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II. Materiais e Métodos 
MATERIAIS 

2.1 - Químicos e Reagentes Gerais 
Os reagentes químicos e de biologia molecular utilizados foram fornecidos pela 

Calbiochem, Amersham, Roche, Fermentas, Biolabs e BioRad. Todos têm um grau de 

pureza analítico ou superior.  

2.2 - Estirpes bacterianas 
A produção de DNA plasmídico foi feita recorrendo a duas estirpes de E. Coli, 

TOP10F’ (Invitrogen) (genótipo: F’ (tet^r) mcrA delta (mrr-hsdRMS-mcrBC) phi80∆lacΔM15 

∆lacX74deoR recA1 araD139 ∆(ara leu) 7697 galU galK λ^- rpSL (str^r) endA1 nupG); para 

a grande generalidade dos plasmídios e JM109 (NEB) (genótipo: F´ traD36 proA+B+ lacIq 

Δ(lacZ)M15/ Δ(lac-proAB) glnV44 e14- gyrA96 recA1 relA1 endA1 thi hsdR17) para pNL4-3 

Δvif.  

2.3 - Linhas celulares 
A linha celular HEK293T, proveniente de células embrionárias humanas de rim (AIDS 

Research and Reference Reagent Program, Division of AIDS, NIAID, NIH) foi mantida em 

cultura em DMEM (GibcoBRL) com 10% de soro fetal bovino, 0,05µg/ml de 

penicilina/estreptomicina e 2mM de L- glutamina (GibcoBRL). As células foram mantidas a 

37ºC com 5% de C02 . 

2.4 - Anticorpos 
 Os anticorpos usados para a detecção de proteínas em Western Blots estão 

sumarizados na Tabela 1 em anexo. 

2.5 - Plasmídios 
 Todos os plasmídios usados ao longo deste trabalho estão reunidos na Tabela 2 em 

anexo. 

2.6 - Oligonucleótidos 
Para amplificar, criar locais de restrição (Tabela 3 em anexo) e introduzir alterações 

(Tabela 4 em anexo) nas sequências de DNA, foram desenhados oligonucleótidos para 

amplificar as sequências desejadas. Estes foram posteriormente produzidos pela Thermo 

Fisher. 
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MÉTODOS 

2.7 - Produção, purificação e análise de DNA 
2.7.1 -  Análise e isolamento de DNA por electroforese em gel de agarose 

O DNA linear foi separado de acordo com o tamanho e visualizado em géis de 

agarose com Brometo de Etídio. Os géis de agarose (1-2%) foram preparados em tampão 

1xTAE (2M Tris-base, 0,4Mm NaOAc, 20mM disodium-EDTA, pH8) com Et-Br 0,5µg/ml. Às 

amostras foi adicionado tampão de aplicação (125mM EDTA, 5% glicerol, azul de 

bromofenol e xileno cianol), foram depois corridas ao lado de um marcador molecular (1Kb 

ladder, Fermentas). Os géis foram corridos a 0,5-5,0 V/cm em tampão TBE, durante o tempo 

necessário. O DNA foi visualizado num transiluminador (UV) e fotografado usando o 

aparelho ChemiDoc da Bio-Rad.  

Bandas em géis de purificação contendo fragmentos de DNA de interesse foram 

extraídas usando o Kit de extracção de DNA de gel da GenoMed de acordo com as 

instruções do fabricante. Este método baseia-se na adsorção de ácidos nucleicos a uma 

superfície de sílica gel. O DNA foi eluído da matriz de gel usando ddH2O ou TE (10mM 

Tris.HCl, 1mM EDTA pH7). 

