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Resumo 

 

Apesar dos notáveis avanços observados no tratamento da infecção por HIV-1 não foi 

ainda alcançada a total eliminação do vírus do organismo humano. Existem já estirpes de 

HIV-1 resistentes à terapia anti-retroviral actual e, persistem ainda problemas inerentes à 

sua toxicidade, efeitos secundários e elevado custo. Perante o actual panorama, é de 

extrema importância a descoberta de potenciais novos alvos farmacológicos que 

possibilitem o desenvolvimento de terapêuticas eficazes. Este trabalho teve como objectivo 

a identificação de novos genes celulares importantes para a infecciosidade do HIV-1, tendo 

em vista o desenvolvimento de novos tratamentos contra a infecção. Para tal, utilizaram-se 3 

bibliotecas de factores de transcrição sintéticos com domínios de ligação ao DNA com 

motivos de zinc-fingers (TFZF), fundidos com o activador transcricional VP64. As bibliotecas 

foram usadas para transduzir células Jurkat, de forma a obter clones capazes de expressar 

os TFZF de forma estável. Estes clones foram infectados com HIV-1 NL4-3 para avaliar a sua 

resistência ao vírus. Neste primeiro screening, as células transduzidas com a biblioteca 5FG 

revelaram-se inviáveis, e não foi possível isolar clones da biblioteca 5FG/A. Foram 

seleccionados 13 clones da biblioteca 5FA, tendo-se verificado que, num deles a produção 

de vírus foi consideravelmente inferior à de células controlo (clone resistente), e nos 

restantes 12 foi consideravelmente superior. Foi confirmada a presença de um TFZF 

integrado no genoma de todos os clones, tendo este sido isolado e sequenciado. A análise 

das sequências resultantes revelou a presença do mesmo TFZF em todos os clones, capaz 

de reconhecer uma sequência específica de DNA. Utilizando ferramentas bioinformáticas, foi 

possível revelar os vários locais do genoma humano onde o TFZF se poderia ligar, tendo sido 

identificados 137 novos genes pontencialmente envolvidos no ciclo replicativo viral.  

O trabalho aqui descrito constituiu uma primeira abordagem à identificação de genes 

celulares importantes no ciclo do HIV-1 através de uma nova metodologia, baseada na 

modulação da expressão génica usando factores de transcrição artificiais. Os resultados 

preliminares obtidos constituem uma base importante para estudos futuros, sendo mais um 

passo na tentativa de clarificar a complexa relação entre o HIV-1 e o seu hospedeiro. 

 

 

Palavras-Chave: Vírus da Imunodeficiência Humana de tipo 1 (HIV-1); Factores de 
transcrição artificiais com domínios de zinc-fingers (TFZF); Bibliotecas de factores de 
transcrição artificiais. 
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Abstract 

 

Despite of the remarkable advances made to treat HIV-1 infection, the complete 

elimination of the virus from the human body has not yet been achieved. There are already 

HIV-1 strains resistant to the current anti-retroviral therapy. Also, problems due to its toxicity, 

side effects and high cost, still remain. Facing this scenario, it is highly important to find new 

potential drug targets that allow the development of effective therapies. The purpose of this 

work is to identify new cellular genes important to HIV-1 infectivity, with the finding of 

possible new treatments on the horizon. In order to do so, 3 libraries of artificial transcription 

factors with zinc-fingers DNA-binding motifs (TFZF), fused with transcriptional activator VP64, 

were used to transduce Jurkat cells, towards getting clones capable of stably express the 

TFZF. These clones were infected with HIV-1 NL4-3 to evaluate their resistance to the virus. 

In this first screening, cells transduced with 5FG library proved to be non-viable, and no 

5FG/A library clones were able to be isolated. Thirteen clones from the 5FA library were 

selected. In one of them, viral production was considerably lower (resistant clone), in 

comparison with control. In the remaining 12, viral production was considerably higher. We 

confirmed the presence of a TFZF integrated in the genome of all the clones, and this TFZF 

was isolated and sequenced. The sequence analysis showed that the TFZF was similar 

between clones, and capable of recognizing a specific DNA sequence. Using bioinformatics 

tools, it was possible to reveal several genome target sites, and identify new 137 genes 

potentially involved in viral replication.  

The work here described is a first time approach on modulating gene expression with 

artificial transcription factors, in order to identify cellular genes important in HIV-1 cycle. 

These preliminary results may be an important ground to future studies, and one more step 

towards clarifying the complex relationship between the virus and its host.  

 

 

 

Key-Words: Human Immunodeficiency Virus type 1 (HIV-1); artificial transcription factors 
with zinc-fingers DNA-binding motifs (TFZF); Artificial transcription factors libraries. 
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1. Introdução 
 

1.1. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) é um dos principais problemas de 

saúde pública a nível mundial, representando actualmente um desafio no que diz respeito à 

sua prevenção e ao desenvolvimento de tratamentos eficazes. Desde o seu reconhecimento 

em 1981, mais de 25 milhões de pessoas sucumbiram à doença e estima-se que mais de 33 

milhões se encontrem actualmente infectadas (dados da Organização Mundial de Saúde, 

2008).  

Os agentes etiológicos da SIDA são os Vírus da Imunodeficiência Humana de tipo 1 e 

tipo 2 (HIV-1 e HIV-2). O HIV-1 foi o primeiro a ser identificado e é o principal responsável 

pela epidemia global observada na actualidade [1, 2]. O HIV-2, identificado em 1986, 

apresenta propriedades moleculares e antigénicas distintas, sendo menos virulento. Este 

vírus é responsável por epidemias localizadas, maioritariamente em países da África 

Ocidental, verificando-se alguns casos na Europa [3]. Ambos os vírus podem ser 

transmitidos através do sangue, de relações sexuais desprotegidas e por transmissão da 

mãe infectada para o filho, durante a gravidez, o parto e/ou o aleitamento [4]. 

A infecção por HIV (Human Immunodeficiency Virus) caracteriza-se por um processo 

virémico activo que, embora possa decorrer com fases assintomáticas, está associado a 

uma deficiência progressiva do sistema imunitário, representando uma doença crónica e 

potencialmente letal [5]. A doença caracteriza-se por um período de latência inicial, de 

duração variável (até cerca de 15 anos), seguido de um período em que ocorre um 

decréscimo gradual do número de linfócitos T auxiliares, caracterizado pelo surgimento de 

infecções oportunistas e neoplasias malignas [4].  

Nos últimos anos conseguiram-se notáveis avanços no tratamento da infecção com HIV. 

No entanto, não foi ainda alcançado o seu principal objectivo: a eliminação total do vírus do 

organismo humano. Na tentativa de prevenir a infecção têm sido efectuados estudos para a 

criação de vacinas contra o vírus, tendo sido já realizados ensaios clínicos de fase 3 em 

duas vacinas preventivas: uma delas envolvendo a glicoproteína viral gp160, e a outra 

envolvendo um vector adenoviral recombinante com proteínas virais. Contudo estas vacinas 

não foram bem sucedidas em induzir respostas imunes capazes [6, 7]. Para tratar a infecção 

e impedir a sua progressão, têm sido usadas combinações de fármacos capazes de inibir a 

transcriptase reversa e a protease virais, a chamada terapia anti-retroviral altamente activa, 

HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) [8]. Mais recentemente foram desenvolvidos 

medicamentos que têm como alvo a integrase viral, e a própria fusão entre o vírus e a célula 

[6]. Quando correctamente administrados, estes agentes terapêuticos são bem sucedidos na 

prevenção do aparecimento da SIDA, podendo, nalguns casos, remeter a carga viral para 
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níveis praticamente indetectáveis. No entanto, persistem ainda no organismo reservatórios 

latentes de células infectadas. Adicionalmente, observa-se também a emergência de 

estirpes de HIV-1 resistentes em indivíduos sujeitos a esta terapia, um fenómeno que tem 

vindo a reduzir a possibilidade de tratamento de alguns pacientes. Permanecem ainda 

problemas inerentes à toxicidade, efeitos secundários e elevado custo deste tipo de 

fármacos, cuja administração deve ser feita para o resto da vida [9]. Neste cenário, torna-se 

urgente a descoberta de potenciais novos alvos farmacológicos que possibilitem o 

desenvolvimento de estratégias terapêuticas alternativas.  

Apesar da vasta investigação incidente sobre o HIV, muitos dos aspectos da relação 

vírus-hospedeiro permanecem ainda por esclarecer. Sabe-se que todos os passos da 

replicação viral dependem de factores e processos inerentes à célula. Uma compreensão 

clara de todos os factores envolvidos, e de quais os processos em causa, deverá culminar 

no desenvolvimento de terapêuticas capazes de eliminar a infecção.  

1.2. A estrutura e o genoma do HIV-1 
 O HIV-1 é um vírus caraterizado pelo seu longo período de latência, pertencente ao 

género Lentivirus da família Retroviridae. O seu virião maduro consiste numa esfera 

icosaédrica com um diâmetro de cerca de 110 nanómetros (fig. 1). Possui um invólucro 

lipídico exterior, formado a partir da célula hospedeira que lhe deu origem, que apresenta, 

para além de proteínas celulares, as glicoproteínas virais de superfície (SU ou gp120) e 

transmembranares (TM ou gp41), ligadas entre si. O invólucro lipídico é revestido 

interiormente por uma camada de proteínas da matriz (MA ou p17) que, por sua vez, 

envolve a cápside. No interior da cápside, formada por cerca de 2000 cópias de proteína 

p24 (CA), encontra-se a nucleocápside (NC ou p7) intimamente associada às duas cópias 

de RNA genómico. As proteínas virais com função enzimática são essenciais à completa 

maturação do vírus e a uma infecção bem sucedida, sendo transportadas no interior do 

virião. São elas a transcriptase reversa (RT, Reverse Transcriptase), a integrase (IN) e a 

protease (PR). Podem ainda ser encontradas no seu interior as proteínas acessórias Nef 

(Negative Factor), Vif (Viral infectivity factor) e Vpr (Viral protein R) [10, 11].  
O genoma do HIV-1 consiste em duas cópias de uma molécula de RNA de cadeia 

simples e de sentido positivo, cada uma com aproximadamente 10.000 bases. Esta 

molécula de RNA contém apenas 9 genes, sendo que uma maior diversidade de proteínas 

codificadas é conseguida através do uso de três grelhas de leitura aberta (ORFs, Open 

Reading Frames) diferentes, do processamento diferencial dos transcritos e da posterior 

clivagem proteolítica de poliproteínas [5]. O genoma do provírus encontra-se flanqueado por 

sequências longas repetitivas terminais (LTRs, Long Terminal Repeats), geradas no 
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processo de transcrição reversa (fig. 2). Estas são não-codificantes e contêm sequências 

essenciais à replicação viral, tais como promotores e enhancers [5]. 

        

Invólucro Lipídico

Figura 1 – Representação esquemática da estrutura 

de um virião maduro de HIV-1. SU- Glicoproteína de 

superfície, TM- Glicoproteína transmembranar, MA– 

proteína da matriz, CA– proteína da cápside, NC– 

proteína da nucleocápside, Vpr– proteína viral R, 

PR– protease viral, RT– transcriptase reversa, IN– 

integrase. Adaptado de Coffin, 1997 [5]. 

As proteínas estruturais e enzimáticas do HIV-1 são codificadas pelos genes gag, pol e 

env. O gene gag codifica a poliproteína p55 (Gag) que, aquando da maturação do virião, é 

clivada pela protease viral nas proteínas p24, p17, p7 e p6. O gene pol codifica as enzimas 

protease, transcriptase reversa e integrase. A poliproteína gp160 é codificada pelo gene pol, 

sendo posteriormente clivada, por proteases celulares, nas glicoproteínas do invólucro 

gp120 e gp41 (respectivamente SU e TM). Para além destes genes principais, o genoma do 

HIV-1 contém genes que codificam proteínas acessórias que regulam o seu ciclo replicativo, 

tais como, Vpr, Nef e Vif, codificadas pelos genes vpr, nef e vif. As proteínas Tat (Trans-

Activator of Transcription), Rev (Regulator of Viral gene expression) e Vpu (Viral protein U) 

são codificadas pelos genes tat, rev e vpu [9, 12]. 
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Figura 2 – Representação esquemática do genoma proviral do HIV-1 (ver texto para detalhes). Adaptado 

de Trkola, 2004 [9]. 

