 

Durante meu mestrado, pude produzir antígenos recombinantes dos vírus HIV e 

HTLV e validá-los através de microarranjos líquidos, através de uma parceria com o Instituto 

Carlos Chagas/FIOCRUZ e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Os antígenos 

produzidos serão incorporados aos kits de multidiagnóstico em desenvolvimento no Instituto 

Indi-Saúde. Parte dos resultados já foi apresentada no congresso da SBI em 2010. Ainda no 

ano de 2009, alcancei meu primeiro artigo publicado e, no ano seguinte, iniciei uma parceria 

com o Dr. Roberto Lins, do Departamento de Química/UFPE, na qual tenho explorado 

diferentes estratégias para produzir novos antígenos com um padrão de qualidade ainda maior. 

Paralelamente, eu também venho colaborando com diversos projetos em andamento no 

LaViTE. Em 2011, no momento em que concluo a minha dissertação, começo a dar os 

primeiros passos em direção à próxima etapa, o doutorado. 



 




