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“... when the mind is strongly excited, we might expect that it would instantly affect in a direct 

manner the heart; and this is universally acknowledged (...) when the heart is affected it 

reacts on the brain; and the state of the brain again reacts through the pneumo-gastric nerve 

on the heart; so that under any excitement there will be much mutual action and reaction 

between these, the two most important organs of the body...‖ 

The Expression of the Emotions in Man and Animals 

Charles Darwin 

 

“...is responsible for such varied tasks as heart rate, gastrointestinal peristalsis, sweating, 

and quite a few muscle movements in the mouth, including speech...” 

Wikipedia about the pneumogastric nerve  

http://en.wikipedia.org/wiki/Heart_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/Peristalsis
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RESUMO 

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

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

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

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

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

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

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

identificados, demonstrando a relevância destes recombinantes na epidemia brasileira.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CRF29_BF e algumas URFs. 

 

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

Diversidade Genética. 



  

 

ABSTRACT 

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

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

de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

viruses representing CRF28_BF, CRF29_BF and URFs. 

 

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

Genetic Diversity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 AIDS E HIV 

 

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

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

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

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

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

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

2010). 

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

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

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

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

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

2004; SHARP e HAHN, 2010). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al., 2007). 

 

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

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

grupos de HIV-1 e HIV-2. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

nucleocapsídeo (COFFIN; HUGHES; VARMUS, 1997). 

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

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

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

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

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

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

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

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

1998). 

 

 

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

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

processo replicativo. 

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

 

1.3 REPETIÇÃO TERMINAL LONGA (LTR) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estão de acordo com o sítio de início da transcrição. 

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

 

1.4 GENES ESTRUTURAIS 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

synthetase), responsável pela aminoacilação e encapsidamento do tRNA
lys

 que será utilizado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

montagem (BACHAND et al., 1999). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(HARE et al., 2010). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1.5 GENES REGULATÓRIOS 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1998). 

 

1.6 GENES ACESSÓRIOS 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(FOSTER e GARCIA, 2008). 

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

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

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

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

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

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

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

GALLOWAY; GREENE, 2010). 

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

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

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

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

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

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

al., 1995). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 

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

replicativo estão destacadas em azul. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BALLANA; ESTE, 2010). 

 

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

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

 

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

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

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

 ao sítio PBS (primer 

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

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

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

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

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

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

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

 presente na fita molde 

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

 e o DNA 

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

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

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

duas LTRs. 

 

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

texto acima. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUSHMAN, 1997; LIN e ENGELMAN, 2003). 

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

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

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

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

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

viral no genoma hospedeiro ocorre com mais frequência em regiões transcricionalmente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

formando a partícula infecciosa (Figura 2). 

 

1.8 RECOMBINAÇÃO EM HIV-1 

 

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

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

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

erros (10
-4

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

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

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

Adicionalmente, eventos de recombinação durante a transcrição reversa representam um 

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

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

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

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

2009). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

epidemiologia molecular. 

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

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

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

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

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

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

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

2000). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

lista completa dos programas disponíveis pode ser encontrada em: 

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

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

exemplo, detectar evidência de recombinação, identificar potenciais recombinantes, 

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

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

metodológica utilizada em: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uniformidade na distribuição das substituições é assumida como evidência de 

recombinação.  Estes métodos foram implementados em programas como: 

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

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

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

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

distâncias entre as sequências num alinhamento. 

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

 

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

filogenética para avaliar a existência de incongruência entre topologias de árvores 

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

incongruência entre topologias é evidência de recombinação entre as sequências 

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

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

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

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

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

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

 

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

diferentes regiões do alinhamento. 

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

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

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

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

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

filogenéticas entre as sequências amostradas.  Estes métodos foram implementados em 

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

RETICULATE (JAKOBSEN e EASTEAL, 1996). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

sequência de referência. 

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

Métodos Referências 

RDP Martin e Rybicki (2000) 

GENECONV Padidam; Sawyer; Fauquet (1999) 

BOOTSCAN Salminen et al. (1995) 

MaxChi Maynard Smith (1992) 

CHIMAERA Posada e Crandall (2001) 

Sister Scan Gibbs; Armstrong; Gibbs (2000) 

3SEQ Boni; Posada; Feldman (2007) 

LARD Holmes; Worobey; Rambaut (1999) 

Gráficos de distância Martin et al. (2010) 

PhylPro Weiller et al. (1998) 

DSS/TOPAL Mcguire e Wright (2000) 

VisRD Lemey et al. (2009) 

 

Recentemente um novo algoritmo para classificação e identificação de recombinantes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mk. 

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

 

1.9 A EPIDEMIA BRASILEIRA E AS FORMAS RECOMBINANTES 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maioria destes recombinantes descritos são URFs, entretanto alguns recombinantes foram 

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

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

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

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

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

consequentemente nenhum estudo sobre características biológicas in vitro foi realizado. 

 

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

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

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

são apresentadas em relação ao HXB2. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar e caracterizar recombinantes de HIV-1 presentes na epidemia do Estado de 

São Paulo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar eventos de recombinação em sequências parciais dos genes gag, pol e env, 

geradas pelo projeto VGDN; 

- Avaliar a frequência e distribuição de recombinantes nos municípios amostrados; 

- Identificar possíveis recombinantes na região do gene da integrase e avaliar a 

ocorrência de polimorfismos de resistência aos inibidores de integrase, em uma 

parcela das amostras coletadas durante o VGDN; 

- Isolar formas recombinantes entre os subtipos B e F, principalmente as CRF28_BF e 

CRF29_BF; 

- Realizar o sequenciamento do genoma dos isolados primários e determinar o perfil de 

recombinação; 

- Determinar o uso de coreceptores dos isolados primários. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS SEQUÊNCIAS DE HIV-1 DO PROJETO VGDN 

 

Durante o projeto VGDN foram coletadas 1279 amostras de pacientes em diferentes 

regiões do Estado de São Paulo (PARDINI et al., 2008).  Os centros de coleta foram os 

municípios de São Paulo (n=210), Ribeirão Preto (n=149), Araçatuba (n=150), São Vicente 

(n=150), Presidente Prudente (n=151), Sorocaba (n=154), São José do Rio Preto (n=165) e 

Botucatu (n=150).  Entretanto, pacientes de muitos outros municípios do estado foram 

amostrados, uma vez que realizavam acompanhamento médico em um dos centros de coleta 

(Figura 13).  A amplificação e sequenciamento foi realizada para os genes gag (p17), pol 

(pro-pol) e env ( gp120), em vários laboratórios (17) sob a concepção da Dra. Ester Sabino 

(IMT) e coordenação da Professora Dra Maria Inês Pardini (UNESP), da Dra. Leda Jamal 

(CRT/AIDS) e do Professor Dr. Paolo Marinho de Andrade Zanotto (USP). 

 

Figura 13- Distribuição espacial das amostras coletadas pelo projeto VGDN de acordo com o CEP 

da residência de cada um dos pacientes.  Pontos de uma mesma cor foram coletados em 

um mesmo centros de coleta (quadrados pretos no mapa).  Cada ponto pode representar 

mais de uma amostra.  Mapa gerado pelo Dr. Reinaldo Paul Pérez Machado 

(Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, 

Departamento de Geografia). 
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3.1.1 Alinhamento, análise de recombinação e reconstrução filogenética 

 

Antes das análises de recombinação e reconstrução filogenética as sequências foram 

alinhadas com o programa MUSCLE (EDGAR, 2004), e as porções mais variáveis dos 

alinhamentos foram realinhadas com programa ClustalX (LARKIN et al., 2007).  

Posteriormente, estes alinhamentos foram manualmente inspecionados e editados com o 

auxílio do programa Se-A1 v2.0a.11 (RAMBAUT, 1996). 

As análises de recombinação foram realizadas com os programas RDP3 (MARTIN; 

WILLIAMSON; POSADA, 2005; MARTIN et al., 2010) e jpHMM (SCHULTZ et al., 2006; 

ZHANG et al., 2006).  Como descrito na seção 1.8.1, o programa jpHMM considera os 

polimorfismos existentes nos genomas sequenciados dos diferentes subtipos de HIV-1, por 

isso é menos sensível à escolha dos parentais, além disso determina os pontos de 

recombinação com incerteza associada, permitindo assim uma classificação mais acurada de 

grupos de recombinantes (SCHULTZ et al., 2009).  Cada uma das sequências também foi 

avaliada pelo programa RDP, utilizando alguns dos algoritmos descritos na tabela 1. 

As reconstruções filogenéticas foram realizadas pelo método de máxima 

verossimilhança implementado no programa GARLI 0.951 (ZWICKL, 2006).  Este programa 

utiliza um algoritmo genético estocástico que estima simultaneamente a topologia, 

comprimento de ramos e o modelo de substituição que maximizam o valor da 

verossimilhança, em sucessivas gerações.  A cada nova geração a melhor solução é 

automaticamente escolhida e alterações nos valores dos diferentes parâmetros são executadas, 

visando um incremento continuo no valor da verossimilhança a cada nova reconstrução.  O 

programa finaliza automaticamente após um número de gerações (especificado pelo usuário) 

sem incremento no valor da verossimilhança acima de um valor limite. 

 

3.1.2 Caracterização do gene da integrase 

 

Cento e cinquenta e nove amostras coletadas durante o projeto VGDN foram 

selecionadas para amplificação do gene da integrase, de acordo com o perfil de tratamento 

antirretroviral e da disponibilidade de DNA armazenado.  A reação de amplificação foi 

realizada de acordo com o protocolo de nested-PCR descrito por Van Laethem et al. (2008).  

As concentrações dos reagentes e as sequências dos iniciadores utilizados nas reações de 

amplificação estão descritos nas tabelas 2 e 3, respectivamente.  O protocolo de ciclagem da 

1
a
 etapa foi o seguinte: 94 °C por 2min, 35 ciclos de 94 °C por 20s, 53C °C por 30s, e 72 °C 
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por 2min e uma extensão final de 10min a 72 °C.  Ao final, 1 l desta reação foi transferido 

para uma nova etapa de amplificação com o segundo par de iniciadores (Tabela 3), com as 

mesmas condições de ciclagem.  A amplificação dos fragmentos esperados foi confirmada por 

eletroforese em gel de agarose 0,8%, corado com brometo de etídeo, e visualizado em sistema 

de transluminação com lâmpada UV.  O sequenciamento foi realizado de acordo com o 

protocolo descrito na secção 3.3.3, utilizando os iniciadores descritos na Tabela 6. 

 

TABELA 2- Mistura de reação para amplificação do gene da integrase 

Componentes Quantidade [final] 

Tampão 10x 5 µL 1x 

dNTP Mix [10 mM] 1 µL 200 µM 

MgCl2 [50 mM] 1,5 µL 1,5 mM 

Iniciador A (+) [10 µM] 1 µL 500 nM 

Iniciador B (-) [10 µM] 1 µL 500 nM 

DNA 100-200 ng
 

- 

Platinum® Taq DNA Polimerase 

(Invitrogen) [5 U/µL] 
0,2 µL 1 U 

H20 q.s.p. 50 µL - 

 

Após o sequenciamento as amostras foram analisadas como descrito no item 3.1.1, 

para caracterização do subtipo e detecção de eventos de recombinação intragênica.  

Adicionalmente as amostras analisadas quanto ao perfil de resistência aos inibidores de 

integrase com auxilio do algoritmo de interpretação de resistência do HIV Drug Resistance 

Database (http://sierra2.stanford.edu/sierra/servlet/JSierra). 
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TABELA 3- Iniciadores utilizados para amplificação e sequenciamento da integrase de HIV. 

ID 
Posição 

(HXB2) 
Sequência (5’3’) 

1ª etapa   

KVL068 (+)
1 

3854–3880 AGGAGCAGAAACTTWCTATGTAGATGG 

KVL069 (-)
1 

5956–5982 TTCTTCCTGCCATAGGARATGCCTAAG 

2ª etapa e 

sequenciamento 
  

KVL070 (+)
1
 4013–4041 TTCRGGATYAGAAGTAAAYATAGTAACAG 

KVL084 (-)
1
 5243–5265 TCCTGTATGCARACCCCAATATG 

Sequenciamento   

HIV_4899_FW
2 

4899→4920 CGGGTTTATTACAGGGACAGC 

HIV_4050_FW
2
 4050→4070 TATGCATTAGGAATCATTCA 

1
descritos por Van Laethem et al. (2008); 

2
desenhados para o sequenciamento do genoma. 

 

3.2 ISOLAMENTO VIRAL 

 

3.2.1 Coleta e processamento das amostras 

 

Após análise das amostras do projeto VGDN, diferentes pacientes foram identificados 

como portadores de formas recombinantes de HIV-1.  Para maximizar a probabilidade de 

isolamento viral cerca de 60 pacientes provenientes de diferentes cidades foram escolhidos.  

Todos os pacientes que concordaram em participar deste estudo assinaram um novo termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE).  Devido às limitações impostas pela quantidade de 

células mononucleares do sistema periférico sanguíneo (PBMC) saudáveis disponível para o 

isolamento por co-cultivo e também para facilitar a manipulação das amostras no laboratório, 

apenas 10 pacientes eram agendados por dia de coleta. Foram coletados dois tubos de 4 ml de 

sangue (Vacutainer/EDTA) de cada paciente.  As coletas foram realizadas por pessoal 

qualificado nas unidades regionais do CRT/AIDS.  As amostras provenientes da cidade de 

São Paulo e de São Vicente as amostras foram enviadas ao nosso laboratório cerca de 4h após 

a coleta.  As amostras de Ribeirão Preto e Araçatuba foram processadas em nosso laboratório 

24 e 36h após a coleta, respectivamente.  Todas as amostras foram mantidas em temperatura 

ambiente até o momento do processamento. 

As amostras foram centrifugadas a 1200 x g por 10min para separação do plasma, o 

qual foi aliquotado e armazenado a -80 ºC.  O volume de plasma retirado foi substituído por 
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PBS (pH 7.5, sem Ca
++

/Mg
++

) e as amostras processadas para a separação dos PBMCs em 

gradiente de densidade com Ficoll-Hypaque .  Dois dias antes da coleta, PBMCs de doadores 

saudáveis foram descongelados e cultivados na presença de fitohemaglutinina (PHA). 

 

3.2.2 Isolamento por co-cultivo 

 

O isolamento viral foi realizado através do método de co-cultivo de PBMCs como 

descrito pelo DAIDS Virology Manual for HIV Laboratories (HOLLINGER et al., 1992).  

Cerca de 10
7
 PBMCs dos pacientes infectados foram co-cultivados com 10

7
 PBMC-PHA de 

doadores saudáveis gentilmente doados pelo Setor de Hemoterapia do Hospital Nove de 

Julho.  A cada três dias, metade do meio era substituído e a cada sete dias eram adicionados 

mais 10
7
 PBMC-PHA.  O sobrenadante de cultura retirado foi aliquotado e armazenado a -80 

ºC para posterior quantificação da proteína p24, indicativa de replicação viral.  Ao final de 

quatro semanas os PBMCs foram coletados e crio-preservados em meio RPMI contendo 20% 

SFB e 10% de DMSO.  O isolamento viral foi confirmado pela avaliação da proteína p24 

utilizando o Kit Vironostika® HIV-1 Antigen (BioMérieux), segundo recomendações do 

fabricante.  Foram analisados os sobrenadantes do último dia de cultivo sem diluição e a 

leitura foi realizada em leitor de microplacas a 450 nm. 