1.3. O ciclo replicativo do HIV-1 
O HIV-1 infecta células que apresentam na sua superfície o receptor CD4 (Cluster of 

Differentiation antigen 4), em particular, linfócitos T CD4+ auxiliares. Existem outras células 

que expressam este receptor, tais como monócitos, macrófagos, células dendríticas, alguns 

linfócitos B e células microgliais do cérebro, sendo também alvos desta infecção. Para que o 

vírus consiga entrar efectivamente na célula é também necessária a presença na membrana 

de co-receptores de quimiocinas, sendo os mais comuns o CCR5 (CC chemokine Receptor 

5) e o CXCR4 (CXC chemokin Receptor 4) [13].  
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O ciclo replicativo do HIV-1 pode ser dividido em duas fases: uma fase precoce, que se 

inicia com o reconhecimento da célula alvo e envolve todos os processos que culminam na 

integração do DNA viral no genoma hospedeiro sob a forma de provírus; e uma fase tardia, 

iniciada com a síntese dos transcritos de mRNA, processados e não-processados, que 

culmina com a libertação (budding) e maturação do virião (fig. 3) [10]. 

Inicialmente, o HIV-1 liga-se com elevada afinidade ao receptor CD4 na superfície da 

célula alvo através da glicoproteína viral SU. Esta interacção induz em SU uma alteração 

conformacional que lhe permite interagir com os co-receptores de quimiocinas. A ligação do 

vírus a estes co-receptores induz, por sua vez, uma alteração na proteína TM, que passa a 

expor os seus domínios hidrofóbicos de ancoragem e fusão. Desta forma é promovida a 

união entre as membranas viral e celular, sendo o conteúdo da cápside libertado para o 

interior da célula. No citoplasma, RNAs de transferência transportados pelo vírus ligam-se 

ao RNA viral, actuando como iniciadores (primers) da transcrição reversa, levada a cabo 

pela RT. Esta síntese de DNA de cadeia dupla depende também da capacidade 

exonucleásica e de RNase da RT, constituíndo um processo relativamente complexo. A 

molécula de DNA de cadeia dupla resultante encontra-se flanqueada pelas LTRs, essenciais 

à sua integração no genoma hospedeiro e subsequente transcrição. O DNA viral é então 

transportado para o núcleo como parte de um complexo de pré-integração, formado pelas 

proteínas TR, IN, MA e Vpr. A entrada deste complexo no núcleo é mediada por importinas 

e nucleoporinas e envolve RanGTPases [10]. Pensa-se que a escolha do local de integração 

incide sobre locais activos do genoma, não sendo um processo ao acaso [14]. Uma vez 

integrado pela acção da IN, o DNA viral pode permanecer latente no genoma, ou ser 

activamente transcrito pela RNA polimerase II do hospedeiro [10].  

Uma vez integrado, o genoma viral é transcrito pela maquinaria polimerásica celular após 

a ligação de factores de transcrição nucleares a sequências situadas nas LTRs. A proteína 

trans-activadora Tat é das primeiras a ser produzida pois é necessária para que esta 

transcrição seja eficiente. Esta proteína liga-se à região TAR (Trans-Activation Response) 

na extremidade 5’ dos mRNAs emergentes, recrutando factores envolvidos no alongamento 

da transcrição. Os transcritos inicialmente produzidos sofrem processamento por múltiplos 

splicings originando os mRNAs das proteínas reguladoras Tat, Nef e Rev. A proteína Nef 

leva à diminuição da expressão e/ou degradação de moléculas CD4 e MHC (Major 

Histocompatibility Complex) de classe I. Desta forma é evitado o reconhecimento e a morte 

das células infectadas por parte das células do sistema imunitário. Para que as restantes 

proteínas sejam expressas, o regulador da expressão viral Rev deve ligar-se aos elementos 

RRE (Rev Responsive Element) nos transcritos de RNA viral não-processados, permitindo a 

sua exportação do núcleo. As proteínas do invólucro viral são expressas e glicosiladas no 
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retículo endoplasmático para formarem a poliproteína de fusão gp160. No aparelho de Golgi, 

esta poliproteína é então clivada por proteases celulares, originando gp120 e gp41, que se 

reúnem na superfície celular. As restantes proteínas virais são traduzidas no citoplasma. 

São formados dois tipos de poliproteínas, Gag e GagPol, consoante um codão STOP 

situado no final do gene gag seja lido ou não. A ocorrência de uma alteração da grelha de 

leitura ao nível deste codão permite a tradução de GagPol. Estas poliproteínas são 

posteriormente clivadas pela protease viral no interior do novo virião, num processo 

designado de maturação. A montagem das proteínas virais e a união com o genoma dá-se 

em certas regiões da membrana celular, de onde se libertam as novas partículas virais, 

envolvidas pelo invólucro membranar [10, 12, 15]. 
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Figura 3 – Representação esquemática do ciclo replicativo do vírus HIV-1 (ver texto para detalhes). 

Adaptado de Coffin, 1997, e de Turner e Summers, 1999 [5, 10]. 

1.4. Factores celulares importantes na infecção viral 
Diversos factores celulares estão envolvidos no complexo ciclo replicativo do HIV-1. Para 

possibilitar o desenvolvimento de estratégias anti-virais eficazes torna-se, por isso, crucial 

identificar todos os factores da célula que interferem neste processo. Entre eles poderão 

estar vários tipos de proteínas, como cinases e fosfatases reguladoras da sinalização 

intracelular, factores de transcrição, complexos proteicos envolvidos no transporte vesicular, 

entre outros. Estes factores podem ser recrutados pelo vírus de forma a realizarem funções 

que auxiliam a sua propagação, designando-se de factores adjuvantes ou, serem de alguma 

forma capazes de inibir a replicação viral, constituindo factores restritivos [15]. 
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Verifica-se que, ao contrário de alguns retrovírus, o HIV-1 tem um grupo de hospedeiros 

muito restrito, limitado a humanos, chimpanzés e gibões. A sua incapacidade de replicar 

noutros mamíferos deve-se justamente ao facto destes poderem expressar factores 

celulares restritivos ou de não conseguirem expressar factores celulares essenciais à 

replicação do vírus. Alguns exemplos de factores celulares identificados como adjuvantes da 

replicação viral são a Transportina-SR2, o hRIP (human Rev-Interacting Protein) e a TAK 

(Tat-Associated Kinase). A Transportina-SR2 é um membro da família das importinas β 

necessário à importação nuclear do HIV-1. Esta proteína interage com a IN, ajudando no 

transporte do complexo de pré-integração nuclear [16]. A acção da proteína Rev é auxiliada 

pelo seu co-factor celular, o hRIP. Este co-factor é essencial à exportação nuclear dos 

transcritos virais longos, da periferia nuclear para o citoplasma [17]. A cinase celular TAK 

constitui um co-factor da proteína viral Tat. Esta proteína possui dois domínios, o Cdk91 

(catalítico) e a ciclina T1 (regulador). A ciclina T1 interage directamente com a proteína Tat, 

recrutando a enzima TAK para os transcritos virais emergentes, onde a sub-unidade Cdk9 

fosforila a RNA polimerase II, aumentando a sua processividade no alongamento da 

transcrição do provírus [18]. Em estudos relativamente recentes foram identificados novos 

factores proteicos celulares implicados na restrição da replicação do HIV em macacos 

Rhesus e em humanos. Entre eles estão a APOBEC3G2, o Trim5α3, a BST-24 e a ciclofilina 

A5 [19]. A APOBEC3G é uma desaminase de citidinas, que se descobriu ser capaz de 

induzir hipermutações no genoma de HIV que o tornam altamente instável, constituindo um 

obstáculo à replicação viral em humanos [20]. A acção desta proteína celular é contraposta 

pela actividade da proteína Vif viral, que provoca a sua degradação e inibe a sua 

incorporação no virião. Células que expressam APOBEC3G designam-se não-permissivas, 

na medida em que são capazes de restringir a infecção de vírus mutantes em Vif [21, 22]. O 

factor Trim5α de macacos Rhesus é capaz de bloquear a replicação do HIV ao nível da 

transcrição reversa, ligando-se à porção CA do genoma viral. Em humanos existe uma 

proteína 87% homóloga deste factor, mas que se verificou não ser capaz de bloquear a 

replicação do HIV. A BST-2 é uma proteína humana capaz de bloquear a libertação de 

novos viriões, interagindo com a proteína viral Vpu, essencial à libertação de viriões 

maduros. A ciclofilina A é uma enzima capaz de se ligar a várias proteínas virais, em 

particular a CA, cujo efeito poderá ser antiviral ou, adjuvante do ciclo viral, dependendo do 

tipo celular em questão [9, 15, 19]. 

                                                            
1  Cyclin Dependent Kinase 9. 
2  Apolipoprotein B mRNA editing catalytic polypeptide-like 3G. 
3  Tripartite Motif-containing 5.  
4  Bone marrow STromal cell antigen 2,  também conhecido como Tetherin. 
5  Peptidilprolil isomerase A. 
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1.5. Diferentes abordagens no combate à infecção viral 

Têm sido desenvolvidas nos últimos anos várias estratégias de inibição da expressão de 

genes virais. Alguns exemplos são os oligonucleótidos antissense, as ribozimas e os RNAs 

de interferência (siRNA, small interfering RNA) [23, 24, 25]. Os oligonucleótidos antissense 

consistem em pequenas moléculas de DNA ou RNA de cadeia simples desenvolvidos de 

forma a serem complementares de sequências específicas, nomeadamente de RNAs 

mensageiros. Ao ligarem-se a estes são capazes de inibir a expressão do gene 

correspondente impedindo a tradução proteica, tendo-se já demonstrado a sua capacidade 

de inibir a replicação do HIV-1 [23]. As ribozimas são pequenas moléculas de RNA com 

actividade catalítica que podem ser utilizadas para impedir a expressão de genes por 

clivagem específica dos seus mRNAs. Foram já desenhadas ribozimas capazes de suprimir 

a expressão de algumas proteínas virais, assim como de proteínas celulares necessárias à 

replicação do HIV-1 [24]. A interferência de RNA é um processo de silenciamento de genes, 

existente em diversas espécies, desencadeado por pequenas moléculas de RNA de cadeia 

dupla. Estas moléculas de RNA são complementares de determinados genes, sendo 

capazes de induzir o seu silenciamento através da sua degradação e/ou da inibição da sua 

tradução [25]. As estratégias desenvolvidas contra proteínas virais enfrentam, no entanto, 

dificuldades inerentes à constante variação das mesmas. O HIV-1 é um dos organismos 

com maior taxa de mutação e recombinação que se conhece, características que 

contribuem grandemente para o aparecimento de sub-tipos virais resistentes a fármacos. 

Num indivíduo infectado ocorrem mutações no genoma viral a uma taxa diária de 104 a 105. 

O reduzido tempo de geração, a elevada taxa de replicação e a acção de diversas forças 

selectivas contribuem também para a elevada taxa mutacional do vírus [5, 26]. Como 

consequência são expressas uma enorme variedade de proteínas virais, o que permite ao 

vírus adaptar-se muito bem ao hospedeiro humano, sendo capaz de ludibriar o seu sistema 

imunitário [9]. Sendo as proteínas celulares mais conservadas que as proteínas virais, a 

criação de estratégias anti-virais que tenham como alvo proteínas da célula permitirá reduzir 

flutuações na eficácia da terapêutica.  

Algumas das estratégias anti-virais referidas, em particular a dos RNAs de interferência, 

têm sido aplicadas em screenings cujo objectivo é a identificação de novos factores 

celulares envolvidos na replicação do HIV-1. A identificação de genes celulares importantes 

para a replicação do HIV-1 que não sejam indispensáveis para a viablilidade da célula 

hospedeira, adquire elevada importância no desenvolvimento de novas estratégias anti-

virais. 
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1.6. Factores de transcrição de zinc-fingers artificiais 

Um zinc-finger (ZF) constitui um motivo proteico ubíquo, sendo encontrado em diversas 

proteínas eucariotas. Este domínio permite às proteínas que o possuem interagir entre si e 

com ácidos nucleicos, constituindo o principal motivo proteico de ligação ao DNA. 

Estruturalmente, um ZF consiste num péptido com cerca de 30 aminoácidos (a.a.) formado 

por duas cadeias β antiparalelas, seguidas de uma hélice α na sua porção C terminal. Esta 

estrutura é estabilizada por interacções hidrofóbicas entre um ião de zinco e quatro a.a. 

conservados, dois situados nas cadeias β e os outros dois na hélice α (fig. 4). Existem 

diversas classes de domínios ZF, sendo os pertencentes à classe Cis2-His2 os mais 

comuns presentes em factores de transcrição. Nesta classe, um par de resíduos de 

cisteínas (Cis2) das cadeias β e um par de histidinas (His2) da hélice α são os a.a. 

envolvidos na ligação ao ião de zinco. Assim como em todas as classes de ZF, é através de 

resíduos específicos da porção N-terminal da hélice α, geralmente situados nas posições -1, 

+3 e +6, que é feito o reconhecimento e o contacto com o DNA [27]. 

