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viral ainda associado a RI, MA, IN e Vrp é transportado para o núcleo, onde é integrado por 

acção da IN no genoma da célula hospedeira.  

 A síntese de transcritos de mRNA com cauda de poli-A a 3’ e cap a 5’ é regulada por 

factores celulares e virais. A LTR a 5’ do provírus inclui um promotor, elementos activadores 

e o Elemento de Resposta à Transactivação (o qual é utilizado pela Tat para aumentar a 

eficiência de transcrição). Da transcrição resultam inicialmente mRNA que sofreram 

múltiplos splicings. Estes mRNA são depois traduzidos no citoplasma dando origem às 

proteínas reguladoras Tat, Rev e Nef. Uma vez que a Rev tem uma acção anti-splicing, 

serão produzidos mRNA longos que são o resultado de menos eventos de splicing. Estes 

podem depois ser exportados para o citoplasma num processo dependente da Rev, onde 

são traduzidos dando origem aos percursores da Gag e Gag-Pol, ou podem ser 

encapsidados na partícula viral (Frankel and Young, 1998). 

 A glicoproteína precursora Env é sintetizada em ribossomas associados ao RE. 

Depois de sofrer modificações pós-transducionais ao nível do Golgi e do RE, a Env é 

encaminhada para a membrana celular. As poliproteínas Gag e Gag-pol são traduzidas no 

citoplasma e encaminhadas para a membrana onde vão interagir com a cauda 

citoplasmática da glicoproteína transmembranar (gp41) (Dorfman et al., 1994). Junto à 

membrana celular começam a reunir-se os precursores Env, Gag e Gag-Pol. O RNA 

genómico é transportado até ao local de montagem por uma interacção específica entre a 

região 5’ do gene gag (sinal de empacotamento (ψ)) e a NC dos percursores Gag e Gag-Pol 

(Tang et al., 1999). O processo de montagem e gemulação das partículas virais dá-se à 

medida que a Gag e Gag-Pol encapsidam o genoma viral e as restantes proteínas virais.  

 O último passo para a formação de viriões capazes de infectar outra célula é a 

maturação. Esta ocorre já fora da célula e consiste no processamento proteolítico da Gag e 

Gag-Pol pela PR, levando à formação do core e à activação das enzimas virais (Cimarelli 

and Darlix, 2002). 

1.2 - Factor de infecciosidade viral (Vif) 
 A proteína acessória Vif do HIV-1 é uma proteína básica de 23kDa (192 aminoácidos) 

expressa na fase tardia do ciclo de replicação, por um mecanismo dependente da Rev. A 

sua localização intracelular é predominantemente citoplasmática mas encontramos Vif 

também no núcleo (Goncalves et al., 1994) e associada a membranas celulares. Aquando 

da montagem do virião, Vif é incorporada (1-100 moléculas por virião) possivelmente através 

de interacção com o RNA genómico viral (Zhang et al., 2000).  

 O gene vif é partilhado por todos os Lentivírus com exepcção do EIAV (equine anemia 

vírus) (Oberste and Gonda, 1992). A este gene, descoberto em 1987, foi dado o nome de 

sor, mais tarde alterado para vif do inglês Viral Infectivity Factor. Quando vif é removido do 
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genoma do HIV-1 (HIV-1Δvif) resulta uma perda da infecciosidade viral de 100 a 1000 vezes 

comparativamente com o HIV-1 selvagem, apesar de não alterar significativamente a 

produção viral (Strebel et al., 1987). 

 A redução da infecciosidade, no caso do HIV-1Δvif, é dependente da célula produtora 

viral uma vez que só se verifica quando estes são produzidos por células ditas “não 

permissivas” e neste caso, os viriões resultantes são incapazes de infectar qualquer tipo de 

célula, “permissiva” ou não. Os alvos naturais desta infecção, como os linfócitos T CD4+ ou 

os macrófagos e as linhas celulares T CD4+ CEM e H9 são células “não permissivas”, 

enquanto que as linhas celulares SupT1, C8166 ou Jurkat T pertencem ao grupo das células 

“permissivas” pois permitem a produção de viriões HIVΔvif infecciosos (Strebel et al., 1987b; 

Gabuzda et al., 1992). 

