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IV        

 

IV. Discussão 

 Tendo como principal objectivo a determinação dos mecanismos de interacção da 

proteína Vif do HIV-1 com A3G, optámos por uma metodologia baseada num ensaio de 

complementação proteica para a detecção, ex vivo, das interacções proteína-proteína. A 

escolha desta técnica em detrimento de outras técnicas de detecção de interacções 

proteína-proteína deveu-se à sua elevada reprodutibilidade, baixa probabilidade de falsos 

positivos e possibilidade de realizar os ensaios ex vivo. 

 A substituição, por alaninas, do motivo SLQ da Vif, responsável por recrutar EloC, 

torna a Vif incapaz de induzir a degradação proteossomal de A3G, o que permitiu detectar a 

interacção Vif/A3G por PCA. Apesar de tudo, o sinal obtido a partir desta interacção é muito 

fraco (~10 vezes mais baixo que o controlo positivo usado) mas, ainda assim, cinco vezes 

maior que o valor do controlo negativo mais elevado. Esta fraca intensidade do sinal pode 

estar relacionada com a fraca interacção que se pensa ocorrer entre Vif e A3G e o reduzido 

tempo de semi-vida da proteína viral na célula (Fujita et al., 2004).  

 Para além da interacção Vif/A3G, o método que exploramos neste trabalho permitiu 

testar interacções da Vif com outros membros da família APOBEC, nomeadamente A3F, 

A3C e A2. Destes, apenas o A3G e o A3F estão descritos como possuindo actividade anti-

retroviral. Apesar disso, foi possível detectar sinais, ainda que fracos, para as interacções de 

Vif com todos os APOBEC estudados. A interacção com A3F e a sua relevância biológica 

estão já relativamente bem estudadas, estando os nossos dados de acordo com a literatura. 

Por outro lado a relevância da interacção da Vif com A3C ou A2 permanece por esclarecer. 

Enquanto este trabalho decorria, foi publicado que A3C co-localiza com Vif, in vivo. Assim, 

os nossos dados parecem estar de acordo com a literatura, visto que verificámos uma 

interacção entre estas duas proteínas. Tendo em conta os nossos resultados e todos os 

trabalhos até agora publicados, podemos colocar a hipótese que a interacção de Vif com os 

vários APOBECs parece ser promíscua. Ou seja, a Vif pode, possivelmente ligar-se com 

diferentes afinidades, a muitos dos APOBECs conhecidos. Para melhor esclarecer esse 

ponto é importante a consolidação dos nossos resultados através da realização de 

triplicados do ensaio, para além de testar todos os outros APOBECs conhecidos.  

  Para esclarecer os mecanismos envolvidos na interacção da Vif com A3G, usámos 

construções de ambas as proteínas, com mutações em alguns locais previamente descritos 

como relevantes para esta interacção (regiões D14RMR e Y40RHHY da Vif e aminoácido 

D128 de A3G). Foram também estudados os aa R122 e W127 de A3G uma vez que 

suspeitamos poderem estar envolvidos na interacção com Vif.  
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 Ao testar a capacidade das versões mutagenizadas de A3G em fusão com B1 para 

interagir com VifSLQ>A3-B2 através de PCA, concluímos que tal como tinha sido previamente 

descrito a mutação D128K em A3G é suficiente para inibir a sua interacção com Vif. 

 Verificámos também que as mutações R122A e W127L em A3G resultaram numa 

inibição da interacção com Vif. Apesar de muito próximos a D128, os resíduos R122 e 

W127, estão descritos como estando apenas envolvidos na interacção com a proteína Gag. 

Por esta razão, não foi possível testar o seu efeito na inibição da replicação viral, uma vez 

que a sua não encapsidação no virião, da qual a sua função anti-retroviral depende, inibe 

qualquer tipo de efeito visível sobre a infecciosidade do vírus, mesmo na ausência de Vif. Os 

resultados obtidos por PCA sugerem um envolvimento destes dois resíduos na interacção 

com a Vif, uma vez que cada uma das mutações introduzidas em A3G é por si só capaz de 

abolir a interacção com Vif. De qualquer forma todos os resultados necessitam de ser 

confirmados através da realização de réplicas do ensaio aqui descrito. Para além disso, e 

como trabalho futuro, pretendemos definir no A3G, através de ensaios de PCA, a região 

responsável pela interacção com a Vif, e perceber até que ponto esta se sobrepõe 

realmente à região envolvida na interacção com Gag (aa 124 a 127 de A3G). Para isso, 

iremos testar o efeito de uma série de mutações pontuais e duplas que incluem toda a 

região de A3G entre os aa 120 e 130, na interacção com a Vif. 