 

3.2.3 Produção dos estoques virais 

 

A produção do estoque para os diferentes isolados foi realizada inoculando-se o 

sobrenadante viral em 4x10
7
 PBMC-PHA utilizando dois ciclos de infecção, como descrito 

pelo DAIDS Virology Manual for HIV Laboratories (HOLLINGER et al., 1992).  

Inicialmente 4x10
7
 PBMC-PHA foram preparados 2-3 dias antes do início da inoculação.  No 

dia da inoculação os PBMC-PHA foram centrifugados a 400 x g por 10min.  O pellet celular 

foi ressuspendido em 1 ml do sobrenadante viral, descongelado rapidamente em banho Maria 

a 37 °C.  Posteriormente, as células foram incubadas a 37 °C e 5% CO2, por 2h e agitadas 

suavemente a cada 20min.  Após este período de incubação foram adicionados 20 ml de meio 

RPMI e as células novamente centrifugadas a 400 x g por 10min.  O pellet celular foi 

ressuspendido em 1 ml de sobrenadante de cultivo, incubado e lavado como descrito 

anteriormente.  Finalmente as células foram ressuspendidas em meio de cultivo RPMI (15% 

SFB, IL-2 [20 U/ml], Polibrene [2ug/ml] e Antibióticos) e incubadas 37 °C e 5% CO2.  No 

terceiro ou quarto dia, 20 ml de sobrenadante de cada um dos frascos T75 foram retirados e 
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congelados a -80 °C.  As células foram então ressuspendidas no restante do sobrenadante, 

complementadas com meio de cultivo e divididas em dois frascos T75.  No sétimo dia o 

mesmo procedimento foi adotado, entretanto mais 4x10
6
 PBMC-PHA foram adicionados.  No 

décimo dia de cultivo, todo o sobrenadante foi retirado e centrifugado a 400 x g por 10min a 4 

°C, o sobrenadante foi então aliquotado (1ml/tubo) e armazenado em nitrogênio.  As células 

foram coletadas e crio-preservadas em meio RPMI contendo 20% SFB e 10% de DMSO, para 

posterior reamplificação ou extração de DNA. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO GENÔMICA DOS RECOMBINANTES 

 

Para a determinação inequívoca do perfil de recombinação de uma amostra de HIV-1 é 

necessário o sequenciamento do genoma viral.  Este procedimento foi realizado para todos os 

vírus isolados por co-cultivo. 

 

3.3.1 Extração de DNA 

 

A extração do DNA para amplificação do genoma do HIV-1 foi realizada utilizando-se 

o Kit QIAamp DNA Blood Blood (QIAgen), segundo as recomendações do fabricante.  

Inicialmente, 200 µL de sangue total ou PBMCs foram adicionados em 200 µL do tampão de 

lise AL, homogeneizado por inversão e incubado a 56 ºC por 10min com 20 µL de proteinase 

K.  Após incubação foram adicionados 200 µL de etanol 100% seguido de homogeneização 

por inversão.  A amostra foi aplicada em coluna de sílica e centrifugada a 6.000 x g por 1min.  

A coluna foi lavada com 500 µL do tampão AW1, seguida de nova centrifugação a 6000 x g 

por 1min.  Uma nova lavagem foi feita com 500 µL do tampão AW2, seguido de 

centrifugação a 20000 x g por 3min.  O sobrenadante foi retirado e a coluna novamente 

centrifugada para remoção do etanol residual.  A coluna foi então transferida para um novo 

tubo e o DNA eluído em 100-200 µL de água Milli-Q. 

 

3.3.2 nested-PCR para amplificação do genoma de HIV-1 

 

Duas estratégias foram utilizadas para a amplificação do provírus de HIV-1.  A 

primeira amplifica um único fragmento de aproximadamente 9 kb utilizando o Kit Expand 

Long Template PCR System (Roche Applied Science), segundo o protocolo descrito por Carr 

et al. (1999), com modificações.  Na primeira etapa foram utilizados os iniciadores MSF12b e 
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OFMR1 e na segunda etapa os iniciadores F2nst e ofm19 (sequências descritas na Tabela 4).  

As concentrações dos reagentes na reação estão descrita na Tabela 5  A ciclagem foi realizada 

seguindo um protocolo de touchdown, com um ciclo inicial de 94 °C por 2min, 15 ciclos de: 

94 °C por 20s, 60 °C por 30s (baixando 1 °C a cada 3 ciclos) e 68 °C por 1min/kb.  Em 

seguida, outros 20 ciclos de 94 °C por 20s, 55 °C por 30s e 68 °C por 1min/kb com uma 

extensão final por 10min.  A ciclagem em touchdown foi escolhida porque diminui a formação 

de produtos inespecíficos, uma vez que os primeiros ciclos de amplificação são realizados em 

uma temperatura de hibridização maximamente estringente (60-55 ºC).  A amplificação dos 

fragmentos esperados foi confirmada por eletroforese em gel de agarose 0,8%, corado com 

brometo de etídeo, e visualizado em sistema de transluminação com lâmpada UV. 

A segunda estratégia amplifica o genoma de HIV-1 em três fragmentos, com 

sobreposição de cerca de 400 nucleotídeos para evitar a formação de recombinantes artificiais 

durante a montagem dos contigs (Figura 14).  Os iniciadores utilizados para cada reação estão 

descritos na Tabela 4.  Foram utilizadas as mesmas concentrações de reagentes e condições de 

ciclagem da estratégia anterior, apenas o tempo de extensão foi ajustado de acordo com o 

tamanho do fragmento. 

 

TABELA 4- Descrição dos iniciadores utilizados para amplificação do genoma de HIV-1. 

ID Etapa 
Posição 

(HXB2) 
Sequência (5’3’) 

1º fragmento    

MSF12b (+)
1 

1ª 623→649 AAATCTCTAGCAGTGGCGCCCGAACAG 

F2nst (+)
1
 2ª 769→793 GCGGAGGCTAGAAGGAGAGAGATGG 

k2 (-)
2
 1ª 3309→3335 TTTCCCCACTAACTTCTGTATGTCATTGACA 

f2 (-)
3
 2ª 3301→3321 GTATGTCATTGACAGTCCAGC 

2º fragmento    

k1 (+)
2
 1ª 2147→2166 CAGAGCCAACAGCCCCACCA 

f1 (+)
3
 2ª 2519→2539 GTTGACTCAGATTGGTTGCAC 

VIFVPUout (-)
4
 1ª 6352→6322 GGTACCCCATAATAATAGACTGTRACCCACAA 

VIFVPUint (-)
4
 2ª 6231→6256 CTCTCATTGCCACTGTCTTCTGCTC 

3º fragmento    

ENVoutF1 (+)
4
 1ª 5500→5575 AGARGAYAGATGGAACAAGCCCCAG 

ENVintF1 (+)
4
 2ª 5861→5885 TGGAAGCATCCRGGAAGTCAGCCT 

ofm19 (-)
1
 1ª 9632→9604 GCACTCAAGGCAAGCTTTATTGAGGCTTA 

OFMR1 (-)
1
 2ª 9686→9662 TGAGGGATCTCTAGTTACCAGAGTC 

1
descritos por Carr et al. (1999); 

2
descritos por Kozal et al. (1996); 

3
descritos por Frenkel et al. (1995); 

4
descritos 

por Nadai et al. (2008) 
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TABELA 5- Mistura de reação para amplificação do genoma de HIV. 

Componentes Quantidade [final] 

Tampão 1 [10x] 5 µL 1x 

dNTP Mix [10 mM] 1,7µL 350 µM 

Iniciador A (+) [10 µM] 1 µL 500 nM 

Iniciador B (-) [10 µM] 1 µL 500 nM 

DNA 10-200 ng
1 

- 

Expand Enzime Mix [5 U/µL] 0,75 µL 3,75 U 

H20 q.s.p. 50 µL - 

1
diferentes diluições do DNA foram utilizadas 

 

 

 

 

 
Figura 14-  Desenho esquemático do genoma de HIV-1 com o a localização e tamanho dos três 

fragmentos amplificados para o sequenciamento do genoma das formas recombinantes. 
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3.3.3 Reação de sequenciamento  

 

As reações de sequenciamento foram realizadas pelo método de terminação de cadeia 

(método de Sanger), utilizando o Kit BigDye Terminator v.3.0 (Applied Biosystem) e os 

iniciadores descritos na tabela 6.  Para a reação de sequenciamento foram utilizados 50-150 ng 

do produto de PCR, 1 µL de BDT, 3µL de tampão de sequenciamento, 3.2 pmol do primer e 

H20 para 10 µL.  O protocolo de ciclagem foi o seguinte: 96 °C por 2min, seguido de 35 ciclos 

de 96 °C por 30s, 52 °C por 30s e 60 °C por 4min.  Os produtos obtidos na reação de 

sequenciamento foram precipitados em isopropanol e etanol para a remoção 

dideoxinucleotideos não incorporados.  Seguindo as recomendações do fabricante, foram 

adicionados 40 µL de isopropanol 65% aos 10 µL da reação de sequenciamento, a reação foi 

então incubada por 15min em temperatura ambiente.  Após este período a amostra foi 

centrifugada por 30min a 3.000 x g.  O sobrenadante foi retirado por inversão, posteriormente 

foram adicionadas 150 µL de etanol 60% e a amostra centrifugada por 10min a 3.800 x g.  O 

sobrenadante foi então retirado por inversão e o pellet foi mantido a 96 °C por 2 min, para 

eliminação do etanol residual.  O DNA precipitado foi ressuspendido em 10 µL de Hi-Di 

Formamida (Applied Biosystems), desnaturado a 96 °C por 3min e mantido em gelo por 5min.  

Posteriormente as amostras foram analisadas no sequenciador automático ABI-PRISM 3100 

(Applied Biosystems).  Após sequenciamento, os eletroferogramas foram avaliados e os 

contigs montados com o programa CodonCode Alignner V 3.0.2. 
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                     TABELA 6- Iniciadores utilizados para o sequenciamento de HIV.             (continua) 

ID Posição (HXB2) Sequência (5’3’) 

F2nst 769→793 GCGGAGGCTAGAAGGAGAGAGATGG 

HU1 796→816 GCGAGAGCGTCAGTATTAAGC 

K1 2147→2166 CAGAGCCAACAGCCCCACCA 

HL1 2149→2129 GGGGTCTGCTCTGAAGAAAAT 

HU2 1763→1783 ATGCGAACCCAGATTGTAAGA 

HL2 3337→3318 TTTCCCACTAACTTCTGTGAT 

HU3 2838→2858 CCAGCAGGGTTAAAAAAGAAA 

HL3 4081→4061 TCTGGTTGTGCTTGAATGATT 

HU4 3625→3645 CTGCCCACACTAATGATGTAA 

HL4 5077→5057 CCTGCCACACAATCATCACCT 

HU5 4494→4514 ATCCCAGCAGAAACAGGACAG 

HL5 5808→5788 AATGCCTATTCTGCTATGTTG 

HU6 5180→5200 GGCATCCAAAAGTAAGTTCAG 

HL6 6984→6964 CTGGCTTAATTCCATGTGTAC 

HU7 6457→6477 ACCCCAACCCACAAGAAATAG 

HL7 8212→8192 AATGCCAATAAGTCTTGTTCA 

HU8 7631→7651 ACCTGGAGGAGGAGATATGAG 

HL8 9223→9202 AGCACCATCCAAAGGTCAGTG 

F1 2519→2539 GTTGACTCAGATTGGTTGCAC 

G1 2800→2820 CTCARGACTTYTGGGAAGTTC 

F2 3321→3301 GTATGTCATTGACAGTCCAGC 

DP10 2198→2223 TAACTCCCTCTCAGAAGCAGGAGCCG 

DP11 2572→2598 TACCAGTAAAATTAAAGCCAGGAATGG 

G2 2890→2869 GCATCHCCCACATCYAGTACTG 
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                  TABELA 6- Iniciadores utilizados para o sequenciamento de HIV.          (conclusão) 

ID Posição (HXB2) Sequência (5’3’) 

333F 3081→3102 ATARTTATCTATCAATACATGG 

333R 3604→3581 CCTGTTTTYAGATTTTTAAATGCG 

K2 3335→3309 TTTCCCCACTAACTTCTGTATGTCATTGACA 

HIV_6206_FW 6206→6229 AGAGCAGAAGACAGTGGCAATGA 

ENV_OUTF1_FW 5500→5575 AGARGAYAGATGGAACAAGCCCCAG 

ENV_INTF1_FW 5861→5885 TGGAAGCATCCRGGAAGTCAGCCT 

VIFVPUOUT_RV 6352→6322 GGTACCCCATAATAATAGACTGTRACCCACAA 

VIFVPUINT_RV 6231→6256 CTCTCATTGCCACTGTCTTCTGCTC 

HIV_4899_FW 4899→4920 CGGGTTTATTACAGGGACAGC 

HIV_3235_FW 3235→3257 GGATGGGRTATGAACTCCATCC 

HIV_4050_FW 4050→4070 TATGCATTAGGAATCATTCA 

NHU5 4448→4468 CCTGGTAGCAGTCCATGTAGC 

GCO 1322→1297 CCCATGTTTTCAGCATTATCAGAAGG 

ED5 6557→6582 ATGGGATCAAAGCCTAAAGCCATGTG 

ED31 6817→6845 CCTCAGCCATTACACAGGCCTG 

ES7 7002→7021 CTGTTAAATGGCAGTCTAGC 

ED33 7381→7360 TTACAGTAGAAAAATTCCCCTC 

ES8 7668→7648 CACTTCTCCAATTGTCCCTCA 

ED12 7811→7782 AGTGCTTCCTGCTGCTCCCAAGAACCCAAG 

NNI 8788→8810 TGCTATAAGATGGGTGGCAAGTG 

NNO 8752→8774 TACCTAGAAGAATAAGACAGGGC 

Ofm19 9632→9604 GCACTCAAGGCAAGCTTTATTGAGGCTTA 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DO USO DE CORRECEPTORES 

 

3.4.1 Análise in vitro do uso de correceptores 

 

Para a caracterização do uso de correceptores foram utilizadas as células GHOST(3), 

que expressam CD4 e CCR5 ou CXCR4 e apresentam o gene gfp sob o controle da LTR de 

HIV-2 (MORNER et al., 1999).  Este sistema apresenta uma maior facilidade de análise dos 

resultados, visto que as células infectadas podem ser visualizadas em microscópio de 

fluorescência dois dias após inoculação.  Estas células foram gentilmente doadas pelo AIDS 

Research
 
and Reference Reagent Program e foram mantidas em DMEM contendo 10% SFB, 

Penicilina/Streptomicina, 100 μg/ml de Higromicina e 500 μg/ml G418.  Todas as linhagens 

foram mantidas a 37 ºC e 5% CO2. Para as células que expressam CCR5 ou CXCR4 foi 

adicionado ao meio de cultivo 1µg/ml de puromicina. 