2.7.2 - Produção de DNA 

A produção de DNA plasmídico foi feito a partir de culturas de E.coli crescidas em 

meio LB contendo o antibiótico apropriado para selecção com agitação a 37ºC ou 30ºC, por 

12 a 18h. As culturas em causa eram provenientes da inoculação de uma única colónia e 

foram crescidas em 50 a 100ml (média escala) ou 2 a 5ml (pequena escala) O/N. A cultura 

bacteriana foi centrifugada a 3500rpm, numa centrifuga Eppendorf, e o pellet recolhido. A 

extracção e purificação do DNA foram feitas usando o Kit de extracção de DNA por coluna 

(Plasmid MidiKit) da GenoMed de acordo com as instruções do fabricante. O DNA foi 

finalmente ressuspenso em 500µl de dH2O ou TE. Normalmente, 1µg de plasmídio é 

analisado por digestão com enzimas de restrição e finalmente visualizado por electroforese 

em gel de agarose   

2.7.3 - Quantificação de DNA  

DNA proveniente de midipreps, minipreps, purificações, e outros foi quantificado por 

espectrofotometria. O DNA foi diluído 1/10 em dH2O e a sua absorvância em solução 

medida num espectrofotometro (Eppendorf) a 260nm. A absorvância (A260) foi depois 

convertida para concentração a partir da seguinte relação: 1 unidade A260 ≈ 50µg/ml DNA. 

 2.7.4 - Sequenciação automática de DNA 

Fragmentos de DNA obtidos por PCR, e posteriormente clonados, foram sequenciados 

para garantir que não haviam sido introduzidos erros durante a reacção de amplificação. A 
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sequenciação foi realizada segundo o método dos terminadores de cadeia. Toda a análise 

de sequências foi feita usando o programa informático Vector NTI.  

2.8 - Clonagens  

2.8.1 - Amplificação de DNA através da reacção de polimerização em cadeia 

(PCR) 

Todas as reacções de PCR foram feitas num volume final de 50µl (3ng/µl de cada 

primer, 1x Tampão de PCR, 2,5mM dCTP, 2,5mM dGTP, 2,5mM dATP, 2,5mM dTTP, 5.0U 

Taq polimerase (Finnzymes)) usando DNA plasmídico ou produtos de um PCR anterior 

como molde. As reacções de PCR foram feitas num termociclador (Thermo). O DNA de 

molde foi desnaturado a 97ºC por 2min, seguido de 20-30 ciclos de um processo que inclui 

amplificação a 97ºC por 1min, hibridação dos oligonucleótidos a uma temperatura entre 

50ºC e 70ºC (com base na temperatura mais baixa de desnaturação dos oligonucleótidos 

usados) por 1min e extensão das novas cadeias de DNA a 72ºC por 2min, seguido de um 

passo de extensão final a 72ºC por 10min. 

Os produtos de PCR foram depois analisados por electroforese em gel de agarose 

para confirmar se o tamanho dos fragmentos era o esperado. Quando isso se verificou, o 

DNA foi purificado de acordo com o método descrito em 2.7.1, e quantificado para posterior 

digestão com enzimas de restrição apropriadas.   

• Clonagem de Vif, A3G, A3F, A3C e A2 em pcDNA3.1ZIP-B1 e pcDNA3.1ZIP-B2 

Para a construção de pcDNA Vif-B1, pcDNA Vif-B2, pcDNA A3G-B1, pcDNA A3G-B2, 

pcDNA A3F-B1, pcDNA A3F-B2, pcDNA A3C-B1, pcDNA A3C-B2, pcDNA A2-B1 e pcDNA A2-

B2, as sequências de interesse foram amplificados por PCR utilizando os oligonucleótidos 

listados na Tabela 3 em anexo. Estas sequências foram amplificadas a partir de vectores 

(pcDNA3.1) contendo o gene em causa (Tabela 2 em anexo). Cada uma das sequências 

assim obtidas foi depois clonada em pcDNA ZIP-B1 e pcDNA ZIP-B2 (Galarneau et al., 2002) 

nos locais de restrição NotI e AscI. 

2.8.2 - Mutagénese dirigida  

Para introduzir alterações na sequência do Vif e A3G por overlap PCR foram 

desenhados dois pares de oligonucleótidos para PCR. Estes permitem amplificar dois 

fragmentos, que se sobrepõem em alguns nucleotidos e que correspondem às duas 

metades da sequência que se pretende clonar, sendo que um ou ambos os oligonucleótidos 

internos possuem a alteração nucleotídica desejada.  

