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RESUMO 

 

Gouvea NAL. Estudo da associação do HLA-B*57 com o controle da viremia 
em coorte de indivíduos recém infectados pelo HIV-1 (Tese). São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2011 
 
INTRODUÇÃO: Após a infecção aguda pelo HIV-1, um grupo privilegiado de 

pessoas consegue controlar a replicação viral sem o uso de antirretrovirais 

para níveis de viremia abaixo dos limites de detecção pelos testes 

disponíveis. Alguns alelos HLA estão associados à menor replicação viral 

durante a infecção recente e menor progressão para doença causada pelo 

HIV-1, sendo o HLA-B*57 o que está mais associado a esse efeito protetor. 

OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi confirmar a associação do HLA-

B*57 com o melhor controle da viremia em indivíduos com infecção recente 

pelo HIV-1. MÉTODOS: Foram analisadas amostras de 228 indivíduos de 

uma coorte prospectiva em acompanhamento na cidade de São Paulo, 

identificados com infecção recente pelo HIV-1, pelo algoritmo STARHS 

(serologic testing algorithm for recent human HIV seroconversion). Foram 

realizadas a contagem de linfócitos T CD4+ e CD8+, carga viral do HIV-1 e 

tipificação dos alelos HLA. RESULTADOS: Dos 208 indivíduos analisados 

para o locus B, 15 indivíduos (7,2%) expressam o alelo HLA-B*57. O alelo 

HLA-B*57 foi fortemente correlacionado com os indivíduos que apresentam 

parâmetros laboratoriais favoráveis. A presença do HLA-B*57 foi associada 

com maior contagem de linfócitos T CD4+ basal (p=0, 043) e menor carga 

viral basal (p=0, 001). Dos 15 indivíduos que expressam o HLA-B*57, oito 

(53,3%) apresentaram-se com a viremia menor que 400 cópias/ml na visita 

inicial (Grupo A) e sete (46,6%) apresentaram-se com viremia maior que 400 

cópias/mL, todos eles na ausência de terapia antirretroviral. A contagem de 

linfócitos T CD4+, entretanto, não foi diferente entre os dois grupos. 

CONCLUSÃO: Concluindo, este estudo indica que indivíduos que 

expressam o alelo HLA-B*57, apresentam melhor resposta imunológica na 

infecção recente demonstrada por melhor padrão laboratorial na contagem 

de linfócitos T CD4+, mas que perfis diferentes de controle podem existir 

nesses indivíduos. A diferença entre o comportamento da viremia nestes 
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dois grupos pode auxiliar no entendimento da fisiopatogênese da infecção 

pelo HIV-1. 

Descritores: HIV-1; HLA-B57; Carga viral; Linfócitos; CD4; Linfócito T; 

Progressão. 

.



 
 

 XX 

ABSTRACT 

 

Gouvea NAL Association between HLA-B*57 and viremia control in recently 
HIV-1-infected subjects (Dissertation). São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2011 
 

INTRODUCTION: After HIV-1 infection, a privileged group of subjects control 

viral replication to low levels, without the use of antiretroviral drugs. Some 

HLA alleles are associated with this control and to slower progression to 

immunodeficiency, especially the HLA-B*57. AIM: The aim of this study was 

to confirm the association of HLA-B*57 with viral control in recently HIV-1-

infected subjects. MATERIALS: A cohort of recently HIV-1-infected 228 

subjects, prospectively followed in the City of São Paulo, were identified 

using STARHS (serologic testing algorithm for recent human HIV 

seroconversion). CD4+, CD8+ T cell counts, viral loads, and HLA typing were 

performed in the participants’ samples. RESULTS: HLA typing was 

performed in 208 out of 228 subjects. Of those, 15 (7.2%) were HLA-B*57. 

This genotype was strongly correlated with favorable laboratory outcomes. 

HLA-B*57 subjects presented higher CD4+ T cell counts (p=0.043) and lower 

viral loads at the baseline visit (p=0.001). Eight (53.3%) out of 15 HLA-B*57 

subjects presented undetectable viral load at the baseline visit (Group A) and 

seven (46.6%)had detectable viremia (Group B). However, the CD4+ T cell 

counts were not different between the two groups. CONCLUSION: In 

conclusion, this study points to the protective association of HLA-B*57 allele 

with better laboratory outcomes in HIV-1 infection, demonstrated by better 

CD4+ T cell counts and lower viral loads. Nevertheless, different profiles may 

exist within this group of subjects. The diverse viral control in such subjects 

may help better understand the pathogenesis of HIV-1 infection. 

 

Descriptors: HIV-1; HLA-B57; Viral load; Lymphocyte; CD4; T lymphocyte; 

Progression. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), acredita-se que entre 

33 e 46 milhões de pessoas estejam infectadas pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) no mundo (1). No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, 

o número de indivíduos infectados pelo HIV é estimado em cerca de 600.000 

(2). 

É fundamental conhecer com profundidade os mecanismos que 

permeiam a relação hospedeiro-parasita na infecção para traçar estratégias de 

combate ao HIV. Além de conhecer a estrutura do vírus, sua organização 

genética e seu ciclo replicativo, é importante identificar como o sistema imune 

do hospedeiro tenta controlar a replicação viral. Em especial, é fundamental 

entender como diferentes alelos HLA (antígenos leucocitários humanos do 

inglês human leukocyte antigen) podem influenciar a resposta imune contra o 

parasita. Assim, será possível aprimorar estratégias de tratamento e prevenção, 

incluindo eventual vacina preventiva ou terapêutica. 

 

1.1. Estrutura do HIV-1 

 

 

O HIV-1 foi isolado do sangue de vários pacientes com diversas formas 

evolutivas da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), bem como de 

células mononucleares de sangue periférico de indivíduos antes de desenvolver 

imunodeficiência. A associação com a AIDS e doenças relacionadas foi 

comprovada de forma irrefutável (3,4). O HIV-1 é classificado de acordo com 

sua morfologia, organização genética e caráter patogênico como pertencente à 

família Retroviridae, subfamília Lentiviridae (5). É um vírus envelopado como os 

demais retrovírus, e possui uma membrana lipídica originária da membrana 

externa da célula hospedeira, contendo 72 capsômeros formados por trímeros 
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ou tetrâmeros de glicoproteínas (gp) do envelope. O envelope é formado pelas 

gp120 e gp41, ambas derivadas da glicoproteína precursora gp160 (6-11). A 

gp120 é uma glicoproteína de superfície e a gp41 é uma proteína 

transmembrânica, responsáveis pela ligação do vírus na célula hospedeira 

através da molécula CD4 e outros co-receptores, presentes na membrana 

celular dos linfócitos T auxiliares e macrófagos (12) (Figura 1). 

 

 

 

 
Figura 1. Estrutura simplificada do HIV-1, adaptada (168). 

 

1.2. Organização genética do HIV-1. 

As proteínas estruturais do HIV são codificadas pelos genes estruturais 

(gag, pol e env) e os genes acessórios (tat, rev, nef, vpu, vpx e vif). 
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O gene gag codifica a proteína p55 precursora da proteína que forma o 

capsídeo viral p24, a proteína (p) de matriz p17 e outras que compõem o 

nucleocapsídeo viral p6/p9 (13). Uma vez no sítio de formação da partícula 

viral, o precursor gag facilita o empacotamento de outros componentes virais. O 

precursor gag tem a habilidade de se associar com outras poliproteínas, bem 

como com gag/pol via ligações não covalentes, pré-requisito para formação do 

vírion e é responsável pelo empacotamento do RNA genômico viral através da 

parte do Núcleo Capsídeo (NC) da poliproteína que interage com o final 5’ do 

genoma viral, onde está localizado o sinal de empacotamento do ácido 

nucléico. 

A proteína precursora codificada pelo gene pol é clivada em produtos 

que irão constituir as enzimas virais; transcriptase reversa (RT), integrase (IN) e 

protease (PR). A transcriptase reversa é uma enzima capaz de copiar o ácido 

ribonucléico (RNA) viral em uma dupla fita de ácido desoxiribonucléico (DNA), 

além de ter atividade de RNAse H necessária no processo da síntese do DNA 

proviral. A integrase insere a cópia do DNA proviral no genoma da célula 

hospedeira, formando o provírus. A protease catalisa a formação da estrutura 

de um novo vírus clivando a poliproteína formada no final do processo. (14,15). 

O gene env codifica a gp do envelope, gp160 que é composta da gp120 

e gp41 (16). Dentre os genes acessórios estão: 

O gene tat que codifica a primeira proteína de regulação. Tat é um 

transativador viral potente, essencial para a replicação viral in vitro e in vivo 

(17). O gene rev codifica a proteína de regulação denominada Rev, essencial 

para replicação viral. Essa proteína atua após a transcrição. Promove o 

transporte das moléculas de RNAm do núcleo para o citoplasma. Atua na 

tradução no citoplasma e na razão entre o RNAm processado e não 

processado, através da ligação nas poliproteínas transcritas (18,19). O gene nef 

codifica a proteína citoplasmática Nef, que se liga à superfície interna da 

membrana plasmática. Esta proteína não é essencial para a replicação viral. 

Nef reduz o nível da expressão do receptor CD4 na superfície das células, 

inibindo a re-infecção das células e facilitando a disseminação do vírus (20). 
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Outros dados sugerem que a nef possa aumentar a atividade de fatores de 

transcrição, como NF-B, facilitando a replicação do vírus diretamente, através 

do Long Terminal Repeat (LTR) (21,22). Foi demonstrado que o vírus com o 

gene nef deletado é menos virulento (23). 

Os genes de expressão tardia vif e vpu dão origem a duas proteínas, 

com os mesmos nomes. Vif facilita a transmissão do HIV, aumentando a 

infectividade das partículas de 100 a 1000 vezes, mas não é absolutamente 

essencial para a replicação viral. Vpu aumenta a taxa de liberação do vírus da 

célula infectada, facilitando a maturação e montagem do vírus. Vpu não está 

presente no HIV-2 e no SIV (Vírus da Imunodeficiência Símia) (22) (Figura 2).  

 

 

 
Figura 2. Estrutura genética do HIV-1, adaptada (169). 

 

 

1.3. Ciclo replicativo do HIV-1  

 

Os retrovírus são vírus RNA que, através da enzima DNA polimerase são 

capazes de copiar seu genoma RNA em uma fita dupla de DNA e integrar-se ao 

genoma da célula hospedeira (24,25). 

O HIV inicia o processo de infecção através da interação com os 

receptores CD4 ( grupo de diferenciação) presentes na superfície de 
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macrófagos, monócitos, células da microglia, células dendríticas e 

especialmente linfócitos, e também com co-receptores como CCR5 ( receptor 

de quimiocina). Tal ligação induz mudanças que expõem a região V3, 

resultando na exposição da gp41 que possui o peptídeo de fusão responsável 

pela interação entre o envelope viral e a membrana celular (26). Após a fusão, o 

material genético do HIV é liberado no interior celular prosseguindo com a 

transcrição reversa, que é a síntese de uma fita de DNA, usando o RNA como 

molde, e catalisado pela enzima transcriptase reversa. Em seguida, o DNA é 

transportado e integrado ao núcleo da célula hospedeira, pela ação da enzima 

integrase, e passa ser denominado pró-virus. Esse pró-vírus pode permanecer 

na forma latente por muitos anos bem como dar continuidade ao ciclo de 

replicação (27). 

Uma ativação das células hospedeiras resulta na transcrição do DNA 

viral em RNA mensageiro, o qual é traduzido em proteínas virais que darão 

origem a novas partículas virais. Entre essas proteínas está a protease 

necessária para processar outras proteínas em suas formas funcionais. Uma 

vez produzidas, vão regular a síntese de novos genomas virais e formar a 

estrutura externa de outros vírus que são liberados pela célula hospedeira (27). 

O vírion recém-formado é liberado para o meio circulante da célula 

hospedeira, podendo permanecer no fluído extracelular ou infectar novas 

células. (Figura 3). 
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Figura 3. Esquema simplificado do ciclo de vida do HIV-1, adaptada (170). 

 

 

1.4. Sistema MHC  
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O complexo de histocompatibilidade principal (CHP) do inglês Major 

Histocompatibility Complex (MHC) compreende genes que codificam 

glicoproteínas de membrana que se ligam e atuam como receptores 

especializados para peptídeos antigênicos; os Antígenos Leucocitários 

Humanos, do inglês Human Leukocyte Antigen (HLA) (28). 

 

1.4.1. Histórico do sistema HLA 

 

Em humanos, o sistema HLA foi descoberto em 1958 quando Jean 

Dausset descreveu a capacidade do soro de pessoas submetidas a transfusões 

sanguíneas aglutinar leucócitos de outros indivíduos, descrevendo assim a 

primeira molécula HLA, denominada MAC, hoje HLA-A02 (29). Este trabalho foi 

um marco após período de 30 anos de pesquisas na tentativa de elucidar as 

bases biológicas da transplantação de órgãos e tecidos em animais e humanos 

(30). Destacamos o trabalho de Peter Gorer e colaboradores, em 1937, que 

aplicaram as técnicas de genética clássica para análise da rejeição de tumores 

e de tecidos normais transplantados em camundongos (31,32) que culminou 

com a descrição do complexo Principal de histocompatibilidade murino, o 

sistema H-2 por Snell em 1948 (32,33). 

Em 1963, Jon Van Rood e Van Leeuwen publicaram a descoberta da 

existência do primeiro locus do sistema de antígenos leucocitários humanos, a 

que deram o nome de FOUR,hoje HLA-B (34,35). Com o advento da técnica de 

cultura mista, vários estudos levaram na década de 70 a descoberta de novos 

genes chamados de HLA-DR (36,37). Mais tarde, surgiram evidências de novos 

sistemas antigênicos análogos, intimamente associados ao HLA-DR (38,39).O 

esclarecimento destes, ocorreu no início dos anos 80 com os trabalhos de 

biologia molecular isolando e caracterizando os genes HLA classe II (40). Essas 

investigações levaram ao reconhecimento, em 1983, dos genes que 

codificavam os isotipos HLA da Classe II: HLA-DR e posteriormente HLA-DQ e 

DP. Hoje já se conhece em detalhe a estrutura e função dos genes classe I e II 

do sistema HLA (41).  
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1.4.2. Estrutura e Função do Sistema HLA 

 

Em 1974, a região do MHC, que codifica o sistema HLA foi localizada no 

braço curto do cromossomo 6 por Lamm et al. a partir de estudos familiares e 

de análise genética com células somáticas híbridas.(42). Existem duas classes 

de moléculas MHC: MHC classe I que codifica os antígenos HLA classe I (locus 

A, B e C) e MHC classe II que codifica os antígenos HLA classe II (DR, DQ e 

DP), classes que se diferem em estrutura e função. A estrutura das moléculas 

do sistema HLA de classe I consiste em duas cadeias polipeptídicas ligadas de 

forma não covalente, a cadeia α (ou cadeia pesada) de 44 a 47 kD e a cadeia 

β
2
-microglobulina, uma subunidade de 12 kD não codificada pelo MHC. Cada 

cadeia α está orientada de tal forma que três quartos de todo o polipeptídeo se 

estende para o meio extracelular, um pequeno segmento hidrofóbico atravessa 

a membrana celular e os resíduos da região carboxiterminal estão localizados 

no citoplasma. Os segmentos aminoterminais α1 e α2 interagem para formar 

uma plataforma de oito fitas em estrutura β-pregueada nas quais se apóiam 

duas α-hélices paralelas. Esta estrutura forma a fenda de ligação de peptídeos 

nas moléculas de classe I, sendo a região onde se concentra o polimorfismo da 

molécula devido às substituições nucleotídicas nos exons 2 e 3 (43). (Figura 4).  

Os genes que codificam a cadeia pesada das moléculas HLA de classe I 

apresentam uma estrutura característica, na qual exons separados são 

responsáveis por codificar cada um dos domínios do polipeptídio. O peptídeo 

líder é codificado pelo exon 1, os domínios extracelulares α1, α2 e α3, são 

codificados pelos exons 2 (343 pares de base (pb), 3 (274 pb) e 4 (276), 

respectivamente; o segmento transmembrana pelo exon 5 e a cauda 

citoplasmática pelos exons 6 e 7. A região 3’ não traduzida faz parte do exon 8. 

A sequência total dos exons 1 a 8 consiste em 1089-1101 nucleotídeos, e 

codificam para um polipeptídio de 362-366 aminoácidos (44). 
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Figura 4: Estrutura da molécula MHC da classe I, adaptada (43). 

 

O diagrama acima ilustra as diversas regiões da molécula MHC (não está desenhado em 

escala). As moléculas da classe I são compostas de uma cadeia  polimórfica ligada de 

forma não-covalente à 2-microglobulina. A cadeia  é glicosilada; os resíduos de 

carboidratos não são exibidos. O diagrama em formato de fita (à direita) mostra a 

estrutura da porção extracelular da molécula HLA-B27 ligada a um peptídeo, mostrado 

pela cristalografia de raios x (43). 

 

 

As moléculas MHC da classe II são compostas de duas cadeias 

polipeptídicas ligadas de forma não-covalente, uma cadeia α com 32 a 34 kD e 

uma cadeia β de 29 a 32 kD. Ao contrário das moléculas da classe I, ambas as 

cadeias das moléculas da classe II são codificadas por genes MHC 

polimórficos, (Figura 5). 
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Figura 5: Estrutura da molécula MHC da classe II, adaptada(43) 

 

O diagrama ilustra as diferentes regiões da molécula MHC (não está desenhada 

em escala). As moléculas da classe II são compostas por uma cadeia  polimórfica ligada 

de forma não- covalente a uma cadeia  polimórfica. As duas cadeias são glicosiladas; os 

resíduos de carboidratos não estão representados. O diagrama em forma de fita (à 

direita) mostra a estrutura da porção extracelular da molécula HLA-DR1 com um peptídeo 

a ela ligado, conforme foi demonstrado pela cristalografia por raios X (43). 

 

Entre os loci de classe I no lado telomérico e os loci de classe II no sítio 

centromérico do complexo HLA, existe uma ilha de cromatina não relacionada, 

que é ocupada por genes que desempenham outras funções, principalmente o 

sistema imune, e por outros que ainda não foram caracterizados 

funcionalmente. Esses loci são denominados como região MHC de classe III. 

Nessa região estão presentes os loci que codificam proteínas do complemento, 

como Fator B, C2, C4A e C4B; genes de citocinas, como fator de necrose 

tumoral (TNF); o gene da enzima 21-hidroxila se (CYP 21B), que está envolvida 

com a síntese de esteróides; gene do citocromo P-450 e alguns genes de 

proteínas de choque térmico (HSP) (43-45-46). (Figura 6). 
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Figura 6 - Mapa Do Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC), adaptada (171). 

 

 

O sistema HLA tem como função expor epítopos que são reconhecidos 

pelas células T, cujos receptores das células T (TCRs) são específicos para 

reconhecer complexos de peptídeos antigênicos e moléculas MHC (47). Os 

linfócitos T e B reconhecem os antígenos, somente quando apresentados pelas 

moléculas do MHC. As moléculas HLA de classe I são expressas na maioria 

das células humanas nucleadas e são as principais responsáveis pela 

apresentação de antígenos endógenos. Quando há uma infecção viral ou 

alteração de proteínas próprias como ocorre no câncer, as proteínas citosólicas 

são degradadas proteoliticamente no proteassomo, formando peptídeos 

capazes de se ligar as moléculas da classe I. No citoplasma, estes peptídeos 

são expostos ao retículo endoplasmático pela TAP (transportador dependente 

de ATP). Dímeros do MHC da classe I e a β2 microgobulina no retículo 

endoplasmático são fixados ao complexo do TAP e recebem os peptídeos 

transportados para o retículo endoplasmático. Os complexos estáveis de 
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moléculas do MHC classe I com peptídeos ligados saem do retículo 

endoplasmático e vão para superfície celular.Os linfócitos T CD8+ reconhecem 

esse complexo e desencadeiam uma resposta que resulta na eliminação da 

célula apresentadora incluindo células infectadas pelo HIV que apresentam 

seus epítopos (43,48) (Figura 7). 