No dia anterior a infecção, as células GHOST(3) Parental (CD4+), GHOST(3) CCR5 

(CD4+ e CCR5+) e GHOST(3) CXCR4 (CD4+ e CXCR4+) foram crescidas em placas de 24 

poços (6 x 10
4
 células/poço) a 37 ºC e 5% CO2.  No dia seguinte, o meio foi retirado e as 

células lavadas com PBS (pH 7.5, sem Ca
++

/Mg
++

).  Após a lavagem, foram adicionados 

300µL do estoque viral em cada uma das linhagens.  As células foram então incubadas a 37 

ºC, 5% CO2 por 2h.  Ao final desse período, mais 300µL de meio DMEM foram adicionados e 

as células foram incubadas por mais 18h.  Após esse período, o meio contendo o inóculo viral 

foi retirado e a monocamada celular foi lavada com PBS.  Para cada uma das linhagens foi 

realizado controle de células não infectadas.  Após 48h, as células foram fixadas com 

paraformaldeido 4% por 1h, coradas com DAPI e observadas em microscópio de 

fluorescência invertido (Olympus, IX51).  A replicação viral nas células GHOST(3) pode ser 

evidenciada pela presença de sincícios fluorescentes ou por células fluorescentes isoladas.  

Após verificação dos focos fluorescentes os vírus foram caracterizados de acordo com o 

receptor de quimiocina utilizado.  Se os vírus inoculados fossem capazes de infectar somente 

células que expressam CCR5, eram denominados R5, se infectassem células que expressam 

CXCR4, eram classificados como X4, e se foram capazes de infectar ambas as linhagens eram 

classificados como R5/X4 ou duplo trópicos. 

Como todas as linhagens GHOST(3) expressam CXCR4 endógeno em níveis basais, o 

uso do receptor CCR5 pelos diferentes isolados foi confirmado utilizando o inibidor de 

CXCR4 bicyclam AMD3100, uma vez que vírus que utilizam exclusivamente CXCR4 não 

capazes de infectar nenhuma das linhagens de células GHOST(3) na presença do inibidor.  No 
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dia anterior a infecção, as células GHOST(3) CCR5 e GHOST(3) CXCR4 foram crescidas em 

placas de 24 poços (4-6x10
4
 células/poço) a 37 ºC e 5% CO2.  No dia seguinte, o meio foi 

retirado e as células lavadas com PBS.  As células foram incubadas por 1h a 37 ºC em 5% 

CO2 com DMEM contendo 1 M do inibidor AMD3100.  Após este período, o meio foi 

retirado e 500 l do estoque viral contendo 1 M do inibidor foram adicionados.  Após 

incubação por duas horas a 37 ºC e 5% CO2, o inóculo viral foi retirado e a monocamada 

celular lavada com PBS.  Após 48h, as células foram fixadas com paraformaldeido 4% por 

1h, coradas com DAPI e observadas em microscópio de fluorescência invertido para 

confirmação da infecção viral.  Vírus sensíveis ao inibidor não foram capazes de induzir 

fluorescência ou formar sincício. 

 

3.4.2 Análise in silico do uso de correceptores 

 

Paralelamente aos ensaios fenotípicos, as sequências de aminoácidos da alça V3 (35aa 

em média) de cada um dos isolados foram submetidas a dois algoritmos de predição de 

tropismo e/ou coreceptores.  O primeiro algoritmo empregado foi o algoritmo PSSM 

(position-specific scoring matrices), que utiliza matrizes de pontuação específica para cada 

posição do alinhamento de sequências previamente fenotipadas, sendo que as colunas nesta 

matriz representam as posições de aminoácidos na alça e cujas linhas representam os 

possíveis resíduos.  Para cada sequência é atribuída uma pontuação somando-se as células da 

matriz que correspondem aos aminoácidos em cada posição.  Os vírus são classificados em 

R5 ou X4 de acordo com um limiar previamente estabelecido de -2,88 e -6,96, 

respectivamente.  Portanto sequências com pontuações menores que -6,96, são classificadas 

como R5, e aquelas com pontuações maiores que -2,88 são classificadas como X4 (JENSEN 

et al., 2003).  O segundo algoritmo foi o geno2pheno [co-receptor].  Este algoritmo emprega 

um método estatístico de aprendizado denominado máquinas de vetores suporte (SVMs, 

Support Vector Machines).  Recentemente este algoritmo foi descrito como sendo o mais 

sensível na detecção de variantes capazes de utilizar CXCR4 (SANCHEZ et al., 2010).  Para 

as análises foi utilizada uma taxa de falso-positivos de 20%, uma vez que este valor minimiza 

a possibilidade de classificação errônea um isolado X4 como R5. 

 



Fernando Lucas de Melo                                                                                                                           Resultados e Discussão 

 

     48 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS SEQUENCIADAS NO PROJETO VGDN 

 

4.1.1 Frequência dos subtipos e distribuição espacial 

 

Como descrito na seção 3.1, durante a execução do projeto VGDN foram coletadas 

amostras em diferentes municípios do Estado de São Paulo (Figura 15-A e 15-B).  A 

sobreposição do mapa de distribuição destas amostras com uma imagem por satélite das luzes 

noturnas do Estado de São Paulo (Figura 15-C) sugere que a maioria dos focos urbanos (áreas 

com maior intensidade luminosa) foi representada nesta amostragem, com exceção das 

regiões próximas aos municípios de Bauru, Campinas e São José dos Campos, onde não 

houve nenhum ponto de coleta.  Esta ampla amostragem de municípios nunca havia sido 

realizada no Brasil e a maioria dos estudos em epidemiologia molecular de HIV-1 foi 

realizada nas capitais dos estados (TANURI et al., 1999; VICENTE et al., 2000; 

BRINDEIRO et al., 2003; CABRAL et al., 2006; BRENNAN et al., 2007; SA-FERREIRA et 

al., 2007; STEFANI et al., 2007; VERAS et al., 2007; DE SOUZA et al., 2008). 

Dos 1279 pacientes amostrados pelo projeto VGDN, foram geradas sequências para 

1083 pacientes.  Infelizmente, não foi possível obter sequências de gag, pol (pro-pol) e env 

para todos os pacientes.  Ao todo foram geradas 557, 753 e 761 sequências de gag, pol e env, 

respectivamente (Figura 15-D).  Cada uma destas sequências foi analisada para a 

determinação do subtipo viral e evidência de recombinação.  Para facilitar as análises 

posteriores, cada paciente foi renomeado de acordo com o subtipo viral para cada dos genes 

disponíveis (por exemplo, IDVGDN_gBpBeB), e foram classificados como portadores de 

formas recombinantes caso (i) apresentassem evidência de recombinação intragênica, ou seja, 

com pontos de recombinação dentro do gene avaliado (por exemplo, IDVGDN_pBF), ou caso 

(ii) houvesse discordância de subtipos entre os genes disponíveis (por exemplo, 

IDVGDN_gBeF).  De acordo com estas análises, 870 pacientes foram classificados como 

portadores de vírus do subtipo B, e 212 como portadores de outros subtipos.  Dentre as 

amostras de subtipos não-B, 44 foram classificadas como F, sete como C, duas como D, 152 

como recombinantes BF, três como CRF31_BC, dois como BD, um como BCF, e uma 

amostra, proveniente de um paciente chinês, foi classificada como CRF01_AE. 
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Figura 15- A) Pontos de coleta do projeto VGDN.  B) Distribuição espacial dos pacientes coletados, segundo dados de domicílio.  Cada ponto preto pode 

representar mais de um paciente.  C) Sobreposição do mapa mostrado na Figura 12 com uma imagem de satélite das luzes noturnas do Estado de 

São Paulo; regiões mais escuras são as de maior intensidade luminosa e, consequentemente, maior densidade populacional.  A sobreposição 

dessas áreas escuras com os dos pontos coloridos demonstra que a maioria das regiões densamente habitadas foi incluída na amostragem do 

projeto VGDN.  D) Gráfico do número de sequências geradas pelo projeto VGDN de acordo com a região do genoma.  É importante notar que a 

soma do número de sequências para cada gene não corresponde ao total de pacientes sequenciados, uma vez que os pacientes podem apresentam 

sequências para mais de uma região do genoma.  Mapa gerado pelo Dr. Reinaldo Paul Pérez Machado (Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Filosofia Letras e Ciências Humanas, Departamento de Geografia). 
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É importante ressaltar que o número de recombinantes BF pode ser maior, uma vez 

que eventos de recombinação podem ter ocorrido em regiões do genoma não sequenciadas das 

amostras classificadas como subtipos B e F.  Outro aspecto importante é a recombinação entre 

linhagens de um mesmo subtipo, que não será abordado neste trabalho devido às dificuldades 

técnicas inerentes à análise desse tipo de evento. 

Como é possível observar na Figura 16, a frequência de recombinantes BF variou 

entre os diferentes pontos de coleta, atingindo 30 % em São Vicente, 22,6 % em Sorocaba, 

14,5% em Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Botucatu, Araçatuba, São José do Rio Preto e 

São Paulo.  Esta alta frequência de recombinantes na região de São Vicente é coerente com 

resultados de outros trabalhos realizados na região de Santos (SUCUPIRA et al., 2007) e com 

o próprio perfil da cidade, uma vez que esta é um grande centro urbano situado no litoral e 

próximo a uma região portuária.  Entretanto, os altos níveis encontrados em cidades do 

interior como Sorocaba e Ribeirão Preto ainda não haviam sido descritos e confirmam a 

importância epidemiológica destes recombinantes no Estado de São Paulo. Além disso, a 

frequência de recombinantes BF em Sorocaba pode ser muito maior, visto que para muitas 

amostras classificadas como subtipo F apenas o gene env foi sequenciado. 

Exceto pela cidade de São Paulo, aparentemente a diminuição na frequência de 

ocorrência dos recombinantes segue um gradiente do litoral em direção ao interior do estado, 

de maneira que as menores frequências encontradas estão nas cidades mais a oeste, como 

Araçatuba e São José do Rio Preto.  Isto sugere que os vírus recombinantes apresentam um 

papel importante na colonização de epidemias recentes.  Enquanto que em cidades como São 

Paulo e Rio de Janeiro, onde a presença do subtipo B é mais antiga, estes recombinantes não 

se espalharam tão eficientemente e estão presentes em baixas frequências 5-8% e 4%, 

respectivamente (DE SOUZA et al., 2008; GUIMARÃES et al., 2010). 

Portanto, para tentar compreender a distribuição espacial e avaliar a existência de 

agrupamentos regionais destas amostras, as relações filogenéticas entre estas sequências 

foram inferidas pelo método de máxima verossimilhança.  Todas as sequências com evidência 

de recombinação intragênica foram retiradas antes das análises, uma vez que os eventos de 

recombinação mesclam em um único genoma diferentes histórias evolutivas, o que altera o 

resultado do processo de reconstrução filogenética. 

Como é possível observar na figura 17, a genealogia do gene gag revelou que algumas 

amostras do subtipo B agruparam-se com amostras identificadas como recombinantes na 

região do gene pol, provenientes da região de São Vicente e relacionadas às CRFs 28 e 29.  

Este perfil de agrupamento pode ser entendido de duas maneiras: (i) o padrão indica que estas 
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amostras são formas ―puras‖ do subtipo B relacionadas à linhagem parental B que deu origem 

a estes recombinantes ou, (ii) indica que estas amostras são recombinantes não identificados, 

uma vez que em muitos destes casos não foi possível sequenciar o gene pol, o que permitiria 

identificá-las como pertencentes a alguns dos grupos de recombinantes pol BF.  Apesar de a 

primeira alternativa ser plausível, a segunda é reforçada pelo fato de que a maioria destes 

pacientes reside na região de São Vicente, onde a frequência de recombinantes foi 

extremamente elevada (30 %, Figura 16), corroborando o fato de que a proporção de 

recombinantes em uma epidemia é frequentemente subestimada. 

 

Figura 16- Frequência de recombinantes BF, e dos subtipos F e B nos diferentes pontos de coleta do 

VGDN.  A classificação em subtipos B e F foi baseada na ausência de recombinação 

intragênica e na concordância entre os subtipos para os genes disponíveis de cada 

paciente.  Os municípios estão organizados de acordo com a frequência de ocorrência de 

formas recombinantes BF. 

 

A genealogia inferida a partir do gene env aponta para uma concentração de amostras 

recombinantes com env F na região de Sorocaba e, em menor escala na região de Presidente 

Prudente (Figura 18).  Isto contrasta com o padrão de dispersão observado para os outros 

recombinantes como, por exemplo, as CRFs 28 e 29 que, apesar de concentradas na região 

litorânea do Estado, são também encontradas em outras cidades do Estado.  Esse contraste 

pode derivar de uma origem mais recente destes recombinantes que, portanto, não teriam tido 

tempo suficiente para se disseminarem para outras regiões do Estado.  De fato, o ano do 

primeiro resultado positivo para HIV na maioria dos casos analisados em Sorocaba é, em 

geral, mais recente do que em outras regiões, corroborando a hipótese de uma epidemia mais 

recente. Interessantemente, este agrupamento de recombinantes com env F também é 

observado na genealogia inferida com as sequências do gene pol classificadas como subtipo 
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B, entretanto, como dito anteriormente, algumas destas sequências de env subtipo F da região 

de Sorocaba não possuíam o gene pol (Figura 19).  Todos os grupos de amostras do subtipo B 

presentes nas genealogias de gag e env foram observados na genealogia do gene pol (W1, W2 

e W3).  