  Ao substituir por alaninas as regiões D14RMR ou Y40RHHY da Vif, que segundo 

Russell, R.A. et al. (2007) estão envolvidos na interacção com A3G e A3F, respectivamente, 

não observámos qualquer inibição da interacção com A3G ou com A3F. Mesmo ao nível da 

interacção com os outros APOBEC usados neste estudo não verificámos qualquer efeito 

destas mutações realizadas na Vif. Estes resultados correspondem a apenas um ensaio, 

necessitando obrigatoriamente de confirmação, mas aparentemente as mutações 

DRMR>A4 ou YRHHY>A5 na Vif não induzem qualquer tipo de inibição da interacção com 

nenhum dos APOBEC testados. Talvez a substituição por outros aa, que não alaninas, 

resultem em algum tipo de inibição, uma vez que as cargas dos aa presentes nesta região 

parecem ter alguma importância na interacção com A3G. Por esta razão não podemos 

afirmar que estas regiões não estão envolvidas na interacção com elementos da família 

APOBEC, mas pelo menos não parecem essenciais.   

 Foi descrito por Landau (2006) que a substituição da região DRMR da Vif por SEMQ 

(sequência equivalente à encontrada na Vif do SIVAGM) permite que esta seja capaz de inibir 

eficientemente A3GD128K, uma versão de A3G insensível à inibição por Vif. Foi possível, 

através de PCA, verificar a recuperação da interacção de VifDRMR>SEMQ com A3GD128K. 

 Ao testar esta mutação na Vif para o efeito na interacção com A3G, A3F, A3C e A2, 

verificámos que esta alteração na sequência da Vif permite que esta interaja muito mais 

eficientemente com A3F, A3C e A2. Apesar de todos os resultados necessitarem de 
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confirmação, estes sugerem que a região DRMR da Vif pode estar envolvida na “escolha” do 

APOBEC a inibir.  

 Sabemos que diferentes retrovírus são preferencialmente inibidos por diferentes 

APOBEC. Por exemplo, enquanto A3C não parece ter qualquer efeito sobre a infecciosidade 

de HIV-1, já no caso do SIV, o A3C parece desempenhar um papel importante como inibidor 

potente da replicação viral (Yu et al., 2004). Estes dados sugerem que diferentes APOBEC 

podem inibir diferentes lentivírus. Podemos então pôr a hipótese da Vif do HIV-1 ter evoluído 

de forma a conseguir inibir o A3G humano através do aumento da afinidade com que se liga 

a ele em detrimento de outras desaminases de outras espécies ou mesmo de outros 

APOBEC humanos com menor actividade anti-HIV-1.   

 Existe a hipótese de que esta inibição preferencial, pela Vif, do APOBEC com maior 

actividade anti-retroviral no Homem (A3G), pode ter estado envolvida no conjunto de 

eventos que possibilitaram ao vírus ultrapassar a barreira de espécie e infectar células 

humanas. 

 Foi também possível com este método detectar a dimerização de A3G, confirmando 

assim os dados presentes na literatura que apontam para a formação de homo-dímeros de 

A3G. Está descrito que a multimerização de A3G não é necessária para a sua actividade 

anti-retroviral, uma vez que o mutante A3GC97A não é capaz de formar multímeros e mesmo 

assim possuir actividade antiviral (Opi et al., 2006). A proximidade da região C97 com a 

zona de interacção com a Vif, pode implicar na estrutura do A3G algum tipo de sobreposição 

entre a região de dimerização da desaminase e a interacção com a Vif. Para testar a 

hipótese de a região de interacção do A3G com a Vif poder incluir aa importantes para a 

multimerização da desaminase, foram já clonados todos os A3Gs mutantes usados neste 

trabalho juntamente com o mutante A3GC97A em fusão com B1 ou B2, o que nos permitirá 

detectar a multimerização dos diferentes A3G por PCA. Usando a mesma estratégia 

poderemos também estudar a possibilidade de multimerização de diferentes APOBEC 

nomeadamente A3C e A3F, uma vez que só o A2 é que existe informação da sua 

dimerização. 

    Através dos ensaios realizados e tomando em conta a literatura existente, poderemos, 

sugerir que não só os aa 128-130 do A3G, como descrito por Huthoff e Malim, mas também 

os aa 122 e 127, poderão estar envolvidos na interacção com Vif e que a região N-terminal 

da mesma, em especial o domínio DRMR, está provavelmente envolvida na definição da 

afinidade da interacção de Vif com os APOBEC celulares em geral.    
  

 

 