 

Figura 4 – Diagrama da estrutura geral de um zinc-finger. São 

visíveis as cadeias laterais de cisteínas e histididas conservadas 

envolvidas com o ião de zinco. Na porção esquerda da figura 

estão representadas as cadeias laterais de três aminoácidos 

hidrofóbicos conservados, também importantes na manutenção da 

estabilidade do motivo proteico. Adaptado de Wolfe, 2000 [39]. 

Actualmente é possível construir ZF artificiais que podem funcionar como módulos de 

vários fingers que interagem entre si, em que cada finger se liga a 3 (ou 4) nucleótidos da 

zona do sulco maior da hélice de DNA. Estes módulos podem ser combinados em tandem, 

juntamente com domínios funcionais, para formarem factores de transcrição (TF) artificiais 

capazes de reconhecerem, com elevada especificidade e afinidade, sequências específicas 

no genoma [27].  

Foram já construídas bibliotecas de factores de transcrição de zinc-fingers (TFZF) 

artificiais com especificidade para grande parte do genoma humano. Estas bibliotecas têm 

um enorme potencial podendo, por exemplo, ser usadas para aumentar ou reprimir a 

expressão de um determinado gene, para descobrir novos genes e para induzir fenótipos 

em células e organismos. Entre elas, encontram-se descritas bibliotecas desenhadas para 

reconhecerem tipos particulares de sequências no DNA: sequências 5’-GNN-3’, 5’-G/ANN-3’ 

e 5’-ANN-3’. As primeiras são sequências em que os tripletos são iniciados por uma 

Guanosina; nas segundas os tripletos podem inciciar-se com uma Guanosina ou uma 

Adenosina, e nas terceiras por uma Adenosina. N poderá corresponder a qualquer um dos 

nucleótidos: Guanosina, Timidina, Citidina ou Adenosina. Por exemplo, sequências do tipo 
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5’-GNN-3’ estão entre as mais comuns no genoma, ocorrendo em média a cada 2048 pares 

de bases. São ainda mais comuns nos promotores, uma vez que estes contêm um elevado 

teor de G+C [27, 28]. 

À semelhança dos TF naturais, os TF artificiais são compostos por domínios de ligação 

ao DNA (neste caso as hélices α dos ZF) e domínios efectores, que podem ser activadores 

ou repressores transcricionais. Exemplos destes últimos são: o activador VP64 (uma versão 

geneticamente modificada da proteína activadora VP16 do vírus Herpes simplex) e o 

repressor KRAB (Krüpel-Associated Box). Desta forma, TFZF construídos através da fusão 

com estas proteínas efectoras, podem levar à sobreexpressão e/ou repressão de genes 

celulares codificantes de proteínas potencialmente inibidoras da replicação do HIV-1 [27, 

28]. 

Ao contrário de abordagens baseadas unicamente na repressão da expressão génica, e 

actuando principalmente a um nível pós-transcricional, a utilização de ferramentas baseadas 

em factores de transcrição artificiais permite, para além da repressão génica, a indução de 

fenótipos de ganho de função. Os factores de transcrição são também utilizáveis em menor 

quantidade e de forma mais eficaz (quando comparados com estratégias anti-RNA), uma 

vez que têm como alvo sequências específicas de DNA e não múltiplos transcritos de RNA 

[25, 29, 30, 31, 32]. A utilização destas bibliotecas combinatórias de TFZF no rastreio 

funcional de células permitirá obter informação sobre a sequência e localização de genes 

envolvidos na replicação viral, representando uma ferramenta muito importante na 

investigação fundamental sobre o HIV e a sua interacção com o hospedeiro humano. 

1.7. Objectivos 
O presente projecto teve como principal objectivo a identificação de genes celulares 

codificantes de proteínas importantes no ciclo replicativo do vírus, em particular, proteínas 

capazes de restringir a sua infecciosidade. O trabalho incidiu sobre alvos celulares, tendo 

em vista o desenvolvimento de uma nova classe de fármacos contra o HIV-1. A metodologia 

utilizada baseou-se num screening efectuado com bibliotecas de factores de transcrição 

sintéticos, compostos por 5 domínios de zinc-fingers fundidos com o domínio activador 

VP64, de forma a modular a expressão de genes celulares essenciais ao processo de 

replicação viral (fig. 11 em anexo).  
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2. Materiais e Métodos 
 

2.1. Materiais 
2.1.1.        Reagentes gerais  
Os géis de agarose utilizados neste trabalho foram preparados em tampão TAE (Tris-

acetato-EDTA), suplementado com Brometo de Etídio (EtBr, 0,5μg/mL, Sigma). O tampão 

comummente utilizado em lavagens e preparação de soluções foi o PBS (Phosphate 

Buffered Saline) 1x concentrado. Outros reagentes relevantes estão referidos na descrição 

dos métodos utilizados. Informação adicional sobre as soluções utilizadas e composição dos 

meios de cultura encontra-se sumarizada nas tabelas III, IV e V em anexo. 

2.1.2.        Linhas Celulares 
A linha celular HEK 293T, originária de células embrionárias de rim humano (AIDS 

Research and Reference Reagent Program, Division of AIDS, NIAID, NIH), foi utilizada para 

produzir partículas lentivirais contendo as bibliotecas de TFZF e para produzir de vírus HIV-1 

NL4-3 e HSA. As células foram mantidas em cultura em meio DMEM (Dulbecco’s Modified 

Eagle’s Medium) suplementado com soro fetal de bovino (FBS) a 10% (v/v), Penicilina (100 

U/mL), Estreptomicina (100 μg/mL), Anfotericina-B (0,25μg/mL) e L-glutamina (2mM), 

produtos fornecidos pela Lonza. Estas células foram subcultivadas à confluência de 70-80% 

e utilizadas entre a 4ª e 12ª passagem.  

Células da linha celular Jurkat E6-1 de linfócitos imortalizados T CD4+ humanos (AIDS 

Research and Reference Reagent Program, Division of AIDS, NIAID, NIH) foram utilizadas 

para expressarem de forma estável os TFZF das bibliotecas. Estas células foram cultivadas 

em meio RMPI 1640 (Lonza), suplementado de forma semelhante à descrita para o meio 

DMEM, e mantidas em cultura a uma densidade entre 3x105 e 1x106 células/mL. Estão 

descritas como sendo permissivas à infecção por HIV-1, e crescem em suspensão [21]. As 

células de ambas as linhagens foram mantidas a 37 ºC numa atmosfera com 5% de CO2.  

 

2.1.3.        Plasmídios e Estirpe Bacteriana 
Neste trabalho foram utilizadas 3 bibliotecas de TFZF capazes de reconhecer três tipos de 

sequências de DNA (5’-GNN-3’, 5’-G/ANN-3’ e 5’-ANN-3’). Cada biblioteca consiste num 

pool de TFZF, cada um deles composto por diferentes combinações de 5 zinc-fingers em 

tandem, fundidos com o domínio activador transcricional VP64. As bibliotecas foram 

designadas de 5FG, 5FG/A e 5FA, devido aos TF que as compõem terem 5 zinc-fingers, em 

que cada um reconhece tripletos de DNA iniciados por Guanosinas, Guanosinas ou 

Adenosinas e, Adenosinas, respectivamente. As bibliotecas de TFZF foram desenvolvidas no 
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laboratório do Doutor Carlos Barbas (The Scripps Research Institute, Califórnia, USA) e 

gentilmente cedidas por este, previamente clonadas no plasmídio FUGW (14883, Addgene). 

Neste plasmídio de transferência os genes dos TFZF encontram-se a jusante do promotor da 

Ubiquitina, e a montante do gene repórter GFP (Green Fluorescence Protein). O gene da 

GFP encontra-se antecedido de uma sequência IRES (Internal Ribossome Entry Site) para 

assegurar a sua tradução. Na figura 12 em anexo encontra-se um esquema do plasmídio e 

características mais importantes. Os plasmídios de encapsidação pMDL e pRev, e o 

plasmídio de pseudotipagem pVSVG foram obtidos da Addgene. pMDL e pRev fornecem o 

DNA das proteínas necessárias à formação das partículas lentivirais. O plasmídio pVSVG 

fornece a glicoproteína G do vírus da estomatite vesicular que, ao ser incorporada no 

invólucro lipídico, aumenta o espectro de células que as partículas podem infectar. Para 

produzir partículas lentivirais usadas na transdução de células Jurkat, como controlo 

positivo, utilizou-se o plasmídio FUGW, que contém o gene repórter de GFP e no qual não 

foi clonada qualquer sequência de TFZF. Para a produção de vírus HIV-1 HSA e HIV-1 NL4-3 

foram utilizados, respectivamente, os plasmídios pNL-r-HSAS e pNL4-3. O plasmídio pNL4-

3 é derivado da estirpe NL4-3 de HIV-1. O plasmídio pNL-r-HSAS é derivado do plasmídio 

pNL4-3, em que o gene viral nef se encontra substituído pelo gene de um marcador de 

superfície, o HSA (Heat Stable Antigen) de ratinho, homólogo do gene CD24 (Cluster of 

Diferenciation 24) humano. Todos os plasmídios possuem o gene de resistência à 

Ampicilina, de forma a permitir a sua selecção e amplificação em bactérias. Na figura 13 em 

anexo encontra-se uma representação esquemática do plasmídio pNL4-3.  

Para a propagação dos vários plasmídios foram usadas bactérias da estirpe de E. coli 

JM109 (NEB) com o seguinte genótipo: F´ traD36 proA+B+ lacIq Δ(lacZ)M15/ Δ(lac-proAB) 

glnV44 e14- gyrA96 recA1 relA1 endA1 thi hsdR17). A transformação das bactérias com os 

diferentes plasmídios foi previamente feita por electroporação, sendo depois armazenadas a 

-80ºC, ressuspensas em meio SOB com 25% (v/v) de Glicerol.  

 

2.1.4.        Oligonucelótidos iniciadores e enzimas 
Para a amplificação por reacção de polimerização em cadeia (PCR, Polymerase Chain 

Reaction) dos TF presentes no genoma das células previamente transduzidas, foram 

desenhados os seguintes primers: primer directo, 5’-CAAGCCTCAGACAGTGGTTCAAAG-

3’, e primer reverso, 5’-GCCCAACTTTGCGTTTCTTTTTC-3’. Estes primers foram 

produzidos pela Thermo Scientific. Todas as reacções de PCR foram efectuadas com a 

DNA polimerase Phusion (Finnzymes). Esta enzima é de rápida extensão de DNA e possui 

actividade de revisão de prova exonucleásica 3’-5’, característica que permite minimizar a 

geração de mutações pontuais durante a reacção. 
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2.2. Métodos 

2.2.1. Amplificação de DNA plasmídico 

De forma a propagar os plasmídios, bactérias JM109, previamente transformadas com os 

mesmos, foram inoculadas em 250 mL de meio de cultura LB líquido suplementado com 

ampicilina (100 μg/mL; USB) e incubadas durante a noite (o.n., overnigth) a 30°C, com 

agitação. A extracção e purificação do DNA foi feita em média escala utilizando o kit JETstar 

2.0 Plasmid Purification MIDI Kit (Genomed), segundo as instruções do fabricante. O 

sedimento de DNA obtido foi ressuspenso em H2O ultrapura estéril, quantificado no 

NanoDrop 1000 (Thermo Scientific) e armazenado a -20°C até à sua utilização.   

2.2.2. Produção, concentração e purificação de partículas lentivirais contendo 
as bibliotecas 5FG, 5FG/A e 5FA  

Com o objectivo de produzir partículas lentivirais contendo as bibliotecas, semearam-se 

células HEK 293T a uma densidade de 3,5x105 células por poço, em placas de cultura de 6 

poços (dia 0). Estas células foram incubadas a 37°C o.n., em atmosfera com 5% de CO2, até 

atingirem uma confluência de 70-80%. As partículas lentivirais foram obtidas por co-

transfecção destas células, através do método do fosfato de cálcio, com o DNA do plasmídio 

de transferência pMDL e dos plasmídios pMDL, pRev e pVSVG, numa proporção de 1:2:1:1 

respectivamente (dia 1). Para a transfecção foram preparadas duas soluções, A e B, em 

microtubos separados, sendo a solução A composta por:  15 μg de DNA, 25 μL de CaCl2 

(2,5 mM) e tampão TE (Tris-EDTA, 1/10, pH = 7,6) até perfazer um volume total de 250 μL. 

