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PREFÁCIO 

Prefácio 
 

O Templo da Ciência apresenta-se como um edifício de mil formas. Os 
homens que o frequentam, bem como as motivações morais que para 
ali os levam, revelam-se bem diferentes. Um entrega-se à Ciência com o 
sentimento de felicidade que a potência intelectual superior lhe causa. 
Para ele, a Ciência é o desafio adequado, a vida transbordante de 
energia, a realização de todas as ambições. Assim deve ela manifes- 
tar-se! Muitos outros, porém, estão igualmente neste Templo exclusiva-
mente por uma razão utilitária e não oferecem em troca, a não ser sua 
substância cerebral!

Albert Einstein 

“Como vejo o Mundo”, MEIN WELTBILD, © 1953, Europa Verlag, Zurich 

Capítolo V - Estudos científicos – Princípios da Pesquisa 

 

 

Balsâmico como respirar profundamente ou olhar a profundeza do horizonte, de 

súbito, um pensamento percorreu os recantos da minha mente até ser formada a 

imagem de uma ampla folha em branco, a ser preenchida por um traço de tinta 

royal blue da Pelikan©, quebrando a monotonia do espaço, ainda vazio de 

palavras. Estava a acontecer uma espécie de momentum, onde novas ideias tão 

refrescantes, como beber água limpa numa tarde de verão, explodem em 

turbilhão: um agora, que outrora foi passado, mas que em breves instantes seria 

futuro e, consequentemente, tornar-se-ia passado… volvido à sua origem... 

Com paciência, fui reflectindo até atingir uma espécie de silêncio, que permitiu 

analisar e, meditar sobre todos os yoctossegundos (1024s) e parsecs (30.857×1015m) 

ocupados, como um todo, numa formação coerente, pessoal e profissional, neste 
tempo-espaço que me foi designado. 

Na ilusão de tudo estar parado, sem que no entanto tudo nunca deixe de 

movimentar-se uniformemente em spin, acelerado, sem bússola, num crescendo de 

inquietações, vive assim o indivíduo infectado com vírus da imunodeficiência 
humana (VIH). 
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Trinta e dois anos após a publicação do primeiro relatório sobre a Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA), causada por um assassino misterioso, assiste-se a 

uma vasta epidemia ainda em fase crítica. Em Julho de 1981 muito poucos 
poderiam ter previsto a devastação que esta infecção iria causar.  

Estamos a dar entrada na 4ª década da infecção VIH/SIDA. E, diante de nós, surge 

a oportunidade de acabar com esta pandemia que já afectou a vida a cerca de 

35,3 milhões de pessoas em todo o mundo e, continua a afectar a vida de outras 

tantas dezenas de milhões… Parece ter-se entrado numa fase de rotina... Mas, para 

que a infecção seja erradicada há que preencher lacunas através da 

implementação de novas estratégias eficazes para impedir a transmissão: promover 

a literacia das comunidades com a educação sexual na prevenção (uso de 

preservativo) e o rastreio populacional; realizar a identificação de todos os 

indivíduos infectados que estão “fora do sistema”; aumentar o diagnóstico e 

tratamento precoces (casais discordantes, profilaxia de pré-exposição), não 

perdendo assim oportunidades; criar novos modelos de previsão, análise de adesão 

e retenção no tratamento; encontrar soluções que minimizem o estigma e a 

discriminação; investir na investigação para o melhor e mais profundo 

conhecimento deste vírus e sua interacção/integração no hospedeiro; e, se 

possível, descobrir novas moléculas (terapêuticas e/ou profilácticas) inovadoras 

(tendo presente que o “novo” pode não ser inovador), pensando na ética de 

combate ao desperdício. No entanto, a melhoria da saúde pública através do 

conhecimento científico requer algumas premissas fundamentais: gerar mais 

(novos) e melhores dados científicos, partilhar os mesmos através de grupos 

internacionais e interdisciplinares (nacionais ou estrangeiros) e, implementar todo o 

conhecimento até então alcançado. 