Cada um dos dois fragmentos foi amplificado separadamente numa reacção de PCR, 

e em seguida purificado e quantificado.  
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A reacção de overlap PCR, em que uma mesma quantidade de cada fragmento foi usada 

como molde na mesma reacção, decorreu da seguinte forma: 

1. Antes da adição dos oligonucleótidos externos: 10 ciclos de desnaturação a 97ºC e 

hibridação a 58ºC (próxima à Tm da região que se sobrepõe); 

2. Após a adição dos oligonucleótidos externos: desnaturação a 97ºC por 4min seguido 

de 20 ciclos de 94ºC por 1min, 50-60ºC (dependendo do conjunto de oligonucleótidos 

usado) por 1min, 75ºC por 2min, e um passo final de extensão a 72ºC por 10min. 

Os produtos de PCR foram depois analisados por electroforese em gel de agarose 

para verificar se o tamanho dos fragmentos era o esperado. Quando isso se verificou o DNA 

foi purificado do gel e quantificado. 

A construção de mutantes SLQ>AA de Vif foi feita usando o plasmídio pcDNA Vif 

como molde e recorrendo aos oligonucleótidos da Tabela 4 (em anexo). As mutações 

R122A, W127L e D128K em A3G foram obtidas usando pcDNA A3G HA como molde e 

usando os oligonucleótidos listados na Tabela 4 (em anexo). Os fragmentos obtidos após o 

overlap PCR, foram clonados em pcDNA ZIP-B1 e/ou pcDNA ZIP-B2 nos locais de restrição 

NotI e AscI. As mutações DRMR>AAAA, YRHHR>AAAAA e DRMR>SEMQ foram feitas em 

pcDNA VifSLQ>A3 -B2  pelo mesmo método, obtendo-se assim os plasmídios pcDNA VifSLQ>A3 + 

SEMQ>A4-B2, pcDNA VifSLQ>A3 + YRHHY>A5-B2,  pcDNA VifSLQ>A3 + DRMR>A4-B2.  

2.8.3- Digestões de DNA com enzimas de Restrição 

As digestões com endonucleases de restrição foram usadas para linearizar DNA 

plasmídico, cortar as extremidades de fragmentos de DNA oriundos de reacções de PCR e 

fazer o screen de colónias para a estrutura recombinante desejada.  

O DNA foi digerido 2-4h ou O/N com 1-10 unidades (U) da(s) enzima(s) de restrição 

(Fermentas ou NEB) com o tampão e temperatura recomendados pelo fabricante. Para 

confirmar a completa digestão do DNA , uma aliquota de DNA foi analisada por electroforese 

em gel de agarose.  

2.8.4 - Ligação do fragmento de DNA ao plasmídio 

Para ligar extremidades coesivas, aproximadamente 50ng de DNA de vector foi ligado 

com 1 a 5 vezes de DNA de inserto em reacções de 20µl contendo 1x tampão da ligase e 

1U T4 DNA Ligase (Biolabs). As reacções de ligação foram incubadas 16h a 16ºC. 

2.8.5 - Produção de bactérias competentes para electroporação 

As bactérias, provenientes de um stock guardado a -80ºC, foram inoculadas em 50ml 

de meio SOB e crescidas O/N a 37ºC com agitação vigorosa. 2ml da cultura obtida foi 

depois inoculada em 250ml de meio SOB e crescidas nas mesmas condições até uma OD600 

de 0,5-0,6. A cultura foi centrifugada a 3000rpm durante 30min a 4ºC e o pellet foi depois 
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ressuspenso em 50ml de glicerol 10% gelado. A centrifugação e a lavagem com glicerol 

foram repetidas uma vez. O pellet resultante foi ressuspenso no glicerol residual, aliquotado 

(40µl) e guardado a -80ºC.      

2.8.6 - Transformação de bactérias por electroporação 

As ligações foram colocadas em gelo juntamente com as cuvettes por 10min. Ao 

mesmo tempo, as aliquotas de células competentes foram descongeladas em gelo. 2µl de 

cada ligação foi adicionada às células competentes e estas transferidas para uma cuvette. A 

electroporação foi feita a 1,8V, 25µF e 200Ω num electroporador (Bio-Rad). Foram 

adicionados 500µl de SOC a cada cuvette e todo esse volume foi transferido para um tubo 

de cultura, mantido 1h a 37ºC com agitação, ao fim deste tempo plaqueado em LB agar com 

ampicilina a 100µg/ml e crescidas O/N a 37ºC. 