Esta solução foi adicionada gota a gota, à solução B, composta por 250 μL de tampão HBS 

(HEPES Buffered Saline, 2x), mantida sob agitação, sendo esta mistura homogeneizada no 

final. A mistura foi deixada a incubar à temperatura ambiente (TA) durante 30 min, tempo 

após o qual foi novamente homogeneizada e adicionada, gota a gota e de modo uniforme, a 

cada poço contendo células. As células de dois dos poços não foram transfectadas, 

funcionando como controlos negativos. A dois outros poços foi adicionada uma solução A 

não contendo qualquer DNA, funcionando também como controlos negativos. Obtiveram-se 

assim células HEK 293T transfectadas de modo a produzirem todas as proteínas 

necessárias para a formação de uma cápside lentiviral contendo as bibliotecas de TFZF. No 

dia seguinte (dia 2) o meio de cultura das células foi substituído por 2 mL de meio DMEM 

fresco por cada poço. Cerca de 8 horas após a mudança de meio, as células foram 

estimuladas com butirato de sódio 10 mM (Sigma). O butirato de sódio é um ácido gordo 

utilizado aqui para aumentar a actividade transcricional da célula, uma vez que é capaz de 

inibir a desacetilação das histonas levando, assim, a uma configuração da cromatina mais 

aberta nas regiões de promotores de genes [33]. Passadas 48 h da transfecção (dia 3), o 

meio de cultura das células (sobrenadante) foi substituído. Foram também recolhidas 



13 
 

 
alíquotas deste sobrenadante para posterior quantificação de partículas lentivirais através de 

ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay; HIV-1 p24 Antigen Capture Assay kit, AIDS & 

Cancer Virus Program - NCI-Frederick Cancer Research and Development Center) contra a 

proteína viral p24. As partículas lentivirais presentes no sobrenadante das células foram 

recolhidas 48h e 72h após a transfecção, tendo este sido centrifugado a 430xg durante 5 

min para remover os detritos celulares. De seguida, as partículas lentivirais presentes no 

sobrenadante foram concentradas e purificadas através de ultrafiltração em tubos Amicon 

Ultra-15 (Millipore). Esta ultrafiltração consistiu na centrifugação do sobrenadante a 1500xg, 

durante 20 min a 4°C. Os filtros de celulose dos tubos Amicon possuem um cutt-off de 100 

kDa sendo que, após a centrifugação, as partículas lentivirais completas ficam retidas acima 

do filtro, sendo separadas de partículas com massa molecular inferior a 100 kDa (como é o 

caso de partículas lentivirais defectivas, de proteínas do soro presentes no meio de cultura e 

de compostos como o butirato de sódio). Subsequentemente, as partículas lentivirais foram 

centrifugadas a 100000xg durante 45 min, a 4ºC, sobre uma camada de sacarose a 20% em 

PBS, num passo de purificação final por ultracentrifugação. O sedimento contendo as 

partículas foi ressuspenso em meio DMEM. 

Para funcionarem como controlo positivo, no caso da produção de partículas contendo a 

biblioteca 5FG, foram também produzidas partículas lentivirais com o plasmídio FUGW 

contendo apenas o gene repórter GFP, através do método anteriormente descrito. Foram 

co-transfectadas células HEK 293T em placas de cultura de 6 poços, com o DNA plasmídico 

de FUGW (0,4 μg), pMDL (0,8 μg), pRev (0,4 μg) e pVSVG (0,4 μg), numa proporção de 

1:2:1:1, respectivamente, usando uma quantidade de DNA total de 2 μg por poço.  

2.2.3. Quantificação de partículas virais  
O número de partículas lentivirais infecciosas e viriões (TUs, Transducing Units) 

produzidos foi determinado através da quantificação da proteína da cápside viral p24 por 

análise de ELISA com o kit referido, de acordo com as instruções do fabricante. Neste 

ensaio foi considerada a relação 1 pg de p24/mL equivalente a 10 TUs/mL (ou 100 TUs/ml, 

no caso dos viriões NL4-3) para calcular o número aproximado de TUs presentes. Uma vez 

que 1 pg de p24 corresponde a 104 partículas virais físicas, cada vector lentiviral tem um 

índice de infecciosidade de 1 TU por cada 100-1000 partículas virais físicas, num intervalo 

de 10 a 100 TUs/pg de p24 (conversão por Trono, D.).  

2.2.4. Transdução de células Jurkat com partículas lentivirais contendo as 
bibliotecas 5FG, 5FG/A, 5FA 

Com o objectivo de conseguir células que expressassem eficientemente as bibliotecas de 

factores de transcrição, células Jurkat foram transduzidas com as partículas lentivirais 
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obtidas anteriormente. A transdução foi efectuada por spinoculation (centrifugação a 7xg, 

durante 1 h, à TA) da suspensão celular juntamente com a suspensão de partículas 

lentivirais, em placas de cultura de 6 poços. Foi utilizada uma multiplicidade de infecção 

(MOI, Multiplicity Of Infection) igual a 1 (a multiplicidade de infecção corresponde ao número 

de unidades transdutoras por célula). Após a spinoculation, as células foram incubadas. No 

dia seguinte, o meio das células foi substituído (centrifugando a placa de células a 430xg, 

durante 5 min), tendo estas sido ressuspensas em volume adequado de meio RPMI 

completo fresco. Às células de um dos poços não foi adicionada qualquer suspensão 

lentiviral, servindo estas como controlo negativo. 

2.2.5. Citometria de Fluxo e FACS de células Jurkat GFP+ 
As células Jurkat previamente sujeitas a transdução foram submetidas a uma selecção 

de células GFP positivas (GFP+) através de FACS (Fluorescence Activated Cell Sorting, 

aqui simplificadamente designado de sorting), de forma a recolher as eficientemente 

transduzidas com as bibliotecas. Antes de se realizarem os sortings foi recolhida uma 

alíquota das células para análise por citometria de fluxo. Para tal, as células foram, 

primeiramente, sujeitas a duas lavagens com uma solução de PBS com 1% de Albumina de 

Soro de Bovino (BSA, Bovine Serum Albumin) por centrifugação a 620xg durante 5 min, a 

4ºC. As células foram ressuspensas em 150 μL de uma solução de fixação de formaldeído a 

0,1% em PBS (v/v) e armazenadas a 4ºC até se proceder à análise. Como controlos, foram 

também fixadas, pelo mesmo método, células Jurkat não transduzidas com TFZF (controlo 

negativo), e células Jurkat previamente transduzidas com o vector FUGW vazio (controlo 

positivo). Os ensaios de citometria de fluxo foram feitos num aparelho FACSCalibur (BD 

Biosciences). A análise foi feita seleccionando a população de células vivas (com elevado 

FSC) e positivas para fluorescência de GFP. Para cada tipo de células foram adquiridos 

10.000 eventos na região seleccionada. Os resultados foram analisados com o software 

WinMDI 2.9 (http://facs.scripps.edu). 

A preparação prévia das células para o sorting envolveu duas lavagens numa solução de 

BSA 1% em PBS por centrifugação a 430xg, durante 5 min à TA. De seguida, as células 

ressuspensas nesta mesma solução foram passadas através de um cell strainer (cut-off de 

70 μm; BD Falcon) de forma a evitarem-se aglomerados. Estas suspensões celulares foram 

então sujeitas a sorting no aparelho BD FACSAria (BD Biosciences). O software utilizado foi 

o DB FACSDiva. As células assim recolhidas foram colocadas em cultura no período de 1 h.  

2.2.6. Produção de partículas virais  
Os vírus HIV-1 HSA e HIV-1 NL4-3 foram produzidos após transfecção de células HEK 

293T com os plasmídios pNL-r-HSAS (10μg) e pNL4-3 (15 μg), respectivamente, através do 

http://facs.scripps.edu/
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método do fosfato de cálcio descrito anteriormente. No dia seguinte à transfecção o meio de 

cultura das células foi substituído e, 48h depois, foi recolhido todo o sobrenadante e 

guardado a 4ºC até à altura da infecção. Para a quantificação das TUs produzidas, foi 

recolhida uma alíquota deste sobrenadante, que foi de imediato utilizada numa análise de 

ELISA p24, utilizando o kit referido anteriormente. 

 

2.2.7. Ensaio de Infecção com HIV-1 HSA e Selecção de células CD24 

negativas 

As células Jurkat, previamente transduzidas com as bibliotecas e resultantes dos sortings 

de GFP+, foram submetidas a dois ensaios de infecção e de selecção de células CD24 

negativas. Para este efeito estas células foram sujeitas a uma 1ª infecção com vírus HIV-1 

HSA contendo o gene do marcador de superfície CD24, por spinoculation, a uma MOI = 1. O 

meio de cultura destas células foi substituído 1 dia após a infecção (p.i.) e 4 dias p.i., por 

centrifugação das mesmas a 430xg. Os sobrenadantes recolhidos nestes dias foram 

guardados a -20ºC para posterior quantificação da proteína p24 por ELISA, e as células 

foram ressuspensas em meio fresco. Passados 7 dias desta 1ª infecção, as células foram 

sujeitas a uma 1ª selecção de células CD24 negativas.  

A selecção negativa foi feita recorrendo ao método indirecto do CELLection Biotin Binder 

Kit (Dynal, Invitrogen) e a anticorpos monoclonais biotinilados anti-CD24 (BD Biosciences). 

Resumidamente, a selecção consistiu na incubação das células com as beads magnéticas 

revestidas com estreptavidina (molécula com elevada afinidade para a biotina) fornecidas no 

kit, após terem já sido incubadas com o anticorpo anti-CD24. De seguida, esta suspensão 

foi colocada num suporte magnético que atrai as células ligadas às beads. As células que 

não se ligaram às beads, CD24 negativas, foram recolhidas a partir do sobrenadante. Para 

uma selecção mais eficaz, este procedimento foi repetido 3 vezes para as mesmas células. 

No final do 3º round de selecção as células foram colocadas em cultura após as lavagens 

apropriadas. No caso particular das células transduzidas com a biblioteca 5FA, este 

processo foi repetido apenas 2 vezes devido ao reduzido sedimento de células resultante do 

2º round de selecção. Passados 7 dias desta 1ª selecção negativa, estas células, mantidas 

em cultura desde então, foram submetidas a uma 2ª infecção com partículas virais HSA de 

forma semelhante à anteriormente descrita. O meio de cultura foi igualmente substituído 1 

dia e 4 dias p.i., e o respectivo sobrenadante guardado a -20ºC para posterior análise de 

ELISA p24. Sete dias após esta infecção as células foram novamente sujeitas a 3 rounds de 

selecção CD24 negativa. Estes ensaios decorreram ao longo de 28 dias, tendo como 

objectivo a obtenção de uma população de células resistentes à infecção por HIV-1 (na 

figura 14 em anexo encontra-se um esquema exemplificativo deste processo). 
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2.2.8. Isolamento de clones que expressam TFZF  
Os clones que expressam cada TFZF foram isolados através de dois métodos distintos: o 

método de clonagem por diluição limite e o método de clonagem em gel. O primeiro 

consistiu em fazer diuições seriadas da suspensão celular numa placa de cultura de 96 

poços, de forma a obter-se um clone isolado em cada poço final, sendo posteriormente 

recolhido. No segundo método as células foram propagadas a partir de uma suspensão 

diluída numa matriz semi-sólida de metil-celulose (ClonaCell TCS, StemCell Technologies), 

numa placa de cultura de 6 poços, com o objectivo de obter 1000 clones em cada um. Os 

clones cresceram em aglomerados isolados, que foram recolhidos entre 7 a 14 dias após a 

clonagem celular.  

 

2.2.9. Ensaios de produção viral para pesquisa de clones resistentes 
De entre os clones isolados, que se pensa expressarem de forma estável cada TFZF, 

pretendeu-se testar quais os clones resistentes à infecção por HIV-1. Para isso realizaram-

se ensaios em que se infectou cada clone isolado com vírus HIV-1 NL4-3 e se mediu a 

concentração de vírus libertados para o sobrenadante de cada clone, passados 7 dias da 

infecção. No dia anterior à infecção, procedeu-se à contagem do número de células viáveis 

de cada clone em cultura recorrendo ao corante de exclusão Azul de Tripano. Após a 

contagem semearam-se 1x105 células de cada clone por cada poço de uma placa de cultura 

de 96 poços. No dia seguinte as células de cada clone foram infectadas com os vírus HIV-1 

NL4-3 previamente produzidos por spinoculation, a uma MOI=1. De forma a normalizar o 

método foram também infectadas células Jurkat que não foram previamente transduzidas 

com qualquer biblioteca e que não sofreram qualquer processo de selecção. No dia seguinte 

à infecção o meio das células foi mudado de forma a eliminar os vírus que não entraram nas 

células, sendo novamente substituído 4 dias p.i.. Passados 7 dias da infecção as células 

foram observadas e centrifugadas a 430xg de forma a recolher o sobrenadante para os 

poços correspondentes de uma placa de cultura de 96 poços. A placa foi armazenada a -

20ºC até ao momento em que amostras de cada sobrenadante foram submetidas a uma 

análise de ELISA p24, para determinar a concentração de p24 presente, indicativa dos vírus 

produzidos. Foram realizados 5 ensaios para a maioria dos clones. 