 

 

         Figura 7 –Apresentação de antígeno via MHC classe I e classe II, adaptada (172). 
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As moléculas HLA de classe II são expressas nos macrófagos e células 

dendríticas. As moléculas de classe II estão envolvidas na apresentação dos 

antígenos às células TCD4+, ativando-as. As células apresentadoras de 

antígenos (APCs), interiorizam as proteínas extracelulares nos endossomas, 

que por ação de enzimas que funcionam com pH ácido , essas proteínas são 

clivadas proteoliticamente. As moléculas do HLA classe II recém sintetizadas 

associadas com a cadeia invariante são transportadas do RE para as vesículas 

endossômicas. A cadeia invariante é clivada proteoliticamente e o CLIP 

(pequeno remanescente peptídico da cadeia invariante), é removido da fenda 

de ligação de peptídeo da molécula do MHC pelas moléculas HLA-DM. Estes 

peptídeos que foram gerados de proteínas extracelulares se ligam á fenda da 

molécula do MHC da classe II e o complexo trimérico (cadeias  e  do MHC e 

peptídeo) que migra até a superfície celular, é reconhecido pelos linfócitos 

TCD4+ que secretam citocinas que desencadeiam as cascatas de reações 

imunológicas (43,49) (Figura 7). 

 

1.4.3. Polimorfismo genético do Sistema HLA 

 

O sistema HLA tem como característica principal o seu extremo 

polimorfismo. É o conjunto de genes que apresenta o maior grau de 

polimorfismo entre todos os loci expressos do genoma humano. Teoricamente, 

é possível que cada indivíduo apresente um conjunto diferente de alelos (50). 

Juntamente com HLA-A, o produto codificado pelo gene HLA-B é o antígeno de 

superfície celular mais investigado em testes sorológicos pré-transplante de 

órgão e tecidos, sendo expresso na superfície celular de todas as células 

nucleadas. Caracterizado pelo seu alto polimorfismo, até o momento é 

considerado o gene mais polimórfico do genoma humano, uma vez que já foram 

identificados mais de 1800 alelos (51). 

O polimorfismo genético das moléculas HLA-A, B e C deve-se as 

diferenças na sequência de aminoácidos na cadeia pesada (cadeia α). Os 

genes que codificam essas cadeias são altamente polimórficos devido às 
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substituições de nucleotídeos nos éxons 2 e 3 (52). O polimorfismo das 

moléculas HLA de classe II depende da isoforma, deriva tanto das cadeias α 

quanto das cadeias β. A cadeia α do HLA-DR pode ser considerada 

monomórfica e todo o polimorfismo deriva dos genes da cadeia β. O gene mais 

polimórfico da classe II é o HLA-DRB1 (53). 

As substituições de nucleotídeos nas sequências de alelos dos loci 

polimórficos estão concentradas nos exons que codificam a fenda de ligação ao 

peptídeo e o sítio de interação com o receptor da célula T e estão concentradas 

de forma seletiva, isto é, basicamente nos locais em que as alterações de 

nucleotídeos promovem a mudança dos aminoácidos que estão em contato 

direto com o peptídeo ligado ou com o receptor de célula T. Essas 

características das sequências HLA podem indicar que o polimorfismo é o 

resultado de um processo de seleção natural (54). As regiões com maior 

evidência da atuação da seleção são as que interagem diretamente com os 

antígenos, indicando que os microorganismos patogênicos sejam fonte de 

seleção atuante nos genes HLA. Essa hipótese evolutiva é conhecida como 

seleção dirigida por patógenos. 

Estudos de associação com doenças infecciosas corroboram a hipótese 

de seleção dirigida por patógenos. Por exemplo, foram descritas associações 

entre alelos HLA e resistência à malária em populações do oeste africano (55). 

Alelos de HLA-B foram associados a uma maior ou menor progressão à 

infecção por HIV (56,57). 

Foram realizadas simulações matemáticas do modelo de co-evolução 

entre patógenos e sistema imunológico. De acordo com esse modelo, as 

mudanças em genes dos patógenos e genes imunológicos ocorreriam 

paralelamente: os patógenos tenderiam a acumular mutações de escape, isto é, 

mutações que evitassem a apresentação pelas moléculas HLA mais comuns na 

população de hospedeiros. Por outro lado, novas moléculas HLA que 

apresentassem de forma eficiente essas mutações de escape seriam 

adaptativas e aumentariam de frequência na população de hospedeiros, 

recomeçando o ciclo (58). Esse modelo parece explicar de maneira satisfatória 
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o grande número de alelos, as altas taxas de heterozigose e a grande 

persistência dos alelos nas populações ao longo das gerações (58). Assim, o 

polimorfismo altera os tipos de peptídeos seletivamente ligados pelos produtos 

protéicos dos alelos dos genes HLA e influencia as interações com os 

receptores dos linfócitos T (59). 

 

1.4.4. Nomenclatura do Sistema HLA 

 

Após a descrição da primeira molécula HLA, tornou-se necessária a 

organização periódica de Workshops Internacionais de Histocompatibilidade 

(WSIH) para comparar resultados obtidos por diferentes pesquisadores em 

vários laboratórios. No primeiro WSIH, realizado em 1964 em Durhan, EUA, 

participaram 16 laboratórios, que analisaram sete metodologias diferentes e 

compararam os resultados de um painel de oito células. A técnica de 

microlinfotoxicidade foi proposta neste encontro por Paul Terasaki e tem sido 

utilizada até hoje (60). 

Devido à enorme diversidade genética, foi consenso no segundo WSIH a 

necessidade de estabelecer regras claras em relação à nomenclatura utilizada 

para o sistema HLA. Então, em 1968, Bernard Amos organizou o primeiro 

encontro do Comitê de Nomenclatura da Organização Mundial da Saúde. Em 

1975, no IV WSIH, realizado na Dinamarca, foi definida a padronização da 

nomenclatura para o sistema HLA. Os loci previamente chamados LA e FOUR 

passaram a ser designados por HLA-A e HLA-B, respectivamente. O terceiro 

locus SD, previamente chamado de Aj, passou a se chamar HLA-C (61). 

Em 1980, o Comitê estabeleceu que os loci da região de classe I seriam 

designados por uma letra, precedidos pela sigla HLA (por exemplo: HLA-A, 

HLA-B e HLA-C), e as especificidades antigênicas determinadas pela sorologia 

seriam indicadas por números arábicos, que se seguem à designação do locus 

(por exemplo: HLA-A1, HLA-A2, HLA-B5) (62,63).  

Com o advento das técnicas moleculares de tipagem HLA, tornou-se 

possível determinar as sequências nucleotídicas codificadoras das moléculas 
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HLA que cada indivíduo apresenta, e identificar assim alelos do sistema HLA. A 

nomenclatura do sistema HLA foi então estabelecida de forma a contemplar as 

duas técnicas de tipagem. Nos casos onde a sequência é conhecida, deve-se 

assinalar a letra correspondente ao locus do HLA com um asterisco (por 

exemplo: HLA-B*), quando após a sequência numérica que caracteriza o alelo 

houver a notação “N”, “L” ou “S”, refere-se às sequências que codificam um 

produto com expressão ou funcionamento nulo (“N”: Null), proteínas de baixa 

expressão (“L”: Low) ou proteína secretada (“S”: Secreted). Alelos que diferem 

somente por substituições nucleotídicas sinônimas são diferenciados na 

nomenclatura através da adição de outros dois dígitos após os quatro primeiros. 

Estas diferenças não têm, normalmente, nenhum significado fisiológico, mas 

elas podem ser ferramentas úteis para estudos de evolução e de genética de 

populações (64).  

A nomenclatura dos alelos HLA definidos por biologia molecular varia na 

dependência da classe. Para classe I, a nomenclatura usa a denominação HLA-

A, HLA-B e HLA-C para designar os locus. Em seguida, coloca-se um asterisco 

para identificar o método como sendo de biologia molecular (por exemplo, HLA-

A*), Para o HLA de classe II, o procedimento é um pouco distinto. Após a 

designação do HLA e seu locus gênico, acrescentam-se a letra “A” ou “B” para 

representar as cadeias polimórficas  e  do HLA-DR e HLA-DQ e a letra “B” 

para representar a cadeia polimórfica  do HLA-DP (por exemplo, HLA-DQA, 

HLA-DRB, HLA-DPB). Como algumas regiões possuem diversos genes para as 

cadeias  e , cada locus recebe um número correspondente (por exemplo, 

HLA-DRB1). (65). 

Em Dezembro de 2005, durante o 14th International HLA and 

Immunogenetics Workshop em Melbourne, Austrália, e em Setembro de 2008, 

durante o 15th International HLA and Immunogenetics, foi estabelecida nova 

nomenclatura para os alelos HLA. Ela teve seu uso determinado no ano de 

2010, portanto os nossos resultados obedecerão à nova nomenclatura. onde 

permanece a escrita HLA-B*57 para tipificação de baixa resolução; quando for 

realizada por técnica molecular onde os dois primeiros dígitos identifica o grupo 
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alélico e em alta resolução , quatro dígitos ,exemplo: HLA-B*57:01, onde os 

terceiro e quarto dígitos identificam o grupo alélico específico (66,67). (Figura 

8). 

 

 

             

Figura 8 - Exemplo da nomenclatura de HLA adaptada (67). 

 

 

O Comitê de Nomenclatura da Organização Mundial da Saúde publica a 

cada dois anos relatórios sob o título Nomenclature for factors of the HLA 

system em periódicos da área e são publicadas atualizações mensais de 

nomenclaturas (68), que podem ser obtidas em 

http://www.anthonynolan.org.uk/HIG/. 

 

1.4.5. Determinantes HLA públicos e privados  

 

Determinantes HLA privados são os determinantes localizados numa 

única molécula e em nenhuma outra , enquanto que os determinantes públicos 

possuem determinantes comuns a várias moléculas HLA, cada uma delas 

exibindo concomitantemente um determinante privado diferente. Os melhores 

exemplos de antígenos públicos são os HLA-Bw4 e HLA-Bw6; toda molécula 

codificada pelos alelos de HLA-B possui um desses dois determinantes em sua 

estrutura (69,70). 
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Antígenos HLA que inicialmente pareciam ser privados foram divididos 

em grupos de alguns antígenos intimamente relacionados. Os membros destes 

grupos foram denominados específicos (splits) da especificidade ampla (broad). 

Análises bioquímicas indicaram que os splits são de fato, variantes estruturais 

intimamente relacionadas. Por exemplo, HLA-A25 e A 26 são splits de A10. O 

HLA-A10, portanto, pode ser considerado um antígeno público nas moléculas 

HLA exibindo os antígenos privados HLA-A25 e HLA-A26 (69,70). 

Além disso, os antígenos HLA privados podem ser organizados em 

grupos, com base em reações cruzadas sorológicas entre os membros do 

grupo; são chamados grupos de reação cruzada ou CREGs (69,70).  

 

1.4.6. Técnicas de identificação do sistema HLA  

 
Os métodos para identificação ou tipificação dos antígenos HLA são 

métodos celulares ou moleculares.  

Até o final da década de 1980, a técnica sorológica da microlinfotoxicidade 

de Terasaki era o padrão para a identificação de novas especificidades do HLA. 

Essas técnicas sorológicas baseiam-se na reação antígeno-anticorpo, 

dependente do sistema complemento, que ocorre entre o antígeno HLA e um 

anticorpo presente no soro e possibilitam identificar epítopos de proteínas HLA 

que se expressam nas membranas de leucócitos. Os antígenos HLA de classe I 

são tipificados através de linfócitos totais ou linfócitos T do sangue periférico, 

enquanto que, para a classe II, utilizam-se linfócitos B (71). 

Nos métodos fundamentados em biologia molecular, a tipificação dos 

alelos é realizada a partir do DNA genômico, extraído de células nucleadas, do 

sangue periférico ou de outro tecido e amplificado pela reação da cadeia de 

polimerase - polymerase chain reaction (PCR). As técnicas moleculares mais 

utilizadas são a sequence specific primers (SSP), a sequence specific 

oligonucleotide probes (SSOP) (65). Hoje podemos contar com a técnica por 

sequenciamento (72). 
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1.4.7. Estudos populacionais do Sistema HLA 

 

O extenso polimorfismo e o desequilíbrio de ligação existente entre 

diferentes locus do sistema HLA têm sido utilizado como marcadores genéticos 

em estudos antropológicos. A caracterização da diversidade alélica e 

haplotípica nos principais genes do sistema HLA constitui um poderoso 

instrumento em estudos populacionais. As frequências alélicas e haplotípicas 

dos locus HLA variam entre as diferentes populações e grupos étnicos(73).  

As frequências alélicas nos genes do sistema HLA têm demonstrado 

serem mais similares entre populações com origens comuns. Determinados 

alelos são característicos de algumas populações humanas com determinadas 

origens geográficas (74). O alelo HLA-A*0201 é muito comum nas populações 

do Oeste Euro-asiático enquanto que os alelos A*2301 e A*3001 são mais 

frequentes nas populações da África subsaarianas (74,75). Em populações 

européias o alelo A*0201 corresponde a mais de 95% dos alelos do grupo A*02 

enquanto que nos chineses de Singapura corresponde apenas a 25% e menos 

de 3% em hindus Indianos (76). O A*0211, é o alelo mais frequente no norte e 

oeste da Índia (77). Nas populações européias o alelo A*6801 é o mais 

predominante enquanto que nas populações subsaarianas o A*6802 é o mais 

prevalente (76,77). Também os alelos A*3001 e A*3002 apresentam 

frequências muito mais elevadas nas populações africanas do que nas 

européias (74,75). O alelo A*0206 aparece com frequências elevadas apenas 

em populações asiáticas e ameríndias (74). Os alelos A*1101, A*2402 e A*3303 

aparecem nos asiáticos com frequências significativamente mais elevadas do 

que noutras populações. Por outro lado, os alelos B*0801 e B*4402 aparecem 

nos caucasianos com frequências muito mais elevadas do que em outras 

populações (78). Entre os caucasianos, o alelo DRB1*0401 é o mais frequente 

do seu grupo enquanto que nas populações asiáticas o mais prevalente é o 

DRB1*0405 (79). Alguns alelos são considerados específicos do continente 

africano ( A*0202, A*0225, B*1503, B*1516, B*2703, B*4202 e B*5703) e a sua 

presença em populações de outras origens reflete misturas ocorridas no 
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passado (75). Outro exemplo, é o grupo HLA-B*27. O B*2705 é o alelo que 

possui uma distribuição mais ampla na população mundial, apresentando 

frequências mais elevadas nas regiões circumpolar e sub-ártica da Eurásia e 

América do Norte. O B*2702 possui distribuição restrita às populações 

caucasianas, sendo particularmente predominante em algumas populações 

caucasianas do Oriente Médio (judeus) e do Norte de África. O B*2703 é o alelo 

deste grupo que predomina nas populações subsaarianas e o B*2704 o mais 

frequente nas populações Asiáticas (80,81). 

Os alelos dos diferentes genes do sistema HLA são frequentemente 

transmitidos em bloco de geração em geração e certos haplótipos são 

encontrados mais frequentemente do que o esperado pelas respectivas 

frequências alélicas. Este fenômeno, conhecido como desequilíbrio de ligação, 

resulta de uma localização fisicamente próxima dos locus envolvidos e do efeito 

das forças seletiva (82). 

Inúmeros haplótipos do sistema HLA têm sido identificados, cuja 

distribuição geográfica coincide com a existência de relações passadas entre as 

populações (83-85). Por exemplo, os haplótipos A*010101-B*0801-

DRB1*030101 e A*2902-B*4403-DRB1*0701 são de origem européia, 

considerando-se o primeiro de influência Celta (86). O haplótipo A*020101-

B*440301-DRB1*070101 tem sido encontrado nas populações do norte e oeste 

europeu (83). Já os haplótipos A*3301-B*1402-DRB1*010201 e A*020101-

B*180101-DRB1*1104 são considerados de origem mediterrânea (84). O 

haplótipo A*020101-B*070201-DRB1*150101 tem sido encontrado em 

populações européias e norte africanas e os haplótipos A*020101-B*510101-

DRB1*130101, A*010101-B*5801-DRB1*070101 e A*3002-B*180101-

DRB1*030101 têm sido demonstrados como origem ibérica (83,84). Assim, as 

frequências haplotípicas do sistema HLA, associadas às frequências alélicas, 

permitem identificar a influência genética nas populações humanas das 

migrações. 

No Brasil, são poucos e genéricos os estudos de prevalência de 

antígenos HLA. Devido à miscigenação dos indivíduos brasileiros, tem sido 
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observada certa dificuldade na classificação de raças. A raça e a etnia dos 

brasileiros é extremamente heterogênea, com grande diversidade em alguns 

estudos (59). 

 

1.4.8. HLA como fator de Suscetibilidade e Resistência a Doenças 

 

A função do sistema HLA já está bem estabelecida e descrita na 

resposta imunológica antígeno-específica pelas moléculas HLA (87). 

Evidências apontam para algumas moléculas HLA definidas 

sorologicamente em frequência aumentada entre indivíduos afetados por 

determinadas doenças, com implicações importantes na medicina clínica 

(88,89). Quando somente os antígenos classe I eram conhecidos, todas as 

associações descritas referiam-se a estes antígenos. Posteriormente, com o 

conhecimento dos antígenos classe II, muitas doenças mostraram associações 

mais fortes com tais antígenos, que estavam em desequilíbrio de ligação com 

aqueles que haviam sido originalmente atribuídos à suscetibilidade. Um 

exemplo disto são as doenças inicialmente descritas em associação com HLA-

B8, ou com o haplótipo HLA-A1/B8, que mais tarde se descobriu estarem 

associadas com o HLA-DR3. Isto pode ser explicado pelo desequilíbrio de 

ligação apresentado pelo haplótipo HLA-A1, B8, Cw4, DR3, DQ2 (90). 

Ao longo de três décadas, desde a criação da técnica sorológica por 

microlinfotoxicidade por Terasaki, as técnicas de tipificação HLA vem 

experimentando um grande avanço e hoje com as técnicas de biologia 

molecular é possível a identificação de diferenças nas sequências alélicas. Com 

isso, as análises epidemiológicas usando técnicas de tipificação molecular de 

alta resolução podem levar a identificação de um único resíduo de aminoácido 

ou de um pequeno conjunto de resíduos críticos para a suscetibilidade ou 

resistência a determinada doença (91). 

Os avanços na técnica de isolamento e sequenciamento de peptídeos 

permitem a identificação de peptídeos ligados a várias moléculas HLA classes I 

e II e a definição dos motivos de ligação a peptídeos que são “preferidos” para 
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muitos destes complexos (92). Desta maneira é possível a busca de peptídeos 

que possam se ligar à molécula HLA a partir de alvos em potencial, como auto-

antígenos, microorganismos ou outros fatores precipitantes. A ligação de 

peptídeos a moléculas HLA e a apresentação destes às células T, confirmam os 

papéis conhecidos desempenhados pelas moléculas HLA e moléculas alvos e 

podem levar a estratégias específicas capazes de impedir ou retardar a 

progressão da doença(93). 

Várias citações são encontradas na bibliografia acerca de alelos HLA 

como fatores de proteção para determinadas doenças (55,56,94). Outro 

aspecto é o peso relativo que uma dada associação de predisposição ou 

proteção pode exercer sobre a etiopatogenia de uma doença, pois pacientes 

que possuem genes de suscetibilidade e proteção se comportam de maneira 

distinta na instalação e progressão da doença quando comparados aos 

pacientes que apresentam somente a associação de suscetibilidade (93). 

Alguns estudos têm sido desenvolvidos na busca de correlacionar 

algumas doenças com os antígenos HLA como podemos observar (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Exemplos de doenças com forte associação ao sistema HLA, 

adaptada (30).  

Doença HLA associado 

Espondilite anquilosante B27 

Diabetes mellitus dependente de insulina DR3+DR4 

Síndrome de goodpasture DR2 

Pênfigo vulgar DR4 

Uveíte anterior aguda B27 

Lúpus eritematoso sistêmico DR3 

Esclerose múltipla DR2 

Doença de graves DR3 

Artrite reumatóide DR4 

Miastenia gravis DR3 
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1.4.9. Associação do Sistema HLA com HIV-1 

 

Além das respostas imunes, os fatores genéticos do hospedeiro têm um 

importante papel quer na suscetibilidade e resistência à infecção pelo HIV e à 

velocidade de progressão para AIDS. Um destes fatores é a supressão do 

maior co-receptor responsável pela entrada do vírus na célula T CD4+, o 

receptor CCR5 (94).  

