
 

               

III        

3.1 - De
sistema
 O

APOBE

recrutam

para de

celulare

desamin

present

aquand

alvo.  

 C

mecanis

interacç

entre o

células 

proteína

lactama

pcDNA 

transcri

fragmen

hidroliza

hidrólise

 N

celulare

Figura 3.2
com  ~70
usando a
de Vif‐B2 
Vif.    

                      

etecção da
a de compl
 mecanism

EC3G celula

mento por p

egradação p

es de A3G 

nase nos vi

te para se

o do proce

om o ob

smo de acç

ção com A3

o Vif do HI

eucariotas 

as de intere

ase (B1 e B2

A3G-B1 e 

ção de leve

ntos da β-la

ar um subs

e é elevado

a situação 

es como a 

2 ‐ Visualização
KDa  e  A3G‐B2
nticorpo anti H
e VifSLQ>A3‐B2  

                     

 interacção
lementação

mo pelo qu

ar depende

parte do Vif

proteossom

baixam, im

iriões em fo

er capaz d

esso de tra

bjectivo de

ção da pro

3G, começá

V-1 e APO

através de

esse foram 

2) (Fig. 3.1)

pcDNA A3

edura GCN

actamase o

strato a um

o. 

in vivo o V

EloC, EloB

o da expressão 
2  com  ~56kDa 
A; de Vif‐B1 e V
com ~34kDa, u

                      

o da Vif do
o proteica.
ual a prote

, pelo meno

f da maquin

mal (Yu et a

mpedindo a

ormação, nã

e desamin

anscrição r

e compree

teína Vif, o

ámos por es

OBEC3G h

e um sistem

clonadas e

, obtendo-s

3G-B2. Com

N4 (ZIP), qu

riginando a

a taxa elev

Vif, ao inte

B e Cul5 q

em HEK293T, 
através  de  W

VifSLQ>A3‐B1 com
usando um anti

                     

o HIV-1 com
. 
eína Vif do

os em parte

naria celula

al., 2003; M

a incorporaç

ão estando 

nar o cDNA

reversa na 

ender mel

o qual depe

studar a inte

humano (A3

ma de com

em fusão c

se assim os

mo controlo

ue forma h

assim uma e

vada. O sin

ragir com A

que conjuga

d

p

V

p

d

p

a

m
de A3G‐B1

Wester  blot
m ~43kDa e
corpo anti‐

                      

m A3G hum

o HIV-1 co

e, da ligaçã

r de ubiquit

Marin et al., 

ção da 

o A3G 

A viral 

célula 

lhor o 

ende da 

eracção 

3G) em 

mplementaçã

com cada u

s plasmídios

o positivo 

homodimero

enzima β-la

nal obtido a

A3G, vai re

am o A3Gc

degradação 

pretendemo

Vif/A3G, tem

proteossom

dos passos 

por mutagen

alaninas (K

mutação tor

Fig
da
Vi
e 

                      

III
mano, ex vi

ontraria o f

ão destas d

tinação, que

2003). Des

ão proteica

ma das po

s pcDNA Vi

do PCA us

os, associa

actamase fu

através des

ecrutar uma

com ubiqui

proteosso

os detecta

mos de imp

al de A3G 

a jusante. 

nizar o moti

Kobayashi e

rna a Vif in

gura  3.1  ‐  Rep
a  interacção de
f estão em fusã
B2 da TEM‐1 β‐

                     

. Result
ivo, através

factor de r

duas proteín

e direcciona

sta forma o

a (PCA). Am

rções da T

if-B1, pcDNA

samos o fa

da a cada 

uncional e c

sa mesma 

a série de 

itina para p

mal. Uma 

ar a int

pedir a deg

bloqueand

Para isso o

ivo SLQ da 

et al., 2005

ncapaz de 

presentação  es
e Vif/A3G quan
ão com os frag
‐lactamase.  

          16 |   

  

tados 
s de um 

restrição 

nas e do 

a o A3G 

os níveis 

mbas as 

TEM-1 β-

A Vif-B2, 

actor de 

um dos 

capaz de 

taxa de 

factores 

posterior 

vez que 

teracção 

gradação 

o algum 

optamos 

Vif para 

5). Esta 

interagir 

squemática
ndo   A3G e
mentos B1



 

                                                                                                                                                                                17 |   

  

com EloC, impedindo assim a ubiquitinação de A3G e a sua degradação proteossomal.  

Esta VifSLQ>A3 foi também clonada em fusão com cada uma das porções da TEM-1 β-

lactamase (B1 e B2), obtendo-se assim os plasmídios pcDNA VifSLQ>A3-B1 e pcDNAVifSLQ>A3-

B2. 