2.2.10. Extracção de DNA genómico dos clones seleccionados 
Os clones seleccionados foram mantidos em cultura até atingirem um n.º de células 

suficiente para ser feita a extracção do seu DNA. Esta extracção foi feita recorrendo ao kit 

QIAamp DNA Mini (Qiagen), segundo as instruções do fabricante. O DNA obtido foi de 

imediato quantificado no NanoDrop.  
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2.2.11. Amplificação do DNA dos TFZF por reacção de polimerização em cadeia 
De forma a amplificar a região do DNA genómico correspondente aos zinc-fingers dos 

factores de transcrição foram feitas PCRs, com os primers já referidos, em volumes de 

reacção de 50μL, num termociclador Px2 da Thermo Electron Corporation. Os componentes 

da mistura de PCR e as condições da reacção estão indicados na tabela II em anexo. Os 

produtos resultantes da reacção foram sujeitos a uma electroforese em gel de 1-1,5% de 

agarose, em paralelo/simultâneo com um marcador de massas moleculares (GeneRuler 

1Kb, Fermentas), de forma a confirmar a presença do DNA pretendido. A electroforese 

decorreu a uma voltagem constante de 80-100 V em tampão TAE, até se obter a resolução 

adequada. O gel foi então visualizado e fotografado num aparelho ChemiDoc (BioRad). 

 

2.2.12. Purificação e sequenciação do DNA correspondente aos zinc-fingers 
dos factores de transcrição 

Os produtos de PCR confirmados foram, na sua totalidade, sujeitos a uma electroforese 

em gel com 1,5% de agarose de purificação (Seakem TG), em condições semelhantes às 

descritas anteriormente. As bandas esperadas foram visualizadas num transiluminador de 

luz UV, extraídas do gel e pesadas. O DNA de cada banda foi purificado do gel utilizando o 

Jetquick Gel Extraction Kit (Genomed) seguindo as instruções do fabricante. O DNA extraído 

foi de imediato quantificado e enviado para sequenciar (Macrogen, Coreia do Sul). 
 

2.2.13. Análise bioinformática para identificação dos zinc-fingers e potenciais 
regiões alvo no Genoma  

Os cromatogramas das sequências obtidas foram analisados usando o software Chromas 

2.0 (Technelysium Pty Ltd). Recorreu-se a ferramentas bioinformáticas como o BLAST 

(Basic Local Alignment Tool, PubMed) e ao software JellyFish 3.3.1, para confirmar e 

delimitar a sequência de DNA correspondente à região de zinc-fingers do TF de cada clone 

escolhido, assim como a sequência de aminoácidos correspondente (a.a.). De forma a 

identificar a sequência de aminoácidos das regiões de hélices α (de ligação ao DNA) de 

cada um dos 5 zinc-fingers dos TF, recorreu-se à ferramenta bioinformática Zinc-Finger 

Tools (www.zincfingertools.org), que permitiu também prever a sequência de DNA dos locais 

onde estas proteínas se ligam. A previsão dos potenciais locais/genes do genoma humano 

onde estes TF específicos podem estar a ligar foi feita pelo Doutor Sergio Allonso (IMPPC, 

Barcelona, Espanha) recorrendo a uma automatização do software específico FUZZNUC 

(EMBOSS).  

 

 

http://www.zincfingertools.org/
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3. Resultados 
 

3.1.  Células transduzidas com a biblioteca 5FG revelaram-se inviáveis   
A estratégia experimental adoptada neste trabalho baseou-se na utilização de 3 

bibliotecas de TFZF num screening de genes celulares possivelmente envolvidos no ciclo 

replicativo do HIV-1 (fig. 5). Os factores de transcrição são formados por 5 zinc-fingers em 

tandem, fundidos com o activador transcricional VP64, de forma apromover a 

sobreexpressão de genes. Com o objectivo de obter células capazes de expressar de forma 

estável os TFZF, produziram-se partículas lentivirais contendo as bibliotecas 5FG, 5FG/A e 

5FA, sendo estas usadas para transduzir células Jurkat. Para recolher as células 

eficientemente transduzidas com as bibliotecas de TFZF, estas foram submetidas a análises 

de citometria de fluxo e a vários eventos de fluorescence activated cell sorting, para 

pesquisa de células GFP+. Como controlos negativo e positivo utilizaram-se, 

respectivamente, células não transduzidas e células transduzidas com partículas lentivirais 

FUGW.  

As células GFP+ recolhidas foram submetidas a um rastreio das resistentes à infecção 

por HIV-1. Para o efeito realizaram-se ensaios de infecção com HIV-1 HSA e de selecção 

das células CD24 negativas. Nas células que não expressam o marcador CD24 terá havido 

sobreexpressão de genes celulares (levada a cabo pelos TFZF) que terão bloqueado o ciclo 

replicativo do vírus. Note-se, contudo, que esta estratégia não permite distinguir células que 

não foram inicialmente infectadas (ou incapazes de integrar o HIV-1 HSA), de células em 

que ocorreu a integração do provírus mas em que este não se expressa. Após a selecção 

de células resistentes procedeu-se ao isolamento de clones que expressam cada cada um 

dos TFZF através de clonagem celular. 

 

 
Figura 5 – Delineamento da estratégia 
experimental utilizada. 
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Na tabela I encontram-se os resultados dos 

sortings realizados para as 3 bibliotecas. Dos 2 

sortings efectuados às células 5FG resultou um 

número muito baixo de células GFP+, 

correspondentes a menos de 0,6% do número 

total de células usadas no processo. Assim, do 

segundo sorting foram também recolhidas 

algumas células GFP negativas, para 

prosseguimento do trabalho. Uma possível 

hipótese para o facto de não serem visíveis 

células GFP+ seria a de que a GFP utilizada ser 

pouco fluorescente e ter uma expressão variável  
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ao longo do tempo, podendo existir mais células eficientemente transduzidas com a 

biblioteca, mas não sendo visíveis como GFP+. Note-se que o gene da GFP se situa a 

jusante da IRES, pelo que a sua expressão poderá ser inferior à do gene do TFZF, situado a 

montante. Após alguns dias em cultura, as células 5FG GFP+ mostravam acentuada morte 

celular, não tendo sido possível recuperar esta população. Desta forma, as células 

recolhidas GFP- foram utilizadas nos rastreios de células resistentes ao HIV-1, sendo 

sujeitas a 2 ensaios de infecção com HIV-1 HSA e selecção CD24 negativa. Da 2ª selecção 

resultou um reduzido número de células, que apresentavam considerável morte celular. 

Tabela I – Células GFP+ recolhidas nos eventos de FACS realizados para as 3 bibliotecas 

Biblioteca de 
TFZF 

Número de 
Sortings 

Percentagem de células GFP+ 
recolhidas no último Sorting 

N.º de células GFP+ recolhidas 
no último Sorting 

5FG 2 0,6% ≈ 14.000 

5FG/A 4 9% ≈ 900.000 

5FA 3 9,36% ≈ 700.000 

 

De forma a avaliar a percentagem de células GFP+ nesta fase, fez-se uma análise por 

citometria de fluxo. Esta análise revelou que não existiam células GFP+ e confirmou a 

existência de um elevado número de células mortas (fig. 6). A transdução de células Jurkat 

com a biblioteca 5FG foi repetida, sendo novamente realizado um sorting das GFP+. Deste 

sorting também não foram recolhidas quaisquer células GFP+.  
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Figura 6 – Análise de citometria de fluxo 

na pesquisa de células GFP+ da biblioteca 

5FG. A - Gráficos de densidade. B – 

Histogramas. A1 e B1: dados obtidos a partir de 

células Jurkat não transduzidas (controlo 

negativo). A2 e B2: dados obtidos a partir de 

células transduzidas com partículas lentivirais 

contendo FUGW (controlo positivo). A3 e B3: 

dados recolhidos a partir de células 

previamente transduzidas com a biblioteca 

5FG. SSC (Side Scater); FSC (Forward Scater). 

Adicionalmente, a análise das células do controlo positivo revelou a presença de 27,5%  

de células GFP+ (fig. 6). Uma vez que existia expressão de GFP no controlo positivo, a 

inexistência de células GFP+ não seria devida a erros/dificuldades inerentes aos processos 

de produção de partículas lentivirais e/ou de transdução. Esta inexistência poderia ser 

explicada pela inviabilidade das células que teriam sido eficientemente transduzidas. Estes 

dados parecem apontar para uma toxicidade inerente aos factores de transcrição desta 

biblioteca. Uma possível justificação para esta ocorrência será o facto de os TF em causa 
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poderem ter levado à sobreexpressão, directa ou indirecta, de genes celulares envolvidos na 

activação de vias de apoptose e morte celular. Nesta altura prosseguiu-se o trabalho com a 

biblioteca 5FG/A. 

 

3.2.      Células transduzidas com a biblioteca 5FG/A não resistiram a ensaios de 
infecção 

As células transduzidas com a biblioteca 5FG/A foram submetidas a 4 sortings, tendo 

sido recolhidas no último sorting 9% de células GFP+. Antes do último sorting estas células 

foram analisadas por citometria de fluxo para pesquisa de células GFP+. Esta análise 

revelou a presença de 10% de células GFP+ (Fig. 7). Eram também visíveis algumas células 

mortas nesta população.   

 

 

 

 

 

 

 

 

As células assim recolhidas foram usadas no rastreio de células resistentes ao HIV-1. 

Para posterior comparação, parte das células submetidas a um 1º ensaio de infecção e 

selecção, foram mantidas em cultura, tendo as restantes sido submetidas ao 2º ensaio. No 

dia seguinte à 2ª selecção negativa era visível em cultura um considerável número de 

células em morte celular. Após a segunda 2ª negativa as células permaneceram em cultura 

durante 7 dias, altura em que, parte delas foi submetida a clonagem para isolamento dos 

clones que expressavam cada TFZF. As células foram deixadas a crescer durante 14 dias, 

sendo monitorizadas para o aparecimento de clones isolados. No entanto, após este 

período, não eram ainda visíveis clones nos poços de cultura correspondentes a ambos os 

métodos. Esta observação seria indicativa de que as células não se estariam a dividir 

consideravelmente na altura da clonagem. De forma a estimular o seu crescimento, as 

células passaram a ser cultivadas em meio RPMI suplementado com 20% de FBS, com o 

intuito de se proceder a uma nova clonagem. No entanto, as células desta população 

começaram a morrer sem terem recuperado. Comparativamente, células 5FG/A que apenas 

tinham sido sujeitas a um ensaio de infecção e de selecção mostravam, menos morte celular 

e um fenótipo de crescimento com capacidade de aderência ao fundo do frasco de cultura, 

que se manifestou após 5 semanas em cultura. Este fenótipo poderá, eventualmente, ser 
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Figura 7 – Análise de citometria de fluxo na 

pesquisa de células GFP+ da biblioteca 5FG/A. 

A – Gráficos de densidade. B – Histogramas. A1 e 

B1: dados obtidos a partir de células Jurkat não 

transduzidas. A2 e B2: dados obtidos com a 

amostra de células transduzidas com partículas 

lentivirais contendo 5FG/A, previamente obtidas 

pelo método do fosfato de cálcio. SSC (Side 

Scater); FSC (Forward Scater). 
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devido a um aumento da expressão de proteínas de adesão celular, devida aos TFZF. Uma 

vez que a população de células resultante dos dois ensaios de infecção e selecção negativa 

não resistiu, o trabalho prosseguiu com as células submetidas apenas ao primeiro ensaio. 

Estas foram, então, submetidas a um segundo ensaio de infecção e selecção negativa. 

Após a segunda infecção existia um considerável n.º de células em morte celular e muitas 

perderam a aderência. 24 h após terem sido submetidas à segunda selecção CD24 negativa 

(7 dias após a 2ª infecção) procedeu-se à contagem das células viáveis de uma amostra 

celular corada com Azul de Tripano, recorrendo a microscopia óptica. A contagem revelou 

50% de morte celular. Houve aqui uma diminuição da viabilidade celular que parece ser 

devida à infecção com o HIV-1 HSA, tendo esta sido mais evidente após a 2ª infecção. Na 

própria selecção CD24 negativa poderiam estar a ser seleccionadas células que não 

expressavam o marcador devido a terem a sua viabilidade já comprometida. Os TFZF 

poderiam, também, promover a sobreexpressão de genes que, após a infecção com HIV-1, 

despoletariam a morte celular. O efeito dos genes activados pelos TFZF e da própria infecção 

poderia ser sinergístico no que diz respeito ao desencadear da morte celular. Nos dias 

seguintes foram feitas tentativas para recuperar esta população, mas tal não foi conseguido. 

Nesta fase iniciou-se o trabalho com a biblioteca 5FA.  