Assim, num crescente optimismo, com milhares de investigadores a trabalhar para 

um único objectivo - a cura/erradicação da infecção VIH/SIDA - outrora pensado 
ser impossível, abrem-se portas para um novo mundo livre da SIDA. 

Com este tema orientador, que não limita a diversidade dos trabalhos aqui 

expostos, declinando certezas absolutas e demarcas intransigentes, sem 

proporcionar nada que delimite o nosso caminho, enquanto investigadora, esta 

tese deixa o leitor livre para se apropriar, a seu bel-prazer, de cada palavra, de 
cada figura, de cada ideia, porquanto, o escrito, é pessoal mas transmissível. 

O enquadramento do trabalho.  

Esta história tem início no ano de 1997, na Unidade dos Retrovírus e Infecções 

Associadas Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (URIA-FFUL), que tem 

vindo a desenvolver várias linhas de investigação, mais especificamente a “HIV 

Tropism and Pathogenesis”, liderada pelo Prof. Doutor José Azevedo-Pereira, 
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referente aos aspectos da patogenicidade e transmissão do VIH, usando como 

modelo o VIH-2. Na época, foram recepcionadas duas amostras de sangue total, 

com um pedido, no âmbito do protocolo existente com o Dr. Kamal Mansinho, 

agora Chefe de Serviço de Doenças Infecciosas e Director do Serviço de 

Infecciologia do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental Hospital de Egas Moniz, de  
análises laboratoriais para o diagnóstico e isolamento do VIH.  

Os dados disponíveis eram os seguintes: duas amostras de indivíduos do género 
feminino, em período assintomático, sem terapêutica desde a data de contágio. 

Foram isoladas e identificadas duas estirpes que, contrariamente ao descrito até 

então, não tinham a capacidade de infectar qualquer linha celular que co-

expressasse a molécula CD4 e vários receptores das quimiocinas, embora o fizessem 

em células mononucleadas do sangue periférico humano (CMSP).  

Depois de serem publicados estes resultados inéditos, nos quais tive participação 

activa (Azevedo-Pereira et al, 2003), surgiram algumas questões. Se evocarmos o 

raciocínio de Parménides (filósofo grego, nascido antes de Sócrates, por volta de  

540 A.C.), “O que está fora do Ser não é Ser; o Não-Ser é nada; o Ser, portanto, é.”; 

e, inferindo que, geneticamente (pensando), o que “está” (no genoma provírico) 

pode ser ou não ser (traduzido em proteínas - exões ou não) mas, o que “não está”, 

nunca poderá “ser” manifestado, afinal, o que é que estes vírus “tinham” realmente 

de diferente que os distinguem dos demais VIH? Dado que a não utilização dos 

receptores das quimiocinas CCR5 e/ou CXCR4 está directamente ligada às 

interacções iniciais vírus-células, pensou-se que a diferença estaria a nível da 

expressão das glicoproteínas de superfície do invólucro do vírus, ou seja, a 

montante, a nível do gene env. Então, qual e onde “está/estão” efectivamente 

essa(s) alteração/alterações, para o vírus “ser” diferente? 

Assim, em busca das respostas a estas perguntas surgiu a ideia para estes trabalhos, 
que culminaram na tese que hoje vos é apresentada. 

Tentando ser objectiva e sintética, cronológica, mas não anódina, passemos agora 

a entrar num mundo micro-celulo-molecular e entender a relação do VIH com o seu 

hospedeiro, no que diz respeito à patogénese e aos eventos iniciais vírus-célula.  