 A expressão de cada uma das construções foi confirmada através de Western blot dos 

lisados de células HEK293T transfectadas com 2 clones de cada um dos plasmídios (Fig. 

3.2). 

 A partir da determinação da actividade enzimática da β-lactamase (taxa de hidrólise 

utilizando um substrato comercial da enzima β-lactamase - CENTA) em lisados de células 

HEK293T transfectadas com diferentes combinações de plasmídios, é possivel analisar 

interacções entre proteínas em fusão com os dois fragmentos da β-lactamase (B1 e B2).  

 O cálculo da taxa de hidrólise de CENTA é feito a partir do cálculo da variação da 

absorvância. A variação da absorvância está correlacionada com a hidrólise do substrato e 

logo dependente da aproximação dos dois fragmentos da enzima, o que torna a enzima 

funcional. Esta proximidade só se verifica se ocorrer interacção das proteínas que estão em 

fusão com os fragmentos da β-lactamase. Os dados são apresentados em taxas relativas de 

hidrólise, tomando como 100% o controlo positivo de cada conjunto de dados. 

 Foi testada a actividade da enzima para os dois pares possíveis de plasmídios, 

utilizando cada uma das proteínas de interesse em fusão com cada uma das duas porções 

da enzima. Assim, testámos os pares A3G-B1 com Vif-B2 e A3G-B2 com Vif-B1 e A3G-B1 

com VifSLQ>A3-B2 e A3G-B2 com VifSLQ>A3-B1. Os melhores resultados foram obtidos quando 

utilizamos a Vif em fusão com B2 e o A3G fundido com B1 (dados não apresentados), sendo 

que a partir deste ponto será sempre usada esta combinação.  

 Tal como esperado, não foi possível observar uma variação significativa de 

absorvância  para a interacção da Vif selvagem com A3G (Fig. 3.3A). Apesar disso, não 

podemos concluir que não ocorreu interacção, uma vez que o Western blot (Fig. 3.3C) 

revela que a proteína A3GB1 foi degradada. Isto indica que Vif-B2 é funcional e é capaz de 

degradar A3G-B1 sendo que para tal é necessária uma interacção proteína-proteína.  

 No Western blot do lisado de células transfectadas com pcDNA VifSLQ>A3-B2 e pcDNA 

A3G-B1 foi possível detectar a presença de A3G-B1 a níveis semelhantes aos observados 

para células transfectadas somente com pcDNA A3G-B1. Podemos desta forma concluír que 

a mutação SLQ>A3 na Vif é capaz de impedir a degradação de A3G, permitindo a detecção 

de uma taxa de hidrólise para a interacção VifSLQ>A3-B2 e A3G-B1. Apesar de corresponder a 

apenas ~10% do valor do controlo positivo (ZIP-B1 + ZIP-B2) usado como referência, é cerca 

de 5 vezes maior que o valor do controlo negativo mais elevado (Fig. 3.2B). De qualquer 

forma, não era esperado um sinal muito forte uma vez que esta interacção está descrita 

como sendo fraca e o tempo de semi vida da Vif é muito curto (+/- 3h). 
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APOBEC. Em nenhum dos casos se observou uma inibição da interacção devida às 

mutações YRHHY>A5 ou DRMR>A4 na Vif (Fig. 3.8 A,B,C e D). Podemos inferir que a 

alteração dos aa YRHHY ou DRMR da Vif não é suficiente para inibir a interacção desta 

com A3G, A3F, A3C e A2, apesar de não termos avaliado se estas são interacções 

funcionais ou não. 

 Observamos, para a interacção de VifSLQ>A3 + DRMR>A4-B2 com A3G-B1, um aumento do  

sinal em relação ao controlo positivo, indicando que a interacção de A3G com Vif está a ser 

facilitada quando alteramos o local DRMR.  

 Deste modo concluímos que as mutações YRHHY>A5 e DRMR>A4 na Vif não são 

capazes, por si só, de abolir a interacção com A3G e A3F, A3C e A2. 

 

3.5 - A substituição da sequência DRMR por SEMQ na Vif do HIV-1 favorece a 
interacção com A3F, A3C e A2  

 A proteína Vif do HIV-1 não é capaz de inibir a actividade antiviral do A3G de Macaco 

Verde Africano (AGM), enquanto que a Vif do SIVAGM não é capaz de inibir a actividade do 

A3G humano. Esta selectividade de espécie parece estar relacionada com o aa 128 do A3G. 

Quando este aa (D128) é mutado no A3G humano, para aquele que encontramos no A3G 

de AGM (K128), obtemos uma versão de A3G humano sensível à inibição pela Vif do 

SIVAGM, sendo que o contrário também é verdade (Schrofelbauer et al., 2004).  