 

3.3.      Isolaram-se 198 clones da biblioteca 5FA 
As células 5FA foram obtidas através da transdução de células Jurkat com partículas 

lentivirais contendo a respectiva biblioteca. Após a transdução, as células foram sujeitas a 3 

FACS, de forma a recolherem-se as células GFP+. Estes eventos de sorting foram 

particularmente morosos dado que uma característica das células desta biblioteca era a 

formação de aglomerados muito fortemente ligados. Destes sortings foram recolhidas 9,36% 

de células GFP+ (Tabela I). No entanto, dados de citometria de fluxo obtidos com células 

desta biblioteca revelaram a presença de 55% de células GFP+, percentagem bastante 

distinta da obtida no sorting. Existiria a possibilidade de a percentagem de células GFP+ 

obtidas no sorting não corresponderem à totalidade das células eficientemente transduzidas. 

Note-se que este facto está de acordo com a hipótese de que a expressão da proteína GFP 

parece ser variável ao longo do tempo, uma vez que os TFZF poderiam também estar a ser 

expressos de forma cíclica. No entanto, esta hipótese carece ainda de confirmação. 

As células assim recolhidas foram submetidas ao rastreio de células resistentes ao HIV-1, 

através de 2 ensaios de infecção com HIV-1 HSA e selecção de células CD24 negativas. É 

de salientar que, neste caso, nos dois ensaios de selecção CD24 negativa foram efectuados 

apenas 2 rounds de selecção (em vez de 3), uma vez que o número de células obtidas em 

cada um foi reduzido.  
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As células anteriormente seleccionadas, foram alvo de clonagem, para o isolamento dos 

clones que expressavam cada TFZF, através dos dois métodos anteriormente referidos. Após 

se ter verificado o crescimento de clones individuais, estes foram recolhidos e colocados em 

cultura em placas de 96 poços, de forma a amplificar-se o n.º de células. Foram recolhidos 

198 clones, dos quais 93 foram utilizados neste trabalho. 

 

3.3.1.  Seleccionaram-se 13 clones da biblioteca 5FA nos ensaios de produção 
viral 

De entre os clones de 5FA isolados na clonagem, testaram-se quais os clones 

potencialmente resistentes à infecção por HIV-1. Para isso, foram realizados ensaios em 

que cada clone foi infectado com vírus HIV-1 NL4-3, sendo posteriormente quantificada a 

proteína p24 presente no sobrenadante, indicativa dos vírus libertados. Para normalizar os 

ensaios, infectaram-se também células Jurkat que não tinham sido transduzidas, sendo os 

valores relativos à concentração medida nestas células, considerada valor de referência. Em 

clones cuja concentração de p24 foi consideravelmente mais elevada que a verificada nas 

células Jurkat, o TFZF supostamente expresso estaria a levar à sobreexpressão de genes 

celulares capazes de auxiliar o ciclo replicativo do vírus. Caso a concentração de p24 fosse 

consideravelmente mais baixa, depreende-se que o TFZF conduziria à sobreexpressão de 

genes restrictivos. Os resultados obtidos nos 5 ensaios estão reunidos na fig. 8, sendo os 

valores indicados correspondentes à média dos ensaios.  

 

 
Figura 8 – Ensaios de produção viral – Concentrações de p24 (unidades arbitrárias) presentes no 

sobrenadante dos clones infectados com NL4-3. Os dados correspondem à média ponderada de 3 a 5 ensaios 

independentes, ± desvio padrão.  
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Em 12 clones a concentração de proteína p24 foi consideravelmente mais elevada 

(superior em 3 vezes ou mais) do que o valor de referência e estes resultados foram 

reproductíveis em 2 ou mais ensaios. A concentração de p24 foi consideravelmente inferior 

no caso de apenas um dos clones, cujos resultados foram concordantes em 3 dos ensaios. 

Estes 13 clones (designados de H7, G1, H2, D3, E8, E10, E7, A6, A3, G2, G3, D11 e A1) 

foram os seleccionados de forma a ser feita a extracção do seu DNA genómico. Nos 

restantes clones, os níveis de p24 foram variáveis de ensaio para ensaio e, na maioria a 

concentração de p24 não foi diferente do valor de referência. 

 

3.3.2.  Os 13 clones seleccionados possuiam TFZF integrado no seu genoma 
Foi feita a extracção do DNA genómico de cada um dos clones anteriormente 

seleccionados. Para ser utilizado como controlo, foi também extraído DNA de células Jurkat 

não transduzidas. O DNA extraído foi amplificado PCR, recorrendo a primers capazes de 

emparelhar com as regiões que flanqueiam a porção de zinc-fingers dos TF, nomeadamente 

a porção 3’ terminal do gene da proteína activadora VP64 situada a montante, e a região 

inicial da sequência IRES a jusante. Parte das amostras resultantes do PCR foram 

submetidas a uma electroforese em gel de 1,5% de agarose, para averiguar a presença do 

DNA correspondente aos zinc-fingers. O gel foi visualizado e fotografado (fig. 9) e foi 

possível confirmar a presença de uma banda com massa molecular próxima de 500 pb em 

todos os clones, tamanho aproximado da sequência de DNA correspondente aos zinc-

fingers dos TF. Era também visível uma segunda banda muito próxima desta primeira, com 

massa ligeiramente superior, que se pensa corresponder a um produto resultante de uma 

ligação e amplificação inespecífica, que inclui a região de zinc-fingers. 

Após confirmação da presença do DNA dos zinc-fingers, as amostras de PCR foram 

utilizadas numa electroforese em gel de purificação com 1,5% de agarose, sendo feita a 

extracção e purificação do DNA presente em cada uma. De forma a averiguar a sequência 

dos zinc-fingers extraídos de cada clone, as amostras de DNA foram enviadas para 

sequenciação.  

 

 

 

Figura 9 –  Fotografia do gel de 

electroforese dos produtos de PCR para 

amplificação do DNA correspondente à 

região de zinc-fingers dos TF. A banda 

assinalada com a seta azul corresponde ao 

DNA dos zinc-fingers, e está presente em 

cada clone. M – marcador de massas 

moleculares; H7 a A1 – designação de cada 

clone; Jkt – Jurkat; C- - Controlo negativo, 

correspondente ao produto de PCR na 

amostra em que não foi utilizado DNA.  
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3.3.3.  O TFZF isolado era idêntico nos clones seleccionados  

Os resultados da sequenciação foram analisados de forma a obterem-se as sequências 

da região de zinc-fingers de cada TF presente em cada clone. Para tal, cada uma das 

sequências directas e reversas de cada clone foram alinhadas com a sequência do vector 

em que os TFZF se encontravam inseridos, sendo também alinhadas entre si, recorrendo ao 

BLAST. A sequência de DNA correspondente aos zinc-fingers ficou assim delimitada de 

forma a ser traduzida. As sequências de a.a. dos clones foram comparadas entre si, para 

avaliar diferenças existentes entre clones. A análise dos 13 clones indicou que as 

sequências correspondentes aos zinc-fingers eram semelhantes, revelando a presença de 

apenas um TFZF. Na figura 15 em anexo, encontra-se a sequência de DNA dos zinc-fingers 

em questão. É de salientar que, no cromatograma da sequência de DNA do clone D3, 

existiam múltiplos picos indefinidos (com dois nucleótidos possíveis por pico), que pareciam 

corresponder à presença de duas sequências de DNA diferentes. Isto poderia indicar a 

possibilidade de, no genoma deste clone, ter ocorrido integração de dois TFZF distintos. Para 

esta análise foi, no entanto, apenas considerada a sequência indicada, não tendo sido 

possível confirmar esta hipótese.  

De forma a conhecer a sequência das hélices α dos zinc-fingers em causa e as 

compatíveis sequências alvo no DNA, cada uma das sequências de aminoácidos resultante 

foi inserida na ferramenta ’Predict Target Site from ZF Protein Sequence’ do software Zinc-

Finger Tools. No output do software surgiu a sequência de aminoácidos dos 5 zinc-fingers 

com as regiões das hélices α assinaladas a vermelho (fig. 10 A), e a sequência alvo de 

nucleótidos reconhecida por cada uma das hélices dos zinc-fingers no DNA  (fig. 10 B). 

 

 
Figura 10 – Output do software Zinc-Finger Tools. A – Sequência de aminoácidos dos 5 zinc-fingers do factor 

de transcrição presente no genoma dos clones seleccionados. A vermelho estão indicadas as regiões 

correspondentes às hélices α. B – Sequências de 3 nucleótidos reconhecidas pelas regiões de hélice α de cada 

zinc-finger (a azul). Estão também indicadas as posições de cada hélice na sequência de aminoácidos.  
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3.3.4.  Vários genes identificados como possíveis alvos do  TFZF 

A previsão dos possíveis locais do genoma humano onde o TFZF se poderia ligar e dos 

potenciais genes onde estaria a exercer o seu efeito foi efectuada pelo Doutor Sergio 

Allonso recorrendo ao software FUZZNUC (EMBOSS), software que permite realizar buscas 

de motivos específicos em sequências genómicas. Esta análise revelou a existência de 132 

possíveis genes que poderiam estar sob a influência do factor de transcrição, podendo 

encontrarem-se a alguma distância do local de ligação do TFZF. Destes 132 genes, apenas 6 

correspondem a uma ligação sem qualquer mismatch, ou seja, em que existe uma 

sequência totalmente igual à sequência alvo reconhecida pelas hélices α dos ZF (fig. 10 B). 

São eles o SLC9A9, o SEMA5A, o SGCD, o LOC100132987, o HMGB1214 e o KIAA0427. 

O SLC9A9 corresponde a um transportador membranar envolvido na troca de protões H+ do 

lúmen do aparelho de Golgi, contribuindo para a manutenção dos valores de pH ácido deste 

compartimento; SEMA5A corresponde ao gene da semaporina 5, uma proteína envolvida no 

transporte axonal, expressa em células neurais; o SGCD corresponde a um dos 4 

componentes do complexo Sarcoglicano, um sub-complexo DGC (Dystrophin-glycoprotein 

complex), que forma a ligação entre a actina-F e a matriz extracelular; LOC100132987 e 

KIAA0427 correspondem a proteínas ainda não identificadas, e HMGB1L14 corresponde a 

um pseudogene (informação de www.genecard.org). Os restantes 132 genes possuem 

sequências com 1 mismatch, em que um dos nucleótidos da sequência é diferente, 

assumindo um peso menor neste screening. Entre estes encontram-se, por exemplo, os 

genes EIF4G3 (do factor de iniciação da tradução gama 4), o RAB3B (membro da família de 

oncogenes RAS, envolvido no transporte vesicular), o DARS2 (Uma asoartil-tRNA sintetase 

mitocondrial), o CR2 (o antigénio CD21, componente do receptor membranar do vírus 

Epstein-Bar, também receptor do C3Dd do sistema do complemento) e o PDE11A (gene da 

Fosfodiesterase 11A, que cataliza a hidrólise dos nucleótidos cíclicos cAMP e cGMP na sua 

forma de monofosfato). Entre os genes identificados encontram-se também alguns 

pseudogenes, não sendo, por isso, activos, assim como ORFs ainda não caracterizadas. Na 

tabela VI em anexo encontra-se uma listagem dos genes e dos respectivos cromossomas 

em que se localizam. Alguns destes genes poderão constituir factores capazes de ajudar na 

replicação do vírus. No entanto, será necessário que todos os genes candidatos sejam alvo 

de estudos mais aprofundados de forma a saber como cada um deles pode influenciar a 

replicação do HIV-1. 
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4. Discussão e Conclusões 

Neste trabalho utilizaram-se bibliotecas de factores de transcrição de zinc-fingers 

artificiais como ferramentas na identificação de genes celulares importantes no ciclo 

replicativo do HIV-1. Conseguiu-se transduzir células Jurkat de forma a expressarem de 

forma estável os TF das bibliotecas, utilizando partículas lentivirais como vectores contendo 

as bibliotecas. No entanto, apenas as células transduzidas com a biblioteca 5FA 

permaneceram viáveis ao longo dos processos de infecção e selecção CD24 negativa 

efectuados no rastreio de células potencialmente resistentes ao HIV-1.  

A população de células transduzidas com a biblioteca 5FG mostrava considerável morte 

celular após a sua transdução, não tendo sido recolhidas células GFP+ desta população. 

Estas observações são compatíveis com a existência de toxicidade celular inerente aos TF 

desta biblioteca, que poderiam estar envolvidos na activação, directa ou indirecta, de genes 

celulares envolvidos na activação de vias de apoptose e/ou que, de alguma forma afectaram 

a homeostase celular de forma irreversível, resultando na inviabilidade das células.  