 Até à descoberta em 2002 do factor de restrição celular APOBEC3G (do inglês 

apolipoprotein B-editing catalitic polypeptide 3G) em células ditas “não permissivas” (Sheehy 

et al., 2002), o mecanismo através do qual a Vif actuava era mal compreendido. Após a 

identificação de APOBEC3G e mais tarde de APOBEC3F, ficou claro que o mecanismo pelo 

qual o HIV-1 escapava a estes factores de restrição dependia da proteína Vif (Liddament et 

al., 2004; Wiegand et al., 2004).  

 A primeira análise mutacional da Vif, revelou que a sua capacidade para recuperar a 

infecciosidade do HIV-1Δvif na célula alvo era extremamente afectada por mutações em 

praticamente toda a extenção da proteína (Simon et al., 1999).  

 Apesar de intensamente estudados, os domínios funcionais da proteína Vif envolvidos 

na interacção com A3G permanecem mal compreendidos. Embora haja algumas suspeitas 

de que se localizam na porção N-terminal não parece haver ainda muitas certezas em 

relação a este assunto. Por outro lado, os motivos importantes para a interacção da Vif com 

parte do complexo E3 ligase de ubiquitina, que inclui Cul5, EloC, EloB, importantes na 

inibição da actividade antiviral de A3G estão já bem descritos e localizam-se mais próximos 

da região C-terminal da proteína. O motivo conservado de ligação a zinco H108-(Xaa)3-C-

Xaa17-18-C-Xaa3-5-H permite a interacção com a Cul5 (Xiao et al., 2006) enquanto que o 

motivo S144LQ(Y/F)LAΦΦΦΦ (em que Φ corresponde a um aa hidrofóbico) corresponde a 

uma SOCS box e está envolvido na interacção com EloC e EloB (Kile et al., 2002). Esta 

interacção é regulada positivamente pela fosforilação da serina 144 (Mehle et al., 2004) 

promovendo assim a degradação proteossomal da A3G.  

  Muitas outras características, como a multimerização, a interacção com a protease 

viral e a interacção com RNA’s celulares, foram atribuídas à proteína Vif mas poucas foram 

realmente provadas e/ou descritas em pormenor. 
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1.3 - Família de desaminases de citidina (APOBEC) 
 No genoma humano e de outros primatas existe, no cromossoma 22, um cluster de 

genes que codifica para 6 proteínas APOBEC3 (A3A, A3B, A3C, A3DE, A3F E A3H). Para 

além das proteínas A3 existem ainda outras desaminases de citidina como o APOBEC1 

(A1), a AID e o APOBEC2 (A2) (Jarmuz et al., 2002). 
 A origem do nome APOBEC provém do seu membro fundador, o APOBEC1, do inglês 

apolipoproteinB-mRNA editing catalitic polypeptide 1, com o qual todas as proteínas em 

causa partilham uma homologia considerável.  Este membro da família edita o mRNA da 

apopolipoproteinB (ApoB), através da desaminação de um resíduo C para U originando uma 

versão truncada de ApoB (Wedekind et al., 2003).  

 Enquanto a função de A2 permanece mal esclarecida, sabe-se que a enzima AID é 

importante no processo de maturação dos anticorpos em células B activadas (Honjo et al., 

2004). A desaminação neste caso ocorre ao nível de DNA de cadeia dupla. 