A resposta imune do hospedeiro envolve uma relação complexa entre os 

sistemas imune adaptativo e o inato, os quais determinam o resultado da 

infecção por diferentes patógenos. Diversas famílias de genes envolvidos na 

resposta imunológica, tais como genes HLA classes I e II do MHC, demonstram 

alta diversidade. Variantes nesses loci têm sido associados com resistência ou 

suscetibilidade a várias doenças. Tipagens moleculares de coortes bem 

definidas têm demonstrado influência da diversidade do HLA em doenças de 

etiologia viral, tais como causada por HIV-1, vírus da hepatite B, vírus da 

hepatite C e papiloma vírus (95). A combinação de rápida replicação e a alta 

velocidade de mutação observada para o HIV tem sido um desafio para o 

sistema imune e para o desenvolvimento de uma vacina preventiva ou 

terapêutica. O resultado da infecção pelo HIV-1 é altamente variável entre os 

indivíduos e estudos epidemiológicos tem identificado genes do sistema imune 

que parecem influenciar na progressão da doença pelo HIV (96).  

Assim como outros genes do sistema HLA, o gene HLA-B exerce sua 

principal função no sistema imune, como apresentador de peptídeos 

antigênicos as células T CD8+, tendo também grande influência na sobrevida 

de órgãos transplantados, na progressão de doenças infecciosas e na 

suscetibilidade a certas doenças autoimunes (97). 

A influência do sistema HLA no efeito clínico garante ajudar na 

investigação e entendimento da patogênese da doença, o que pode auxiliar na 

geração de uma vacina efetiva. A vantagem de ser heterozigoto para os alelos 

HLA classe I provavelmente reflete na capacidade de moléculas HLA classe I 
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distintas apresentarem diversos epitopos aos linfócitos T, resultando em uma 

ampla resposta e adiando a incidência da evasão viral. A preferência por alelos 

HLA classe I pode refletir sua capacidade de apresentar epitopos virais 

conservados a células T CD8+ (98). 

Já foi demonstrada a ligação entre alguns tipos de HLA e a baixa 

progressão da doença pelo HIV, através das análises dos dados do Multi-

Center AIDS Cohort Studies (MACS). Recentemente foi demonstrado que 

alguns alelos HLA, tais como o HLA-B27 e HLA-B57, estão associados a um 

melhor prognóstico, enquanto outros, como o HLA-B35, estão associados com 

a progressão para doença (96,99). O mecanismo pelo qual o HLA influencia o 

desenvolvimento de doença ainda não está bem esclarecido. Alguns 

pesquisadores sugerem que as moléculas de HLA podem estar diretamente 

envolvidas na replicação do HIV, (98) embora mais pesquisas sejam 

necessárias para entender melhor este processo. 

A sobrevida prolongada de caucasianos portadores do vírus da AIDS foi 

atribuída a heterozigose completa para os loci do sistema HLA de classe I, e/ou 

pela baixa frequência de alelos associados à doença, como HLA-B35 e HLA-

C04, observada nestes indivíduos (57,96,99). O fato da associação com HLA-

B35 ter sido observada tanto em europeus quanto em africanos fortalece a 

evidência de que este alelo seja o responsável por exercer um efeito na 

resposta imune à infecção por HIV (100). Em estudo realizado com 375 

indivíduos sul africanos infectados pelo HIV, um número significativamente 

maior de respostas de células T CD8+
 

foi restrita ao HLA-B se comparado às 

moléculas HLA-A. Além deste fato, foi verificada uma maior pressão de seleção 

imposta ao vírus HIV-1 por certos alelos HLA-B do que por alelos HLA-A, 

indicando que o principal foco de atividade viral seja o HLA-B (101).  

O HLA-B57 está fortemente associado à progressão mais lenta para 

doença em pacientes infectados pelo HIV-1 (99). Indivíduos sem terapia 

antirretroviral que mantém viremia plasmática abaixo de 50 cópias/ml e 

contagem normal de linfócitos T CD4+, denominados controladores de elite, são 

enriquecidos com o HLA-B57 e bloqueiam com sucesso os efeitos nocivos do 
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HIV, através de mecanismo não completamente esclarecido (99,102). Mutações 

nos epitopos restritos ao HLA-B57 têm sido observadas, mas o significado 

delas ainda não é claro (99,102). 

O HIV-1 induz vigorosa resposta imune do hospedeiro, crítica no controle 

da replicação viral, mas que falha na maioria dos indivíduos. Os indivíduos que 

permanecem livres da doença durante décadas são conhecidos como long term 

non progressors (LTNP) ou não progressores (99). Outro alelo HLA classe I, o 

HLA-B27, aparece com maior frequência em comparação à população controle, 

implicando em um papel antiviral para os alelos classe I restrita as células T 

CD8+ que destroem células infectadas (99,103-105). De fato, estudos com 

depleção de células T CD8+ em macacos reso infectados pelo vírus da 

imunodeficiência símia (SIV) (106), confirmam que o sistema imunológico 

exerce pressão sobre o vírus (107-110). Está claro, entretanto, que a magnitude 

da resposta dos CTLs sozinha não é suficiente para controlar a replicação viral 

por si só e as propriedades funcionais de memória das células T CD8+ são 

críticas para controlar a infecção. A capacidade proliferativa pode ser o fator 

chave na eficiência antiviral da imunidade da célula T, particularmente em 

indivíduos HLA-B27 e HLA-B57. Estudos em macacos infectados pelo SIV e 

outros da história natural da infecção do HIV avaliaram as variantes associadas 

ao escape com o controle efetivo da viremia (111,112). No modelo animal havia 

ocorrido três mutações que favoreciam ao escape. A primeira mutação foi na 

região tat, no epítopo conhecido como SL8 em Mamu-A*01. A segunda 

mutação foi na região nef, no epítopo conhecido como IW9 em Mamu-B*17. A 

terceira mutação foi na região gag no epítopo conhecido como CM9. Os alelos 

A*01 e B*17 estão associados com o controle efetivo do SIV e, 

presumivelmente, exercem considerável pressão no vírus. Quando esta 

mutação tripla no vírus foi usada para infectar animais que eram Mamu-A*01 e 

Mamu-B*17 positivos, o escape foi preservado (111). Nas infecções em animais 

que eram Mamu-A*01 e Mamu-B*17 negativos, a mutação CM9 em gag revertia 

rapidamente à sua origem, seguida pela mutação IW9 em nef. Em contrate, a 
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mutação SL8 em tat persistia na vida dos animais. Estes dados indicam que 

existe certa resistência viral quando há escape ao epítopo tat SL8 (111). 

Estudos semelhantes de infecção pelo HIV (113-115) têm focado em 

indivíduos positivos para HLA-B*57 e HLA-B*5801 (99), porque esses alelos, 

semelhantes aos HLA-B*27, têm sido associados à baixa progressão da doença 

(99,107,113-117). O CTL específico dominante na infecção aguda em pacientes 

HLA-B57 está direcionado para o epítopo p24 Gag TSTLQEQIGW, conhecido 

como TW10 (109). Em 75% dos indivíduos positivos HLA-B*57 e HLA-B*5801 

ocorre escape no início da infecção por intermédio da substituição da treonina 

pela aspargina (T242N) na posição 3 do epitopo. Além disso, em indivíduos 

positivos HLA-B*57/HLA-B*5801, é observada uma substituição da glicina pela 

alanina na posição 9 do epítopo (G248A). A transmissão desses escapes 

mutantes para indivíduos que não possuem HLA-B*57/HLA-B*5801 resulta em 

reversão do mutante T242N, persistindo a variante G242A. A mutação T242N 

do epítopo em indivíduos HLA-B*57 é um exemplo de escape que ocorre no 

início da infecção. No entanto, neste caso, observa-se que a pressão para 

escape é particularmente intensa e tem sido motivo de estudo para investigar 

mudanças na sequência gag em um pequeno grupo de indivíduos HLA-B*57, 

pacientes não tratados que mantiveram extraordinariamente baixos níveis da 

viremia (menos que 50 cópias/mL) por mais de duas décadas (124). Esses 

indivíduos que controlaram a infecção demonstraram no T242N mutação no 

epitopo TW10 e a supressão da viremia foi completa (118). Isto pode explicar o 

mecanismo pelo qual o HLA-B57 está associado ao sucesso do controle do 

HIV. 

 

1.5. Relação do HLA B57 e reação adversa ao Abacavir 

 

Abacavir (ABC) é uma droga usada no tratamento da infecção pelo HIV-

1, nucleosídeo análogo ao inibidor da transcriptase reversa. Embora esta droga 
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apresente alta eficácia, uma reação curiosa foi identificada em alguns 

indivíduos, com características de hipersensibilidade (119). 

Aproximadamente, 5 á 8%, de indivíduos caucasianos com infecção pelo 

HIV-1 que inicia uma terapia antirretroviral que contém abacavir apresentam 

reação de hipersensibilidade, e estas reações normalmente ocorrem dentro das 

6 primeiras semanas de tratamento (média de 11 dias), caracterizada por 

exantema cutâneo, febre e sintomas gastrointestinais e respiratórios. A reação 

de hipersensibilidade pode causar hipotensão e levar a morte (120).  

O mecanismo desta reação não é conhecido, mas os sintomas clínicos 

sugeriam uma reação imunológica influenciada por fatores genéticos. O estudo 

realizado por Seth Hetherington e colaboradores detectou associações entre 

polimorfismo genético e a suscetibilidade á hipersensibilidade ao abacavir. e 

fortes associações entre o sistema HLA e a hipersensibilidade ao abacavir tem 

sido demonstradas em população constituída de caucasianos (121).  

Em 2002 a associação entre o diagnóstico de reação de 

hipersensibilidade ao abacavir e a expressão do alelo HLA-B*5701 foi descrita 

independentemente por dois grupos de pesquisa (120,122) e 

subsequentemente por outros estudos. Estudo de coorte com infecção pelo 

HIV-1 que evitam a droga Abacavir em indivíduos HLA-B*5701 demonstrou a 

redução significante da incidência de reação de hipersensibilidade (122).  

O alelo HLA-B*5701 está associado com desenvolvimento de 

hipersensibilidade ao abacavir entre 70 e 90% de indivíduos caucasianos que 

expressam este alelo (119). 

 

1.6. Papel dos linfócitos T CD8+ 

 

Vários fatores podem influenciar a replicação viral durante a infecção 

aguda até o estabelecimento do ponto estável viral, incluindo a aptidão 

replicativa do vírus infectante, fatores genéticos e resposta imune do 

hospedeiro. Enquanto anticorpos neutralizantes anti-HIV são raramente 
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detectados durante a infecção primária, um número de estudos demonstrou um 

papel crucial da resposta imune celular para o controle inicial da replicação 

durante este estágio da infecção. Uma maciça expansão da resposta 

monoclonal das células T CD8+ foi descrita durante a infecção aguda pelo HIV 

(99,123) e a função das células T CD8+ específicas foi associada com o 

declínio da viremia (113,114). Estas células T CD8+ têm a capacidade de 

eliminar diretamente as células infectadas pelo HIV por uma citólise restrita ao 

MHC classe I ou indiretamente pela produção de citocinas, quimiocinas ou 

outros fatores solúveis que diminuem a geração de novos progenes virais (115). 

A relevância biológica das células T citotóxicas (CTL) na infecção aguda foi 

realçada em estudos in vivo, que demonstraram um dramático aumento da 

viremia do vírus SIV e uma aceleração no progresso da doença em macacos 

após a depleção artificial de células CD8+ (106,116). Uma evidência adicional 

sobre a pressão antiviral das células CTL específicas para o HIV durante a 

infecção primária foi fornecida pela rápida seleção de cepas virais com epítopos 

de mutações de CTL que foram detectadas poucas semanas após a infecção 

pelo HIV ou SIV no homem e no macaco, respectivamente (109,111,112). 

Em 1994, foi demonstrado pela primeira vez que linfócitos T CD8+ estão 

relacionados à supressão da replicação do HIV em dois estudos, onde a 

redução da viremia na infecção aguda estava temporariamente associada ao 

aparecimento de linfócitos T CD8+ específicos contra o HIV (113,114). O 

importante papel de linfócitos T CD8+ foi confirmado com trabalhos envolvendo 

modelos de infecção em macacos pelo SIV. Nestes estudos, anticorpos 

monoclonais contra a molécula CD8 foram usados para depletar os linfócitos T 

CD8+ circulantes, o que resultou na perda do controle da viremia tanto na fase 

crônica, quanto na aguda (116,124).  

O papel destas células no escape da resposta linfocitária isto é, variação 

da sequência genética viral resultando em diminuição do reconhecimento por 

linfócitos T CD8+, tanto na patogênese da infecção pelo HIV quanto pelo SIV, 

ainda não é claro. Enquanto estudos recentes ampliam as evidências do 
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escape aos linfócitos T CD8+ na infecção por vírus causadores de 

imunodeficiência, a natureza completa deste escape ainda é desconhecida . 

Dados de modelos de infecção em macacos por SIV têm, conclusivamente, 

demonstrado que o escape aos linfócitos T CD8+ ocorre na fase crônica da 

infecção (125,126). Este escape foi também documentado durante a fase aguda 

(111,112) e ao longo da fase crônica (127-129) da infecção pelo SIV. Foi ainda 

demonstrada ampla associação entre polimorfismos nas sequências de 

aminoácidos dos vírus em certos resíduos e a expressão de moléculas 

particulares de HLA de classe I por meio de análises de sequências genéticas 

de HIV, em uma coorte de mais de 300 indivíduos infectados (130), indicando 

que o escape é provavelmente um evento comum na infecção. 

Durante a infecção aguda pelo HIV, o número de células T CD4+ diminui 

para níveis que podem favorecer o desenvolvimento de infecções oportunistas 

(118). Mesmo quando a contagem de células T CD4+ se recupera após a 

resolução da infecção primária, raramente volta aos níveis basais na ausência 

de terapia antirretroviral. Por outro lado, com o declínio da contagem de 

linfócitos T CD4+, o agravamento qualitativo da função destas células é talvez a 

anomalia mais característica detectada na infecção pelo HIV. O agravamento 

da função específica dos linfócitos T CD4+ ocorre muito precocemente na 

infecção aguda (131-133), potencialmente devido à infecção preferencial de 

células T CD4+ específicas contra o vírus (133). 

A infecção pelo HIV-1 apresenta-se em 40-90% dos casos como uma 

doença transitória sintomática associada aos elevados níveis de replicação do 

HIV e a uma resposta imunológica específica crescente. Durante os momentos 

precoces da infecção pelo HIV, o vírus replica-se largamente na ausência de 

qualquer resposta imune de adaptação, atingindo níveis que podem ultrapassar 

100 milhões de cópias/mL. É durante este ciclo inicial de replicação viral que 

ocorrem importantes processos patogênicos. Incluem-se a disseminação para 

uma série de reservatórios tissulares e a destruição de linfócito T CD4+ 

específicos para o HIV. Os elevados níveis de viremia são normalmente de 

curta duração, indicando que o hospedeiro é capaz de gerar uma resposta 
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imune que controle a replicação. Nas semanas seguintes, a viremia diminui 

antes de atingir um ponto estável. Este nível de viremia é um fator preditivo 

significativo da taxa de progressão da doença em longo prazo (134).  

A resposta dos CTL é importante no controle da replicação do HIV e 

estas diversidades dos epítopos específicos do HIV aos CTL são úteis como 

alvos das células infectadas importante para o sucesso do controle do HIV. É 

consenso entre alguns estudos que a magnitude da resposta dos CTL se 

correlaciona com o controle da viremia. (107,135-139). 

Os estudos de escape envolvendo CTLs têm focado no componente 

peptídeo-MHC do complexo trimolecular que também inclui o receptor de célula 

T (TCR). Cada indivíduo possui alguns TCRs que podem se ligar ao complexo 

peptídeo-MHC. A natureza precisa do TCR expressado pelos vírus CTLs-

específicos podem ter uma importante função no tempo de escape do CTL. A 

diversidade do TCR influencia a pressão imposta pelo HIV (132,133). A 

atividade dos CTLs para sua célula alvo através da interação de seus TCRs 

com o complexo peptídeo-MHC pode ser importante para determinar se o 

escape de reconhecimento do epítopo ocorre no início ou mais tarde após a 

infecção.  

 

1.7. HLA B57 e progressão para AIDS 

 

Até o momento, não existe informação definitiva para explicar como 

indivíduos infectados pelo HIV-1 que possuem o alelo HLA-B57 conseguem 

controlar melhor a replicação viral. Neste estudo, avaliamos a frequência desse 

alelo em recém infectados pelo HIV-I e descrevemos as características dos 

pacientes.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A constituição de coorte de pacientes recém infectados pelo HIV-1 do 

Estado de São Paulo foi uma excelente oportunidade para avaliar a associação 

do HLA-B57 com os aspectos laboratoriais associados a melhor controle da 

replicação viral. Ao tipificar o HLA de todos os participantes, confirmamos que 

há 7,2% de indivíduos HLA*B57. Os valores de linfócitos T CD4+ e a carga viral 

do HIV-1, entretanto, revelaram que cerca de metade deles têm claro privilégio 

no controle da replicação viral, o que permitiu dividir em dois grupos bem 

definidos de indivíduos. 

Isto permite considerações importantes sobre a imunopatogênese da 

infecção e oferece interessante oportunidade para explorar como este alelo está 

relacionado a fenótipo favorável após a infecção pelo HIV-1. O presente 

trabalho descreve a identificação destes pacientes nesta coorte. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral: Estudar a frequência e o comportamento da progressão 

para imunodeficiência em indivíduos HLA-B57 recém-infectados pelo HIV-1. 

 

3.2. Objetivos específicos: Mapear a coorte para identificar pessoas 

recentemente infectadas pelo HIV-1 que expressam HLA B*57 e estabelecer 

uma associação com melhor controle da replicação viral e contagem de 

linfócitos T CD4+. 

 

3.2.1 Sub-objetivo A: Identificar os subtipos dos alelos HLA B*57. 

 

3.2.2 Sub-objetivo B: Verificar se os alelos HLA B*57, tipificados até quatro 

dígitos, identificam genótipo específico relacionado ao controle da viremia. 
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4. Materiais e Métodos 

 

4.1. Caracterização da amostra populacional 

 

As amostras foram obtidas sequencialmente. Os números das centenas 

podem variar de acordo com o local de inclusão do voluntário. Os participantes 

estão identificados por números arábicos. 

 

4.1.1. Coorte de indivíduos recém-infectados pelo HIV-1. 

 

No ano de 2002 iniciou-se o desenvolvimento de uma coorte prospectiva 

de indivíduos recentemente infectados pelo HIV. O projeto foi planejado para 

identificar, recrutar e realizar seguimento prospectivo de indivíduos 

recentemente infectados pelo HIV (140) empregando o critério STARHS 

(serologic testing algorithm for recent human immunodeficiency virus 

seroconversion) (ELISA sensível reagente, ELISA de menor sensibilidade não-

reagente) (141) para identificar infecção pelo HIV nos últimos seis meses. Os 

pacientes identificados com infecção recente foram consultados para participar 

da coorte, de acordo com o algoritmo da Figura 9.  

Aos indivíduos que procuraram os Serviços de Testagem e 

Aconselhamento da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo participantes 

deste estudo e que receberam resultado positivo de sorologia para o HIV-1, 

método Elisa e confirmado pelo teste Western Blot, foram submetidos ao 

STARHS, realizado com o kit HIV-1 ELISA test Vironostika HIV-1 micro-ELISA 

(BioMérieux, Durham, NC, EUA), após assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido 1. Quando negativo, indicando possibilidade de infecção 

recente, os voluntários foram convidados a participar do estudo, após 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 2 (Figura 9). 

Foram considerados pacientes recém infectados pelo HIV-1 que 

apresentaram pelo menos um teste Elisa para HIV-1 positivo confirmado pelo 
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teste Western Blot, mas negativo usando o teste menos sensível HIV-1 ELISA, 

teste Vironostika.  

 

 

Figura 9: Algoritmo de fluxo para captação de voluntários para a coorte. 