A tese, intitulada “A Patogénese da Infecção pelo VIH-2 e os Receptores das 

Quimiocinas: influência da região V1V2, do gene env, no fenótipo de estirpes 

primárias isoladas de indivíduos assintomáticos.” apresenta-se dividida em sete 
partes: 

Na parte I, apresenta-se o índice, prefácio, lista de abreviaturas/siglas/acrónimos e 

resumos em Português e Inglês; 
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Na parte II, faz-se uma introdução geral ao tema VIH-2, numa perspectiva mundial e 
nacional; 

Na parte III, apresentam-se a premissa e as motivações e, delineiam-se os objectivos 

gerais deste estudo; 

Na parte IV, caracterizam-se construções quiméricas VIH-2 incapazes de utilizar os 
co-receptores CCR5 e CXCR4; 

Na parte V, realiza-se a caracterização molecular do gene env das estirpes 

primárias de VIH-2 CCR5/CXCR4 independentes, isoladas de indivíduos 

assintomáticos; 

Na parte VI, identificam-se a molécula interveniente como co-receptor da célula  

alvo e os aminoácidos das regiões variáveis 1 e 2 (V1/V2) do gene env que 

contribuem/codificam para a independência da utilização dos receptores das 
quimiocinas mais comuns, CCR5 e CXCR4; 

E, por fim, na parte VII, surgem as conclusões gerais e perspectivas futuras.  

Como previsto no disposto no n.º 1 do artigo 40.º do Regulamento de Estudos Pós-

Graduados da Universidade de Lisboa, deliberação nº 961/2003, publicado em 

Diário da República - II série nº 153 - 5 de Julho de 2003, alguns dos resultados 

apresentados foram (e serão) objecto de publicações científicas, nos seguintes 

artigos e comunicações em forma oral ou em painel: 

PUBLICAÇÕES ESCRITAS DOS RESULTADOS DE INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA 

Art igos em Revistas com Arbi t ragem Cient í f ica 
2014  
Em preparação 
Q. Santos-Costa, J. Moniz-Pereira, J.M. Azevedo-Pereira.  
“Identification of molecular determinants involved in co-receptor usage by HIV-2: Selected 
aminoacids in the V1-V2 region are responsible for CCR5/CXCR4-independent entry” 
 
Em preparação 
Q. Santos-Costa, J.M. Azevedo-Pereira & Margarida Rocheta.
“In vitro dynamics of chimeric HIV-2 proviral integration into human host cell.” 
 
2009 
Quirina Santos-Costa, Ricardo Parreira, José Moniz-Pereira  and José Miguel Azevedo-Pereira. 
“Molecular Characterization of the env gene of two CCR5/CXCR4-Independent Human 
Immunodeficiency 2 Primary Isolates.” 
In Journal of Medical Virology, 81:1869-1881 (2009). 
 
Q. Santos-Costa, , K. Mansinho, J. Moniz-Pereira, J.M. Azevedo-Pereira.  
“Characterization of HIV-2 chimeric viruses unable to use CCR5 and CXCR4 coreceptors.” 
In Virus Research, 142:41-50 (2009). 
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2008 
José Miguel Azevedo-Pereira e Quirina Santos-Costa. 
“Chemokine receptors and its importance in the replication cycle of human
immunodeficiency vírus (HIV): clinical and therapeutic implications.” 
[“Os receptores das quimiocinas e a sua importância no ciclo replicativo do vírus da 
imunodeficiência humana (VIH): implicações clínicas e terapêuticas.”] 
In Acta Médica Portuguesa, 2008 Sep-Oct;21(5):497-504. Epub 2009 Jan 16. 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS DOS RESULTADOS DE INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA 

Comunicações Orais, por Convi te 
2009 
Quirina dos Santos Costa. 
“HIV-2 Land and the Red Queen Theory…” 
“Scienceshop - Avanços científicos sobre o vírus HIV”, na Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Lisboa, em Lisboa, 15 de Abril, 16.00h. 

Quirina dos Santos Costa. 
“The Role of Chemokine Receptors on HIV-2 Infection: Barriers or Gateways?” 
Seminário no âmbito do Curso de Formação Avançada do Doutoramento por Bolonha, na 
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, em Lisboa, 15 de Abril, 13.00h. 

Comunicações Orais Seleccionadas 
2009 
Quirina Santos-Costa, Ricardo Parreira, José Moniz-Pereira e José Miguel Azevedo-Pereira. 
“Caracterização molecular do gene env de estirpes primárias VIH-2 CCR5/CXCR4 
independentes, isoladas de indivíduos assintomáticos” 
“3º Congresso Nacional da Socidade Portuguesa de Virologia 2009”. 06 e 07 de Novembro, 
em Lisboa. 