2.8.7 - Identificação de colónias positivas para a clonagem 

Cada colónia foi inoculada em 5 ml de LB com 100µg/ml de ampicilina e crescida O/N 

a 37ºC com agitação. Entre 1 e 2 ml de cada cultura foi usada para extracção de DNA 

plasmídico, o qual foi digerido com as enzimas de restrição adequadas e visualizado por 

electroforese em gel de agarose. 

2.9 - Expressão e análise de proteínas em HEK 293T 

2.9.1 - Transfecção de HEK 293T por fosfato de cálcio 

Um dia antes da transfecção, as células HEK 293T foram inoculadas em caixas de 6 

poços (5 x 105 células) ou placas de Petri (2 x 106 células). Aproximadamente 1h antes da 

transfecção, o meio de cultura (DMEM completo) foi mudado. As soluções de transfecção 

foram obtidas pela mistura, ao vortex e gota a gota, de uma solução A com uma solução B. 

A solução A é composta por DNA (5-10µg para caixas de 6 poços e 10-20µg para placas de 

Petri), CaCl2 2,5M (25µl para caixas de 6 poços e 50µl para placas de Petri) e 1/10 TE (1mM 

Tris-Cl, 0,1mM de EDTA) (para um volume total de 250µl para caixas de 6 poços ou 500µl  

para placas de Petri). A solução B corresponde a uma solução de 2xs HBS (HEPES 

buffered saline - 50mM HEPES, 280mMNaCl e 1,5mM Na2HPO4, são usados 250µl para as 

caixas de 6 poços e 500µl no caso de placas de Petri. A solução obtida foi incubada por 

30min à TA e posteriormente aplicada, gota a gota, sobre as células. O meio de cultura foi 

trocado 24h depois.  

Os ensaios de expressão das diferentes construções plasmídicas em HEK293T foram 

realizados em placas de 6 poços. Em geral, foram usados, por poço,  5µg de DNA para 

testar a expressão de proteínas APOBEC e 10µg para expressar as várias versões da 

proteína Vif, excepto nos casos específicos referidos nos resultados.  
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2.9.2 - Lise de células HEK 293T  

Dois dias (48h) após transfecção, as células foram recolhidas e ressuspensas em PBS 

gelado e centrifugadas a 1500rpm. Ao pellet foi adicionado tampão de lise (0,1%NP40, 

5mMMgCl2 em PBS1x (137mMNaCl, 2,7mM KCl, 4,3mMNa2HPO4,1,4mMKH2PO4 )) ou 

tampão fosfato (K2HPO4 50mM, pH=7) com uma mistura de inibidores de proteases (Roche)  

consoante as amostras se destinavam a Western blot ou a ensaio de hidrólise de CENTA 

(substrato comercial para a β-Lactamase) respectivamente. As amostras foram congeladas 

a -80ºC e descongeladas à TA por três vezes e centrifugadas a 12000rpm/10min para 

eliminar detritos celulares. 

2.9.3 - Resolução de proteínas por electroforese em gel de poliacrilamida SDS 

As proteínas foram resolvidas por SDS-PAGE em condições desnaturantes e 

redutoras. Os géis de proteínas (6-12%) foram preparados de acordo com as instruções do 

fabricante (National Diagnostics) e corridos num sistema de minigéis vertical da Bio-Rad 

mergulhado em tampão de corrida (25mM Tris, 250mM glicina, 0,1%v/v SDS, pH 8,3). A 

quantidade de proteína em cada amostra foi normalizada através do método de Bradford. Às 

amostras já normalizadas foi adicionado o mesmo volume de tampão de aplicação 2x 

concentrado (100mM tris-HCl pH6.8, 4% p/v SDS, 20% v/v glicerol, 0,2% de azul de 

bromofenol) e estas foram desnaturadas num banho-maria a 95ºC por 10min. As amostras 

foram então analisadas com um marcador de pesos molecular (Fermentas) com uma 

corrente de 100V até atingirem o gel de resolução e depois a 150V.   