 

4.1.2. Critérios de inclusão e exclusão do estudo 

 

Foram obedecidos os seguintes critérios de inclusão e exclusão: 

 

A. Critérios de inclusão 

Idade igual ou superior a 18 anos completos; 

Teste de detecção de anticorpos anti-HIV pela técnica de ELISA, com 

resultado positivo, confirmado por teste de Western-Blot; 
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Teste com ensaio imunoenzimático para detecção de anticorpos anti-HIV 

com resultado positivo, porém com resultado negativo após método com 

ensaio imunoenzimático menos sensível; 

Hematócrito de 28% ou mais, obtido antes da coleta de sangue quando 

da inclusão no estudo. 

 

B. Critérios de exclusão 

Relato de teste sorológico para o HIV com resultado reagente, realizado 

há quatro meses, ou antes; 

Mulheres grávidas ou amamentando; 

Resultado de teste de gravidez realizado com amostra de urina, obtido 

antes da coleta de sangue, com resultado positivo; 

Qualquer afecção que na opinião do investigador, possa interferir com a 

avaliação dos objetivos do estudo; 

Presença de qualquer indicação de que o paciente apresente 

comprometimento significativo do sistema imunológico na primeira 

consulta médica, por exemplo, uma doença oportunista grave ou um 

tratamento para uma doença oportunista grave; 

Presença de qualquer indicação de que o paciente não goze de plena 

capacidade mental ou que não seja capaz de compreender os termos do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

4.1.3. Avaliação inicial dos pacientes 

 

Após a inclusão dos voluntários, foram realizados todos os exames 

laboratoriais necessários, seguido de consulta clínica, para acompanhamento 

do paciente conforme recomendação do Ministério da Saúde para indivíduos 

infectados pelo HIV-1 (142). 

Os voluntários foram questionados durante consulta médica inicial sobre 

a presença de sintomas sugestivos de infecção recente nos quatros meses 

anteriores à realização da primeira sorologia. Os sintomas questionados foram: 
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febre, quadro compatível com resfriado ou gripe, fraqueza intensa ou 

indisposição, presença de adenomegalia, exantema, lesões na mucosa oral ou 

algum outro quadro apresentado no período, bem como data e duração dos 

sintomas. 

A indicação de início do tratamento também seguiu as recomendações 

de 2006 do Ministério da Saúde descritas no documento (Recomendações para 

Terapia Anti-Retroviral em adultos e Adolescentes Infectados pelo HIV), que 

indica o tratamento para pacientes com contagem de linfócitos T CD4+ abaixo 

de 200 células/µL e considera o tratamento para pacientes com contagem de 

linfócitos T CD4+ entre 200 e 350 células/µL, de acordo com evolução de 

parâmetros virológicos, imunológicos e clínicos (150). Mais recentemente, os 

critérios de tratamento foram adaptados a nova publicação do Ministério da 

Saúde, com as normas consensuais mais atuais de tratamento (150). 

Nem toda a contagem de linfócitos T CD4+ menor que 300 células/L 

resultaram em início de tratamento. Os testes são repetidos para confirmação e 

a necessidade de adesão ao tratamento foi discutida com o paciente. 

 

4.2. Contagem de linfócitos T CD4+ e CD8+ 

 

A contagem de linfócitos T CD4+ e CD8+ foi realizada utilizando-se a 

técnica de marcação de linfócitos com monoclonais conjugados, anti CD3, CD4 

e CD8, (Kit Tri Test, BD Biosciencies, San Diego, Califórnia, EUA); CD4 

conjugado com isotiocianato de fluoreceína (fluorescein isothiocyanate, FITC), 

CD8 conjugado com ficoeritrina (phycoerythin, PE) e CD3 conjugado com 

proteína de clorofila peridina (peridin chlorophil protein, PerCP). Foram 

colocados 20 µL de monoclonais e 50 µL de sangue em tubos TrueCount (BD 

Biosciences), incubados por 15 minutos em temperatura ambiente e em 

seguida, adicionados 450 µL de solução de lise diluída 1:10 com nova 

incubação de 15 minutos. As amostras de células são adquiridas em citômetro 

FACSCalibur (BD Biosciences), equipado com laser de argônio de 15 mW, 488 

nm, refrigerado a ar, com expansor prismático e lentes esféricas, criando um 
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feixe elíptico de 20 x 64 µm, com fluxo da amostra de 60 +/- 7 µL/min. As 

dispersões de luz frontal e lateral foram detectadas com fotomultiplicadores, 

com valores de 530/30 nm para FITC, 585/42 nm para PE, 650 nm para PerCP 

e 661/16 nm para aloficocianina (APC), com valores obtidos em escala 

logarítmica. O citômetro é aclopado ao microcomputador (Machintosh Power 

PC, modelo 7300/200, Apple Computer Inc., Cupertino, Califórnia, EUA), que 

permite o controle da aquisição dos parâmetros descritos para cada evento, 

com armazenamento de dados em disco rígido. Para aquisição e a análise da 

contagem de linfócitos T CD4+ e CD8+ foi utilizado o programa MultiSet (BD 

Biosciences), de acordo com as normas do fabricante. 

 

4.3. Quantificação da carga viral  

 

A dosagem de RNA plasmático foi realizada empregando-se teste RT-

PCR AMPLICOR HIV-1 MONITOR versão 1.5 (Roche Diagnósticos, 

Indianápolis, IN, EUA até Janeiro de 2007 e posteriormente substituído pelo 

teste bDNA (Versant-bDNA HIV-1 RNA 3.0 Assay, Bayer Health Care LLC 

Tarrytown, NY) executadas de acordo com os protocolos dos fabricantes. 

 

4.4.Técnica de extração do DNA genômico 

 

A extração do DNA genômico foi realizada utilizando-se o kit QIAamp® 

DNA Blood Kit (QIAGEN), de acordo com as instruções do fabricante. Em tubos 

de 1,5 mL, foram adicionados 0,9 mL de solução de lise, 300L de sangue total, 

que foram misturados com auxílio de agitador (PHOENIX, mod. AP56) durante 

30 segundos e incubados durante 5 minutos a temperatura ambiente e então 

centrifugados entre 12.000-16.000 rotações por minuto (rpm) durante 20 

segundos. Todo o sobrenadante foi removido. Foram adicionados 500L de 

solução de extração (Extraction Solution) e os tubos foram homogeneizados 

como descrito acima e incubados 5 minutos a temperatura ambiente. Todos os 

volumes, foram transferidos para as colunas de separação e centrifugados a 
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8.000 rpm durante 1 minuto. Os filtrados foram descartados e as colunas foram 

colocadas em outros tubos coletores. Foi adicionado novamente 500 L de 

Solução de extração (Extraction Solution) e os tubos foram centrifugados a 

8.000 rpm durante 1 minuto. Os filtrados foram descartados e as colunas foram 

colocadas em outros tubos coletores. Foi adicionado 500L de solução de 

lavagem (Wash Solution) e os tubos foram centrifugados a 13.000 rpm durante 

3 minutos. Os filtrados foram descartados e as colunas transferidas para outro 

tubo de 1,5 mL e adicionado 100 L de água a 70ºC para a eluição do DNA. 

Após 1 minuto de incubação à temperatura ambiente, as colunas foram 

centrifugadas a 8.000 rpm por 1 minuto e o DNA genômico extraído e pronto 

para ser utilizado em reação de PCR. 

 

4.5. Técnicas de tipificação dos alelos HLA  

 

A tipificação dos alelos HLA foi realizada com duas metodologias, 

descritas a seguir. 

 

4.5.1. PCR-SSP 

 

A metodologia de reação em cadeia da polimerase utiliza 

oligonucleotídeos iniciadores sequência específicos, do inglês: Polymerase 

Chain Reaction-Sequence Specific Primers (PCR-SSP) é baseada no princípio 

de que oligonucleotídeos iniciadores complementares são utilizados de forma 

mais eficaz, pela Taq polimerase recombinante, para amplificar uma sequência 

alvo do que um iniciador sem complementaridade perfeita. Os pares de 

iniciadores são delineados para apresentar apenas correspondências perfeitas 

com um único alelo ou grupo de alelos. Sob condições de PCR estritamente 

controladas, os pares de iniciadores com perfeita complementaridade traduzem-

se na amplificação de sequências alvo (ou seja, um resultado positivo), 

enquanto que pares de iniciadores sem correspondência não se traduzem em 

amplificação (ou seja, um resultado negativo) (143).  
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A tipificação dos alelos HLA foi realizada pela metodologia SSP de 

acordo com as normas do fabricante do kit SSP Uni tray da Pel Freez. Os kits 

SSP utilizados são elaborados em placas para PCR de 96 poços, sendo que 

cada placa tipifica uma amostra, para os loci HLA-A, HLA-B e HLA-C.   

Para uma reação de PCR foi utilizado 32 µL do master mix (Kit), com 7,6 

µL de DNA e 0,32 μL de Taq Polimerase adicionadas na placa de SSP Uny 

Tray ABC e colocada no termociclador , utilizando o seguinte programa: 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1: Programa da PCR-SSP 

Passo Temperatura ºC Tempo Nº de ciclos 

1 96º C 02:00 1 
2 96º C 00:15 10 
 65º C 00:60  
3 96º C 00:10 20 
 61º C 00:50  

 72º C 00:30  
4 4º C infinito 1 

 

 

Após a amplificação pela PCR, os fragmentos de DNA amplificados 

foram separados por eletroforese em gel de agarose 2% e tampão TBE 0,5x 

(Trizma base 45mM, ácido bórico 45mM, EDTA 0,01M em pH8,0), corados com 

brometo de etídeo na concentração final de 0,5µg/mL do gel e fotografados 

durante exposição à luz ultravioleta. A corrida eletroforética foi por 10 minutos á 

150 Volts.  

A interpretação dos resultados de PCR-SSP foi baseada na presença ou 

ausência de um fragmento de DNA amplificado visualizado no gel. 

Existe um par de iniciadores de controle interno incluído em todas as 

reações da PCR. Este par amplifica uma região conservada do gene da -

globina humana, presente em todas as amostras de DNA. O resultado de sua 

amplificação é a presença da banda do controle interno, a qual é usada para 

confirmar a integridade da reação de PCR. A banda visível entre ela deverá ser 
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considerada como banda de tipagem positiva. Na presença de uma banda de 

tipagem positiva, a banda do controle interno pode ser fraca ou ausente. 

 

4.5.2. PCR-SSO Luminex 

 

Além do método SSP descrito anteriormente, a caracterização dos alelos 

do gene HLA também foi feita pelo método de PCR-SSOP, empregando-se o 

Kit LABType SSO, fabricado por One Lambda Inc. Optou-se por mais de um 

método de tipagem devido ao número grande de amostras, o que levaríamos 

muito mais tempo utilizando-se somente o método SSP tipando uma amostra 

por vez, ao passo que , através da técnica SSO múltiplas amostras podem ser 

processadas e tipadas em uma só vez. Este motivo também levou à escolha de 

um kit comercial, desenvolvido por empresa com tradição em kits de 

diagnóstico para tipagem de alelos de genes do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC).  

Todos os procedimentos para o uso do Kit LABType SSO foram 

realizados de acordo com as instruções do fabricante, e consistem 

primeiramente em uma amplificação da região do gene de interesse, sendo o 

produto desta amplificação biotinilado. Este produto de PCR marcado é então 

desnaturado e mantido na forma de simples fita através do uso de tampões. O 

produto de PCR de fita simples é reibridizado com sonda de sequência 

específica. Estas sondas estão conjugadas na superfície de microesferas 

codificadas por cores. Após a rehibridização é feita a marcação com 

estreptavidina conjugada com ficoeritrina (SAPE). 

As reações são lidas no citômetro de fluxo LABScan
TM

, o qual emprega a 

tecnologia conhecida como Luminex, onde um laser de cor vermelha com 

comprimento de onda de 633nm reconhece a cor da microesfera e outro laser 

verde com comprimento de onda de 532nm reconhece se esta microesfera está 

ou não marcada com SAPE, o que determina sua positividade. As análises das 

tipagens foram realizadas com o auxílio do software HLA Visual versão 2.0 que 

faz a coleta de dados e a determinação dos alelos. 
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A metodologia de tipagem através da reação em cadeia da polimerase 

utilizando oligonucleotídeos-sonda sequência-específicos, do inglês: 

Polymerase Chain Reaction-Sequence Specific Oligonucleotide Probes (PCR-

SSOP) utilizada neste estudo emprega a tecnologia Luminex. Esta tecnologia 

consiste em um sistema de multi-análise que trabalha com um conjunto de 

microesferas codificadas por cores que representam diferentes comprimentos 

de onda, as quais são analisadas em citômetro de fluxo. Microesferas 

codificadas por uma determinada cor contêm em sua superfície apenas sondas 

de oligonucleotídeos de mesma sequência, sendo assim, diferentes 

microesferas podem ser trabalhadas em um único tubo, substituindo o formato 

multi-poços convencional. A metodologia assemelha-se à técnica SSOP 

padrão, onde primeiramente a região alvo do DNA é amplificada e desnaturada, 

seguindo-se a hibridização com sondas marcadas e de sequência conhecida. 

No entanto, na tecnologia Luminex a região alvo do DNA é amplificada com o 

uso de oligonucleotídeos iniciadores biotinilados, então, os produtos marcados 

são desnaturados e hibridizados em um único tubo com as sondas acopladas 

às microesferas. Por último faz-se a marcação com estreptavidina conjugada 

com ficoeritrina e a leitura da reação. Este método também é chamado de 

SSOP reverso devido ao fato das sondas estarem imobilizadas em uma 

superfície. 

 

Reação de amplificação: 

 

Foi adicionado em microtubo previamente identificado 1,0 µL de amostra 

de DNA genômico extraído. Em outro microtubo foi preparado uma mistura 

contendo os seguintes reagentes: D-Mix, a sonda específica e a enzima Taq 

polimerase, de acordo com o Quadro 2. O tubo foi agitado em um agitador tipo 

Vortex por 10 segundos e centrifugado rapidamente; e adicionado 5,6 µL em 

cada tubo contendo a amostra e colocado no termociclador para amplificação 

conforme programa citado no Quadro 3. 
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Quadro 2: Protocolo de Amplificação PCR-SSO 
Nº de 

Reações 
D-Mix (µL) Sonda de 

Amplificação (µL) 
Taq Polimerase 

5U/µL (µL) 
1 4,6µL 1,3µL 0,06µL 
8 36,8µL 10,4µL 0,48µL 

16 73,6µL 20,8µL 0,96µL 
24 110,4µL 31,2µL 1,44µL 
32 147,2µL 41,6µL 1,92µL 
96 441,6µL 124,8µL 5,76µL 

 

 

Quadro 3: Programa de amplificação PCR-SSO 

 
Passo Temperatura ºC Tempo min Nº de ciclos 

1 96º C 03:00 1 
 96º C 00:20  
2 60º C 00:20 5 
 72º C 00:20  

 96º C 00:10  
3 60º C 00:15 30 
 72º C 00:20  
4 72º C 10:00 1 
5 4º C infinito 1 

 

 

Hibridização 

 

Uma placa de PCR 96 orifícios (fundo em V) foi identificada conforme o 

locus a ser hibridizado. Em cada orifício foi adicionado 1 µL do tampão de 

desnaturação e 1,6 µL do produto amplificado para cada poço da placa de 

PCR seguindo a ordem dos respectivos locus e homogeneizado 

vigorosamente com a pipeta até obter uma coloração rosa forte. A placa foi 

selada com a tampa de silicone e agitada no agitador tipo Vortex e 

centrifugada por alguns segundos. A placa foi incubada por 10 minutos á 

temperatura ambiente. Após a incubação foi adicionado 1,6 µL do tampão de 

neutralização e a placa novamente agitada por alguns segundos até obter 

uma coloração amarela por igual. 
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Foi adicionado 12,6 µL do conjugado de microesferas com tampão de 

hibridização previamente preparado conforme Quadro 4 em cada poço e a 

placa agitada por alguns segundos e incubada à 60ºC por 15 minutos. Após a 

incubação foram realizadas três lavagens com 35 µL de tampão de lavagem 

em cada poço. Após a última lavagem foi adicionado 16 µL do substrato SAPE 

em cada poço preparado de acordo como o Quadro 5. A placa foi novamente 

agitada e incubada em 60ºC por 5 minutos. Após a incubação foi realizada 

uma lavagem com 35 µL com solução de lavagem e adicionado 60 µL de 

Sheath fluid. O conteúdo foi homogeneizado com auxílio de uma pipeta e 

transferido para uma placa ELISA com fundo em V. A placa foi levada ao 

Labscan 100 para leitura e aquisição dos resultados e análise realizada 

através do programa Fusion versão 2.0. 

 

 

Quadro 4: Protocolo de hibridização (Cálculo para as microesferas) 
 

Nº Testes Tampão Hibridação  
(µL) 

microesferas 

(L) 

1 11,3µL 1,3µL 

8 90,4µL 10,4µL 

16 192,1µL 22,1µL 

24 293,8µL 33,8µL 

32 395,5µL 45,5µL 

96 1130,0µL 130,0µL 

 

Quadro 5: Protocolo de hibridização (Cálculo para o substrato-Sape) 
 

Nº de 
Testes 

Tampão SAPE (µL)  SAPE  

(L) 

1 16,5µL 0,16µL 

8 132µL 1,28µL 

16 264µL 2,56µL 

24 396µL 3,84µL 

32 528µL 5,12µL 

96 1584µL 15,36µL 

 

 



 
 

 48 

4.5.3. Tipificação de alta definição dos alelos HLA-B*57 pela metodologia 

da PCR-SSO Luminex 

 

Todos os procedimentos para a realização da subtipagem dos alelos 

HLA-B*57 foram realizadas utilizando o Kit LABType SSOH1D, de acordo com 

as instruções do fabricante, conforme item 3.5.2. 

 

4.6. Análise Estatística 

 

A análise foi realizada em diferentes etapas. Inicialmente, foi feita a 

análise descritiva dos dados demográficos e laboratoriais iniciais dos 

participantes do estudo. Foram utilizadas somente a etnia e a idade entre as 

variáveis demográficas, pois a maioria dos participantes é do sexo masculino e 

referem sexo com homens, o que caracteriza viés de inclusão nas variáveis de 

gênero, forma de aquisição do HIV e comportamento sexual.  

Para responder os objetivos do estudo foram descritos os resultados da 

carga viral, os níveis de linfócitos T CD4+ e CD8+ basais, seus valores 

máximos e mínimos durante todo o tratamento e os valores máximos e mínimos 

até o tratamento segundo a presença de cada alelo de interesse com uso de 

medidas resumo e comparados os valores das variáveis segundo a presença 

de cada alelo com uso de testes Mann-Whitney.  

Como outro enfoque para a carga viral foi criada a categorização como 

<400 e >400 e verificada a existência de associação da categoria da carga viral 

e a presença dos alelos de interesse com uso de testes exatos de Fisher . 

Para análise dos subtipos do alelo HLA-B*57, foi utilizado o teste 

Kruskal-Wallis. 

Os testes foram realizados com nível de significância de 5%. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1.- Características dos participantes da coorte 

 

Foram incluídos no estudo 228 voluntários (até o fechamento da base de 

dados para análise), sendo 209 homens (91,6%), 194 deles que descreveram 

praticar sexo com homens (HSH, 85,5%). Eles foram preferencialmente 

recrutados nas áreas norte, sul e central da cidade de São Paulo, e encontram-

se distribuídos nas diferentes etnias como descrito na Tabela 2. Entre todos os 

participantes, 126 são brancos (55,0%) com média de idade igual a 32 anos 

(extremos de 18 e 70 anos). Todos os voluntários referiram ter contraído o vírus 

por via sexual, nenhum deles relatou transfusão recente de sangue, uso de 

hemoderivados ou uso de drogas intravenosas como apresentado (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Características dos 228 indivíduos à entrada no estudo. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* indígenas, asiáticos ou multirraciais 
** HSH: homens que fazem sexo com homens 

 

 

 

 

 Total Porcentagem Mediana Interquartil 

25% 

 

75% 

Sexo 
- masculino 
- feminino 

 
209 
19 

 
91,6 
8,4 

 
 
 

  

Etnia 
- brancos 
- mulatos 
- negros 
- outros * 

 
126 
44 
15 
43 

 
55,0 
19,4 
6,6 
19,0 

   

Exposição  
     - HSH ** 
     - 
heterossexual 

 
195 
33 

 
85,5 
14,5 

   

Idade (anos)   30,8 24,8 36,3 
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5.2. Avaliação laboratorial dos pacientes recém infectados pelo HIV-1 

 

Vinte dos 228 participantes foram excluídos da análise, pois o valor de 

linfócitos T ou a carga viral do HIV-1 não era disponível na visita inicial. Entre os 

208 restantes, a mediana da contagem dos linfócitos T CD4+ T foi 520 

células/L(cel/µL), refletindo a imunidade celular relativamente preservada, 

compatível com infecção recente adquirida pelo HIV, junto com alta contagem 

dos linfócitos T CD8+. A carga viral também foi compatível com infecção 

recente. Estes resultados podem ser observados na Tabela 3. 