 As proteínas da família APOBEC3 partilham um domínio de desaminação de citidina 

(DDC), que no caso de A3B, A3DE, A3F e A3G se encontra duplicado. A determinação da 

função de alguns dos APOBEC3 surgiu através de estudos que pretendiam esclarecer a 

função da proteína Vif na infecciosidade do HIV-1. Em 2002, o laboratório de Malcom Malim 

(Sheehy et al., 2002), identifica A3G como um factor celular presente nas células “não 

permissivas” e ausente nas células “permissivas” e sendo responsável pelos respectivos 

fenótipos celulares. Em ensaios com HIV-1Δvif e HIV-1 em células “permissivas” foi possível 

testar todos os A3’s para possíveis actividades anti-retrovirais e apenas A3G, A3B e A3F 

demonstraram claramente possuir essa actividade.  

 A A3G e A3F, na ausência de Vif, actuam ao nível do HIV-1, desaminado a cadeia 

negativa do DNA proviral (Janini et al., 2001) aquando da transcrição reversa na célula alvo. 

Nesta situação, a A3G e/ou A3F presentes na célula produtora do vírus são encapsidados 

no virião em formação, por um sistema dependente de Gag (Alce and Popik, 2004). Por este 

mecanismo são transportados para a próxima célula alvo e actuam no momento da 

transcrição reversa, desaminando o DNA em formação. Esta desaminação leva a uma 

inactivação do processo replicativo por hipermutação do genoma ou mesmo pela 

degradação do cDNA viral por um mecanismo dependente da enzima DNA uracil glicosilase. 

Apesar de dados recentes apontarem para a existência de outro mecanismo antiviral 

desconhecido e independente da desaminação. A desaminação desempenha claramente 

um papel importante na acção antiviral de A3G e A3F (Bishop et al., 2006).  

1.3.1 - Factor de restrição APOBEC3G 

 O factor de restrição celular A3G possui, tal como já foi referido, dois domínios de 

desaminação de citidina, mas apenas o que se localiza mais perto da região C-terminal 
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estão descritos no ponto 1.2 desta introdução.  Importa apenas lembrar que estes se situam 

mais perto da região C-terminal da Vif e que mutações nestes domínios tornam a Vif incapaz 

de degradar A3G e A3F. Por outro lado os mecanismos de interacção com A3G e A3F 

permanecem mal esclarecidos.  

 Um dado importante para a compreensão do mecanismo de interacção de Vif com 

A3G veio do estudo sobre o SIV (Vírus da imunodeficiência símia) do macaco verde africano 

(AGM). A Vif deste vírus é capaz de inibir o A3G de AGM mas incapaz de inibir o A3G 

humano, sendo a Vif do HIV-1 capaz de inibir o A3G humano mas incapaz de inibir o A3G 

de AGM. Pela mutação no aa 128 do A3G humano de asparagina (D) para lisina (K) 

encontrada no A3G de AGM, obtém-se o mutante A3GD128K. Este mutante é sensível à 

inibição pela Vif do SIVAGM e insensível à inibição pela Vif do HIV-1. A mutação inversa  no 

A3G de AGM tem o efeito contrário, passando este a ser sensível à Vif do HIV-1 e insensível 

à Vif do SIVAGM. Provou-se assim que o aminoácido 128 de A3G está envolvido na 

especificidade de espécie da Vif (Schrofelbauer et al., 2004). 

 Foi recentemente publicado que na zona N-terminal da Vif existem duas regiões 

separadas, pequenas e muito bem definidas, envolvidas na interacção com A3G e A3F. São 

elas as regiões D14RMR e Y40RHHY e, de acordo com os autores, são responsáveis pela 

interacção com A3F e A3G respectivamente (Russell and Pathak, 2007). 

 Seguindo o mesmo raciocínio, se na Vif do HIV-1 fôr substituído o domínio D14RMR, 

localizado na porção N-terminal, pelo do SIVAGM (SEMQ) obtemos uma Vif (mutante 

DRMR>SEMQ) capaz de inibir o A3G de AGM e A3GD128K  (Schrofelbauer et al., 2006), 

sendo que o contrário também é valido. Esta especificidade de espécie na relação Vif/A3G 

parece estar relacionada com as cargas dos aa 128 de A3G e 14 e 17 da Vif. Parece ser 

necessário que a carga no aa 128 do A3G seja oposta à encontrada nos resíduos 14 e 17 

da Vif para que haja uma inibição eficiente por parte desta proteína viral. 