Preocupantemente, em todas as genealogias foram observadas amostras de 

recombinantes dispersas entre sequências ―puras‖, sugerindo que além das CRFs BF muitas 

URFs estão presentes na epidemia do Estado de São Paulo, e dependendo das suas 

características adaptativas podem ser transmitidas eficientemente e emergirem na epidemia 

como uma nova CRF.  Mais preocupante ainda é o fato de que, para que estes eventos 

ocorram, é estritamente necessário que um indivíduo esteja infectado por duas linhagens 

distintas simultaneamente ou sequencialmente.  Caso ocorra simultaneamente, os dois vírus 

devem ser capazes de se estabelecer no paciente de maneira que uma única célula seja 

infectada pelas duas linhagens (STEAIN et al., 2004).  A segunda possibilidade, 

historicamente tida como mais rara, visto que o evento de transmissão ocorre depois que o 

paciente já apresenta algum tipo de resposta imunológica contra a primeira variante, tem 

implicações sérias no desenvolvimento de estratégias vacinais, já que a infecção por uma 

linhagem não confere proteção contra uma nova infecção.  Apesar de sempre ter sido 

considerada menos frequente, diversos trabalhos têm demonstrado que a infecção crônica por 

HIV não confere proteção contra superinfecção (JOST et al., 2002; RAMOS et al., 2002; 

FANG et al., 2004; KOZACZYNSKA et al., 2007; PIANTADOSI et al., 2007; STREECK et 

al., 2008).  Portanto, estes resultados apontam para a necessidade de estudos que determinem 

a frequência de coinfecção/superinfeção em paciente residentes em municípios com alta 

frequência de recombinantes como, por exemplo, Sorocaba, além de estudos que determinem 

os possíveis fatores associados com a reinfecção. 
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Figura 17- Reconstrução filogenética por máxima verossimilhança a partir de sequências do gene gag, incluindo sequências de referência dos subtipos B, D, 

C, F, G, H, e CRF01_AE.  As amostras de gag subtipo B relacionadas às CRF28_BF e CRF29_BF formam o clado destacado em azul, e foram 

coletadas em sua maioria na região de São Vicente, circulo verde maior apontado pela seta.  Outros dois clados pertencentes ao subtipo B estão 

destacados em roxo (W3) em rosa (W2), os quais são formados por amostras coletadas na região de Presidente Prudente. Os ramos em vermelho 

representam amostras recombinantes, em  outros genes.  Não foi possível observar um padrão para a as sequencias gag subtipo C ou F.  O 

comprimento dos ramos é dado em números de substituições por sítios.  A árvore foi enraizada num ponto médio apenas para facilitar a 

vizualização.  Mapa gerado pelo Dr. Reinaldo Paul Pérez Machado (Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia Letras e Ciências 

Humanas, Departamento de Geografia). 
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Figura 18- Reconstrução filogenética por máxima verossimilhança a partir das sequências do gene env, incluindo sequências de referência dos subtipos B, D, 

C, F, G, H, e CRF01_AE.  Amostras do subtipo F são destacadas em verde e, como apresentado no mapa, foram encontradas principalmente em 

pacientes da região de Sorocaba e de Presidente Prudente.  O grupo W1 é formado em sua maioria por sequências de pacientes residentes na 

região noroeste do estado (Araçatuba e São José do Rio Preto).  Os grupos W2 e W3, como descritos na figura 16, são coletadas na região de 

Presidente Prudente.  O comprimento dos ramos é dado em números de substituições por sítios.  A árvore foi enraizada num ponto médio apenas 

para facilitar a vizualização.  Mapa gerado pelo Dr. Reinaldo Paul Pérez Machado (Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia Letras e 

Ciências Humanas, Departamento de Geografia). 
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Figura 19- Reconstrução filogenética por máxima verossimilhança a partir das sequências de pol (pro-pol) do subtipo B. Assim como nas genealogias 

inferidas com os genes gag e env, os clados W2 e W3 podem ser observados, assim como o clado W1 observado somente em env.  Os ramos em 

vermelho representam as amostras recombinantes para as demais regiões do genoma.  Amostras de pol B mas com env subtipo F ou BF estão 

destacadas em verde e, como apresentado no mapa, foram encontradas principalmente na região de Sorocaba, confirmando o padrão obtido com 

as sequências de env subtipo F. O comprimento dos ramos é dado em números de substituições por sítios.  A árvore foi enraizada num ponto 

médio apenas para facilitar a vizualização.  Mapa gerado pelo Dr. Reinaldo Paul Pérez Machado (Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Filosofia Letras e Ciências Humanas, Departamento de Geografia). 
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4.1.2 Perfil de recombinação dos genes gag, pol e env 

 

Do total de 152 amostras BF, 35 foram classificadas como recombinantes por 

apresentaram discordância de subtipo entre os genes, ou seja, embora tenha sido possível 

determinar a ocorrência de recombinação, o ponto de quebra não estava inserido dentro dos 

genes analisados.  Dentre as 113 amostras restantes, 101 apresentaram pontos de 

recombinação dentro do gene pol, sete dentro de gag e cinco dentro de env.  Devido a 

diferença no número de eventos de recombinação entre o gene pol e os demais genes, os 

resultados estão mostrados de formas diferentes.  Para pol, um resumo dos pontos de 

recombinação pode ser observado na figura 20, onde é possível observar a frequência de 

ocorrência de cada subtipo ao longo de todo o gene, dividido em janelas de 50 nt.  Desse 

perfil é possível notar que a maioria dos recombinantes apresentou uma protease do subtipo F 

independente do perfil de recombinação no restante dos genes, ou seja, foram encontrados 

diferentes perfis de recombinação onde a protease F foi mais frequente.  Exemplos destes 

perfis podem ser observados na figura 21. 

Curiosamente, das cinco CRFs_BF descritas no Brasil apenas uma apresentou protease 

B (CRF39) (DE SA FILHO et al., 2006; GUIMARAES et al., 2008; SANABANI et al., 

2010).  Este mesmo padrão pode ser observado em recombinantes BF presentes em outros 

países da América Latina (CRF12_BF, CRF17_BF, CRF44_BF) (CARR et al., 2001; 

DELGADO et al., 2010) e da Europa (CRF47_BF) (FERNANDEZ-GARCIA et al., 2010).  

Dado que algumas destas CRFs apresentam pontos de recombinação similares em 

determinadas regiões do genoma, a recorrência de proteases F poderia ser resultado de um 

único evento de recombinação com posterior diversificação.  Entretanto, uma grande parte 

destas CRFs não possui origem comum e são produtos de diferentes eventos de 

recombinação.  Portanto, este perfil pode indicar que variantes com protease F apresentam 

maior vantagem adaptativa.  Independente dos fatores envolvidos nesse processo, estes 

resultados deixam claro que a região sequenciada do gene pol é um hotspot de ocorrência de 

recombinação.  Embora menos acentuadamente, essa característica de pol como importante 

sítio de recombinação foi observada também por Zhang et al. (2010) ao analisar 56 genomas 

completos de recombinantes BF disponíveis em bancos de dados públicos.  Considerando o 

número total de sequências analisadas para cada gene, pol ainda se destaca com proporção 

elevada de recombinação intragênica (101/753) em relação aos demais, gag (7/556) e env 

(5/763). 
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Figura 20- Resumo dos eventos de recombinação para o gene pol de 101sequências com evidência 

de recombinação intragênica.  Cada barra corresponde a uma janela de 50 nt com a 

frequência observada de cada subtipo.  O subtipo B é representado em azul, o subtipo F 

em verde e a indeterminação de subtipo devido à incerteza no ponto de recombinação é 

representada em cinza. É possível observar que a grande maioria das formas 

recombinantes BF mantêm a protease do subtipo F e o restante do gene do subtipo B.  As 

coordenadas são apresentadas em relação ao HXB2. 

 

Como é possível observar com relação ao gag (Figura 22), 2 de suas amostras são 

formas recombinantes únicas (URFs), enquanto as demais se dividem em dois grupos com 

pontos de recombinação distintos: (i) 0870BO_gBF, 0911BO_gBF e 1025SO_gBFpFeF (914 

± 25, 915 ± 22 e 915 ± 22, em relação ao HXB2), (ii) 0376SP_gBF e 0386SP_gBF (1223 ± 1 

e 1225 ± 3).  Em ambos os casos as amostras são provenientes de pacientes que residem em 

municípios próximos na região de Sorocaba e na região metropolitana de São Paulo 

respectivamente, o que sugere as amostras de cada grupo compartilhem uma origem comum.  

Com relação ao gene env (Figura 23) apenas duas URFs foram observadas, enquanto as 

demais amostras compartilharam o mesmo ponto de quebra (7182 ± 59, 7197 ± 34 e 7187 ± 

18, em relação ao HXB2). 

Além dos eventos de recombinação entre os subtipos B e F, foi ainda observado um 

triplo recombinante, BCF, o qual apresenta o gene gag proveniente de subtipo B e o gene pol 

recombinante entre B, C e F (Figura 24).  Muito provavelmente esta forma corresponde a uma 

segunda geração de recombinantes, cujos parentais foram provavelmente uma das 

CRF28/29_BF e a CRF31_BC.  O envolvimento das CRF28/29 é suportado pela genealogia 

do gene gag, visto que para a sequência de gag para a amostra 1471PP se agrupou com as 

sequências classificadas como CRF28/29_BF.  O envolvimento da CRF31_BC é evidenciado 

na figura 23, onde é possível observar que além do ponto de recombinação entre os subtipos C 
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e F, posição 2575 ± 33, uma região de incerteza para o subtipo B pode ser observado na 

posição 3038 ± 178.  Esta região coincide com o fragmento B descrito para a CRF31_BC, 

conforme mostrado na figura 22.  Apesar de formas recombinantes complexas como esta, 

envolvendo mais de dois subtipos, nunca terem sido descritas no Brasil, um caso isolado foi 

identificado na Argentina (PANDO et al., 2006).  Entretanto, é possível que a frequência 

destes eventos esteja aumentando na população devido a recente expansão dos subtipos C e 

CRF31_BC para a região Sudeste (BRIGIDO et al., 2010). 

 

 

Figura 21- Exemplos dos diferentes pontos de recombinação encontrados no gene pol. As regiões 

hachuradas correspondem a incerteza na inferência do ponto de recombinação.  As 

coordenadas são apresentadas em relação ao HXB2. 

 



Fernando Lucas de Melo                                                                                                                           Resultados e Discussão 

 

    59 

 

Figura 22- Eventos de recombinação, observados no gene gag entre subtipos B e F.  Das 556 

sequências geradas apenas 7 apresentaram pontos de recombinação nesta região.  As 

amostras 0870BO_gBFeF, 0911BO_gBFeF e 1025SO_gBFpFeF apresentaram o mesmo 

ponto de recombinação (914 ± 25, 915 ± 22 e 915 ± 22, respectivamente), bem como as 

amostras 0376SP_gBF e 0386SP_gBF (1223 ± 1 e 1225 ± 3).  As demais amostras são 

formas recombinantes únicas (URFs).  As coordenadas são apresentadas em relação ao 

HXB2. 
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Figura 23- Eventos de recombinação, observados no gene env, entre subtipos B e F.  Das 763 

sequências geradas apenas 5 apresentaram pontos de recombinação nesta região.  As 

amostras 1102SO_eBF, 1138SO_eBF e 1139SO_pBeBF apresentaram o mesmo ponto de 

recombinação (7187 ± 18, 7182 ± 59 e 7197 ± 34, respectivamente.  As demais amostras 

são formas recombinantes únicas (URFs).  As regiões hachuradas correspondem a 

incerteza na inferência do ponto de recombinação.  As coordenadas são apresentadas em 

relação ao HXB2. 
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Figura 24- Resultado da análise de recombinação com o programa jpHMM para o gene pol da 

amostra 1471PP, que apresenta regiões dos subtipos B, C e F.  A)  Esquema do genoma 

do HIV-1 mostrando os pontos de recombinação entre os subtipos F e C na posição 2575 

± 33 e uma região de incerteza (área hachurada) na porção final do gene (3038 ± 178).  

Abaixo do perfil da amostra 1471PP é apresentado o perfil de recombinação da 

CRF31_BC, a qual é caracterizada por um pequeno fragmento do subtipo B na região 

3082 ± 140.  B) Gráfico mostrando as variações na probabilidade posterior para cada 

subtipo ao longo de toda a sequência, onde é possível observar a redução na 

probabilidade posterior do subtipo C após a região 2800, assim como na CRF31_BC, o 

que sugere que uma das formas parentais foi a CRF31.  As coordenadas são apresentadas 

em relação ao HXB2. 

 



Fernando Lucas de Melo                                                                                                                           Resultados e Discussão 

 

    62 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO GENE DA INTEGRASE 

 

Conforme o item 3.2 (Material e Métodos), 159 pacientes coletados durante a 

execução do projeto VGDN, foram selecionados para o sequenciamento adicional do gene da 

integrase. Estes pacientes foram escolhidos com base no histórico de tratamento 

antirretroviral (PI, inibidores de protease; NRTI, inibidores da transcriptase reversa análogos 

de nucleosídeos e NNRTI, inibidores da transcriptase reversa não-análogos de nucleosídeos).  

Como descrito na tabela 7, dos 159 pacientes sequenciados 25 nunca receberam nenhum tipo 

de tratamento antirretroviral e 134 já haviam sido submetidos a pelo menos um esquema de 

tratamento antirretroviral.  No grupo de pacientes não tratados apenas uma amostra 

apresentou mutações de resistência, enquanto no outro grupo 34 pacientes apresentaram 

resistência.  É importante ressaltar que os inibidores de integrase foram liberados pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no início de 2008 e o seu uso é 

recomendado apenas em pacientes com falha terapêutica, e que apresentem mutações de 

resistência para no mínimo uma droga de cada uma das classes descritas anteriormente.  

Portanto a escolha destes pacientes foi voltada àqueles que já foram submetidos a ao menos 

algum tipo de tratamento antirretroviral. 

 

TABELA 7- Distribuição dos pacientes de acordo com o perfil de tratamento (não tratados e tratados) 

e ocorrência de resistência aos inibidores de protease e transcriptase reversa. 

 Números de pacientes com resistência 

Inibidores Não tratados Tratados Total 

PI
1 

 1 1 

NRTI
2
  3 3 

NNRTI
3
 1 10 11 

PI e NRTI  5 5 

P1 e NNRTI  - - 

NRTI e NNRTI  11 11 

PI, NRTI e NNRTI  4 4 

Total (resistentes/total) 1/25 34/134 35/159 

1
Inibidores de protease 

2
Inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos  

3
Inibidores da transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos  
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Após a seleção dos pacientes, a reação de amplificação do gene da integrase foi 

realizada.  A figura 25 apresenta o resultado da amplificação para uma das amostras.  Como é 

possível observar foi obtido um fragmento de aproximadamente 1200 pb, dos quais 864 pb 

foram sequenciados como descrito anteriormente (seção 3.6).  Na tabela 7 estão descritos os 

resultados das análises de determinação de subtipos e de recombinação.  Do total de 

integrases seqüenciadas, 130 foram classificadas como subtipo B, 17 como subtipo F, 11 

como recombinantes BF e uma como subtipo C.  Entretanto, levando em conta os demais 

genes disponíveis para estes pacientes, estas amostras foram reclassificadas, e 109 pacientes 

só apresentaram genes do subtipo B, 7 apresentaram apenas genes do subtipo F, 1 do subtipo 

C e 42 pacientes foram classificados como recombinantes BF.  Como esperado, o 

sequenciamento adicional deste gene permitiu a identificação de mais 10 amostras 

recombinantes, portanto, o número de pacientes infectados com formas recombinantes BF 

descrito no item 4.1 aumentou de 152 para 162 casos.  É muito importante destacar que estes 

resultados revelam que o número de recombinantes é normalmente subestimado em estudos 

baseados no sequenciamento de apenas um gene. Portanto, necessita-se de sequenciamento da 

maior quantidade possível de regiões do genoma viral para aumentar a acurácia na 

quantificação de recombinantes inter-subtipos existentes numa população, como no Estado de 

São Paulo e em outras regiões brasileiras onde múltiplos subtipos cocirculam (TANURI et al., 

1999; VICENTE et al., 2000; SOARES et al., 2005; CABRAL et al., 2006; SANABANI et 

al., 2006; SUCUPIRA et al., 2007; VERAS et al., 2007; DE SOUZA et al., 2008; RABONI et 

al., 2010). 