A mediana do resultado da contagem de linfócitos T CD4+ na primeira 

coleta de sangue (V1, visita nº1) do estudo foi de 520 células/L (interquartil 25-

75% [IQ], 402–698), de linfócitos T CD8+ foi de 912 células/L (IQ 631–1.199) e 

a mediana da carga viral 20.300 cópias/mL (IQ 33.875-64.076), que em escala 

logarítmica (log10) corresponde a 4,3 (IQ 3,6–4,8). Os achados laboratoriais à 

inclusão estão descritos na tabela 3. 

 

Tabela 3: Achados Laboratoriais 

Variáveis Laboratoriais Mediana Interquartil 25% Interquartil 75% 

Linfócitos T CD4+ (céls./µl) 520 402 698 
Linfócitos T CD8+ (céls./µl) 912 631 1199 

Carga viral HIV-RNA 
- cópias/ml 

- log10 

 
20.300 

4,3 

 
3.875 
3,6 

 
64.076 

4,8 

 

 

5.3. Tipificação dos alelos HLA 

 

Dos 228 indivíduos da coorte, todos foram tipificados para os alelos HLA-

A, HLA-B, HLA-C e os resultados estão demonstrados na Tabela 4.  
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Tabela 4. Tipificação dos alelos HLA da coorte de pacientes recém infectados pelo HIV-1. 
Legenda: (-), indica homozigose para o alelo expresso ou alelo não descrito. 

        AMOSTRA TÉCNICA HLA-A* HLA-B* HLA-C* 

1001 SSO A*30 A*33 B*42 - C*17 - 

1002 SSP A*02 A*11 B*27 B*35 C*02 C*04 

1004 SSP A*02 A*26 B*38 B*44 C*12 C*14 

1005 SSP A*02 A*31 B*15 B*39 C*04 C*07 

1006 SSP/SSO A*33 A*68 B*07 B*15 C*07 C*15 

1008 SSO A*24 - B*07 B*15 C*07 - 

1009 SSP/SSO A*31 A*68 B*07 B*44 C*07 - 

1010 SSO A*31 A*68 B*39 B*57 C*07 - 

1011 SSP A*31 A*68 B*35 B*40 C*03 C*04 

1012 SSP A*01 A*32 B*14 B*57 C*07 C*08 

1013 SSO A*02 A*26 B*27 B*35 C*01 C*04 

1015 SSP A*03 A*68 B*40 B*35 C*03 C*04 

1016 SSP A*02 - B*51 B*57 C*02 C*15 

1017 SSP A*24 A*26 B*35 B*38 C*12 - 

1018 SSP A*23 A*24 B*18 B*50 C*05 C*06 

1019 SSP A*02 A*03 B*39 B*35 C*03 C*12 

1020 SSO A*02 A*80 B*44 B*51 C*05 C*16 

1021 SSO A*24 A*68 B*35 B*58 C*04 C*06 

1022 SSP A*02 - B*14 B*52 C*08 C*12 

1024 SSP A*02 - B*27 B*44 C*05 - 

1025 SSP A*11 A*74 B*35 B*40 C*04 - 

1026 SSP A*02 - B*15 B*51 C*15 - 

1027 SSP A*01 A*68 B*58 B*81 C*06 C18 

1028 SSP/SSO A*23 A*68 B*14 B*45 C*08 C*16 

1029 SSP A*23 A*29 B*18 B*53 C*05 C*06 

1030 SSP A*02 A*30 B*15 B*51 C*03 C*15 

1031 SSP A*02 A*30 B*14 B*35 C*07 C*08 

1032 SSP A*02 A*66 B*35 B*58 C*03 C*07 

1033 SSP A*01 A*02 B*18 B*51 C*02 C*05 

1034 SSP A*02 A*03 B*15 B*57 C*02 C*08 

1035 SSP A*01 A*03 B*08 B*40 C*02 C*07 

1036 SSP A*11 A*32 B*07 B*40 C*02 C*07 

1037 SSO A*30 A*30 B*18 B*42 C*05 C*17 

1038 SSP/SSO A*24 A*68 B*39 B*50 C*06 C*07 

1039 SSO A*01 A*01 B*37 - C*06 - 

1040 SSO A*02 A*03 B*07 B*49 C*07 - 

1041 SSO A*30 A*31 B*14 - C*08 - 

1042 SSP A*03 A*11 B*07 B*35 C*04 C*07 

1043 SSP A*01 A*32 B*27 B*37 C*02 C*06 

1044 SSO A*24 A*30 B*14 B*35 C*08 C*12 

1046 SSP A*03 A*31 B*15 B*39 C*03 C*07 

1047 SSO A*26 A*34 B*51 B*53 C*04 C*16 

1048 SSO A*02 A*32 B*14 B*44 C*05 C*08 

1049 SSP/SSO A*02 A*80 B*14 B*41 C*08 C*17 

1050 SSP A*03 A*33 B*15 B*27 C*01 C*16 

1052 SSP A*02 A*31 B*15 B*50 C*04 C*06 

1053 SSP A*01 A*68 B*07 B*57 C*06 C*07 

1054 SSP A*01 A*68 B*08 B*51 C*07 C*08 
1055 SSO A*02 A*11 B*41 B*51 C*04 C*17 
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Continuação Tabela 4 

AMOSTRA TÉCNICA HLA-A* HLA-B* HLA-C* 

1056 SSO A*01 A*66 B*08 B*39 C*07 C*12 

1057 SSP A*02 A*29 B*07 B*49 C*07 C*15 

1058 SSP A*02 A*03 B*44 B*51 C*07 C*14 

1059 SSP A*01 A*02 B*18 B*42 C*12 C*17 

1060 SSP A*30 A*32 B*14 B*57 C*08 C*18 

1061 SSO A*02 A*30 B*07 B*42 C*02 C*17 

1062 SSO A*02 A*30 B*44 B*45 C*05 C*17 

1064 SSP A*02 A*32 B*49 B*58 C*07 - 

1065 SSP A*02 A*68 B*39 B*58 C*07 C*08 

1066 SSO A*02 - B*07 B*53 C*04 C*07 

1068 SSP A*03 A*29 B*07 B*58 C*07 - 

1069 SSO A*02 A*66 B*38 B*57 C*06 C*12 

1070 SSP A*02 A*31 B*08 B*44 C*04 C*07 

1071 SSP A*03 A*24 B*27 B*35 C*04 C*15 

1072 SSP A*02 A*11 B*07 B*48 C*04 C*07 

1073 SSP A*01 A*34 B*35 B*57 C*07 C*18 

1074 SSP A*02 A*03 B*15 B*38 C*03 C*12 

1075 SSO A*23 A*30 B*42 B*53 C*04 C*17 

1076 SSP A*11 A*26 B*08 B*35 C*04 C*07 

1077 SSO A*03 A*32 B*40 B*44 C*02 C*16 

1078 SSP A*02 A*30 B*44 B*81 C*16 C*18 

1079 SSO A*30 A*33 B*14 - C*08 - 

1080 SSO A*01 A*74 B*15 - C*02 C*03 

1081 SSP A*03 A*23 B*14 B*44 C*04 C*08 

1082 SSO A*01 A*23 B*38 B*50 C*06 C*12 

1084 SSO A*01 A*30 B*49 B*58 C*06 C*07 

1085 SSO A*02 - B*49 B*51 C*07 - 

1087 SSO A*11 A*24 B*08 B*52 C*07 C*15 

1088 SSO A*26 A*30 B*14 B*42 C*08 C*17 

1089 SSP A*11 A*32 B*08 B*53 C*06 C*07 

1090 SSP A*02 A*30 B*18 B*45 C*05 C*16 

1092 SSO A*03 A*68 B*35 B*47 C*04 C*06 

1093 SSO A*02 - B*15 B*35 C*04 C*07 

1094 SSO A*02 A*31 B*39 B*51 C*07 C*15 

1095 SSO A*11 - B*15 B*35 C*03 C*04 

1096 SSO A*02 A*30 B*07 B*44 C*05 C*07 

1097 SSO A*01 A*11 B*44 B*58 C*05 C*18 

1098 SSP A*03 A*26 B*27 B*57 C*01 C*18 

1099 SSO A*02 A*29 B*39 B*44 C*07 C*16 

1100 SSP A*03 A*11 B*35 B*41 C*04 C*17 

1102 SSP A*01 A*03 B*07 B*27 C*02 C*07 

1103 SSP A*01 A*02 B*35 B*57 C*04 C*06 

1104 SSO A*01 A*02 B*49 B*57 C*06 C*07 

1105 SSP A*02 A*29 B*15 B*27 C*01 C*03 

1106 SSP A*26 A*74 B*15 B*44 C*03 C*05 

1107 SSO A*02 - B*14 B*44 C*08 C*16 

1108 SSP A*01 A*02 B*15 B*51 C*07 C*14 

1109 SSP A*03 - B*15 B*49 C*03 C*07 

1110 SSP A*02 A*23 B*44 B*49 C*03 C*07 

1111 SSO A*03 A*24 B*07 - C*07 - 

1112 SSO A*11 A*23 B*15 B*35 C*03 - 

1113 SSO A*26 A*68 B*35 B*40 C*02 C*03 
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Continuação Tabela 4 

AMOSTRA TÉCNICA HLA-A* HLA-B* HLA-C* 

1114 SSO A*26 A*66 B*35 B*49 C*04 C*07 

1115 SSO A*33 A*68 B*44 B*49 C*03 C*04 

1116 SSO A*02 A*24 B*14 B*50 C*06 C*08 

1117 SSO A*24 A*30 B*08 B*41 C*03 C*07 

1118 SSO A*24 A*33 B*14 B*18 C*08 C*12 

1119 SSO A*32 A*69 B*14 B*15 C*07 C*08 

1120 SSO A*02 - B*15 B*44 C*04 C*15 

1121 SSO A*01 A*03 B*15 B*37 C*06 C*12 

1122 SSO A*02 A*26 B*51 - C*12 C*14 

1123 SSO A*01 A*30 B*14 B*57 C*06 C*08 

1124 SSO A*26 A*30 B*13 B*39 C*06 C*12 

1125 SSO A*11 A*68 B*15 B*55 C*03 C*14 

1126 SSO A*24 A*26 B*38 B*52 C*12 - 

1127 SSO A*11 A*24 B*14 B*35 C*02 - 

1128 SSO A*01 A*26 B*08 B*18 C*07 - 

1129 SSO A*02 A*24 B*18 B*51 C*07 C*14 

1130 SSO A*01 A*24 B*08 B*15 C*03 C*07 

1131 SSO A*02 A*32 B*08 B*44 C*05 C*07 

1132 SSO A*02 A*32 B*42 B*49 C*07 C*17 

1133 SSO A*24 A*26 B*15 B*44 C*03 C*05 

1134 SSO A*01 A*02 B*37 B*58 C*06 C*07 

1135 SSO A*02 A*24 B*14 B*18 C*08 C*18 

1136 SSO A*24 A*31 B*14 B*39 C*02 C*07 

1137 SSO A*02 A*36 B*40 B*53 C*04 C*15 

1138 SSO A*11 A*24 B*35 B*44 C*03 C*05 

1139 SSO A*02 A*11 B*49 B*58 C*07 C*07 

1140 SSO A*02 - B*27 B*44 C*02 C*16 

1141 SSO A*11 A*24 B*45 B*52 C*12 C*16 

1142 SSO A*02 A*23 B*35 B*45 C*04 C*16 

1143 SSO A*02 A*24 B*07 B*18 C*07 C*12 

1144 SSO A*02 A*24 B*15 - C*07 C*16 

1145 SSO A*03 A*23 B*35 B*44 C*04 - 

1146 SSO A*24 A*31 B*35 B*40 C*02 C*04 

1147 SSO A*02 A*29 B*44 B*58 C*07 C*16 

1148 SSO A*01 A*02 B*18 B*45 C*05 C*16 

1149 SSO A*24 A*26 B*08 B*38 C*07 C*12 

1150 SSO A*01 A*02 B*38 B*51 C*12 C*15 

1151 SSO A*24 A*68 B*15 - C*03 - 

1152 SSO A*02 A*24 B*15 B*41 C*03 C*16 

1153 SSO A*30 A*32 B*18 B*40 C*02 C*05 

1154 SSO A*03 A*34 B*15 B*44 C*04 C*16 

1155 SSO A*24 A*32 B*13 B*40 C*03 - 

1156 SSO A*02 A*24 B*27 B*49 C*01 C*05 

1158 SSO A*01 A*24 B*35 B*37 C*06 C*12 

1159 SSO A*23 A*66 B*37 B*58 C*06 - 

1160 SSO A*02 A*03 B*18 B*44 C*05 - 

1161 SSO A*02 A*30 B*18 B*57 C*05 C*06 

1162 SSO A*03 A*24 B*15 B*40 C*03 - 

1163 SSO A*01 A*32 B*38 B*49 C*07 C*12 

1164 SSO A*29 - B*18 B*44 C*12 C*16 

1165 SSO A*26 A*33 B*07 B*14 C*08 C*15 

1166 SSO A*24 A*32 B*35 B*51 C*04 C*14 
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Continuação Tabela 4 

AMOSTRA TÉCNICA HLA-A* HLA-B* HLA-C* 

1168 SSO A*02 - B*35 B*40 C*03 C*04 

1169 SSO A*02 - B*07 B*41 C*07 C*17 

1170 SSO A*02 - B*07 B*51 C*07 C*14 

1171 SSO A*02 A*32 B*14 B*48 C*04 C*08 

1172 SSO A*24 A*32 B*15 B*73 C*03 C*15 

1173 SSO A*26 A*68 B*15 B*57 C*03 C*06 

1174 SSO A*23 A*24 B*44 B*57 C*07 C*16 

1175 SSO A*02 A*68 B*39 B*48 C*04 C*07 

1176 SSO A*31 A*68 B*39 B*53 C*04 C*07 

1177 SSO A*31 A*68 B*15 B*35 C*03 C*04 

1178 SSO A*02 - B*44 B*51 C*05 C*15 

1179 SSO A*02 A*30 B*42 B*44 C*05 C*17 

1180 SSO A*31 A*68 B*45 B*48 C*04 C*06 

1181 SSO A*24 A*30 B*08 B*35 C*03 C*04 

1182 SSO A*02 A*33 B*15 B*40 C*03 - 

1183 SSO A*02 A*68 B*27 B*39 C*05 C*07 

1184 SSO A*24 A*68 B*14 B*18 C*05 C*08 

1185 SSO A*02 A*31 B*15 B*44 C*03 C*05 

1186 SSO A*02 A*32 B*07 B*15 C*03 C*07 

1187 SSO A*02 A*31 B*50 B*51 C*06 C*15 

1188 SSO A*03 A*29 B*07 B*41 C*15 C*17 

1189 SSO A*24 A*30 B*15 - C*01 C*03 

1190 SSO A*02 A*24 B*35 B*52 C*03 C*12 

1191 SSO A*24 A*68 B*15 B*40 C*03 - 

1192 SSO A*01 A*30 B*13 B*15 C*03 C*06 

1193 SSO A*02 A*31 B*40 B*51 C*03 C*15 

1194 SSO A*03 A*26 B*27 B*40 C*02 - 

2004 SSO A*23 - B*45 B*49 C*06 C*07 

2005 SSO A*02 A*11 B*39 B*58 C*07 C*12 

2006 SSO A*02 - B*07 B*35 C*04 C*07 

2008 SSO A*24 A*26 B*35 B*38 C*04 C*12 

2009 SSO A*01 A*29 B*08 B*44 C*07 C*16 

2010 SSO A*03 A*26 B*14 B*35 C*04 C*08 

2011 SSO A*01 A*24 B*18 B*49 C*07 C*12 

2012 SSO A*02 A*25 B*15 B*39 C*07 C*12 

2013 SSO A*01 A*33 B*14 B*37 C*06 C*08 

2014 SSO A*24 - B*39 B*44 C*02 C*07 

2015 SSO A*02 A*68 B*40 B*44 C*03 C*04 

2016 SSP A*02 A*11 B*35 B*44 C*04 C*16 

2017 SSP A*02 A*11 B*35 B*39 C*04 C*07 

2018 SSO A*02 - B*44 B*51 C*05 C*14 

2019 SSO A*02 A*33 B*51 B*58 C*01 C*03 

2020 SSO A*02 A*29 B*07 B*44 C*07 C*16 

2021 SSO A*02 - B*35 B*51 C*02 C*04 

2023 SSO A*02 A*25 B*18 B*58 C*06 C*12 

2024 SSO A*32 - B*07 B*35 C*04 C*07 

2025 SSO A*29 A*32 B*40 B*49 C*02 C*07 

2026 SSP A*01 A*02 B*18 B*51 C*02 C*05 

2027 SSO A*23 A*24 B*08 B*51 C*07 - 

2028 SSO A*02 A*23 B*35 B*45 C*04 C*16 

2029 SSO A*02 A*23 B*49 B*51 C*07 C*16 

2031 SSO A*24 A*30 B*08 B*35 C*03 C*04 
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Continuação Tabela 4 

AMOSTRA TÉCNICA HLA-A* HLA-B* HLA-C* 

2032 SSO A*01 A*24 B*08 B*35 C*07 C*12 

2033 SSO A*02 A*34 B*07 B*58 C*06 C*07 

2036 SSO A*03 A*24 B*14 B*15 C*03 C*08 

2037 SSO A*33 A*68 B*53 B*58 C*03 C*04 

2038 SSO A*01 A*11 B*51 B*57 C*06 C*15 

2039 SSO A*32 A*33 B*45 B*49 C*06 C*07 

2040 SSO A*01 A*03 B*07 B*35 C*04 C*07 

2041 SSO A*02 - B*35 B*50 C*04 C*06 

2042 SSO A*02 A*68 B*15 B*39 C*02 C*12 

2043 SSO A*02 A*23 B*35 B*41 C*03 C*08 

2044 SSO A*02 A*30 B*15 B*18 C*03 C*07 

2045 SSO A*11 A*24 B*35 B*55 C*03 C*04 

2046 SSO A*02 - B*15 B*35 C*04 - 

2047 SSO A*02 A*74 B*18 B*40 C*02 C*03 

2048 SSO A*02 A*11 B*44 B*50 C*04 C*06 

2049 SSO A*02 A*29 B*44 B*51 C*15 C*16 

2050 SSO A*01 A*24 B*08 B*40 C*07 C*15 

2051 SSO A*01 A*02 B*08 B*51 C*07 C*14 

2052 SSO A*02 A*24 B*18 B*35 C*04 C*07 

2053 SSO A*02 A*24 B*39 B*59 C*01 C*07 

2054 SSO A*03 - B*07 B*38 C*07 C*12 

2055 SSO A*31 A*33 B*44 - C*02 C*07 

2056 SSO A*01 A*01 B*38 B*39 C*12 - 

Legenda: (-), indica homozigose para o alelo expresso ou alelo não descrito. 

 
5.3.1. Demonstração da frequência dos alelos HLA-A, HLA-B, HLA-C na 
coorte estudada. 
 

Como podemos observar os alelos mais frequentes na população 

estudada foram: A*02 (46,5%), B*15 (18,9%), B*35 (21,9%) e B*44 (18,0 %), e 

C*07 (38,6%) e C*04 (25,0%). O presente estudo, entretanto, não teve como 

objetivo se configurar como um estudo populacional. Os alelos mais frequentes 

em todos os locus estão demonstrados na Figura 10A, 10B,e 10C 

respectivamente. 