As células transduzidas com a biblioteca 5FG/A permaneceram viáveis após o processo 

de transdução, tendo sido possível recolher células GFP+, capazes de expressar os factores 

de transcrição. No entando, após os ensaios de infecção com HSA e de selecção CD24 

negativa as células começaram a morrer, tendo este efeito sido particularmente mais visível 

após o 2º ensaio de infecção. O facto de as células desta biblioteca não terem conseguido 

resistir ao processo de infecção/selecção negativa poderá ter-se devido a uma diminuição 

da viabilidade celular provocada pela infecção com o HIV HSA. Também, nos próprios 

eventos de selecção negativa, poderiam ter sido seleccionadas células já inviáveis, 

incapazes de expressar o marcador CD24 devido a terem as suas funções básicas 

comprometidas. O efeito da expressão de determinados genes celulares devido aos factores 

de transcrição desta biblioteca poderia também, em conjunto com o efeito da infecção, 

desencadear a morte celular. De facto, encontra-se descrito na literatura que o principal 

mecanismo responsável pela deplecção de células CD4+ durante a infecção por HIV-1 in 

vivo é a morte celular programada. Esta pode ser induzida de várias formas, acontecendo 

particularmente em células vizinhas de células infectadas [34]. Assim sendo, mesmo 

tratando-se de um processo in vitro, os fenómenos de morte celular observados poderiam 

ser uma resposta populacional aos factores já indicados. 

As células eficientemente transduzidas com a biblioteca 5FA permaneceram viáveis ao 

longo de todo o trabalho. Após a selecção de clones eventualmente resistentes e da sua 

clonagem, 93 dos clones isolados foram submetidos a ensaios de produção viral. Nestes 

ensaios verificou-se que os níveis de p24 foram muito variáveis de ensaio para ensaio. Esta 

variação deve-se, possivelmente, a uma variação na expressão dos próprios factores de 
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transcrição inseridos no genoma de cada um deles. De forma a poderem-se retirar mais 

conclusões seria necessário avaliar os níveis de expressão de cada factor de transcrição, 

através, por exemplo, de análise de PCR quantitativo dos transcritos dos TFZF, e de análise 

da expressão proteica por Western Blot. A variação observada poderia também dever-se à 

activação e sobreexpressão de diferentes genes num mesmo clone, uma vez que um 

mesmo TFZF se poderá ligar a diversos locais no genoma, exercendo a sua acção sobre 

vários genes. Dos ensaios de produção viral foram selecionados 13 clones, tendo-se 

verificado que em 12 deles a concentração de proteína p24 foi superior ao valor de 

referência, e consistente entre ensaios, não constituindo à partida clones resistentes. Estes 

clones poderiam estar a sobre-expressar genes celulares que constituiriam não factores 

inibidores virais, mas sim adjuvantes do ciclo replicativo viral. Apenas um dos 13 clones, 

apresentou uma concentração de p24 significativamente inferior e reproductível entre 

ensaios sendo, aparentemente, um clone resistente à infecção.  

Embora este estudo estivesse inicialmente direccionado para a pesquisa de factores 

celulares capazes de restringir o vírus, na maioria dos clones seleccionados, os níveis de 

p24 obtidos foram compatíveis com uma sobreexpressão de factores adjuvantes da 

replicação viral. Tal facto poderia ser explicado por uma fraca selecção CD24 negativa dos 

clones desta biblioteca, tendo sido seleccionadas muitas células CD24 positivas. De facto, 

no caso desta biblioteca, foram apenas realizados 2 rounds de selecção negativa (em vez 

de 3) nos ensaios de selecção. Células infectadas que permitiram que o vírus completasse o 

seu ciclo, e que não morreram, poderiam ter alguma vantagem selectiva, proliferando mais 

na população celular. O DNA genómico de cada clone foi amplificado por PCR, tendo-se 

confirmado a presença de um TFZF em todos eles. Da análise bioinformática da sequência 

da porção de zinc-finger dos TF concluiu-se que todos os clones possuíam integrado no seu 

genoma o mesmo TFZF. Foi assim identificada uma sequência de DNA, alvo da acção deste 

factor de transcrição.  

A análise bioinformática revelou as várias regiões genómicas onde o factor de transcrição 

se poderia ligar, e os possíveis genes onde estaria a exercer a sua acção. Vários genes, 

pseudogenes e ORFs ainda não caracterizadas foram identificados. De forma a clarificar o 

papel dos TFZF em questão, seria necessário confirmar que os mesmos estariam a ser 

expressos, e quantificar os níveis da sua expressão. Posteriormente, seria importante saber 

que passo do ciclo replicativo viral estaria a ser afectado pela sua expressão. Seria também 

relevante elucidar se a promoção e/ou inibição da infecção por HIV-1 se dá de forma directa, 

sendo um único gene responsável pelo efeito, ou se ocorre após o despoletar de uma 

cascata de genes. Assim, seria útil tentar clarificar quais os genes activados em primeiro 

lugar, e quais os que se seguem, até identificar os genes directamente responsáveis pelo 
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fenótipo. O enquadramento dos genes numa rede celular funcional permitirá clarificar em 

que passos do ciclo viral estes estarão a actuar. 

Este trabalho constitui uma primeira abordagem a uma nova estratégia de screening de 

genes celulares envolvidos na infecção por HIV-1. Recentemente foram realizados 3 

screenings baseados na utilização de bibliotecas de pequenos RNAs de interferência para 

silenciar genes celulares potencialmente envolvidos no ciclo viral, e seleccionar clones 

resistentes [35, 36, 37]. Brass et al. fizeram um screening em duas fases: numa primeira 

fase infectaram células TZM, previamente transduzidas com uma biblioteca de siRNA, com 

HIV-1 da estirpe IIIB; 48 h após a infecção avaliaram a produção de p24, na pesquisa de 

genes importantes na fase precoce do ciclo viral. Na segunda fase, utilizaram o 

sobrenadante viral recolhido na primeira em novas células TZM transduzidas, contendo o 

gene repórter da Beta-Galactosidase integrado no seu genoma sob a acção do gene da 

proteína Tat viral; analisando a expressão do gene repórter, identificaram vários genes 

envolvidos na fase tardia do ciclo viral [35]. No trabalho de König et al., foi utilizada uma 

biblioteca de siRNAs, para identificar quais os capazes de influenciar a infecção de células 

HEK 293T com um HIV-1 contendo o gene repórter da Luciferase [36]. Yeung et al. 

utilizaram bibliotecas de shRNA (short hairpin RNA), de expressão crónica, em células 

Jurkat, para selecção de clones resistentes ao HIV-1 NL4-3 (após um período inicial de 

selecção dos clones viáveis com antibiótico) [37]. Em cada um destes screenings foram 

identificados mais de 200 genes potencialmente envolvidos na inibição do ciclo viral. É de 

notar que a sobreposição dos genes identificados em cada um deles foi baixa. Comparando 

os genes identificados por estes autores e o genes por nós identificados, não existiam genes 

semelhantes, mas sim alguns pertencentes à mesma família de proteínas tais como as Rab, 

envolvidas no transporte vesicular, e as TRAPP, membros de um complexo de transporte de 

proteínas. A estratégia de screening utilizada neste trabalho, embora com um objectivo 

comum, difere da utilizada nestes screenings anteriores. Ao contrário de estratégias que 

envolvem o silenciamento de genes e que actuam a um nível pós-transcricional, a aqui 

descrita envolveu a sobreexpressão de genes, actuando ao nível da transcrição. 

O presente trabalho constituiu uma primeira abordagem à identificação de genes 

celulares importantes no ciclo do HIV-1 através de uma nova metodologia, baseada na 

modulação da expressão génica usando factores de transcrição artificiais. Esta estratégia foi 

já aplicada noutras áreas de estudo, nomeadamente em terapia génica no combate ao 

cancro [38] sendo, neste caso, utilizada pela primeira vez para tentar obter um 

conhecimento mais aprofundado sobre a complexa relação entre o HIV-1 e o seu 

hospedeiro. 
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5. Perspectivas Futuras 
 

A estratégia de pesquisa de genes celulares potencialmente importantes no ciclo 

replicativo do HIV-1 por nós desenvolvida revela-se promissora. Os resultados obtidos neste 

trabalho constituem dados preliminares, que poderão ser uma base importante para estudos 

futuros. 

Um próximo passo neste trabalho será a confirmação da expressão dos TFZF nos clones 

seleccionados, e a quantificação dos seus níveis de expressão. Para tal poderão vir a ser 

feitas análises de PCR quantitativo de forma a quantificar os transcritos dos TFZF, e também 

de WesternBlot, de forma a quantificar a proteína presente nas células. 

De forma a identificarem-se exactamente as regiões genómicas e possíveis genes aos 

quais o TFZF identificado neste estudo se liga, este poderá ser utilizado em análise de 

Microarrays usando, por exemplo, uma biblioteca de DNA genómico. 

Futuramente será necessário conhecer as redes celulares em que os genes identificados 

estão envolvidos, e em que passos do ciclo replicativo viral poderão estar a actuar, para 

uma melhor compreensão da interacção entre o vírus e a célula. 

Após a identificação e a caraterização de novos genes celulares essenciais para o ciclo 

replicativo do HIV-1, poderão ser efectuados estudos para prever a aplicabilidade de 

fármacos específicos para as correspondentes proteínas e, assim, abrir novas portas no 

combate a esta infecção. 
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Anexos 

 

SobreExpressãoVP64

5’GNN3’

N = G, C, T ou A  
Figura 11 – Representação esquemática de um factor de transcrição de 5 zinc-fingers da 

biblioteca 5FG e da sua ligação a regiões alvo no DNA.  VP64 corresponde ao domínio activador. A 

ligação ao DNA está representada de forma linear para simplificação.  

 

 

Tabela II – Componentes da mistura de PCR e condições de reacção utilizadas 

 

Mistura de Reacção Condições da Reacção 

Reagente Concentração  Passo Temperatura (°C) Tempo 

DNA genómico 
Tampão HF* 

Oligonucleótidos 
Nucleótidos** 

DNA Polimerase 

100 ng/μL 
1x 
20 pmol/μL 
200 μM cada 
2U/μL 

 Desnaturação inicial 98 30 seg 

 
40 

ciclos 

Desnaturação 

Ligação 

Extensão

98 

64 

72 

10 seg 

3 seg 

60 seg 

 Extensão final 72 10 min 

*Fornecido com a enzima polimerase; ** dATP, dCTP, dGTP, dTTP. 

 
 

Tabela III – Composição dos meios de cultura. 

Meio de cultura Composição, forma de preparação e armazenamento 

LB 1% Triptona (p/v), 0,5% de Extracto de levedura (p/v); 1% de NaCl (p/v); 
Preparar com água destilada; pH=7; Autoclavar e armazenar à TA 

SOB 
0,5% de Extracto de levedura (p/v); 2% de Triptona (p/v); 10 mM NaCl; 2,5 mM 
KCl; Preparar com água destilada; pH= 7; Autoclavar; 10 mM MgCl2; Armazenar 
à TA 
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Tabela IV – Formulação das soluções tampão gerais. 

Solução tampão Composição, forma de preparação e armazenamento 

PBS (1x) 137 mM NaCl; 2,7 mM KCl; 10 mM Na2PO4; 2 mM KH2O4; pH=7,4; Armazenar 
à TA 

TAE (1x) 2 M Tris-Base; 0,4 mM Acetato Sódio; 20 mM diSodium-EDTA; pH=8; 
Armazenar à TA 

 

Tabela V – Formulação das soluções utilizadas na transfecção de células pelo método do fosfato de 

cálcio.  

Solução Composição, forma de preparação e armazenamento 

HBS (2x) 50 mM HEPES; 280 mM NaCl; 1,5 mM Na2HPO4; pH= 7,05; Esterilizar por 
filtração; Armazenar à TA 

TE (0,1x) 1 mM Tris-Cl; 0,1 mM de EDTA; pH=7,6; Esterilizar por filtração; Armazenar à 
TA 

 

 

Característica Descrição 

AmpR Gene de resistência a Ampicilina 

5’LTR 5’ Long Terminal Repeat 

Flap 
Sequência central Flap de HIV-1, uma sequência de 
DNA de tripla cadeia, importante para a importação 
nuclear 

UbP Promotor da Ubiquitina 

VP64-ZF Proteína activadora VP64 fundida com 5 domínios 
de zinc-fingers 

IRES Internal Ribossome Entry Site 

GFP Green Fluorescent Protein 

WRE Wood Chuck Hepatitis virus post-transcriptional 
Regulatory Element 

3’LTR 3’ Long Terminal Repeat 

FUGW

AmpR

VP64ZF

WRE 3’LTRIRES GFPFlap UbP5’LTR

 

Figura 12 – Representação esquemática do plasmídio de transferência (FUGW + inserto) e suas 

principais características. O inserto corresponde ao factor de transcrição formado por VP64 e ZF, 

representados a vermelho. 
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 Figura 13 – Plasmídio pNL4-3 e suas principais características. Esquema adaptado de Muralidhar, 

(2005) e Xiaoli Dong - "PlasMapper: a web server for drawing and auto-annotating plasmid maps". 