 

Figura 25- Segunda etapa da PCR do gene da integrase.  Nas linhas 1 e 6 marcador de 1kb (New 

England Bioloabs). Na coluna 2 controle da reação utilizando iniciadores para o gene gag 

(500 pb).  Na coluna 4 o fragmento esperado de 1200 pb para o gene da integrase, 

amplificado com os iniciadores descritos na Tabela 6.  Nas colunas 3 e 5 controle de 

reação sem DNA. 
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TABELA 8-Distribuição dos subtipos entre as 159 sequências de integrase de pacientes coletados 

durante a execução do projeto VGDN. 

Subtipo Número de amostras 

B 130 (81,8%) 

F 17 (10,7%) 

BF 11 (6,9%) 

C 1 (0,6%) 

Total 159 

 

Após a exclusão das 11 sequências com evidência de recombinação intragênica, foi 

construído um conjunto de dado (dataset) para as reconstruções filogenéticas, com as 148 

sequências descritas anteriormente além de 315 sequências de integrases, sem evidência de 

recombinação intragênica, de amostras brasileiras disponíveis no GENBANK (ANEXO A), 

num total de 463 taxa e 864 pb.  Este dataset foi utilizado na reconstrução filogenética com o 

programa GARLI descrito na seção 3.1.1.  A figura 26 apresenta a filogenia com os subtipos 

B, C e F, onde é possível observar que algumas amostras do subtipo B formaram 

agrupamentos antes observados (e.g., W1 e W2), reafirmando o padrão de distribuição de 

algumas amostras do subtipo B anteriormente apresentado (Figuras 17 a 19).  Em contraste, a 

maioria das amostras do subtipo F está dispersa entre as demais sequências do GENBABK, 

com exceção de um pequeno agrupamento de amostras da região de Sorocaba.  Entretanto, o 

que mais chama a atenção nestes dados é a distribuição das amostras recombinantes, que com 

exceção do agrupamento formado pela CRF46_BF (SANABANI et al., 2010), apresentaram-

se dispersas na árvore.  Este padrão poderia ser explicado pela menor variabilidade genética 

observada no gene da integrase (LATAILLADE; CHIARELLA; KOZAL, 2007), o que 

dificultaria a reconstrução da verdadeira história filogenética destas sequências.  Entretanto, 

apesar da menor diversidade encontrada no gene da integrase, alguns agrupamentos foram 

consistentes com as genealogias gag, pol (pro-pol) e env.  Alternativamente, este padrão 

poderia ser resultado de diferentes eventos de coinfecção dando origem a recombinantes.  Em 

outras palavras, estes recombinantes podem ter surgido a partir de diferentes eventos, o que 

levaria a formação de formas recombinantes únicas, as quais têm sido cada vez mais 

observadas entre os recombinantes BF (SA FILHO et al., 2005; SANABANI et al., 2006; 

GUIMARÃES et al., 2010; ZHANG et al., 2010).  O perfil de recombinação das 11 

sequências de integrases recombinantes corrobora este cenário, visto que muitas delas 

apresentaram pontos de recombinação distintos e foram classificadas como URFs (Figura 27).  

Entretanto,  aqui não cabem generalizações, visto que pontos de recombinação 
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compartilhados foram observados no gene da integrase e nos genes descritos anteriormente 

(Figuras 17-19 e Figura 27). 

 

Figura 26- Reconstrução filogenética por máxima verossimilhança a partir de 463 sequências do 

gene da integrase.  Os ramos referentes às amostras sequenciadas neste trabalho estão 

representados em vermelho (integrases do subtipo B), roxo (integrases do subtipo F) e em 

azul (1 amostra do subtipo C).  O ramo das sequências provenientes do GENBANK estão 

representados em preto.  As sequências pertencentes a vírus recombinantes, em outras 

regiões do genoma, estão destacadas em verde.  O comprimento dos ramos é dado em 

números de substituições por sítios.  A árvore foi enraizada num ponto médio apenas para 

facilitar a vizualização. 
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Figura 27- Eventos de recombinação observados no gene da integrase (864 pb), entre os subtipos B e 

F.  Das 159 sequências geradas 11 apresentaram pontos de recombinação nesta região.  

As amostras 0441AR, 0612SV, 0708SV, 1365RP e 1470PP apresentaram o mesmo ponto 

de recombinação (4923 ± 31, 4835 ± 91, 4843 ± 82, 4804 ± 86, 4861 ± 90 e 4850 ± 76, 

respectivamente), entretanto apresentaram discordâncias em outras regiões do genoma.  

As regiões hachuradas correspondem a incerteza na inferência do ponto de recombinação.  

As demais amostras apresentaram pontos de recombinação distintos.  As coordenadas são 

apresentadas em relação ao HXB2. 
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4.2.1 Perfil de resistência genotípica ao raltegravir 

 

O estudo da ocorrência dos polimorfismos genéticos presentes no gene da integrase 

associados à resistência a esta nova classe de inibidores é de grande importância para o 

planejamento de políticas públicas e na terapia antirretroviral.  Fortuitamente, nenhum 

polimorfismo associado à resistência primária ao RAL (Y143R/C, Q148K/H/R, e N155H) foi 

encontrado dentre as amostras sequenciadas neste trabalho, assim como nos dois únicos 

trabalhos com este enfoque realizados no Brasil (PASSAES et al., 2009a; ARRUDA et al., 

2010).  Entretanto, a frequência de mutações secundárias foi razoavelmente elevada, com 

38,4% (61/159) dos pacientes apresentando ao menos uma mutação, sendo que ao todo foram 

observadas 65 mutações (Tabela 9).  O polimorfismo mais frequente foi o V151I (40/65), 

observado em 37 amostras do subtipo B e em três amostras de recombinantes 

(0539AR_gBeBiBF, 1012SO_gBFpBFeFiBF e 1365RP_gBpBeBiBF), as quais foram 

classificadas como subtipo B nesta região inicial da integrase (Figura 26).  De fato, esta 

mutação de resistência secundária já havia sido descrita como polimórfica em sequências do 

subtipo B coletadas de pacientes não tratados com RAL (LATAILLADE; CHIARELLA; 

KOZAL, 2007; PASSAES et al., 2009a; ARRUDA et al., 2010).  Entretanto, nas amostras do 

subtipo B do VGDN a frequência foi de 28,5% (37/130), enquanto que nos trabalhos citados 

anteriormente variou de 10-23%.  É difícil prever o impacto deste polimorfismo no tratamento 

com RAL, uma vez que esta mutação é selecionada in vitro por alguns inibidores de integrase, 

mas não existem evidências de que ela reduza a suscetibilidade da integrase ao RAL 

(HAZUDA et al., 2004; MARKOWITZ et al., 2007; MCCOLL et al., 2007; LOW et al., 

2009).  A segunda mutação mais frequente foi a S230N, e apesar de não conferir resistência 

ao Raltegravir, confere resistência aos primeiros inibidores de integrase avaliados (LOW et 

al., 2009). 

Três pacientes apresentaram mais de uma mutação minoritária de resistência, como o 

paciente 1094SO_gBpBeBiF que apresentou as mutações V54I, T97A e G163R, que de 

acordo com o algoritmo de interpretação de resistência fenotípica do HIV Drug Resistance 

Database de Stanford, conferem baixos níveis de resistência ao raltegravir (RAL).  Estas 

mutações são selecionadas in vitro na presença de RAL, e frequentemente estão associadas 

com as mutações de resistência primária Y143R (T97A) e N155H (G163R) (MARKOWITZ 

et al., 2007; MALET et al., 2008; GOETHALS et al., 2010), e a presença do par T97A-

Y143R reduz expressivamente a suscetibilidade ao RAL (REUMAN et al., 2010).  Os outros 

dois pacientes apresentaram duas mutações secundárias, 1239RP_pBeBiB (T97A e V151I) e 
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1370RP_pBeBiB (V54I, S230N), entretanto apenas o paciente 1239 pode apresentar algum 

nível de resistência ao RAL. 

 

TABELA 9- Ocorrência de polimorfismos associados com resistência aos inibidores de integrase 

entre 159 pacientes amostrados durante o projeto VGDN. 

 Número de ocorrências 

Mutações
 

Subtipo B Subtipo F Subtipo BF Total 

V151I 37 - 3 40/158 

S230 12 - - 12/158 

G163R
1
 1 4 - 5/158 

V54I
1
 1 3 - 4/158 

L74M 1  - 1/158
2 

T97A
1
 1 1 - 2/158 

E138D 1 - - 1/158 

Total 54/130
1
 8/17

1
 3/11 65/158

1,2 

1
Três pacientes apresentaram mais de uma mutação:1094SO_gBpBeBiF3 (V54I, T97A e G163R), 

1239RP_pBeBiB  (T97A e V151I) e 1370RP_pBeBiB (V54I e S230N); 
2
O paciente pertencente ao subtipo C foi excluído da tabela pois não foi observado nenhum polimorfismo 

associado à resistência ao raltegravir. 
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4.3 ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE RECOMBINANTES BF 

 

4.3.1 Isolamento viral, caracterização genômica e uso de correceptores 

 

Após a caracterização inicial das amostras do projeto VGDN, optamos por coletar o 

maior número possível de amostras de pacientes da cidade de São Vicente, pois como 

mostrado na figura 16, neste município foi observado a maior frequência de recombinantes 

com pontos de quebra similares a CRF28/29_BF.  Pacientes dos municípios de Araçatuba, 

São Paulo e Ribeirão Preto também foram incluídos.  Ao todo, foram selecionados 58 

pacientes, portadores de formas recombinantes BF, um portador da CRF01_AE e alguns 

pacientes portadores de subtipos B.  Entretanto, alguns destes pacientes já haviam falecido, 

alguns não aceitaram participar do estudo, e outros agendaram a coleta e não compareceram.  

Desta maneira apenas 36 pacientes foram amostrados (Tabela 10). Todas estas amostras 

foram submetidas ao co-cultivo e avaliadas para a produção de p24, ao final foram obtidos 

isolados primários para 10 amostras, destacadas em cinza na tabela 10. 

A caracterização do genoma e do uso de coreceptores destes isolados está descrita em 

detalhes no artigo Characterization of primary isolates of HIV-1 CRF28_BF, CRF29_BF and 

unique BF recombinants circulating in São Paulo, Brazil (ANEXO B).  No entanto, um 

resumo dos resultados obtidos será apresentado. 

Após a confirmação do isolamento, o estoque para cada uma destas amostras foi 

preparado e armazenado em N2 liquido.  O DNA dos PBMCs provenientes da etapa de 

produção dos estoques foi utilizado na reação de amplificação do genoma proviral.  Como 

descrito na seção 3.3.1, foram utilizadas duas estratégias PCR, uma baseada na amplificação 

de um único fragmento, e outra em três fragmentos menores com sobreposição, o resultado da 

amplificação para cada uma das estratégias é mostrado na figura 28.  Uma etapa importante 

neste processo foi a diluição do DNA molde, visto a amplificação de fragmentos longos em 

HIV é extremamente prejudicada pela presença de provírus defectivos com deleções, as quais 

são preferencialmente amplificadas devido ao menor tamanho, inibindo ou diminuindo a 

eficiência da reação (EDMONSON e MULLINS, 1992).  
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TABELA 10- Dados dos pacientes coletados e resultados do isolamento viral.  As amostras positivas 

para o isolamento viral estão destacadas em cinza. 

ID Sexo Município Subtipo VGDN Carga Viral
2
 Isol. Viral 

8 F São Paulo pBx 595 + 

13 M São Paulo pB 4530 - 

18 M São Paulo CRF_28/29 <Lim.Mín - 

63 M São Paulo CRF_28/29 45.600 + 

108 M São Paulo pBeB 166.000 - 

216 F Rib. Preto CRF_28/29 925 - 

220 F Rib. Preto CRF_28/29 7.620 - 

257 F Rib. Preto pBF 13.650 - 

264 M Rib. Preto CRF_28/29 22.000 + 

341 F Rib. Preto CRF_28/29 54.500 + 

440 M Araçatuba gBpB 70.378 - 

441 F Araçatuba gBpBFeB 70.413 - 

471 M Araçatuba pBeB 70.290 - 

483 M Araçatuba CRF_28/29 76.344 - 

495 M Araçatuba CRF01_AE 74.018 - 

614 M São Vicente CRF_28/29 <Lim.Mín + 

632 M São Vicente gBpB 150.347 + 

636 F São Vicente gBpB <Lim.Mín - 

646 M São Vicente CRF_28/29 5.900 - 

647 M São Vicente CRF_28/29 12.284 + 

649 M São Vicente pBeB 74 - 

658 F São Vicente CRF_28/29 27.908 - 

661 M São Vicente CRF_28/29 49 - 

663 F São Vicente CRF_28/29 5.042 - 

671 F São Vicente CRF_28/29 6.900 - 

679 M São Vicente gBeB 5.665 + 

691 F São Vicente CRF_28/29 478 - 

694 M São Vicente CRF_28/29 319 - 

704 F São Vicente CRF_28/29 35.695 - 

712 F São Vicente CRF_28/29 2.798 - 

722 F São Vicente gBeB 8.900 - 

731 F São Vicente pB 8175 - 

734 M São Vicente CRF_28/29 49 - 

736 M São Vicente pBx 890 + 

744 F São Vicente eB 22.395 + 

746 F São Vicente CRF_28/29 49 - 
1
 HT: heterosexual; HSM: Homens que fazem sexo com homens;UDI: Usuário de droga injetável 

2 
cópias por ml, ultimo exame disponível. 

3
 Ano do primeiro resultado positivo para HIV 
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Figura 28-  Diferentes estratégias para amplificação do genoma de HIV-1.  A) Amplificação do 

fragmento longo (~9 kb) do genoma proviral para os as amostras 0264RI e 0647SV.  Na 

coluna 1 está o marcador de massa molecular 1 kb (NEB).  Nas colunas 2, 3 e 4 estão as 

diluições (1:5) do DNA da amostra 0264RI, onde é possível observar a amplificação 

específica apenas na diluição 1:125.  Nas colunas 5, 6 e 7 as diluições para a amostra 

0647SV, onde é possível observar amplificação de um fragmento bem menor do que o 

esperado (coluna 5), e amplificação do fragmento esperado nas colunas 6 e 7 (diluições 

1:25 e 1:125, respectivamente). Na coluna 8 o controle de reação sem DNA.  B) Nested-

PCR para amplificação dos três fragmentos descritos na Figura 14. Nas linhas 1 e 8 

marcador de massa molecular 1kb (Invitrogen).  Nas linhas 2, 4 e 6 estão os produtos de 

amplificação esperados.  Todos os fragmentos amplificados apresentaram o tamanho 

esperado, respectivamente, 2,5 kb, 3,7 kb e 3,8 kb.  Nas linhas 3, 5 e 7 controle de reação 

sem DNA. 