As frequências dos alelos são relativas ao total de 228 participantes. A 

frequência foi analisada, excluindo os alelos que não apresentaram uma 

relevância significativa (menor que cinco casos expressando o alelo).  
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Figura 10 A- Frequência dos grupos alélicos do gene HLA- A 

 

              

Figura 10 B- Frequência dos grupos alélicos do gene HLA-B                  

 

Figura 10 C- Frequência dos grupos alélicos do gene HLA-C 
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Dos 228 indivíduos tipificados para os alelos HLA, encontramos 14% do 

haplótipo B*35/C*04. 

 

 

5.4. Correlação entre as variáveis laboratoriais (contagem de linfócitos T 

CD4+, CD8+ e Carga Viral) e os alelos HLA Classe I, locus A, B e C. 

 

Dos 228 indivíduos tipificados para os alelos HLA-A, HLA-B e HLA-C, 20 

foram excluídos desta análise. A análise dos demais demonstrou algum efeito 

protetor para progressão para AIDS no locus B em relação a carga viral 

(p=0,021) enquanto que para os alelos dos locus HLA-A e HLA-C nesta coorte 

estudada o valor de p não foi significativo; p>0,05 (Figuras 11,12 e13). 
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Figura 11. Análise comparativa entre os alelos HLA classe I locus A com 
as variáveis laboratoriais. 

 

 

       

 

o Pontos discrepantes 

      Pontos aberrantes 
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Figura 12. Análise comparativa entre os alelos HLA classe I, locus B, com 
as variáveis laboratoriais.  
 

 
 

 

 
o Pontos discrepantes 

      Pontos aberrantes 
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Figura 13. Análise comparativa entre os alelos HLA classe I locus C com 
as variáveis laboratoriais. 

 
 

 
 

 
o Pontos discrepantes 

      Pontos aberrantes 
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5.5. Comparação da contagem de linfócitos T CD4+ entre os indivíduos 
que expressam e não expressam o alelo HLA-B*57  

 

Dos 228 pacientes tipificados para o locus B do HLA, não foi possível 

correlacionar as variáveis laboratoriais em 20 casos, que foram excluídos por 

não preencher os critérios de inclusão para esta análise. Dos demais, 208 

indivíduos analisados para o locus B, 15 indivíduos (7,2%) expressam o alelo 

HLA-B*57. 

O alelo HLA-B*57 foi fortemente correlacionado com os indivíduos que 

apresentam melhores parâmetros laboratoriais. A presença do HLA-B*57 foi 

associada com níveis basais de linfócitos T CD4+, nível mínimo durante todo o 

seguimento e contagem mínima sem terapia antirretroviral estatisticamente 

maiores com valores de p significativos, p=0,043, p= 0,034 e p=0,036 quando 

comparados com os indivíduos que não expressam este alelo. Embora o valor 

de p não tenha sido significativo p=0,059 e p=0,060 observamos valores mais 

elevados de linfócitos T CD4+ máximos durante todo o seguimento e na 

ausência de terapia antirretroviral respectivamente quando comparados aos 

indivíduos que não expressam este alelo (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 63 

Figura 14. Comparação da contagem de linfócitos T CD4+ entre indivíduos que 
expressam e não expressam o alelo HLA-B*57  
 

 
 
Tabela 5: Comparação da contagem de linfócitos T CD4+ entre indivíduos que 
expressam e não expressam alelo HLA-B*57   

 

 
DP: Desvio Padrão, N: número de participantes da coorte 

 

A Tabela 5 demonstra que pacientes sem tratamento que expressam o 

alelo B*57 apresentam estatisticamente maiores níveis de linfócitos T CD4+ 

mínimos quando comparados com os indivíduos que não expressam este alelo 

(p=0, 036). Observam-se, também, valores mais elevados de linfócitos T CD4+  

máximos nos pacientes sem tratamento que expressam o alelo B*57, embora 

não apresente diferença estatisticamente significante (p=0, 060). 

o Pontos discrepantes 

      Pontos aberrantes 
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5.6. Comparação da contagem de linfócitos T CD8+ entre indivíduos que 

expressam e não expressam HLA-B*57. 

 

Em relação à contagem de linfócitos T CD8+, podemos observar uma 

contagem menor inicial, máxima e mínima durante todo o seguimento e mínimo 

sem terapia antirretroviral nos indivíduos que expressam o alelo HLA-B*57; p=0, 

030, p=0, 031, p=0, 041 e p=0, 013 respectivamente. Os valores máximos da 

contagem de linfócitos T CD8+ nos indivíduos sem terapia antirretroviral não 

mostraram diferença significante, p=0, 077, embora, as contagens sejam 

menores nos indivíduos que expressam o alelo HLA-B*57 (Figura 15). 
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Figura 15: Comparação da contagem de linfócitos T CD8+ entre indivíduos que 

expressam e não expressam o alelo HLA-B*57 

 

 
 

Tabela 6: Comparação da contagem de linfócitos T CD8+ entre indivíduos que 
expressam e não expressam o alelo HLA-B*57  

 

 
DP: desvio padrão, N: número de participantes da coorte 
 

 

 

 

 

o Pontos discrepantes 

      Pontos aberrantes 
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A Tabela 6 demonstra que os indivíduos que expressam o alelo HLA- 

B*57 apresentam menores níveis de CD8+ mínimos estatisticamente 

significante (p=0,013) quando comparados aos indivíduos que não expressam 

este alelo. Observam-se, também, valores menores de CD8+ máximos nos 

indivíduos sem tratamento, que expressam o alelo HLA B*57, porém não 

estatisticamente significativos (p=0, 077). 

 

5.7. Comparação do nível da carga viral entre indivíduos que expressam e 

não expressam o alelo HLA-B*57 

 

A presença do HLA B*57 demonstrou estar associada a níveis virêmicos 

menores quando comparado aos indivíduos que não expressam este alelo, na 

V1, durante todo seguimento com carga viral máxima menor, antes do 

tratamento antirretroviral com carga viral mínima e máxima menores; p=0, 001, 

p=<0, 001, p=0, 006 e p=<0, 001, respectivamente (Figura 16). 
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Figura 16: Comparação do nível da carga viral entre indivíduos que expressam e 

não expressam o alelo HLA-B*57 

 

 
 

 

 
Tabela 7 : Comparação do nível da carga viral entre indivíduos que expressam e 

não expressam o alelo HLA-B*57 

 

 
DP: desvio padrão, N: número de participantes da coorte 

 

A Tabela 7 demonstra que os indivíduos que possuem o alelo HLA-B*57 

sem tratamento apresentam cargas virais mínimas e máximas estatisticamente 

o Pontos discrepantes 



 
 

 68 

menores (p=0, 006 e p<0, 001 respectivamente), quando comparado aos 

indivíduos que não apresentam este alelo. 

 

5.8 Parâmetros laboratoriais de 15 indivíduos com alelo HLA B*57 

 

Dos 15 indivíduos que expressam o HLA-B*57, oito (53,3%) apresentaram-

se com a viremia menor que 400 cópias/ml na visita inicial (Grupo A) (limite de 

detecção do teste de carga viral ao início da coorte) na ausência de terapia 

antirretroviral e sete (46,6%) apresentaram-se com viremia maior que 400 

cópias/mL (Grupo B) (Tabela 8).  
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Tabela 8- Parâmetros laboratoriais de 15 indivíduos com alelo HLA-B*57. O 
primeiro grupo consiste naqueles com carga viral abaixo de 400 cópias/mL e o 
segundo com carga viral acima de 400 cópias/mL, na primeira visita. 
 

Legenda: V1 (Visita 1),  N (Não tratado), S (Em tratamento). 

 

Embora tenha sido demonstrada uma diferença significativa em relação à 

carga viral basal (p=0,0002) entre o grupo A e grupo B, a contagem linfócitos T 

CD4+, CD8+ não apresentou diferença significativa, (p=0,7984 e p=0,8785) 

respectivamente, confirmando que o alelo HLA-B*57 desempenha um papel 

protetor em pacientes recém infectados pelo HIV-1 (Figura 17). 

 

 

 
 

TRATADO LOCUS A LOCUS B LOCUS C V1 
CD4 

V1 
CD8 

V1 
CV 

Grupo A        

1034 N A*02, A*03 B*15:10, B*57:02 C*02, C*08 534 283 <400 

1060 N A*30, A*32 B*14:02, B*57:03 C*08, C*18 799 904 <400 

1073 N A*01, A*34 B*35:03, B*57:01 C*07, C*18 486 164 <400 

1098 N A*03, A*26 B*27:05, B*57:03 C*01, C*18 879 812 <400 

1103 N A*01, A*02 B*35:05, B*57:01 C*04, C*06 813 796 <400 

1123 N A*01, A*30 B*14:02, B*57:01 C*06,C*08 702 1116 <400 

1173 N A*26, A*68 B*15:20, B*57:01 C*03, C*06 839 830 <400 

1174 N A*23, A*24 B*44:03, B*57:03 C*07, C*16 404 784 <400 

        

    Mediana 751 804 <400 

    percentil 25% 522 659 <400 

    percentil 75% 820 849 <400 

        
Grupo B        

1010 N A*31, A*68 B*39:03, B*57:03 C*07, ------- 1422 877 3800 

1012 N A*01, A*32 B*14:01, B*57:01 C*07, C*08 910 633 6330 

1016 S A*02, ------- B*51, B*57:01 C*02, C*15 372 1049 426000 

1053 S A*01, A*68 B*07:02, B*57:01 C*06, C*07 198 503 24500 

1104 N A*01, A*02 B*49:01, B*57:01 C*06, C*07 451 593 51900 

1161 N A*02, A*30 B*18:01, B*57:01 C*05, C*06 1098 938 906 

2038 N A*01, A*11 B*51, B*57:01 C*06, C*15 698 589 5100 

        

    Mediana 698 633 6330 

    percentil 25% 412 591 4450 

    percentil 75% 1004 908 38200 
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Figura 17- Comparação entre as variáveis laboratoriais no grupo A e no 
grupo B que expressam o HLA-B57. 
 
 

 
 
 

5.8.1- Seguimento dos parâmetros laboratoriais dos grupos A e B 

 

Embora o grupo B tenha apresentado uma carga viral maior que 400 

cópias/mL, podemos observar neste estudo que os indivíduos que expressam o 

alelo HLA-B*57, mantêm os níveis da contagem de linfócitos T CD4+ e a carga 

viral durante todo o seguimento (Figura 18). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 71 

Figura 18- Curva de seguimento dos parâmetros laboratoriais dos grupos 

A e B. São apresentados os valores individuais históricos de linfócitos T 

CD4+, CD8+ e carga viral do HIV. No painel C, as linhas pontilhadas 

referem-se ao período em que dois participantes iniciaram tratamento 

antirretroviral, ambos pertencentes ao Grupo B. 
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5.9- Comparação entre os indivíduos que expressam os alelos HLA B*27, 
B*51,B*57 ou B*58 em relação à contagem de linfócitos T CD4+ , T CD8+ e 
carga viral 

 

A análise estatística não demonstrou valor significativo quando 

comparado indivíduos que expressam os alelos HLA-B*27, B*51, B*58 com 

indivíduos que não expressam estes alelos durante o seguimento destes 

pacientes e na ausência de tratamento antirretroviral, em relação ás variações 

laboratoriais, Linfócitos T CD4+, linfócitos T CD8+ e carga viral 

respectivamente, mesmo após a exclusão dos indivíduos que expressam HLA 

B*57. Esses dados sugerem que os alelos HLA-B*27, B*51 e B*58 não 

apresentaram nenhum efeito protetor contra progressão, ao menos nesta 

coorte.  

 

5.9.1- Comparação entre os indivíduos que expressam alelos HLA B*27, 
B*51, B*57 e B*58 em relação á carga viral basal  >400 e <400 cópias/ml 
 

 

Quando comparamos indivíduos que expressam os alelos HLA B*27, 

B*51, B*57 e B*58, com os indivíduos que não expressam estes alelos em 

relação á carga viral basal, podemos observar que os indivíduos HLA B*57 

apresentam mais cargas virais <400 cópias/mL quando comparados aos 

demais pacientes; p=0,001. Os demais alelos não resultaram em diferenças 

estatisticamente significantes; p=>0,05, sugerindo, que o HLA B*57 

desempenha um papel protetor contra a progressão para imunodeficiência 

(Tabela 9). 
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Tabela 9: Descrição da presença dos alelos B*27, B*51, B*57 e B*58 relacionado com 

carga viral .  

Alelo  
Carga Viral 

Total p 
<400 >=400 

n % n % 

HLA-B*27 

não expressa 26 13,2 171 86,8 197 

0,646 

expressa 2 18,2 9 81,8 11 

HLA-B*51 

não expressa 26 14,1 159 85,9 185 

0,746 

expressa 2 8,7 21 91,3 23 

HLA-B*57 

não expressa 20 10,4 173 89,6 193 

<0,001 

expressa 8 53,3 7 46,7 15 

HLA-B*58 

não expressa 27 14,1 165 85,9 192 

0,707 

expressa 1 6,3 15 93,8 16 

Total  28 13,5 180 86,5 208  

 
n: número de participantes da coorte 

 

5.10. Tipificação de alta definição dos alelos HLA-B*57 pela metodologia 

PCR-SSO Luminex  

 

Em virtude de alguns trabalhos demonstrarem diferença na resposta 

imunológica em indivíduos que expressam diferentes subtipos dos alelos HLA-

B*57, em relação á proteção e progressão rápida da doença pelo HIV-1, foi 

também objeto do nosso estudo esta análise. Nesta corte estudada, não 

encontramos diferença em relação ao melhor controle da viremia nos indivíduos 

HLA-B*57 de diferentes subtipos, p>0,05 (Tabela 10) embora o número de cada 

subtipo encontrado tenha sido pequeno. 
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Tabela 10: Comparação entre os subtipos de HLA-B*57 

Variável 
Subtipo 

alelo 
B*57 

Média DP Mediana Mínimo Máximo N p 

Linfócitos 
T CD4+ 
basal 

5701 657,8 275,5 700 198 1098 10 

0,626 5702 534,0  534 534 534 1 

5703 876,0 419,1 839 404 1422 4 

Linfócitos 
T CD8+ 
basal 

5701 721,1 284,3 714,5 164 1116 10 

0,299 5702 283,0  283 283 283 1 

5703 844,3 55,8 844,5 784 904 4 

Carga 
viral basal 

5701 51609,1 132583,3 3003 <400 426000 10 

0,287 5702 <400  <400 <400 <400 1 

5703 1175,8 1755,0 <400 <400 <400 4 

DP: Desvio padrão, N: número de participantes da coorte 

 

5.11. Análise de fatores aditivos 

 

5.11.1. Análise da expressão do alelo HLA-B*35 

 

Neste estudo, podemos observar a influência do alelo HLA B*35 na carga 

viral. Indivíduos que expressam o alelo HLA-B*35, demonstraram carga viral 

basal, máxima durante todo seguimento e até início do tratamento 

estatisticamente maior em relação aos indivíduos que não expressam este alelo 

p=0,049, p=0,016 e p=0,019 respectivamente, sugerindo que o alelo HLA-B*35 

está relacionado a desfechos desfavoráveis da infecção pelo HIV-1. (Tabela 

11). 
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Tabela 11. Descrição dos níveis de carga viral segundo a presença do alelo HLA-B*35  

 

 
DP: desvio padrão, N: número de participantes da coorte 

 

Na coorte estudada, encontramos um indivíduo expressando HLA-B*35 e 

HLA-B*57, (amostra 1103); porém não observamos influência do alelo HLA-

B*35 em relação ao alelo HLA-B*57. A carga viral inicial foi <400 cópias/mL.  

 

5.11.2 Comparação entre indivíduos homozigotos e heterozigotos 

 

Neste estudo, não foi encontrada diferença estatisticamente significante 

entre os indivíduos homozigotos e heterozigotos, nos locus A, B e C, 

relacionados com as variáveis laboratoriais de contagem de linfócitos T CD4+, 

CD8+ e carga viral (p=>0,05). Não foi encontrado nenhum caso de homozigoto 

para o alelo HLA-B*57. 

 

5.11.3 Análise do receptor CCR5  

 

Dos 15 indivíduos HLA-B*57, apenas dois apresentaram o fenótipo 

CCR5Δ32/CCR5, demonstrando, portanto, que este fator genético não interferiu 
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na análise da influência do alelo HLA-B*57 nos valores laboratoriais iniciais e 

nos indicadores de progressão para imunodeficiência.  
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6- DISCUSSÃO  

 

 

A investigação da distribuição e frequência dos alelos HLA em população 

saudável é importante para avaliar a participação destes genes na 

susceptibilidade e proteção contra doenças, para avaliar as origens genéticas 

das populações e essencial para realização de certos transplantes (144). O fato 

de termos analisado uma coorte infectada pelo HIV-1 também consistiu em 

oportunidade para uma análise da porcentagem dos alelos HLA encontrados 

com mais frequência nesta população. 

Até hoje, são disponíveis poucos estudos populacionais que descrevem 

a distribuição de alelos de HLA classe I no Estado de São Paulo. Donadi e 

colaboradores (145), avaliaram dois grupos, o primeiro (G1) constituído de 100 

indivíduos saudáveis, todos caucasóides, e o segundo (G2) com 257 doadores 

cadáveres de órgãos sólidos, ambos do interior do Estado de São Paulo. O 

HLA-A*02 foi o mais frequentemente encontrado, atingindo 46% em G1 e 50% 

em G2, o que está de acordo com a prevalência de 46,5% encontrada em 

nosso estudo. O alelo HLA-B*35 teve uma prevalência de 21,9% em nossa 

coorte, corroborado por estudo de prevalência alélica em diferentes etnias com 

617 indivíduos da cidade de São Paulo, onde a frequência do alelo HLA-B35 

estava aumentada (146).  

A frequência do alelo B*5701, em coorte de 517 indivíduos infectados 

pelo HIV-1 foi de 6,4% (33 dos 517 expressaram este alelo) em estudo 

realizado para pesquisa da associação deste alelo com hipersensibilidade ao 

Abacavir (147). Paul Terasaki e colaboradores, em 1998 identificaram uma 

frequência fenotípica de B*57 em 100 indivíduos mestiços de 12% (148).  

Em estudo realizado em colaboração com nosso grupo, a frequência do 

alelo B*5701 encontrada foi de 8% em uma coorte de 60 crianças brasileiras 

infectadas pelo HIV-1 (anexo página 93). 

Dados do NMPD (National Marrow Donor Program), apresentam a 

frequência do alelo B*5701 como 0,03832 em europeus, 0,00477 em africanos, 

0,02066 em asiáticos e 0,01176 em hispânicos, para o alelo B*5702 a 
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frequência é de 0,00038 em europeus,0,00415 em africanos, 0 em asiáticos e 

0,00025 em hispânicos, e para o alelo B*5703 a frequência é de 0,00032 em 

europeus, 0,03382 em africanos, 0 em asiáticos e 0,00675 em hispânicos (149). 

Podemos observar que o alelo B*57 não ocorre em frequência alta. 

Observando os dados do NMDP, a frequência do alelo B*5701 é maior em 

europeus e o alelo B*5703 em africanos. Em nosso estudo, a frequência foi 

7,2% para o alelo B*57 (16 de 228), sendo 10 indivíduos B*5701, 1 indivíduo 

B*5702 e 4 indivíduos B*5703. A etnia brasileira apresenta muita miscigenação 

e isto pode explicar o fato de termos a expressão do alelo B*5701 e B*5703, 

B*5701 mais presente na população européia e B*5703 mais presente na 

população africana, uma vez que temos a influência destas duas etnias em 

nossa população. O fato de não termos acesso aos dados demográficos em 

relação á etnia de todos os indivíduos não nos permite afirmar a herança 

genética. 

A investigação de alelos do sistema HLA relacionados com a 

patogenecidade do HIV-1 tem sido tema de muitos estudos atuais devido à sua 

importância para entender a resposta imunológica pelo hospedeiro e a 

fisiopatogenia da infecção pelo HIV-1. 

O sistema HLA, tem demonstrado ser um fator genético importante do 

hospedeiro em doenças infecciosas, doenças autoimunes e câncer, com 

associações com susceptibilidade ou resistência em mais de 50 doenças 

diferentes (150). O papel do sistema HLA na suscetibilidade por infecção viral 

foi descoberta primeiramente por Zinkernagel e Doherty, que determinaram que 

as células T CD8+ (citotóxicas) reconheciam o antígeno viral e a molécula do 

MHC (restrição do MHC) (151). O HLA classe I desempenha um papel na 

resposta imune e na destruição das células infectadas por vírus.  