 

Característica Descrição 

pBR322 origin Origem de replicação do 
plasmídio pBR322 

amp marker Gene de resistência a Ampicilina 

amp prom Promotor do gene amp 

HIV-1, 5’LTR 5’ Long Terminal Repeat  

HIV-1 psi-pack Sinal de encapsidação 

Gag Poliproteína Gag 

Vif Factor de infecciosidade viral 

Vpr Proteína viral R 

Tat Trans-activador transcricional 

Rev Regulador da expressão viral 

Vpu Proteína viral U 

Env Glicoproteína do Invólucro 

Nef Factor negativo 

HIV-1, 3’LTR 3’ Long Terminal Repeat 

Poly A Sinal de poliadenilação 

                                                           

CCTTACAAGTGCCCCGAGTGCGGCAAGAGTTTCAGCCACAGGACCACCCTGACAAACCACCAGAGGAC
CCACACCGGGGAAAAGCCGTACAAATGTCCAGAGTGTGGAAAATCCTTTTCTGATAAAAAGGACCTGAC
ACGGCATCAGAGAACCCACACCGGGGAGAAGCCCTATAAATGTCCCGAGTGCGGAAAGTCCTTCTCAC
GGCGCGATGAATTGAACGTCCATCAGAGAACACACACCGGGGAGAAGCCATACAAATGTCCAGAATGT
GGAAAGTCCTTCTGTGATAGTGGCAACCTCAGAGTGCATCAGCGAACACACACCGGGGAGAAACCATA
TAAGTGCCCTGAATGCGGCAAGTCTTTCAGTGAGCGGTCACATCTCCGAGAGCACCAGCGAACGCACA
CCGGTAAAAAGACTAGGCCAGCCGG 

Células GFP+

1ª Infecção com HIV‐1 HSA

1ª Selecção  de células 
CD24 negativas (3 rounds)

(7 dias)

(7 dias)

(7 dias)

2ª Infecção com HIV‐1 HSA

2ª Selecção  de células 
CD24 negativas (3 rounds)

Figura 14 – Representação 

esquemática dos ensaios de infecção 

com HIV-1 HSA e de selecção de 

células CD24 negativas. 

Figura 15 – Sequência de DNA correspondente à região de zinc-fingers do TFZF isolado.  
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Tabela VI – Genes identificados no screening efectuado. Estão indicados o n.º de mismatches na 
ligação entre o TF e a sequência de DNA. Está indicado o n.º do cromossoma em que o gene se 
encontra e o seu nome genérico em inglês. 

ORF N.º de 
mismatches Cromossoma Nome (www.genecard.org) 

SLC9A9 0 3 Solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 9 
SEMA5A 

 0 5 sema domain, seven thrombospondin repeats (type 1 and type 1-like), 
transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 5A 

SGCD 0 5 sarcoglycan, delta (35kDa dystrophin-associated glycoprotein) 
LOC100132987 0 10 hypothetical protein LOC100132987 

HMGB1L14 0 14 high-mobility group box 1-like 14 
KIAA0427 0 18 hypothetical protein  KIAA0427 

EIF4G3 

1 1 eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 3 

RAB3B 

1 1 RAB3B, member RAS oncogene family 

KCNN3 1 1 potassium intermediate/small conductance calcium-activated
channel, subfamily N, member 

RPL27AP2 

1 1 ribosomal protein L27a pseudogene 2 

HMCN1 

1 1 hemicentin 1 

DARS2 

1 1 aspartyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial 

DENND1B 

1 1 DENN/MADD domain containing 1B 

CR2 

1 1 complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2 

KIF26B 

1 1 kinesin family member 26B 

SMYD3 

1 1 SET and MYND domain containing 3 

SLC5A6 

1 2 solute carrier family 5 (sodium-dependent vitamin transporter), member 6 

KRT18P33 

1 2 keratin 18 pseudogene 33 

DNAH6 

1 2 Axonemal beta dynein heavy chain 6 

TSN 

1 2 Translin, recombination hotspot associated factor 

RPL23AP7 

1 2 ribosomal protein L23a pseudogene 7 

PDE11A 

1 2 phosphodiesterase 11A 

NEB 

1 2 Nebulin 

LOC100287019 

1 2 hypothetical protein  LOC100287019 

C3orf24 

1 3 chromosome 3 open reading frame 24 

MYRIP 

1 3 myosin VIIA and Rab interacting protein 

KCNH8 

1 3 potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), member 8 

LOC391559 

1 3 hypothetical gene supported by BC003142 

LOC152118 

1 3 hypothetical protein LOC152118 

CLSTN2 

1 3 calsyntenin 2 

KCNIP4 

1 4 Kv channel interacting protein 4 

GRID2 

1 4 glutamate receptor, ionotropic, delta 2 

COL25A1 

1 4 collagen, type XXV, alpha 1 

FGF2 

1 4 Basic fibroblast growth factor 2 

FSTL5 

1 4 follistatin-like 5 

PCDH10 

1 4 protocadherin 10 

MARCH1 

1 4 membrane-associated ring finger (C3HC4) 1 

SPEF2 

1 5 sperm flagellar 2 

LOC653198 

1 5 similar to phosphodiesterase 4D, cAMP specific 

MEF2C 

1 5 myocyte enhancer factor 2C 

LMNB1 

1 5 lamin B1 

ARHGAP26 

1 5 Rho GTPase activating protein 26 

 
 

http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=EIF4G3
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=RAB3B
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=KCNN3
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=RPL27AP2
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=HMCN1
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=DARS2
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=DENND1B
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=CR2
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=KIF26B
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=SMYD3
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=SLC5A6
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=KRT18P33
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=DNAH6
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=TSN
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=RPL23AP7
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=PDE11A
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=NEB
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=LOC100287019
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=LOC100287019
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=C3orf24
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=MYRIP
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=KCNH8
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=LOC391559
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=LOC152118
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=CLSTN2
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=KCNIP4
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=GRID2
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=COL25A1
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=FGF2
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=FSTL5
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=PCDH10
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=MARCH1
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=SPEF2
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=LOC653198
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=MEF2C
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=LMNB1
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=ARHGAP26
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PPP1R3G 

1 6 protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 3G 

PTK7 

1 6 PTK7 protein tyrosine kinase 7 

RUNX2 

1 6 runt-related transcription factor 2 

TFAP2B 

1 6 transcription factor AP-2 beta (activating enhancer binding protein 2 beta) 

ANKRD6 

1 6 ankyrin repeat domain 6 

PHF3 

1 6 PHD finger protein 3 

C6orf150 

1 6 chromosome 6 open reading frame 150 

RSPO3 

1 6 R-spondin 3 homolog (Xenopus laevis) 

EYA4 

1 6 eyes absent homolog 4 (Drosophila) 

STXBP5 

1 6 syntaxin binding protein 5 (tomosyn) 

CRHR2 

1 7 corticotropin releasing hormone receptor 2 

TMEM195 

1 7 transmembrane protein 195 

BMPER 

1 7 BMP binding endothelial regulator 

GNAT3 

1 7 guanine nucleotide binding protein, alpha transducing 3 

LOC730130 

 1 7 hypothetical protein LOC730130

EXOC4 

1 7 exocyst complex component 4 

ATP6V1H 

1 8 ATPase, H+ transporting, lysosomal 50/57kDa, V1 subunit H 

COPS5 

1 8 COP9 (constitutive photomorphogenic, Arabidopsis, homolog) subunit 5 

DNAJC5B 

1 8 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 5 beta 

NSMCE2 

1 8 non-SMC element 2, MMS21 homolog (S. cerevisiae) 

KCNQ3 

1 8 potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 3 

ST3GAL1 

1 8 ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 1 

TRAPPC9 

1 8 trafficking protein particle complex 9 

LINGO2 

1 9 leucine rich repeat and Ig domain containing 2 

ABCA1 

1 9 ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 1 

C5 

1 9 complement component 5 

ZMYND11 

1 10 zinc finger, MYND domain containing 11 

C10orf112 

1 10 chromosome 10 open reading frame 112 

NRP1 

1 10 neuropilin 1 

ASAH2C 

1 10 N-acylsphingosine amidohydrolase (non-lysosomal ceramidase) 2C 

VCL 

1 10 vinculin 

LOC728190 

1 10 hypothetical  gene LOC728190 

ZNF518A 

1 10 zinc finger protein 518A 

PIK3AP1 

1 10 phosphoinositide-3-kinase adaptor protein 1 

ASAH2 

1 10 N-acylsphingosine amidohydrolase (non-lysosomal ceramidase) 2 

SOX6 

1 11 SRY (sex determining region Y)-box 6 

CRY2 

1 11 cryptochrome 2 (photolyase-like) 

PARVA 

1 11 parvin, alpha, matrix-remodelling associated 2 

C11orf74 

1 11 chromosome 11 open reading frame 74 

STARD10 

1 11 StAR-related lipid transfer (START) domain containing 10 

SLC37A2 

1 11 solute carrier family 37 (glycerol-3-phosphate transporter), member 2 

PTPRO 

1 12 protein tyrosine phosphatase, receptor type, O 

SOAT2 

1 12 sterol O-acyltransferase 2 

ITGA7 

1 12 integrin, alpha 7 

FAM19A2 

1 12 family with sequence similarity 19 (chemokine (C-C motif)-like), member A2 

CHST11 

1 12 carbohydrate (chondroitin 4) sulfotransferase 11 

CSAD 

1 12 cysteine sulfinic acid decarboxylase 

SYT1 

1 12 synaptotagmin I 

 
 

http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=PPP1R3G
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=PTK7
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=RUNX2
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=TFAP2B
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=ANKRD6
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=PHF3
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=C6orf150
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=RSPO3
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=EYA4
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=STXBP5
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=CRHR2
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=TMEM195
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=BMPER
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RIC8B 

1 12 resistance to inhibitors of cholinesterase 8 homolog B (C. elegans) 

LOC100128902 

1 13 similar to antioxidant protein 

SCEL 

1 13 sciellin 

FGF9 

1 13 fibroblast growth factor 9 (glia-activating factor) 

NDRG2 

1 14 NDRG family member 2 

PDLIM1P 

1 14 PDZ and LIM domain 1 pseudogene 

FUT8 

1 14 fucosyltransferase 8 (alpha (1,6) fucosyltransferase) 

ARG2 

1 14 arginase, type II 

LOC283685 

1 15 golgi autoantigen, golgin subfamily a-like 

KIAA0574 

1 15 KIAA0574 protein 

RYR3 

1 15 ryanodine receptor 3 

BNC1 

1 15 basonuclin 1 

AGBL1 

1 15 ATP/GTP binding protein-like 1 

LOC91948 

1 15 Hypothetical protein LOC91948 

ADAMTS17 

1 15 ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 17 

CHSY1 

1 15 chondroitin sulfate synthase 1 

VWA3A 

1 16 von Willebrand factor A domain containing 3A 

ABCA17P 

1 16 ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 17 (pseudogene) 

RPGRIP1L 

1 16 RPGRIP1-like 

CMTM4 

1 16 Chemokine-like factor superfamily member 4 

TMCO7 

1 16 transmembrane and coiled-coil domains 7 

WWP2 

1 16 WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 

HEXIM1 

1 17 hexamethylene bis-acetamide inducible 1 

RNF43 

1 17 ring finger protein 43 

TANC2 

1 17 tetratricopeptide repeat, ankyrin repeat and coiled-coil containing 2 

THRA 1 17 thyroid hormone receptor, alpha (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-a) 
oncogene homologcoiled-coil containing 2 

CDR2L 

1 17 cerebellar degeneration-related protein 2-like 

MYO5B 

1 18 myosin VB 

DCC 

1 18 Colorectal cancer suppressor 

ZNF426 

1 19 zinc finger protein 426 

FAM129C 

1 19 family with sequence similarity 129, member C 

OSCAR 

1 19 osteoclast associated, immunoglobulin-like receptor 

KIAA1219 

 1 20 hypothetical protein KIAA1219

MAPRE1 

1 20 microtubule-associated protein, RP/EB family, member 1 

RALY 

1 20 RNA-binding protein (autoantigenic, hnRNP-associated with lethal yellow) 

CLDN14 

1 21 claudin 14 

HSF2BP 

1 21 heat shock transcription factor 2 binding protein 

AGPAT3 

1 21 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 3 

LOC100129027 

1 21 hypothetical protein LOC100129027 

RPL23AP82 

1 22 ribosomal protein L23a pseudogene 82 

SH3KBP1 

1 X SH3-domain kinase binding protein 1 

POLA1 

1 X polymerase (DNA directed), alpha 1, catalytic subunit 

FRMPD4 

1 X FERM and PDZ domain containing 4 

PRRG1 

1 X proline rich Gla (G-carboxyglutamic acid) 1 

OTUD6A 

1 X OTU domain containing 6A 

HNRPA1P5 

1 X heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 pseudogene 5 
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