 

Apesar da primeira estratégia de amplificação ser a ideal, visto que diminui os riscos 

de geração de recombinantes artificiais formados pela amplificação de diferentes provírus, ela 

foi menos eficiente que a segunda estratégia.  Portanto, a maioria das amostras sequenciadas 

foi amplificada em três fragmentos.  Após a amplificação e sequenciamento dos fragmentos, o 

genoma viral foi montado e integridade de cada uma das ORFs foi analisada. 

Na figura 29 é apresentado os resultados da análise de subtipo e do perfil de 

recombinação, avaliados com o programa jpHMM (ZHANG et al., 2010).  Com base no 

padrão de recombinação ao longo do genoma três isolados foram classificadas como 

CRF28_BF, três como CRF29_B e quatro como formas recombinantes únicas BF.  

Entretanto, alguns pontos de recombinação preditos para as amostras identificadas como 

CRFs foram diferentes dos pontos originalmente descritos para a CRF28 (B: 832 — 1322, F1: 

1323 — 2571, B: 2572—9432) e CRF29 (B: 823 — 1322, F1: 1323 — 2571, B: 2572 — 

3682, F1: 3683 — 5462, B: 5463 — 9432) (DE SA FILHO et al., 2006). 
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Figura 29- Resumo do perfil de perfil de recombinação determinado pelo programa jpHMM para as 

amostras isoladas por co-cultivo.  Regiões relacionadas ao subtipo B estão representadas 

em azul e ao subtipo F em verde. 
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Para confirmar estes resultados, as amostras de referência das CRF28 e CRF29 foram 

analisadas da mesma maneira, e de fato os pontos de recombinação preditos pelo programa 

jpHMM foram diferentes dos descritos originalmente (Figura 30).  Apesar de ser eficiente na 

determinação de eventos de recombinação em HIV, o método de bootscanning utilizado na 

descrição original destas CRFs é reconhecidamente menos preciso na determinação de pontos 

de recombinação (SCHULTZ et al., 2006; SCHULTZ et al., 2009).  Esta discrepância entre os 

pontos de recombinação originalmente descritos para as CRF28 e CRF29 e os preditos pelo 

jpHMM para as já havia sido observada por Zhang et al. (2010), e exemplificam o impacto do 

método de análise na classificação e identificação de recombinantes em HIV. 

 

 

Figura 30-  Perfil de recombinação das CRF28 e 29 estimado pelo programa jpHMM..  Alguns 

pontos de recombinação diferem daqueles descritos originalmente, CRF28 (B: 832 — 

1322, F1: 1323 — 2571, B: 2572 — 9432) e CRF29 (B: 823 — 1322, F1: 1323—2571, 

B: 2572 — 3682, F1: 3683 — 5462, B: 5463 — 9432).  Coordenadas em relação ao 

HXB2. 

 

Na tabela 11 é possível observar que a data do primeiro exame positivo para HIV do 

paciente 0063SP portador da CRF29, foi em 1985.  Este resultado sugere que a esta CRF tem 

circulado por ao menos 14 anos antes dos primeiros casos detectados (1999 e 2002)(DE SA 

FILHO et al., 2006).  Alternativamente, este paciente poderia ter sido infectado com um outro 

subtipo viral e posteriormente ter sido infectado pela CRF29.  Entretanto, experimentos 

realizados em nosso laboratório utilizando de amplificação clonal por diluição limitante e 

posterior sequenciamento, não revelou nenhuma evidência de co-infecção.  Além disso, a data 

de 1985 concorda com os dados obtidos por Leal et al. (2008a), que estimou a data de origem 

CRF28 

CRF29 
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dos recombinantes BF brasileiros para 1984-1991.  Portanto, estes resultados indicam que esta 

CRF surgiu em algum momento antes de 1985. 

Em relação aos isolados classificados como formas recombinantes únicas, é 

interessante destacar o isolado 0736SV, que apresentou um perfil de recombinação 

semelhante ao da CRF28_BF, compartilhando inclusive um ponto de recombinação (1300±

78) (Figura 31).  Entretanto o segundo ponto de recombinação identificado (2317±34) não 

correspondeu ao ponto descrito para a CRF28 (Figura 30).  O mesmo foi observado para o 

isolado 0008SP, que apesar de apresentar alguns pontos de recombinação semelhantes aos das 

CRF28 e 29, também apresentou pontos distintos em outras regiões do genoma (Figura 32).  

Estes resultados sugerem que as CRFs 28 e 29, podem estar envolvidas em novos eventos de 

recombinação, dando origem a uma segunda geração de sequências recombinantes, como as 

URFs descritas acima.  Alternativamente, este compartilhamento de pontos de recombinação 

pode ser explicado por uma maior probabilidade de recombinação em algumas regiões do 

genoma, como por exemplo, pol (GALLI et al., 2008) ou env (SIMON-LORIERE et al., 

2010).  Entretanto, independente de suas origens, a existência das diferentes URFs descritas 

neste trabalho (Figuras 20-23, 26 31-30) corrobora resultados prévios mostrando que eventos 

de superinfecção são frequentes (PIANTADOSI et al., 2007).  Esta alta frequência de 

superinfecção e a co-circulação de múltiplos subtipos favorecem o aparecimento de URFs que 

futuramente podem emergir como CRFs, assim como as seis formas circulantes já descritas 

no Brasil (DE SA FILHO et al., 2006; SANTOS et al., 2006; GUIMARAES et al., 2008; 

SANABANI et al., 2010). 

Curiosamente, o isolado 0632SV classificado aqui como uma URF, pode na verdade 

representar uma nova CRF presente no Estado de São Paulo dado que apresenta o mesmo 

perfil de recombinação que a amostra 02BR005 (DQ358806) descrita por Sanabani et al. 

(2006) no município de São Paulo (Figura 33).  Os critérios para a descrição de uma CRF não 

foram completamente preenchidos visto que apenas dois casos foram encontrados.
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TABELA 11- Dados clínicos dos pacientes cujo isolamento viral foi positivo. 

Paciente Sexo Risco
1
 Ano Diagnóstico

2
 AIDS CD4 (cel/ml)3 

Carga Viral 

(cópias/ml)3 

Tratamento 

antirretroviral 

0008SP Feminino HT 1996 - 595 450 NRTI+NRTI 

0063SP Masculino HT, UDI, TS 1985 + 10 45,600 NRTI+NRTI+PI 

0264RI Masculino HSH, UDI 1995 + 632 22,000 Nenhum 

0341RI Feminino HT/TS 1995 - 554 54,500 NRTI+NRTI 

0614SV Masculino HT 1998 + 499 <50 NRTI+NRTI+PI 

0632SV Masculino HT 2003 - 169 150,347 NRTI+NRTI+PI 

0647SV Masculino HT 1995 - NA 12,284 Nenhum 

0679SV Masculino HT 1995 + 202 5,665 NRTI+NRTI+PI 

0736SV Masculino HSH, UDI 1992 - 693 890 NRTI+NRTI 

0744SV Feminino HT, TS 2003 - ND
4
 22,395 NRTI+NRTI 

1
 HT: Heterosexual; HSM: Homens que fazem sexo com homens;UDI: Usuário de droga injetável, TS: Transfusão de sangue; 

2
 Ano do primeiro resultado positivo para HIV; 

3 
Último exame disponível; 

4 
Não disponível. 
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Figura 31-  Perfil de recombinação do isolado 0736SV_URF e valores de probabilidade posterior.  O 

ponto de recombinação na posição 1300± 78 está presente nas CRF28 e 29.  Entretanto o 

segundo ponto de recombinação na posição 2317±34 é diferente do encontrado na 

CRF28.  Coordenadas em relação ao HXB2. 

 

Figura 32-  Perfil de recombinação do isolado 0008SP e valores de probabilidade posterior.  Apesar 

de compartilhar pontos de quebras com as CRF28 e 29, este isolado apresenta um padrão 

mais complexo de recombinação.  Coordenadas em relação ao HXB2. 

 

  0736SV_URF 

0008SP_URF 
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Figura 33- Perfil de recombinação para o isolado 0632SV e para a amostra 02BR005 (DQ358806) 

descrita por Sanabani et al. (2006). 

 

A caracterização do uso de correceptores foi realizada por métodos fenotípicos e 

genotípicos.  Os resultados obtidos pelas duas abordagens estão descritos na Tabela 12.  O 

método fenotípico empregado é baseado na detecção da expressão de gfp após infecção pelo 

HIV-1, exemplificado na figura 34.  De acordo com os resultados do ensaio fenotípico, os 

isolados 0314RI, 0614SV e 647SV foram capazes de utilizar os dois correceptores (duplo-

trópicos ou R5/X4), ou seja, induziram fluorescência nas linhagens transformadas com CCR5 

e nas linhagens transformadas com CXCR4.  Os isolados os isolados 0632SV, 0679SV e 

0744SV foram capazes de utilizar apenas CCR5 (R5), enquanto que os demais utilizaram 

apenas CXCR4 (X4). 

Como descrito anteriormente, o uso de CCR5 nas linhagens GHOST(3) deve ser 

confirmado com a adição de um antagonista de CXCR4 (AMD3100).  Na presença desse 

antagonista apenas os isolados R5/X4 e os R5 foram capazes de se replicar nas células 

GHOST(3)-CCR5, confirmando portanto o uso de CCR5.  Nenhum dos isolados foi capaz de 

infectar as células GHOST(3)-CXCR4 na presença do antagonista.  Apesar do número 

limitado de isolados, nenhuma relação foi encontrada entre o uso de coreceptores e os dados 

clínicos apresentados na tabela 11. 

 

 0632SV_URF 

 

02BR005 
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Figura 34- Exemplo de sincício encontrado nas células GHOST(3) após infecção com os isolados 

primários (aumento de 20x).  Neste campo é possível observar dois sincícios, e ao redor 

destes sincícios as células não apresentam fluorescência, indicando ausência de infecção. 

 

Adicionalmente, a análise dos aminoácidos da coroa V3 revelou uma grande variedade 

de formas (Tabela 12), e nenhuma relação entre o uso entre o motivo da coroa e o uso de 

correceptores foi observado, sendo que o motivo GWGR foi encontrado tanto em isolados R5 

quanto X4, corroborando os resultados encontrados por Ferraro et al. (2001).  Em conjunto, 

estes resultados fornecem evidência empírica do uso de CXCR4 por variantes GWGR, ao 

contrário do sugerido por Leal et al. (2008) de que variantes GWGR utilizam exclusivamente 

CCR5.  Além disso, estes resultados também forneceram evidência de que o motivo presente 

na coroa V3 não deve ser considerado isoladamente como um fator determinante no uso de 

correceptores, como sugerido por Tomasini-Grotto et al. (2010).  Em relação aos métodos de 

predição do uso de correceptores, o algoritmo geno2pheno foi capaz de identificar 

corretamente todos os isolados capazes de utilizar CXCR4 (7/7), enquanto que o algoritmo 

WebPSSM identificou apenas 4/7.  Está comparação entre diferentes algoritmos é interessante 

visto que os inibidores de CCR5 já estão sendo utilizados no Brasil e é importante que a 

presença de variantes capazes de utilizar CXCR4 seja identificada antes da prescrição destes 

inibidores. 

Em suma, a obtenção de isolados primários das CRF28 e CRF29 e a caracterização in 

vitro do uso de correceptores representam o primeiro passo no estudo das formas 

recombinantes BF presentes na epidemia brasileira. 
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TABELA 12- Caracterização do uso de correceptores para os diferentes isolados. 

Amostra Subtipo Env Coroa V3 Geno2pheno WebPSSM Fenotipagem  AMD  

0008SP URF B GPGR X4 R5 X4 sim 

0063SP CRF29 B GSGR X4 X4 X4 sim 

0264RI CRF29 B GRGR X4 X4 X4 sim 

0341RI URF B GLGR X4 R5 R5/X4 não 

0614SV CRF28 B GPGR X4 X4 R5/X4 não 

0632SV URF F GPGK R5 R5 R5 não 

0647SV CRF29 B GWGR X4 X4 R5/X4 não 

0679SV CRF28 B GWGR R5 R5 R5 não 

0736SV URF B GVGR X4 R5 X4 sim 

0744SV CRF28 B GWGR R5 R5 R5 não 

1
capazes de infectar GHOST-CCR5 na presença do inibidor AMD. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

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

caracterizados como portadores de recombinantes BF. 

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

quantidade de formas recombinantes. 

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

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

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

- Foram sequenciadas 159 integrases e 11 apresentaram evidência de recombinação 

intragênica.  Não foram encontradas mutações primárias de resistência. 

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

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

formas recombinantes únicas. 

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

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

os subtipos, características clinicas do paciente e uso de correceptores foi encontrada. 
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TABELA S1- Número de acesso para as sequências de integrase de amostras brasileiras disponíveis 

no GENBANK. 