Alguns alelos HLA classe I têm sido associados com menor progressão 

da infecção pelo HIV-1 para AIDS, incluindo A*23, A*25, A*26, A*32, A*68, B*27 

e B*57 (152). Isto está em desacordo com o encontrado na nossa coorte 

estudada, onde apenas o Locus B, especificamente o alelo HLA-B*57 
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apresentou forte associação com melhores parâmetros laboratoriais, incluindo 

níveis de carga viral  e contagem de linfócitos TCD4+ e CD8+. 

O sistema HLA tem sido associado à suscetibilidade ou resistência a 

diferentes viroses, e, há mais de dez anos, um grande número de estudos tem 

descrito a associação do HLA com a rápida ou lenta progressão para AIDS em 

infectados pelo HIV (135-137). Na infecção pelo HIV-1, indivíduos suscetíveis 

iniciam uma queda progressiva do sistema imune caracterizada por declínio dos 

linfócitos T CD4+, que resulta na imunodeficiência, infecções oportunísticas e 

morte na ausência de terapia antirretroviral.  Após a infecção primária, as 

respostas imune celular e humoral atuam para manter o vírus sob controle, mas 

muitas vezes o vírus consegue se evadir destas respostas. Há, entretanto, 

pessoas que não requerem tratamento e apresentam uma boa sobrevida 

apesar da infecção pelo HIV-1. Geralmente denominados long term non-

progressors (LNTP), estes indivíduos são muito importantes na análise 

imunogenética (99). Além disso, indivíduos em grupo de risco que foram 

expostos ao HIV-1, mas que não se tornaram infectados ou seus níveis de HIV-

1 não são detectáveis, são importantes como controles em estudos de 

associação. Existem muitos fatores que podem modular a variação clínica da 

doença pelo HIV-1 e o sistema HLA tem sido relacionado como influência crítica 

no curso clínico da infecção pelo HIV-1 (99,135,152). 

Alguns alelos HLA classe I foram descritos como associados a baixas 

cargas virais e à progressão lenta para doença, incluindo o HLA-B27 e o HLA-

B57 (135,136). Estudos recentes demonstraram que as pessoas com 

expressão de B57 apresentam com menor frequência os sintomas da infecção 

aguda pelo HIV e exibem um melhor controle na replicação viral a seguir à 

infecção aguda (131). Estes dados demonstram que os fatores genéticos do 

hospedeiro podem influenciar as manifestações clínicas da infecção aguda pelo 

HIV na progressão da doença. A associação entre o HLA-B27 e o HLA-B57 e o 

controle da infecção pelo HIV-1 foi pesquisada, quando células T específicas ao 

HIV-1 restritas a esses alelos HLA foram capazes de manter a proliferação após 

um período longo de infecção crônica. Isto demonstra que as células T CD8+ 
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específicas dos LTNP podem manter a capacidade proliferativa que é 

diretamente ligada a sua especificidade e restrita ao HLA, sugerindo que os 

alelos B27 e B57 possuem certa vantagem na proteção contra o HIV-1 (153). 

O HLA-B57 está fortemente associado à baixa progressão da doença em 

pacientes infectados. Indivíduos sem terapia antirretroviral que mantém viremia 

plasmática abaixo de 50 cópias/mL e contagem normal de linfócitos T CD4+, 

denominados controladores de elite, bloqueiam com sucesso os efeitos nocivos 

do HIV, através de mecanismo não completamente esclarecido. Mutações nos 

epitopos restritos ao HLA-B57 têm sido observadas, mas o significado delas 

ainda não é claro (102). 

Em nosso estudo, foi possível identificar associação do sistema HLA com 

a patogenicidade pelo HIV-1 em população brasileira o que corroborou com  

estudos desenvolvidos em outros países (99,135,137). Tais resultados têm 

importante implicação para o desenvolvimento de uma vacina anti-HIV. O 

presente estudo foi realizado com dados gerados a partir de uma coorte 

prospectiva em acompanhamento na cidade de São Paulo, e nos direciona para 

confirmação que o alelo B*57, está fortemente associado com uma baixa 

progressão para imunodeficiência após a infecção pelo HIV, na ausência de 

terapia antirretroviral em indivíduos com infecção recente, confirmando 

resultados encontrados por outros grupos de pesquisadores. O fato do grupo de 

indivíduos que expressam o alelo HLA-B*57 ser segregado em 2 grupos 

distintos pela carga viral inicial, <400 cópias/ml e >400 cópias/ml, sem diferença 

na contagem de linfócitos T CD4+, aponta para uma relação maior entre a 

presença desse alelo e o controle da viremia, mas não primordialmente como 

um meio de preservação direta de linfócitos T CD4+. Não foi possível avaliar o 

mecanismo pelo qual o sistema imune indica ser mais ativo nestes indivíduos. 

Sugerimos que está relacionado com a região imunogênica apresentada pelo 

HLA B*57. Este é o primeiro estudo em humanos que claramente identifica 

essas duas populações de indivíduos B*57 infectados pelo HIV-1. 

A infecção aguda pelo HIV-1 é uma síndrome muito heterogênea e os 

indivíduos que apresentam sintomas mais graves durante a infecção aguda 
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tendem a progredir mais rapidamente para a AIDS (113,114). Os fatores que 

influenciam esta associação entre a intensidade da síndrome e evolução da 

doença não são bem compreendidos. Nossos dados demonstram que o alelo 

B*57 tem um impacto significativo detectado logo após a infecção aguda. Este 

estudo também fornece uma evidência da ligação entre os alelos B*57 com 

melhor controle imunológico precoce da viremia e uma associação em longo 

prazo de infecção não progressiva ou de lenta progressão.  

Em alguns estudos, os alelos HLA-B57, HLA-B58 e HLA-B27 (153,154) 

foram descritos por estarem associados com a progressão lenta da doença. 

Os HLA-B57 e HLA-B58 apresentam fortes similaridades, e vários de 

seus subtipos estão associados com baixa progressão para doença em vários 

estudos (101,135-137). Os muitos epitopos apresentados por esses alelos são 

utilizados para explicar o controle da replicação do HIV-1 (155,156). Os 

linfócitos T citotóxicos (CTL) restritos a molécula B*57 podem ser detectados na 

infecção recente, sugerindo sua importância para limitar o inicio da replicação 

viral e conservar a função da resposta imune (113,131). Isto sugere que o 

epitopo pode limitar a viremia in vivo (107,138). Consequentemente, já que 

diferentes alelos de classe I que podem apresentar diferentes epitopos, 

diferentes HLAs poderão estar associados a efeitos semelhantes na progressão 

para doença. Como HLA-B57 e HLA-B58 apresentam sítios de ligação 

semelhantes, isto pode explicar como ambos estão associados com a baixa 

progressão da infecção pelo HIV-1 (95). O HLA-B63 detectado por meio 

sorológico inclui os alelos HLA-B*1516 e o HLA-B*1517. Através de eventos 

recombinantes, o HLA-B*1516 e o HLA-B*1517 adquiriram sequências similares 

ao HLA-B-57 e o HLA-B58, especialmente com a cadeia pesada alfa 1 (1) de 

classe I. Baseados em características comuns, os alelos HLA-B63 tem sido 

agrupados dentro dos subtipos de HLA-B58, juntos com HLA-B57 e HLA-B58 

(157,158).  

O alelo HLA-B63 também está associado à redução da carga viral em 

indivíduos cronicamente infectados e não tratados, demonstrando que os 

epitopos apresentados pelos alelos HLA-B57, HLA-B58 e HLA-B63 podem ter 
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um papel central na mediação do efeito benéfico associado a esses alelos. A 

capacidade do HLA-B57 e HLA-B58 apresentarem epitopos idênticos já foi 

demonstrada há alguns anos (139), porém os epitopos não apresentados pelo 

HLA-B57 são apresentados por subtipos de HLA-B58. A análise da sequência 

dos resíduos que formam a fenda do HLA-B*1516 sugere fortemente que 

epitopos do HLA-B57 podem ser acomodados no HLA-B*1516 (159,160).  

Goulder et al, testou a idéia que a resposta dos CTL restritos a moléculas 

HLA classe I que conferem proteção ao HIV-1, impõem forte pressão sobre a 

replicação viral. Como medida de pressão imposta pelos alelos HLA classe I, foi 

determinado o tamanho do epitopo associado em uma coorte de indivíduos 

europeus infectados pelo HIV-1. Os resultados deste estudo foram validados 

em uma segunda coorte de pacientes africanos, descrevendo epitopos chaves 

do HIV-1 restritos pelas moléculas HLA (B27, B57 e B51 em pacientes 

europeus e B*5703, B*5801 e B*8101 em pacientes africanos), onde foram 

mais frequentemente mutados em indivíduos apresentando moléculas HLA 

restritas. Foi concluído que moléculas HLA classe I impõem forte seleção a 

epitopos chaves do HIV-1, revelado pela frequente associação entre a resposta 

efetiva de células T e mutantes virais circulantes em pacientes (139). 

Na análise da associação entre os alelos HLA-B*27, HLA-B*51, HLA-

B*58, com a baixa progressão da infecção pelo HIV-1, indicado pela análise dos 

parâmetros laboratoriais, não encontramos influência destes alelos com 

melhores parâmetros laboratoriais fato que está em desacordo com resultados 

obtidos por outros estudos citados acima que relacionam estes alelos com um 

papel protetor para doença pelo HIV-1. Quando comparado os níveis de carga 

viral <400 cópias/mL e >400 cópias/mL, nos indivíduos que expressam os 

alelos HLA-B*27, HLA-B*51, HLA-B*57e HLA-B*58, podemos observar que 

apenas os indivíduos que expressam HLA-B*57 apresentam uma diferença 

estatisticamente significante em relação ao controle da viremia e dos níveis 

linfócitos T CD4+ e CD8+ (Tabela 9). 

Neste presente estudo, procuramos determinar o impacto da genética do 

sistema HLA classe I sobre a magnitude, extensão e manutenção do vírus a 
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uma resposta específica de linfócitos T CD8+ durante a infecção aguda. Os 

resultados obtidos demonstram que a expressão dos alelos B*57 podem estar 

associados significativamente com o controle da viremia e manutenção da 

contagem de linfócitos T CD4+ na infecção recente pelo HIV-1, e durante todo o 

seguimento desta coorte, mesmo quando comparamos a carga viral mínima e 

máxima até o tratamento, contagem de linfócitos T CD4+ e CD8+ (Figura 13, 

Gráficos 4 e 6). É interessante notar que em toda análise realizada o alelo HLA-

B*57 está associado com melhor controle da viremia e melhor contagem de 

linfócitos TCD4+ e CD8+. 

O fato de ter havido uma segregação consistente das amostras que 

expressam o alelo HLA-B*57 em dois grupos distintos: Grupo A: indivíduos que 

apresentaram carga viral basal <400 cópias/mL e Grupo B: indivíduos que 

apresentaram carga viral basal ≥400 cópias/mL, não interferiu nas contagens de 

linfócitos T CD4+ e CD8+. É interessante notar que as contagens de linfócitos T 

CD4+ se mantém elevadas mesmo nos indivíduos que apresentam carga viral 

mais alta, sugerindo que o efeito protetor pelo alelo HLA-B*57 pode ainda estar 

presente e 8 dos 15 indivíduos que expressam o HLA-B*57 foram capazes de 

controlar a replicação viral, na ausência de terapia antirretroviral em níveis <400 

cópias do RNA-HIV-1/mL de plasma (Tabela 8, Gráfico 7). A natureza deste 

efeito, portanto, pode também envolver outros mecanismos protetores, além do 

controle da viremia. 

A expressão dos alelos B*57 não é, por si só, suficiente para conferir 

uma proteção capaz de controlar espontaneamente a replicação do vírus a 

níveis abaixo do limite de detecção de carga viral. É possível, portanto, que a 

resposta observada nestes indivíduos pode ser o resultado de um segundo fator 

modificador da resposta que altera a resposta de linfócitos T CD8+ para 

favorecer a expansão dos clones. De qualquer forma, os acontecimentos no 

início da infecção pelo HIV-1 que podem formar uma resposta imune celular 

específica destes pacientes provavelmente fornecem mais informações 

importantes para uma restrição imune mediada. Estudos adicionais podem 

fornecer importantes informações sobre os mecanismos pelos quais o HIV-1 
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contorna a resposta imune celular de pacientes com doença progressiva e 

quais os parâmetros devem ser medidos para prever a capacidade de restrição 

da replicação do vírus. 

Outra hipótese é que as diferenças que levam ao efeito favorável do 

B*57 na infecção pode residir na capacidade das células T CD8+ mediar a 

citólise, secretando fatores supressivos. Acreditamos, entretanto, que esta 

hipótese ainda não pode ser confirmada com os dados atuais disponíveis de 

ensaios ex vivo e in vitro. 

Estudos têm demonstrado o papel central da resposta imune celular 

gerada durante a infecção aguda do HIV-1 no controle inicial da viremia e o 

estabelecimento de set point viral. A eficiência da resposta dos linfócitos T 

CD8+ ao HIV-1 pode ser comprometida pelas mutações virais que modificam os 

peptídeos que ligam ao complexo HLA. 

Estes conceitos sustentam a teoria existente de que as respostas 

protetoras mediadas por linfócitos T CD8+ resistem à mutação de escape (161). 

Se isso for confirmado, uma futura vacina envolveria a seleção daqueles 

peptídeos do HIV-1 que teriam a resistência máxima às mutações de escape. 

Para os alelos que oferecem uma resposta menos protetora, uma estratégia 

possível seria pesquisar proteínas do HIV-1 com tais características que fossem 

comuns, independente do genótipo de HLA do indivíduo infectado. Podemos 

sugerir que nenhum alelo HLA é verdadeiramente protetor ao HIV-1, por si só, 

embora o nosso e outros estudos tenham demonstrado o efeito protetor do 

HLA-B57 esta proteção deve estar relacionada a outros componentes da 

resposta imune. Alguns alelos HLA classe I são associados com a progressão 

lenta da doença, mas a contribuição relativa do alelo contra os sítios restritos 

para esta proteção relativa permanece obscura. 

Há um domínio do alelo HLA-B, visto em estudos imunológicos do HIV-1 

(162) que permite acumular evidência do funcionamento e do equilíbrio 

microbiológico (163, 164). Estes resultados sugerem que os alelos, dentro de 

um subtipo, sejam funcionalmente diferentes nos termos da interação HLA-

peptídeo, mesmo aqueles relacionados filogeneticamente e dentro do mesmo 
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genótipo. Os efeitos da seleção do alelo B*5701 e do alelo B*5703 são campo 

fértil para pesquisa da patogênese da infecção pelo HIV-1. As diferenças na 

progressão da doença associadas com o alelo B58 (162) e os subtipos HLA-

B35(100) sugerem que a variação alélica do sistema HLA, em particular o alelo 

HLA-B, tenha uma base evolucionária funcional. Consequentemente, é 

importante elucidar as respostas das células T qualitativas relacionadas aos 

diferentes subtipos dos alelos HLA. 

A resposta restrita das células T CD8+ ao HIV-1 ligada às moléculas de 

B*5701 e B*5703, que diferem por dois aminoácidos, demonstrou que ambos 

estão associados com a resposta dominante do mesmo epitopo do HIV-1 Gag 

KF11 (KAFSPEVIP). Quando este epitopo é apresentado pela molécula HLA-

B*5701, é induzida uma conformação nos TCR que é altamente conservada em 

certos indivíduos que reconhecem epitopos virais variantes, raramente 

associados com escape mutacional. Em contraste, quando o KF11 apresentado 

pela molécula B*5703 a indução é totalmente diferente, demonstrando a 

influência dos subtipos dos alelos HLA na seleção de TCR e indicam que a 

grande diversidade nos TCRs não é um pré-requisito para a prevenção da 

mutação viral (165). 

A convergência de ascendências africanas, européias, asiáticas e dos 

ameríndios na população brasileira reúne uma diversidade de alelos HLA 

através das linhagens alélicas múltiplas. Este tipo de amostragem da 

população, com a verificação baseada especificamente na raça e etnia e 

diversidade do sistema HLA consiste em uma ótima oportunidade para 

identificar uma vacina candidata contra o HIV-1. Mesmo com as distribuições 

diferentes dos alelos HLA nesta coorte, o enriquecimento estatístico significativo 

dos alelos B*57:01/57:02/57:03 associado com a progressão mais lenta da 

doença HIV-1 foi um achado notável e serviria de evidência para um estudo 

mais aprofundado da infecção pelo HIV-1 como uma influência seletiva na 

frequência de certos alelos do sistema HLA em uma população. 

O fato de em nosso estudo encontrarmos um número pequeno de 

indivíduos que expressam os alelos B*57:01, 57:02 e 57:03 não nos permite 
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correlacionar com diferenças entre os subtipos de B*57 com efeito protetor para 

doença pelo HIV-1. É necessário, contudo, um número maior de indivíduos que 

expressam estes subtipos para uma análise comparativa, embora nossa análise 

estatística não tenha demonstrado valor significativo entre estes diferentes 

subtipos. 

Estudos sugerem que os alelos HLA classe I têm influência na 

velocidade de progressão e que a força dos alelos protetores são comparáveis 

ao efeito protetor dos receptores CCR532 (166). Os homozigotos para esta 

deleção de 32 pares de bases (CCR532) não expressam o receptor de 

superfície celular e só podem ser infectados com estirpes de vírus que sejam 

capazes de usar outros co-receptores tais como CXCR4. O fato de que os 

alelos de CCR532 e algum HLA terem efeitos protetores independentes 

refletem a dualidade de sua ação na expansão viral: o primeiro limitando a 

replicação pela disponibilidade diminuída do co-receptor e o segunda levando a 

uma resposta imune celular mais eficiente contra o HIV-1. Isto está de acordo 

com o resultado obtido neste estudo, onde podemos observar que apenas dois 

indivíduos foram heterozigotos para o fenótipo CCR532 entre os 15 indivíduos 

que expressam B*57, sugerindo ausência de associação entre os dois fatores 

genéticos. 

Em análise adicional, identificamos a associação do alelo HLA-B*35 com 

maior carga viral sugerindo que o alelo HLA-B*35 está relacionado com 

progressão para AIDS. Este resultado está de acordo com estudos que têm 

sido realizados que associam o alelo HLA-B*35 com progressão mais rápida 

para doença pelo HIV-1 (57,135). O alelo C*04 foi associado à rápida 

progressão devido ao forte desequilíbrio de ligação com HLA-B*35 em estudos 

que analisaram estes dois alelos (57,135). Embora não tenha sido objetivo 

principal, nosso estudo corrobora estes resultados, indicando uma frequência 

de 14% de desequilíbrio de ligação do alelo HLA-B*35 e C*04 nesta coorte 

analisada. 

Pudemos também colaborar com um estudo de caso, onde o indivíduo 

após um mês de exposição ao HIV-1, manifestou pneumonia por Pneumocystis 
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jiroveci e a contagem de linfócitos T CD4+ foi abaixo de 200 cels./L por três 

meses consecutivos. A terapia antirretroviral foi introduzida, e o teste de 

resistência genotípica não identificou nenhuma mutação do vírus. A contagem 

de linfócitos T CD4+ atingiu contagem acima de 200 céls/L após seis meses. A 

tipificação do HLA Classe I foi realizada e os alelos identificados foram A*23, 

24, B*1503,35, C*02,04, corroborando com achados que descrevem o HLA-

B*35, associado ao C*04 em desequilíbrio de ligação, relacionado á rápida 

progressão para imunodeficiência (Página 94). 

A homozigose do sistema HLA pode diminuir o número de epítopos virais 

os quais poderiam ser alvo para os CTls. A homozigose do alelos HLA da 

classe I e especialmente dois locus apresentando homozigose parece estar 

associado com progressão para AIDS como reportado em estudos, incluindo 

homossexuais caucasianos, americanos e europeus, mulheres heterossexuais 

africanas e coortes de grupos de risco (176). A manutenção da variabilidade 

genética parece ser uma vantagem contra agentes patógenos, e a heterozigose 

do sistema HLA pode desempenhar um papel maior no combate de doenças 

infecciosas. 