2.9.4 - Western Blot 

Após a electroforese (SDS-PAGE) as proteínas foram transferidas do gel para uma 

membrana de nitrocelulose (Hybond ECL, Amersham) a 250mA por 90min. A transferência 

foi feita num sistema Mini Trans-Blot (Bio-Rad) mergulhado em tampão de transferência 

gelado (48mM Tris, 39mM glicina, 20% v/v metanol) e na presença de um bloco gelado.  

Após a transferência a membrana foi bloqueada com uma solução de leite a 5% p/v de 

leite (leite em pó magro) em TBS (50mMTris, 150mM NaCl, pH=7,5) contendo 0,1% v/v de 

Tween 20, durante 1h a TA com agitação. A membrana foi lavada (todas as lavagens foram 

feitas com TBS-Tween 0,1%), incubada com o anticorpo primário (Tabela 1 em anexo) 

(diluído numa solução bloqueante de TBS-Tween 0,1% com leite a 3%p/v) durante 2h a TA, 

lavada 4 vezes com TBS-Tween 0,1% e incubada com o anticorpo secundário (Tabela 1 em 

anexo) conjugado com a enzima HRP durante 30min a TA. Depois de lavada, a membrana 

foi incubada com um reagente de detecção da actividade da HRP (ECL da Amersham) por 

quimioluminiscência de acordo com as instruções do fabricante. Por fim uma película 

fotográfica (Amersham) foi exposta à membrana durante o tempo necessário e revelada.  
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2.10 - Purificação e concentração dos vírus por ultracentrifugação 
Células HEK293T, plaqueadas em placas de Petri 24h antes em placas de Petri, foram 

transfectadas com DNA de NL4-3Δvif e diferentes combinações de outros  plasmídios 

através do método de fosfato de cálcio. O meio de cultura foi mudado após 20h e recolhido 

24h depois. O meio contendo os vírus foi centrifugado a 2000rpm por 5min para eliminar 

detritos celulares. As amostras foram então centrifugadas numa ultracentrífuga Beckman a 

50000rpm por 1h a 4ºC com uma solução de sacarose 20% como gradiente. Após a 

centrifugação o sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspenso em tampão de lise com 

uma mistura de inibidores de proteases em gelo por 30min, congelados a -80ºC e 

descongelado à TA 3 vezes. 

2.11 - Ensaio de actividade da β-lactamase  
Nas transfecções para o ensaio de determinação de actividade da β-lactamase em 

placas de Petri, foram usados, por placa, salvo indicação em contrário, 20µg de DNA dos 

plasmídios que expressam as diferentes construções da Vif e 10µg de DNA de plasmídios 

que expressam os diferentes APOBEC. A quantidade de DNA usada nas transfecções foi 

normalizada com pcDNA3.1. 

 A 20µl de amostra provenientes da lise (em tampão fosfato 50mM com uma mistura de 

inibidores de proteases) das células HEK293T transfectadas com diferentes combinações 

de plasmídios foram adicionados 100µl de tampão fosfato (50mM pH=7), 60µl de ddH2O e 

20µl substracto para a β-Lactamase 1mM (CENTA) (Bebrone et al., 2001). A leitura da 

absorvância a 405nm foi feita num espectrofotómetro (Infinite M200 da Tecan) durante 2-6h 

a 37ºC, numa placa de 96 poços com agitação, em duplicado para cada lisado.  A 

quantidade total de proteína presente em todas as amostras foi calculada através do método 

de Bradford 

 A actividade enzimática da β-lactamase é calculada como a taxa de hidrólise do 

substrato (CENTA) pela enzima. O seu cálculo é feito através da variação da absorvância ao 

longo do tempo, em horas, enquanto o aumento da absorvância descreve uma relação 

linear e o seu R2 é superior a 0,9. Finalmente o valor de taxa de hidrólise de CENTA é 

normalizado para a quantidade de proteína total e expresso em percentagem relativamente 

ao controlo positivo de cada ensaio. 

 

 

 

 

 

 