Subtipo 
 Integrase 

Número 

de acesso 

Ano 

amostragem 

Subtipo 
Integrase 

Número 

de acesso 

Ano 

amostragem 

B EF150616 2000 B HM026781 2003 

B EF150615 2002 B HM026780 2003 

B EF150614 2001 B HM026779 2003 

B EF150613 2001 B HM026778 2003 

B EF150612 2000 B HM026777 2003 

B EF150611 2000 B HM026776 2003 

B EF150610 2000 B HM026775 2003 

B EF150609 2000 B HM026774 2002 

B EF150608 2000 B HM026773 2002 

B EF150607 2000 B HM026772 2002 

B EF150606 2001 B HM026771 2003 

B EF150605 2001 B HM026770 2003 

B EF150604 2001 B HM026769 2003 

B EF150603 2001 B HM026768 2003 

B EF150602 2000 B HM026767 2003 

B EF150600 2002 B HM026766 2003 

B EF150599 2003 B HM026765 2003 

B EF150598 2002 B HM026764 2003 

B EF150596 2002 B HM026763 2003 

B EF150595 2003 B HM026762 2003 

B EF150594 2003 B HM026761 2003 

B EF150593 2003 B HM026760 2003 

B EF150592 2003 B HM439762 2002 

B EF150590 2002 B HM439761 2004 

B EF150588 2002 B HM439760 2003 

B EF150587 2002 B HM439747 2005 

B EF150586 2002 B HM439743 2003 

B EF150585 2002 B HM439741 2002 

B EF150584 2002 B HM439759 2004 

B EF150582 2002 B HM439758 2004 

B EF150581 2002 B HM439757 2004 

B EF150580 2002 B_BF AY455784 1994 

B EF150579 2002 B_BF1 DQ085870 1999 

B EF150578 2002 B_BF1 DQ085869 1999 

B EF150577 2002 B_BF1 DQ085868 1999 

B EF150576 2002 B_BF1 AF005495 1993 

B EF150575 2002 B_28BF DQ085872 1999 

B EF150574 2002 B_28BF DQ085874 1999 

B EF150573 2002 B_39BF EU735536 2003 

B EF150572 2002 B_39BF EU735535 2004 

B EF150571 2002 B_39BF EU735534 2003 

B EF150570 2002 F HM026862 2000 

B EF150568 2002 F HM026861 2000 
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B EF150567 2002 F HM026860 2000 

B EF150566 2002 F HM026859 1999 

B EF150565 2002 F HM026858 2002 

B EF150564 2002 F HM026857 2002 

B EF150563 2002 F HM026856 2002 

B EF150562 2002 F HM026855 2001 

B EF150561 2002 F HM026854 2000 

B EF150559 2002 F HM026853 2002 

B EF150558 2002 F HM026852 2002 

B EF150557 2002 F HM026851 2001 

B EF150555 2001 F HM026850 2001 

B EF150554 2001 F HM026849 2000 

B EF150553 2000 F HM026848 2000 

B EF150552 2001 F HM026847 2000 

B EF150551 2000 F HM026846 1999 

B EF150550 2000 F HM026845 1995 

B EF150549 2000 F HM026844 2004 

B EF150548 2001 F HM026843 2004 

B EF150547 2001 F HM026842 2004 

B EF150546 2001 F HM026841 2003 

B EF637057 2003 F HM026840 2003 

B EF637056 2003 F HM026839 2003 

B EF637054 2003 F1 EF150631 2000 

B EF637053 2003 F1 EF150630 2003 

B EF637051 2003 F1 EF150629 2003 

B EF637050 2003 F1 AY214076 1989 

B EF637049 2003 F1 AY173958 1989 

B EF637048 2003 F1 AF005494 1993 

B EF637047 2003 F1 FJ480331 1996 

B EF637046 2003 F1 FJ771010 2007 

B DQ358810 2002 F1 FJ771009 2006 

B DQ358809 2002 F1 FJ771008 2006 

B DQ358808 2002 F1 FJ771007 2002 

B DQ358805 2002 F1 FJ771006 2002 

B FJ195091 2005 F1 AB485657 1990 

B FJ195090 2004 F1 AB485656 1990 

B FJ195089 2005 F1 GQ864231 2008 

B FJ195088 2005 F1 GQ864228 2008 

B FJ195086 2004 F1 GQ864185 2008 

B FJ480335 1996 F1 GQ864183 2008 

B FJ480334 1996 F1 GQ864182 2008 

B FJ480332 1996 F1 HM439753 2004 

B FJ480328 1996 F1 HM439752 2002 

B FJ480327 1996 F1 HM439751 2001 

B FJ480325 1996 F1 HM439745 2001 

B FJ480324 1996 F1_BF AY455785 1994 
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B AB485642 1990 F1_BF1 DQ358803 2001 

B AB485641 1990 F1_BF1 DQ358800 2001 

B GQ864237 2008 F1_BF1 DQ358799 2001 

B GQ864236 2008 F1_BF1 AY455781 1994 

B GQ864235 2008 F1_BF1 HM026455 2006 

B GQ864234 2008 F1_BF1 HM439756 2004 

B GQ864233 2008 F1_29BF DQ085876 2001 

B GQ864230 2008 F1_29BF AY455778 1999 

B GQ864229 2008 F1_46BF DQ358802 2001 

B GQ864226 2008 F1_46BF DQ358801 2001 

B GQ864225 2008 F1_46BF AY455782 1999 

B GQ864223 2008 F1_46BF HM026460 2007 

B GQ864222 2008 F1_46BF HM026459 2007 

B GQ864221 2008 F1_46BF HM026458 2007 

B GQ864220 2008 F1_46BF HM026457 2007 

B GQ864219 2008 F1_46BF HM026456 2007 

B GQ864217 2008 C EF150628 2002 

B GQ864216 2008 C AY727525 2004 

B GQ864215 2008 C AY727524 2004 

B GQ864214 2008 C AY727523 2004 

B GQ864213 2008 C AY727522 2004 

B GQ864209 2008 C AF286228 1998 

B GQ864208 2008 C U52953 1992 

B GQ864207 2008 C HM026837 1998 

B GQ864206 2008 C HM026836 1998 

B GQ864205 2008 C HM026835 1998 

B GQ864204 2008 C HM026834 1998 

B GQ864203 2008 C HM026833 1998 

B GQ864202 2008 C HM026832 1998 

B GQ864201 2008 C HM026829 1998 

B GQ864199 2008 C HM026828 1998 

B GQ864198 2008 C HM026827 1998 

B GQ864196 2008 C HM026826 1998 

B GQ864195 2008 C HM026825 1998 

B GQ864194 2008 C HM026824 1998 

B GQ864193 2008 C HM026823 1998 

B GQ864192 2008 C HM026822 1998 

B GQ864191 2008 C HM026821 1998 

B GQ864190 2008 C HM026820 1998 

B GQ864189 2008 C HM026819 2002 

B GQ864188 2008 C HM026818 2002 

B GQ864187 2008 C HM026817 2002 

B GQ864186 2008 C HM026816 2002 

B GQ864184 2008 C HM026815 2002 

B GQ864181 2008 C HM026814 2002 

B GQ864179 2008 C HM026813 2001 
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B GQ864178 2008 C HM026812 2001 

B GQ864175 2008 C HM026811 2001 

B GQ864174 2008 C HM026810 2001 

B GQ864173 2008 C HM026809 2001 

B GQ864172 2008 C HM026808 2001 

B GQ864171 2008 C HM026807 2001 

B GQ864170 2008 C HM026806 2001 

B GQ864169 2008 C HM026805 2001 

B GQ864167 2008 C HM026804 2001 

B GQ864166 2008 C HM026803 2000 

B GQ864165 2008 C HM026802 2000 

B GQ864164 2008 C HM026801 2000 

B GQ864163 2008 C HM026800 2000 

B GQ864162 2008 C HM026799 2000 

B HM026790 2002 C HM026798 2002 

B HM026789 2002 C HM026797 2002 

B HM026788 2000 C HM026796 2002 

B HM026787 2000 C HM026795 2002 

B HM026786 1999 C HM026794 2002 

B HM026785 1998 C HM026793 2002 

B HM026784 1998 C HM026792 2002 

B HM026783 1998 C HM026791 2002 

B HM026782 2003    
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Abstract 

We report for the first time the genetic and biological characterization of ten HIV-1 

primary isolates representing CRF28_BF and CRF29_BF together with additional 

unique BF recombinant forms (URFs) obtained by PBMC co-cultivation.  

Recombination is an important factor promoting the increase in the genetic diversity of 

in HIV-1.  Notably more than twenty percent of HIV-1 sequenced worldwide are 

recombinants.  In Brazil, several recombinant viruses were reported, and six circulating 

recombinant forms (CRFs) have already been identified (CRF28_BF, CRF29_BF, 

CRF31_BC, CRF39_BF, CRF40_BF, CRF46_BF).  Some of these, such as CRF28_BF 

and CRF29_BF, were found to infect almost thirty percent of the patients in São Paulo 

State.  The near full-length genomes of these ten primary isolates were amplified by 

nested PCR in three overlapping segments, purified and sequenced.  Three samples 

were related to CRF28_BF, three to CRF29_BF and four were unique recombinant 

forms (URFs), according to their breakpoints profile determined with the jpHMM 

program.  Additionally, the coreceptor usage of these isolate was investigated in vitro 

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

lymphotropic (X4) viruses and three macrophage-tropic  (R5) viruses.  These results 

corroborate additional in silico analyses with the geno2pheno prediction algorithm, 

which predicted that the same seven isolates would use CXCR4 (X4 viruses) and the 

other three would use exclusively CCR5 receptor (R5 viruses). In sum, we report a 

well-characterized panel of viruses representing CRF28_BF, CRF29_BF and URFs 

from São Paulo State, Brazil.   
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Introduction 

 

The intense investigation on HIV-1 genetic diversity has lead to the 

identification and description of different subtypes worldwide
1-5

.  We currently believe 

that much of this variability results from the lack of proofreading activity of the viral 

reverse transcriptase 
6-7

 along with a high rate of viral replication
8-9

.  Additionally, 

recombination during reverse transcription is factor promoting HIV diversity and 

adaptive change 
10,

 
reviewed in

 
11

, by allowing advantageous mutations arising on different 

genomes to undergo linkage in the same progeny recombinant genome more frequently 

than what would be expected under random mutation alone
12-16

.  Moreover, intersubtype 

recombinants have been reported in increasing numbers in regions of the World where 

multiple subtypes do co-circulate to the extent that at least twenty percent of HIV-1 

sequenced worldwide were found to be recombinant
17-19

.  To date, forty nine circulating 

recombinant forms (CRFs) were identified (www.hiv.lanl.gov), and some of these have 

been alarmingly successful in causing regional epidemics, e.g., CRF01_AE in Asia 
20

 

and CRF02_AG in Africa
21-22

.  Likewise, several distinct BF recombinant viruses have 

been described in South America
23

.  Notably, full genome sequencing of these viruses 

revealed at least nine recombinant lineages that fulfilled the criteria to be recognized as 

CRFs (CRF12_BF, CRF17_BF, CRF28_BF, CRF29_BF, CRF38_BF, CRF39_BF, 

CRF40_BF, CRF44_BF and CRF46_BF) (www.hiv.lanl.gov). 

Such great diversity of successful CRFs BF could entail an adaptive advantage 

for these recombinants, since we can assume that, to be efficiently transmitted, the 

emerging recombinant must first overgrow its parental strain within the coinfected 

individual.  Actually, two independent lines of evidence suggest that BF recombinants 

may exhibit different biological behaviors.  First, a high rate of population growth was 

observed for both CRF12_BF and CRF38_BF in Argentina and Uruguay
24-25

.  Second, 

http://www.hiv.lanl.gov/content/sequence/HIV/CRFs/CRFs.html
http://www.hiv.lanl.gov/content/sequence/HIV/CRFs/CRFs.html
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it was demonstrated that the BF recombinant LTR/Tat complex has higher 

transcriptional activity compared to subtype B complex
26

 and, that BF Vpu-harboring 

variants have increased fitness compared to subtype B in vitro
27

.  Nevertheless, it 

remains to be investigated to what extent these results could be generalized to other BF 

recombinants spreading in South America. 

Therefore, it is paramount to try obtaining primary isolates for the most 

prevalent BF mosaics, like CRF28_BF and CRF29_BF, which were already found to 

infect almost thirty percent of  HIV-1carriers in some places in São Paulo State
28-29

.  

Herein, we report the genetic and biological characterization of 10 HIV-1 primary 

isolates representing CRF28_BF, CRF29_BF and unique BF recombinant forms 

(URFs), in order to contribute to the construction of a panel of well-characterized BF 

recombinant viruses. 

 

Material and Methods 

 

Ethics Statements, Clinical samples and Virus isolation.  The study was submitted 

and approved by the Ethics Committee on Human Research of the University of São 

Paulo and informed consent terms were signed by all patients.  Ten patients harboring 

BF recombinant viruses were selected from the Viral Genetic Diversity Network 

(VGDN) program
30

, based on their available clinical and epidemiological information. 

HIV-1 isolation was performed by co-culture of freshly harvested peripheral blood 

mononuclear cells (PBMC) and uninfected PHA-stimulated PBMCs according to 

ACTG Virology Manual for HIV Laboratories guidelines
31

.  Viral growth was 

monitored by p24 antigen production using the Vironostika
® 

HIV-1 antigen Microelisa 
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kit (bioMérieux, Netherlands).  Positive cultures were further expanded in PHA-

stimulated PBMCs to produce viral stocks. 

 

DNA extraction, PCR and near full-length genome sequencing.  DNA was extracted 

from infected PBMCs using QIAamp DNA Blood kit (Qiagen, Germany), according to 

manufacturer's instructions, and stored at -80°C until use.  Three overlapping regions of 

the viral genome were amplified using nested PCR according to
32

.  PCR products were 

purified with QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen, Germany).  Sequencing reactions 

were performed using BigDyeTerminator version 3.0 cycle sequencing (ABI Prism; PE 

Applied Biosystems, Foster City, CA), and the products were analyzed on ABI 3100 

automated DNA sequencers (PE Applied Biosystem).  Primers used for sequencing 

reactions are described in supplementary Table S1.  Sequence data were edited and 

assembled with CodonCode Aligner software (Gene Codes Corporation). 

 

Recombination analysis.  The available genome sequences were analyzed with the 

jumping profile hidden Markov model (jpHMM) program
33-34

, which uses detailed 

information on polymorphism of the parental populations rather than using individual 

parental strains and provides detailed information on the reliability of the predicted 

recombination breakpoints
35

. 

 

Genotypic and Phenotypic analysis of coreceptor usage.  Despite the availability of 

different methods to predict coreceptor usage, the geno2pheno algorithm was found to 

be the more sensitive do detect CXCR4 variants
36

.  The V3 sequences were analyzed 

with the geno2pheno[coreceptor] tropism prediction algorithm using the clonal setting and a 

20% false-positive rates (FPR) as the cutoff.  This FPR value was chosen since it 
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minimizes the number of falsely predicted R5 tropic viruses
36

.  The phenotypic 

evaluation of coreceptor usage was done on GHOST(3) indicator cell lines expressing 

CD4 and either CCR5 or CXCR4 (NIH AIDS
 
Reagent Program)

37
.  The GHOST cells 

were grown in DMEM (Invitrogen) supplemented with 10% FCS, penicillin (50 U/mL), 

streptomycin (50 U/mL) and L-glutamine (2 mM), and selected with G418 (500 

µg/mL), hygromycin (100 µg/mL) and puromycin (1 µg/mL).  Infection was carried out 

as described
 
in

37
.  Briefly, cells were seeded in 24-well plates one day before infection.  

The following day, the medium was
 
replaced with 200 µl of fresh medium containing 

polybrene (2 µg/mL) and 300 µl of virus stock.  Cultures were incubated overnight, 

washed with
 
PBS and further incubated with fresh medium.  Infected cells expressing 

GFP were detected 2 or 3 days after infection by fluorescence microscopic observation. 

CXCR4 usage was confirmed using the antagonist AMD3100
38-40

, added to the cells 

prior to infection at a concentration of 1M.  JM-2987 (hydrobromide salt of AMD 

3100) was obtained from the NIH AIDS research and Reference Reagent Program. 

 

Results 

 

Clinical features and viral isolation 

HIV-1 primary isolates were obtained from each sampled patient, as confirmed by the 

p24 antigen capture assay.  Clinical information is summarized in Table 1.  Most 

patients were men (7/10) and the predominant risk behavior for HIV infection was 

unprotected heterosexual intercourse.  Six isolates were obtained from AIDS patients 

with CD4 count ranging from 10 to 632 cells/ml and viral load ranging from 

undetectable to 45,600 copies/ml.  The remaining four isolates were obtained from 

asymptomatic patients with CD4 count ranging from 169 to 693 cells/ml and viral load 
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ranging from 450 to 150,247 to copies/ml (Table 1).  The date of first HIV-1 positive 

test ranged from 1985 to 2003 (Table 1). 