Embora, estudo realizado tenha correlacionado à sobrevida de 

caucasianos portadores do HIV-1 á heterozigose completa para os locus do 

sistema HLA, não encontramos diferença estatisticamente significativa entre 

indivíduos homozigotos e heterozigotos para os alelos HLA-A, HLA-B e HLA-C, 

em relação á melhores parâmetros laboratoriais. O fato de não termos 

encontrado esta associação pode ser devido á ausência de homozigose 

completa dos alelos HLA classe I. 
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7. CONCLUSÕES 

 

1- O alelo HLA-B*57 está associado à proteção contra marcadores de 

progressão para AIDS em indivíduos recém infectados pelo HIV-1, tanto em 

amostras iniciais, quanto durante o seguimento desta coorte. Os marcadores 

incluem menor carga viral, maiores níveis de linfócitos T CD4+ e menor nível de 

linfócitos T CD8+.  

 

2- O efeito protetor contra progressão para AIDS não foi detectado em 

associação a outros alelos de HLA analisados. 

 

3- Entre os indivíduos HLA-B*57 identificamos dois grupos bastante 

distintos, o primeiro favorecido com níveis de viremia muito baixos (<400 

cópias/mL) e o segundo com viremia mais alta (>400 cópias/mL), comparável 

ao restante da coorte. Não foi detectada diferença na contagem de linfócitos T 

CD4+ ou CD8+ entre os dois grupos. 

 
4- O alelo HLA-B*35 indica estar relacionado com maior nível de carga 

viral em indivíduos recém infectados pelo HIV-1 à um progressão mais rápida 

para doença pelo HIV-1, conforme o parâmetros laboratoriais. 

 

5- Não detectamos influência da frequência do genótipo heterozigoto 

CCR5/CCR5Δ32 nos indivíduos HLA-B*57 em relação aos níveis de linfócitos T 

CD4+ e carga viral do HIV. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo I. Aprovação do Comitê de Ética do HC-FMUSP (CAPPESQ) 
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Anexo II. Poster: Distribution of HLA Class I alleles and CCR5 genotypes in 

Brazilian HIV-1 infected children. 
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Anexo III. Artigo Ciêntífico: Acute HIV infection with rapid progression to AIDS 
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Anexo IV-  Artigo Científico 

HLA B*57 and recent HIV infection: laboratory 

characteristics and impact on viral control 
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ABSTRACT (182 words) 

 

Introduction:  After HIV-1 infection, a priviledged group of subjects control viral 

replication to low levels, without the use of antiretroviral drugs. Some HLA alleles are 

associated with this control and to slower progression to immunodeficiency, especially 

the HLA-B*57. Objectives:  The aim of this study was to confirm the association of 

HLA-B*57 with viral control in recently HIV-1-infected subjects.  Patients and 

Methods:  A cohort of 228 recently HIV-1-infected subjects was evaluated for CD4+, 

CD8+ T cell counts, viral loads, and HLA typing  .Results:  Of those, 15 (7.2%) were 

HLA-B*57. This genotype was strongly correlated with favorable laboratory outcomes. 

HLA-B*57 subjects presented higher CD4+ T cell counts (p=0.043) and lower viral 

loads at the baseline visit (p=0.001).  Eight (53.3%) out of 15 HLA-B*57 subjects 

presented undetectable viral load at the baseline visit (Group A) and seven (46.6%) had 

detectable viremia (Group B).  However, the CD4+ T cell counts were not different 

between the two groups.  Conclusions:  These results confirms the protective association 

of HLA-B*57 allele with better laboratory outcomes in HIV-1 infection, demonstrated 

by better CD4+ T cell counts and lower viral loads. Nevertheless, different profiles may 

exist within this group of subjects. The diverse viral control in such subjects may help 

better understand the pathogenesis of HIV-1 infection. 
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INTRODUCTION 

 

HLA-B57 has been shown to be strongly associated with slow disease progression in 

human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1). Rare HIV-1 infected individuals, 

termed long-term nonprogressors (LTNPs), maintain stable and/or low plasma viral load 

and normal CD4+ T cells counts without therapy for longer time (1,2) another privileged 

group, the elite controllers, seem to control viral replication to very low levels, despite 

the use of antiretroviral drugs (1).  In both groups, HIV-1 induces to a vigorous and 

effective immune response to the virus antigens, which is unfortunately not the case for 

the majority of HIV-infected subjects. . Because CD8+ T cell responses are widely 

detected in such individuals, class I major histocompatibility complex (MHC) pathway 

has been long thought as a one of the key mechanisms for virus control.  Among the 

several evidences, the association of better disease outcome and human leukocyte 

antigen (HLA) heterozygosity strongly suggested that the breath of class I MHC-

mediated responses is important for the host (3). 

Some HLA alleles have been described to be associated with lower HIV viral loads and 

with slower progression to immunodeficiency, such as B27 and B*57 (4,5). Acute HIV 

infection in B*57 patients are also less likely to present symptoms and better control 

viral replication after acute phase (6). On the other side of the spectrum, B35 positive 

individuals seem to progress faster to disease (3). 

The mechanisms governing the protection induced by MHC pathway remains to be 

determined.  It has been suggested that HLA molecules directly interfere in viral 

replication (7), although more studies are warranted to confirm this hypothesis. 

The aims of this study was to address how HLA B*57 interferes with disease 

progression in a cohort of recently HIV-1-infected subjects and better characterize this 

group of individuals.  We were able to identify two distinct groups of subjects: the first 

who successfully control HIV replication and the second who presents with detectable 

viremia.  The identification of such groups provides a unique fertile ground to 

investigate the details of cellular immune control of HIV and the pathogenesis of disease 

progression. 

 



 
 

 102 

PATIENTS AND METHODS 

 

In this prospective study, 228 recently HIV-1-infected, antiretroviral naïve subjects were 

evaluated. All patients were enrolled as a part of the prospective cohort of recently HIV-

1-infected subjects, after providing Institutional Review Board-approved written 

informed consent.  The recently HIV-1-infected patients were identified by the Serologic 

Testing Algorithm for Recent HIV Seroconversion (STARHS) (8,9). 

Laboratory exams were performed in every 3-4 months after the initial clinical 

appointment. The initiation of treatment followed the Ministry of Health Guidelines for 

HIV therapy in Brazil (10). The patients were tested for clinical and virological status as 

well as the presence of others coinfections at enrollment and after one year of follow up.  

Age, gender, race, transmission route, and laboratory data were obtained as previously 

described  

CD4+ and CD8+ T cell counts were performed using a lymphocyte marking technique 

with CD3, CD4, and CD8 conjugated monoclonal antibodies (TriTest, BD Biosciences, 

San Diego, California, USA).  The plasma RNA measurements were performed using 

the Amplicor HIV-1 Monitor test, version 1.5 (Roche Diagnostics, Indianapolis, IN, 

USA) until January 2007, which was subsequently replaced by the branched DNA 

(bDNA) assay (Versant® - bDNA HIV-1 RNA 3.0 ASSAY, Bayer Health Care LLC 

Tarrytown, NY).  Both were performed according to manufacturer’s protocols.  

Genomic DNA extraction was performed using QIAamp® DNA Blood Kit (QIAGEN), 

following manufacturers’ instructions.  HLA typing was carried out either by SSP, using 

the SSP Uni tray kit (Pel Freez, Brown Deer, Wisconsin, USA) or by PCR-SSOP, using 

the LABType SSO kit (One Lambda, Inc., Canoga Park, California, USA).  Both kits 

were used following the manufacturers’ instructions. 

All baseline plasma samples were also tested for the presence of E2 antibodies against 

GBV-C envelope glycoprotein E2 and the presence of GBV-C RNA in plasma was 

determined by a GBV-C-specific nested reverse-transcriptase-polymerase-chain-reaction 

assay and GBV-C viral load was determined by real-time PCR, as previously described 

(11).  The evaluation was performed after HIV seroconversion in order to establish the 
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prevalence of GBV-C infection near the time of HIV seroconversion and after one year 

of enrollment (12). 

Viral load, CD4+ and CD8+ T cells were defined as variables at baseline, as well as 

their zenith and nadir values throughout each participant’s follow-up, until initiation of 

antiretrovirals when applicable. Each allele was analyzed for all the laboratory variables 

and compared using Mann-Whitney non-parametric test.  Viral loads were also 

categorized as <400 or >400 copies/ml for allele associations using Fisher exact test.  

Significant differences were considered when p<0.05. 
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RESULTS 

 

Out of 228 subjects included in this cohort, 208 (91.6%) were men, 194 (85.5%) of 

whom reported practicing sex with men.  Almost half declared themselves as Caucasians 

(125, 55.0%), the median age was 32 years-old (range, 18 to 70), and all participants 

reported HIV acquisition via sexual practices.  The demographic and laboratory findings 

are summarized in Table 1.  Twenty participants were excluded from the analyses of 

HLA associations to disease progression because the baseline CD4+ T cell count or viral 

load was not available at baseline.  The baseline laboratory findings are also described in 

Table 1, compatible to what would be expected in recently infected subjects. 

The allele B*57 was detected in 7.2% of the subjects, who presented lower HIV viral 

load values, either the zenith or the nadir values in their follow-up (p=0.006 and 

p<0.001, respectively), when compared to those who did not have this allele (Table 2).  

Like HIV viral loads, nadir CD4+ T lymphocyte counts were higher in B*57 subjects 

(p=0.036), although the zenith values were not significantly higher (p=0.060, Table 3).  

The nadir CD8+ T lymphocyte values were lower in B*57 subjects (p=0.013), but, 

again, no significant differences were noted in the zenith values (p=0.077, Table 4).   

We further investigated the influence of other alleles besides B*57.  As shown in Table 

5, no influence in HIV viral load was detected when other alleles previously associated 

with protection against disease progression were evaluated, such as B27, B51, and B58. 

We could clearly identify two distinct groups of HLA B*57 subjects at baseline.  As 

demonstrated in Table 6, eight (53.3%) out of 15 subjects (Group A) had viral loads 

<400 copies of HIV-RNA/ml, whereas seven (46.6%) had >400 copies of HIV-RNA/ml 

(Group B), which resulted in a significant difference between the two groups 

(p=0.0002).  On the other hand, no difference was observed in CD4+ or CD8+ T cell 

counts at baseline comparing the two groups (p=0.7984 and p=0.8785, respectively).  

The laboratory profile comparing the two groups is shown in Figure 1. 
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DISCUSSION 

 

In this study, we aimed at determining the impact of HLA B*57 in a cohort of recently 

HIV-1-infected subjects.  Our data confirmed previous observations that this genotype is 

associated with a favorable effect in disease pathogenesis (1,2,4-6).  By showing a lower 

early HIV viral load and higher historical values in subjects prior to initiation of 

antiretroviral therapy, we speculate the main effect of such association is related to 

better control of HIV replication.  Nevertheless, a favorable effect was also detected in 

CD4+ T lymphocyte counts, but at a lesser extent than what was seen in HIV viral load. 

To ascertain the independency of such effect, we have also addressed potential influence 

of other HLA alleles in the cohort’s outcomes, especially those belonging to the 

serological Bw4 motif.  No association was observed when we analyzed B*27, B*51, 

and B*58, the latter closely related to B*57 (13). In fact, B*57 and B*58 present several 

resemblances, including their preferred binding peptides (14-16), leading to the 

hypothesis that other mechanisms may be involved in the B*57 protection phenotype.  

In fact, CD8+ T cells restricted to B*57 are readily detected in recent infection, which 

suggests that cellular immune response is involved in early viral control (17). 

The protection association of B*57 and HIV viral control seems to be variable.  As 

demonstrated in Table 6, two quite distinct groups of subjects were identified, the first 

with outstanding control of viral replication, fitting the definition of elite controllers, and 

the second group who allows viral replication.  It is not clear why distinct outcomes are 

seen in B*57 subjects who acquire HIV infection. 

The first possibility could be related to the allele subtype.  Yu et al. have explored how 

B*5701 and B*5703, despite a difference in two aminoacids, present the same dominant 

Gag KAFSPEVIPMF peptide (KF11), but with distinct TCR beta-chain repertoire 

heterogeneity, which results in less effective response by B*5703 (18).  Therefore, one 

can speculate that specific B*57 subtypes could carry the protective effect.  However, as 

seen in Table 6, we could not identify an enrichment of B*57:01 genotype in the 

controllers’ group to confirm this hypothesis; on the contrary, no particular subtype 

distribution pattern could be detected. 
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The second possibility is that the B*57 allele could only constitute a particular 

haplotype.  Due to the limited number of subjects in our cohort, in particular those who 

are B*57 positive, we could not further explore this hypothesis.  Population based 

studies or combinations of different cohorts of HIV-infected subjects may be required 

for such analyses. 

The third possibility could involve other factor that, in combination with B*57, may lead 

to better disease outcome.  This could involve, but are not limited to, antigen 

intracellular processing mechanisms, antigen presentation pathways, recognition by the 

T cell receptor, and cross-stimulation of NK cells through HLA and KIR receptors 

interactions (19-21) Unfortunately, we did not have access to the KIR genetic typing 

from our B*57 subjects to evaluate potential HLA and KIR interactions. 
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CONCLUSIONS 

 

In this report, we were able to confirm the association between HLA B*57 and better 

laboratory outcomes in HIV-1 infection.  This is the first description of B*57 frequency 

in a population of HIV-1-infected subjects, at 7.2%.  The presence of this allele was 

associated with lower HIV viral loads and higher CD4+ T cell counts and lower CD8+ T 

cell counts, the latter potentially reflecting lower cell activation status.  Two distinct 

groups of subjects were identified at baseline: the first with viremia control and the 

second with detectable viral replication.  Surprisingly, no difference was observed in the 

levels of CD4+ T cell counts between the two groups.  This finding reflect that other 

factors may play a role in the protective role of B*57, which remain to be determined. 
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Table 1: Demographic and laboratory characteristics at baseline of the study participants 

. 

 Total Percentage Median IQR*** 25%-75% 

Gender 

- Male 

- Female 

 

209 

19 

 

91.6 

8.4 

 

 

 

 

Ethnicity 

- Caucasian 

- Mullato 

- Black 

- Other * 

 

126 

44 

15 

43 

 

55.0 

19.4 

6.6 

19.0 

  

Route of acquisition 

- MSM ** 

- Heterosexual 

 

195 

33 

 

85.5 

14.5 

  

Age (years)   30.8 24.8 - 36.3 

CD4+ T lymphocytes (cells/µl) 520 402 - 698 

CD8+ T lymphocytes (cells/µl) 912 631 - 1199 

Viral load  

- HIV-RNA copies/ml 

- log10 

 

20300 

4.3 

 

3875 - 64076 

3.6 - 4.8 

* Indian descendents, Asia descents, multirracial  

** MSM: men who have sex with men 

*** IQR: interquartile range 
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Table 2.  Presence or absence of B*57 allele was analyzed for the levels of viral load 

during the subjects’ follow-up, before initiation of antiretroviral therapy. 

 

 B*57 Mean SD* Median Minimum Maximum n p 

Nadir 

viral 

load 

Negative  29481.24 90047.65 3247 49 70400 193 

0.006 
Positive 4368.53 10103.24 139 49 33100 15 

Zenith 

viral 

load 

Negative  109431.27 139636.57 52500 399 704000 193 

<0.001 
Positive 68096.87 149400.48 2756 105 437000 15 

* SD: standard deviation 
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Table 3.  Presence or absence of B*57 allele was analyzed for the levels of CD4+ T 

lymphocyte counts during the subjects’ follow-up, before initiation of antiretroviral 

therapy. 

 

 B*57 Mean SD* Median Minimum Maximum n p 

Nadir 

viral 

load 

Negative  327.89 145.90 289 7 876 193 

0.036 
Positive 449.80 231.60 434 172 1055 15 

Zenith 

viral 

load 

Negative  727.19 284.85 684 128 2449 193 

0.060 
Positive 908.73 423.70 942 372 2147 15 

* SD: standard deviation. 
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Table 4. Presence or absence of B*57 allele was analyzed for the levels of CD8+ T 

lymphocyte counts during the subjects’ follow-up, before initiation of antiretroviral 

therapy 

 

 B*57 Mean SD* Median Minimum Maximum n p 

Nadir 

viral 

load 

Negative  720.03 492.89 646 106 4358 193 

0.013 
Positive 482.73 174.85 503 164 747 15 

Zenith 

viral 

load 

Negative  1391.47 796.18 1189 106 4680 193 

0.077 
Positive 1017.07 370.65 1009 360 1527 15 

* SD: standard deviation 
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Table 5. Association between HIV viral load at baseline and different HLA-Bw4 alleles. 

 

HLA 

allele 

HLA 

status 

HIV-RNA viral load n p value 

<400 copies/ml ≥400 copies/ml 

n % n % 

B*27 
Negative 26 13.2 171 86.8 197 

0.646 
Positive 2 18.2 9 81.8 11 

B*51 
Negative 26 14.1 159 85.9 185 

0.746 
Positive 2 8.7 21 91.3 23 

B*57 
Negative 20 10.4 173 89.6 193 

<0.0001 
Positive 8 53.3 7 46.7 15 

B*58 
Negative 27 14.1 165 85.9 192 

0.707 
Positive 1 6.3 15 93.8 16 

Total  28 13.5 180 86.5 208  
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Table 6.  Laboratory characteristics of two distinct groups of B*57 subjects.  Group A 

successfully controlled viral replication, whereas Group B had detectable HIV viral load 

at baseline B*57 alleles were typed at four digits resolution. 

 

 Treated HLA Baseline 
CD4+ T 

cells 

Baseline 
CD8+ T 

cells 

Baseline 
HIV-RNA 
viral load Locus A Locus B Locus C 

Group A        

1034 No A*02, A*03 B*15:10, B*57:02 C*02, C*08 534 283 <400 

1060 No A*30, A*32 B*14:02, B*57:03 C*08, C*18 799 904 <400 

1073 No A*01, A*34 B*35:03, B*57:01 C*07, C*18 486 164 <400 

1098 No A*03, A*26 B*27:05, B*57:03 C*01, C*18 879 812 <400 

1103 No A*01, A*02 B*35:05, B*57:01 C*04, C*06 813 796 <400 

1123 No A*01, A*30 B*14:02, B*57:01 C*06,C*08 702 1116 <400 

1173 No A*26, A*68 B*15:20, B*57:01 C*03, C*06 839 830 <400 

1174 No A*23, A*24 B*44:03, B*57:03 C*07, C*16 404 784 <400 

    Median 751 804 <400 

    Percentile 25% 522 659 <400 

    Percentile 75% 820 849 <400 

Group B        

1010 No A*31, A*68 B*39:03, B*57:03 C*07, ------- 1422 877 3800 

1012 No A*01, A*32 B*14:01, B*57:01 C*07, C*08 910 633 6330 

1016 Yes A*02, ------- B*51, B*57:01 C*02, C*15 372 1049 426000 

1053 Yes A*01, A*68 B*07:02, B*57:01 C*06, C*07 198 503 24500 

1104 No A*01, A*02 B*49:01, B*57:01 C*06, C*07 451 593 51900 

1161 No A*02, A*30 B*18:01, B*57:01 C*05, C*06 1098 938 906 

2038 No A*01, A*11 B*51, B*57:01 C*06, C*15 698 589 5100 

    Median 698 633 6330 

    Percentile 25% 412 591 4450 

    Percentile 75% 1004 908 38200 
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Figure 1:  Follow-up cohort B*57 

Figure Legends 

 

Figure 1: The laboratory follow-up of HLA B*57 subjects is shown for (A) CD4+ T cell 

counts, (B) CD8+ T cell counts, and (C) HIV-RNA viral load.  The subjects are divided 

into two groups based on their baseline HIV-RNA viral loads: Group A (green lines) 

baseline viral loads were <400 HIV-RNA copies/ml, whereas Group B (red lines) 

subjects presented with >400 HIV-RNA copies/ml.  In panel C, viral loads in two 

participants, 1016 and 1053 (both in Group B), are represented in dashed lines when 

they were put on antiretroviral therapy.  Patient 1010 is highlighted in panel A because 

he is HTLV-coinfected.  Two patients from Group B (1016 and 1053) started on 

antiretrovirals and their lines are converted in dashed lines upon initiation of therapy. 
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