 

1.5 - Complementação proteica aplicada ao estudo de interacções proteína-proteína 
 Existem várias estratégias disponíveis para o estudo de interacções proteína-proteína: 

co-imunoprecipitação seguida de Western blot, sistema de dois híbridos em levedura, 

sistemas de complementação proteica (PCA do inglês Protein Compementation Assay). 

 Algumas vantagens do PCA em relação à co-imunoprecipitação prendem-se com a 

sua reprodutibilidade, interpretação menos subjectiva dos resultados, baixa probabilidade de 

falsos positivos e a não utilização de reagentes como detergentes ou outros agentes que 

podem alterar as propriedades das proteínas. Existem também desvantagens associadas a 

este tipo de abordagem, nomeadamente os efeitos indesejados resultantes da fusão da 

proteína de interesse com domínios de outra proteína. Deste modo é importante testar a 

integridade das proteínas de fusão criadas para o PCA.   
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 Com o objectivo de estudar a interacção da 

proteína Vif do HIV-1 com a proteína celular 

APOBEC3G foi escolhido um sistema de 

complementação proteica baseado na enzima 

TEM-1 β-lactamase (Fig. 1.5) (Galarneau et al., 

2002). Os domínios inactivos da enzima são 

fundidos a cada uma das proteínas em causa, 

através de uma ponte de aminoácidos que fornece plasticidade à fusão. Se ocorrer 

interacção proteína-proteína os dois domínios inactivos da enzima tornam-se funcionais e 

capazes de hidrolizar o anel β-lactâmico do substrato comercial CENTA (Bebrone et al., 

2001). A hidrólise desse anel pode ser monitorizado por espectrofotometria.    

1.6 - Interacção Vif-APOBEC3G como potencial alvo terapêutico 
 Bloquear a acção da proteína Vif do HIV-1 representa um novo e atractivo alvo para a 

pesquisa de novos agentes anti-retrovirais. A terapia actual usada contra o HIV, conhecida 

por terapia HAART (do inglês Highly active anti-retroviral therapy), consiste principalmente 

em inibidores da transcriptase reversa, da protease viral e da entrada do vírus na célula. 

 A identificação de uma molécula capaz de bloquear a função da Vif ao nível da 

interacção com A3G e/ou A3F ou na interacção com a maquinaria de degradação 

proteossomal  (EloC, EloB e Cul5), permitiria que A3G e/ou A3F recuperassem a sua função 

anti-retroviral (Stopak and Greene, 2005). 

 Uma melhor e mais detalhada compreensão dos mecanismos de interacção da Vif 

com as desaminases celulares A3G e A3F poderá facilitar o desenho e construção de novas 

moléculas capazes de inibir especificamente a acção das desaminases, recuperando deste 

modo a sua actividade anti-retroviral nas células infectadas.   

 

1.7 - Objectivos  
 Pretendemos com este trabalho abordar os mecanismos e domínios proteicos 

envolvidos na interacção da Vif do HIV-1 com vários membros da família APOBEC. 

Pretendemos realizar estes estudos ex vivo e através de um sistema de complementação 

proteica (PCA) baseado na TEM-1 β-lactamase. Para tal foram definidos três objectivos: 
 

1 – Adaptar um sistema de complementação proteica ao estudo da interacção de 

APOBEC3G com  Vif do HIV-1, 

2 – Abordar o(s) mecanismo(s) de interacção da Vif com APOBEC3G, APOBEC3F, 

APOBEC3C e APOBEC2 , 

3 – Analisar a importância da multimerização dos vários elementos da família 

APOBEC no contexto da inibição pela Vif. 

Figura 1.5 ‐ Estrutura tridimensional da enzima TEM‐
1  β‐lactamase.  Ilustrando  (A)  os  dois  domínios  da
enzima  e  (B)  os  dois  fragmentos  usados  para  PCA
(Galarneau et al., 2002). 
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