 

Genomic characterization and recombination patterns 

The near full-length genomes of all primary isolates were successfully amplified and 

sequenced.  The sequences were on average 8.8 kb in length, with
 
intact open reading 

frames.  To allow the amplification of all open reading frames of each provirus, we had 

to avoid pairs of primers that would amplify only a single LTR. Therefore, 140 base 

pairs were not amplified by our strategy.  It is worth mentioning that any other group 

does not report this stretch of proviral sequence as well, possibly for the same reason.  

Additionally, to check the possibility of contamination among samples, the sequenced 

genomes were compared using the Blast2Seq tool of NCBI
41

, which revealed that no 

cross-contamination appeared to have occurred.  Three samples were classified as 

CRF28_BF (0614SV, 0679SV and 0744SV) and three as CRF29_BF (0063SP, 0264RI 

and 0647SV), according to the breakpoints profile, summarized in Fig. 1 and Table S1.  

The estimated breakpoints for these isolates were slightly different from those originally 

described for CRF28_BF (B: 832—1322, F1: 1323—2571, B: 2572—9432) and 

CRF29_BF (B: 823—1322, F1: 1323—2571, B: 2572—3682, F1: 3683—5462, B: 

5463—9432)
42

.  The remaining four isolates (0008SP, 0341RI, 0632SV and 0736SV) 

were classified as URFs (Fig. 1).  Interestingly, two of them (0008 and 0736) shared 

some breakpoints with CRF28_BF or CRF29_BF.  The recombination pattern of isolate 

0008SP was quite complex, sharing breakpoints with CRF29_BF at position 3748±45.  

The isolate 0736SV also had a breakpoint located at position 1300± 78, resembling the 

profile of CRF28_BF, but had a second one at 2317±34, which is 200bp away from the 

predicted
23

, which indicates that this recombinant virus is possibly an example of a 
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further generation recombinant.  It was noteworthy that the isolate 0632SV had the 

same mosaic structure and breakpoints (6583±20—7659±30, Fig. S2) of a previously 

published sequence (DQ358806/02BR005) sampled in São Paulo
43

. 

 

V3 loop characteristics and coreceptor usage  

As shown in Fig. 1, the 0632SV had a subtype F1 V3 sequence, whereas the remaining 

sequences had a subtype B V3 loop.  The predicted amino acid alignment showed a 

great diversity of tetrameric amino acid motifs at the tip of the V3 loop (Table 2).  

Overall, we found seven different motifs, with GWGR (3/10) and GPGR (2/10) being 

the most common.  The GWGR motif was present in two out of three isolates of 

CRF28_BF and in one isolate of CRF29_BF. This contrasts with previous findings 

showing that GWGR motif was not commonly present in CRF_BF isolates
44

.  

Furthermore, the length of the V3 loop was variable among our isolates (ranging from 

34 to 37 aa).  In particular, the isolate 0008SP had a deletion at position 11, which is a 

well known determinant of cell tropism
45

.  To exclude the possibility of defective 

provirus amplification or sequencing artifact, both PCR and sequencing steps were 

repeated, confirming this was indeed a bona fide deletion (Fig. S1). 

We then investigated the coreceptor usage of these isolates, using both 

genotyping and phenotyping methods.  Initially, we did a preliminary in silico analysis 

using the Geno2pheno algorithm.  As shown in Table 2, seven isolates were predicted to 

use CXCR4 as entry coreceptor, including the aforementioned isolate 0008SP, while the 

remaining three were predicted to exclusively use CCR5. We then checked the isolates 

tropism in vitro using GHOST(3) cell assay (Table 2).  All three isolates predicted as 

CCR5-tropic replicated in GHOST(3)-CCR5 cells but did replicate in cells expressing 

CXCR4, conforming that they were exclusively macrophage tropic (i.e. used CCR5 as 
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entry coreceptor).  The remaining seven isolates that were predicted by gene2pheno to 

use CXCR4, replicated in GHOST(3)-CXCR4 cells. Nevertheless, three of them 

(0341SV, 0614SV, 0647SV) also replicated in GHOST(3)-CCR5 cells and were defined 

as dual tropic viruses (Table 2).  Since GHOST(3) cell lines express low levels of 

endogenous CXCR4, these results were further confirmed by blocking the CXCR4 

coreceptor with the antagonist AMD3100.  As expected, only those viruses previously 

classified as CCR5-tropic or dual tropic were able to infect GHOST-CCR5.  Despite the 

limited number of isolates described here, there was no relationship between clinical 

status and the presence of CXCR4-tropic variants. 

 

Discussion 

 

We performed for the first time the isolation and characterization of CRF28_BF and 

CRF29_BF viruses, which are highly prevalent among our HIV-1 infected population.  

It is noteworthy that clinical data showed that one of the sampled patients, harboring a 

CRF29_BF (0063SP) virus, was first diagnosed in 1985.  This suggests that this CRF 

has been cryptically circulating at least 14 years before its description, in patients 

sampled between 1999 and 2002
42

, even before the first description of a HIV-1 

recombinant in Brazil, in 1992
46

.  Alternatively, this patient could have been infected 

with another subtype at time of first HIV-1 positive diagnostic and later re-infected by 

the recombinant form isolated here.  However, sequencing several distinct PCR 

products obtained after limiting dilution (which effect mimics cloning) did not reveal 

any evidence of dual infection in PBMCs from this patient (data not shown).  Also, the 

observed date of 1985 agrees with an independent estimate for the origin of Brazilian 
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BF recombinants, ranging from 1984 to 1991
47

.  Taken together, these results indicated 

that this CRF might have well originated before 1985. 

We have also identified two URFs sharing breakpoints with CRF28/29, which 

may constitute evidence for so-called second generation of BF recombinants (i.e., 

recombinant progeny involving at least one distinct parental CRFs).  Alternatively, 

these URFs may sport convergent breakpoints as a consequence of shared 

recombination hotspots.  Nevertheless, the existence of these URFs may constitute 

important evidence that superinfection may be a common event, which agrees with 

reports on high frequency of superinfection among HIV carriers
48

.  Indeed, the large 

number of unique BF recombinants found in South America
23

 strongly supports the 

notion that different genotypes may be circulating and superinfecting hosts.  Together 

these findings stress a pivotal role of co-circulation and superinfection in the emergence 

of new recombinant forms.  This could be the case of isolate 0632SV, which may be a 

new CRF_BF circulating in São Paulo State, since it shares all the recombination 

breakpoints with a previously published sequence from a nearby location
49

. 

Most in silico analyses characterizing HIV recombinants have been done with 

bootscanning methods.  Even though this methodology is efficient in recombination 

detection, it is largely dependent on the choice of parental strains, which affect the 

accuracy of the breakpoint prediction.  In our case, the use of jpHMM provided a better 

resolution of break points, which is crucial for the proper identification of CRFs 

(supplementary Table S1).  Most likely, this was a consequence of an improved  

accuracy in breakpoint prediction available in more recent versions of the jpHMM 

algorithm and, the increasing availability of near full-length genome sequences used as 

references
35

.  Recently, an extensive reassessment of public database HIV sequences 
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using jpHMM also described such discordant breakpoints, and reassigned two reference 

sequences, CRF28_BF (DQ085874) and CRF29_BF (AY771590)
23

, as URFs.   

The V3 loop in the gp120 protein is considered the major viral determinant for 

cellular tropism
45

 and, also a preferential target of humoral
50

 and cellular
51

 responses.  

Accordingly, we observed among our isolates considerable variability at the tetrapeptide 

motif at the V3 loop.  Furthermore, we did not find any relationship between 

tetrapeptide motif and coreceptor usage, in line with a previous work that also described 

GWGR isolates as being capable to use CXCR4 as entry coreceptor
52

.  We would argue 

that our finding was relevant, since it provided empirical evidence against the belief that 

variants carrying the GWGR tetramer would use exclusively the CCR5 coreceptor
53

. 

Crucially, these findings provide further biological evidence that this motif (GWGR) 

alone does not determine the coreceptor usage
54

.  Moreover, CXCR4-tropic viruses 

were more common than CCR5-tropic (7 and 3, respectively), regardless of the 

recombination profile and patient clinical status.  Furthermore, despite our limited 

sample size but because both in vitro and in silico procedures converged on CXCR4 

usage determination, it is worthwhile asking if the Geno2pheno algorithm may indeed 

increase accuracy in coreceptor usage prediction. This information is of relevance for 

patient treatment with CCR5 antagonists, which is a drug class recently approved for 

extensive use in Brazil. 

We report a unique and well-characterized panel of viruses representing 

CRF28_BF, CRF29_BF and URFs BF.  We also present evidence that at least 

CRF29_BF may have been circulating around 1985, at the beginning of the AIDS 

epidemics in Brazil, which dates at least 20 years before its detection in samples from 

2002
42

.  Moreover, we found a high number of URFs (4:10) compared with that of 

CRFs (6:10), which highlights the fact that superinfection may be frequent enough to 



 

  122 

merit in-depth studies of its intra-host and epidemiological relevant factors. In sum, we 

believe that the isolates we present could be useful to advance our knowledge of well 

established BF recombinants, which are experiencing growing epidemiological 

importance. It is quite relevant to consider that BF recombinant viruses constitute the 

majority (11 out of 49) of the CRFs described to date (Los Alamos).  Moreover, BF 

viruses originated on Brazil, may have far a reaching effect on the HIV pandemics, 

since they have already been isolated in Asia and Europe
55

. 
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Figure Legend 

 

Fig. 1.  Near full-length genome map of the 10 BF recombinant primary isolates. 

Breakpoints and subtype composition of isolates revealed mosaic structures related to 

CRF28_BF (3), CRF29_BF (3) and URFs (4).  Recombination breakpoints were 

determined with the jpHMM algorithm available online at the GOBICS server 

(http://jphmm.gobics.de/jphmm.html).  Fragments related to subtype B are shown in 

blue and to subtype F1 in green. 

http://jphmm.gobics.de/jphmm.html
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Figure 1 
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Table 1. Clinical data of sampled patients. 

Patient 

ID 

Sex 

Risk 

Behavior
1
 

Year of 

Diagnosis
2
 

AIDS 

CD4 

(cells/ml) 

Viral load 

(copies/ml) 

Antiretroviral 

treatment 

0008SP Female HT 1996 - 595 450 NRTI+NRTI 

0063SP Male HT,IDU,BT 1985 + 10 45,600 NRTI+NRTI+PI 

0264RI Male MSM,IDU 1995 + 632 22,000 None 

0341RI Female HT/BT 1995 - 554 54,500 NRTI+NRTI 

0614SV Male HT 1998 + 499 <50 NRTI+NRTI+PI 

0632SV Male HT 2003 - 169 150,347 NRTI+NRTI+PI 

0647SV Male HT 1995 - na 12,284 None 

0679SV Male HT 1995 + 202 5,665 NRTI+NRTI+PI 

0736SV Male MSM,IDU 1992 - 693 890 NRTI+NRTI 

0744SV Female HT,BT 2003 - na 22,395 NRTI+NRTI 

1 
IDU: injecting drug user; MSM: men who have sex with men, HT: heterosexual, BT: blood transfusion 

2
 Patient reported date of first positive HIV test 

3 
na: not available 
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Table 2.  Genotypic and phenotypic characterization of co-receptor usage of primary isolates 

of HIV-1 BF recombinants. 

  

Sample 

Genome 

subtype 

env 

subtype 

V3 

tetramer 

Geno2pheno 

GHOST 

Assay 

AMD 

sensitivity 

0008SP URF B GPGR X4 X4 yes 

0063SP CRF29 B GSGR X4 X4 yes 

0264RI CRF29 B GRGR X4 X4 yes 

0341RI URF B GLGR X4 R5/X4 no 

0614SV CRF28 B GPGR X4 R5/X4 no 

0632SV URF F GPGK R5 R5 no 

0647SV CRF29 B GWGR X4 R5/X4 no 

0679SV CRF28 B GWGR R5 R5 no 

0736SV URF B GVGR X4 X4 yes 

0744SV CRF28 B GWGR R5 R5 no 



 

  133 

Supplementary Figure Legends 

 

Fig. S1. Electropherogram, of a sequencing reaction from the V3 region of isolate 0008SP.  

The black arrow shows the observed deletion at position 11. 

 

Fig. S2.  Comparison between the recombination profiles of isolate 0632SV_URF and  a 

previously published sequence from a nearby location (BF1.BR.2002.02BR005 Accession 

number: DQ358806).  These sequences have identical breakpoints in the env region and may 

represent a new CRF_BF circulating in São Paulo State. 
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Figure S1 
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 Figure S2 
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TABLE S1.  Breakpoints location in relation to HXB2, estimated using jpHMM. 

Isolate 
Fragment 

Start Position 

Breakpoint Interval 

Start - End 

Fragment End 

Position 

Fragment 

Subtype 

0008SP     

 638 - 789 N/A 

 790 1324 - 1392 1350 B 

 1351 1701 - 1724 1717 F1 

 1718 2064 - 2099 2066 B 

 2067 2317 - 2415 2375 F1 

 2376 3723 - 3812 3811 B 

 3812 5148 - 5178 5162 F1 

 5163 5282 - 5310 5309 B 

 5310 5508 - 5839 5816 F1 

 5817 8663 - 8680 8668 B 

 8669 8962 - 9021 8983 F1 

 8984 - 9408 B 

 9408 - 9536 N/A 

     

0063SV     

 760 - 789 N/A 

 790 1220 - 1378 1227 B 

 1228 2488 - 2551 2541 F1 

 2542 3707 - 3780 3712 B 

 3713 5791 - 5828 5824 F1 

 5825 - 9411 B 

 9412 - 9576 N/A 

     

0264SV     

 720 - 789 N/A 

 790 1238 - 1324 1322 B 

 1323 2501 - 2551 2541 F1 

 2542 3680 - 3730 3691 B 

 3692 5802 - 5842 5824 F1 

 5825 - 9411 B 

 9412 - 9574 N/A 

     

0614SV     

 782 - 789 N/A 
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 790 1210 - 1259 1226 B 

 1227 2518 - 2551 2534 F1 

 2535 - 9411 B 

 9412 - 9579 N/A 

     

     

0632SV 708 - 789 N/A 

 790 6543 - 6583 6583 B 

 6584 7654 - 7731 7658 F1 

 7659 - 9411 B 

 9412 - 9479 N/A 

     

     

0647SV 758 - 789 N/A 

 790 1210 - 1333 1220 B 

 1221 2466 - 2549 2517 F1 

 2518 3681 - 3745 3705 B 

 3706 5767 - 5863 5789 F1 

 5790 - 9411 B 

 9412 - 9562 N/A 

     

0679SV 631 - 789 N/A 

 790 1231 - 1392 1350 B 

 1351 2486 - 2547 2517 F1 

 2518 - 9411 B 

 9412 - 9570 N/A 

     

0736SV 782 - 789 N/A 

 790 1222 - 1378 1227 B 

 1228 2283 - 2351 2307 F1 

 2308 - 9407 B 

 9407 - 9589 N/A 

     

0744SV 859 1227 - 1259 1259 B 

 1260 2500 - 2551 2541 F1 

 2542 - 9411 B 

 9412 - 9529 N/ 
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