 Uma outra forma de reverter esta especificidade de espécie da Vif é mutagenizar a 

região D14RMR presente na Vif do HIV-1 para SEMQ (Schrofelbauer et al., 2006), que 

corresponde à região homóloga da Vif do SIVAGM. Desta forma a Vif do HIV-1 passa a ser 

capaz de inibir o A3G de AGM. 

 Podemos então sugerir que a Vif do HIV-1 evoluiu de forma a aumentar a sua 

capacidade para inibir A3G humano, aumentando a afinidade com que se liga a esta 

proteína em detrimento de A3G’s de outras espécies, ou mesmo a outros membros da 

família A3G, uma vez que no caso do Homem este é o APOBEC com maior actividade anti-

retroviral. Se esta hipótese fôr verdadeira, ao utilizarmos uma versão de Vif do HIV-1 com a 

mutação DRMR>SEMQ podemos testar se esta região pode regular, não só a 

especificidade de espécie, mas também a escolha do APOBEC humano a inibir. 

 Ao analisar os valores para a interacção dos vários APOBEC com a versão 

mutagenizada de Vif DRMR>SEMQ (Fig. 3.8) verificamos que apenas o A3G não revela um 

aumento significativo da interacção para os valores de taxa de hidrólise. Enquanto que os 

valores da interacção da Vif DRMR>SEMQ com A3F, A3C e A2 aumentaram 

significativamente, cerca de quatro vezes mais que o controlo positivo para o A3F, cinco 

para o A3C e sete para A2.    
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 Podemos sugerir, a partir destes resultados, que a região DRMR parece ser 

importante para a “escolha” do APOBEC que a Vif inibe. 

 

3.6 - VifSLQ>A3 + DRMR>SEMQ é capaz de interagir com A3GD128K e A3GW127L 

 Tal como previamente descrito por Schrofelbauer et al. (2006), é possível reverter o 

efeito da mutação D128K no A3G, alterando a região D14RMR da Vif para SEMQ. Com esta 

mutação a Vif recupera a capacidade de inibir a acção antiviral de A3G, o que implica 

provavelmente uma recuperação da capacidade de interacção com A3G. 

 Os nossos resultados estão de acordo 

com os de Schrofelbauer et al., uma vez que 

a realização da mutação DRMR>SEMQ na 

VifSLQ>A3-B2 origina uma proteína Vif (VifSLQ>A3 

+ DRMR>SEMQ-B2) capaz de interagir com 

A3GD128K, ao contrário do que acontece com a 

VifSLQ>A3B2 (Fig. 3.9). 

 Para além de recuperar a interacção 

com A3GD128K, a mutação DRMR>SEMQ é 

também capaz de recuperar a capacidade da 

Vif para interagir com A3GW127L. O mesmo 

não se verifica para o A3GR122A.  

 As mutações DRMR>A4 e YRHHY>A5, 

realizadas na VifSLQ>A3-B2, não foram capazes 

de recuperar a interacção com nenhuma das 

construções de A3G-B1 (Fig. 5 em anexo)  

 
3.7 - A interacção Vif/A3G é alterada pela presença de HIV-1Δvif   
 Uma vez que a interacção entre Vif e A3G ocorre naturalmente em células infectadas 

com HIV-1, explorou-se a possibilidade de criar um ensaio que permitisse estudar esta 

interacção de uma forma mais próxima da situação fisiológica. 

 A intensidade do sinal no PCA depende claramente da quantidade de proteína no 

lisado, a qual depende da eficiência da transfecção. A situação ideal passaría por trasfectar 

linfócitos T CD4+, infectados com NL4.3Δvif, com as proteínas de fusão para PCA. Não foi 

possível transfectar eficientemente estas células de modo a obter um sinal por PCA para o 

controlo positivo ZIP-B1 + ZIP-B2 (dados não apresentados). Assim, recorremos às células 

HEK293T e testámos a co-transfecção das proteínas de fusão para PCA com o pNL4.3Δvif. 

Nesta situação todos os processos de replicação viral que levam à formação de partículas 

Figura  3.9  ‐ A mutação DRMR>SEMQ na Vif permite que
esta interaja com o A3GD128K e A3GW127L. Taxas relativas de
hidrólise  de  CENTA  para  lisados  de  células  HEK293T
transfectadas com diferentes combinações de plasmídios.
Cada  valor  corresponde  à média  de  dois  valores  obtidos
em duas leituras de absorvância. do lisado proveniente de
uma  só  transfecção.  O  Western  blot  correspondente  a
estes lisados encontra‐se na Fig. 5 em anexo.  
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