 
Quirina Santos-Costa, Kamal Mansinho, José Moniz-Pereira e José Miguel Azevedo-Pereira. 
"The Role of Chemokine Receptors on HIV-2 Infection: Barriers or Gateways?" 
“Infecção Anos 2000. 11º Encontro Nacional de Actualização em Infecciologia”. 07 a 09 de 
Outubro no Porto. 
 

COMUNICAÇÕES EM PAINEL (POSTER) DOS RESULTADOS DE 
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

Apresentação em Congressos Internacionais 
2011 
Santos-Costa Q., C. Feliciano, C. Martins, A. Lima, H. Trindade, K. Mansinho, J.M. Azevedo- 
Pereira.  
“Programmed death and HIV: Induced apoptosis by HIV-2 strains, primary and 
chimerical lineages of CXCR4/CCR5-independent HIV-2.” 
Conference on HIV/AIDS Research; Fundação Luso-Americana - National Institute of Health, 
07-09 Setembro, Lisboa, Portugal. 

 
2009 
Quirina Santos-Costa, Ricardo Parreira, José Miguel Azevedo-Pereira. 
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“Both central ectodomain and Second Heptad Repeat (HR2) from HIV-2 CCR5/CXCR4-
independent human immunodeficiency 2 primary isolates transmembrane glycoproteins 
affect the dynamics of envelope glycoproteins complex.”
Cellular Microbiology and Pathogenesis, in “MicroBiotec09”, de 28  a 30 de Novembro, 
Vilamoura. 

 

RECONHECIMENTO CIENTÍFICO 

Prémios 
2009 
Prémio Sociedade Portuguesa de Virologia para Melhor Comunicação Oral 
Atribuído pela Sociedade Portuguesa de Virologia, no  “3º Congresso Nacional da Socidade 
Portuguesa de Virologia 2009”, pelo trabalho intitulado: 
“Caracterização molecular do gene env de estirpes primárias VIH-2 CCR5/CXCR4 inde-
pendentes, isoladas de indivíduos assintomáticos”. 
Co-autoria de Quirina Santos-Costa, Ricardo Parreira, José Moniz-Pereira e José Miguel 
Azevedo-Pereira. 
 
Prémio Prof. Doutor Rui Carrington da Costa para Melhor Comunicação 
Atribuído pelo “Infecção Anos 2000. 11º Encontro Nacional de Actualização em 
Infecciologia”, pelo trabalho intitulado: 
“The Role of Chemokine Receptors on HIV-2 Infection: Barriers or Gateways?”. 
Co-autoria de Quirina Santos-Costa, Kamal Mansinho, José Moniz-Pereira e José Azevedo-
Pereira. 

Outras publ icações  
 

PUBLICAÇÕES ESCRITAS DOS RESULTADOS DE INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA 

Art igos em Revistas com Arbi t ragem Cient í f ica 
2012  
Espírito-Santo M. & Santos-Costa Q., Calado M., Dorr P., Azevedo-Pereira J. M.. 
“Susceptibility of HIV-2 primary isolates to CCR5 and CXCR4 monoclonal antibodies, 
ligands and small molecule inhibitors.” 
In, AIDS Research and Human Retroviruses, 2012, Vol. 28: 478-485. 
 
2010 
Calado M., Matoso P., Santos-Costa Q., Espírito-Santo M., Machado J., Rosado L., Antunes 
F., Mansinho K., Lopes M. M., Maltez F., Santos-Ferreira M. O., Azevedo-Pereira J. M.. 
“Coreceptor usage by HIV-1 and HIV-2 primary isolates: The relevance of CCR8 
chemokine receptor as an alternative coreceptor.” 
In “Virology 2010, Vol. 408: 174-182. 
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Q. Santos-Costa & Pedro Silvério Marques. 
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Quirina dos Santos Costa. 
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Lista de siglas, acrónimos e abreviaturas 
Nesta lista encontram-se siglas, acrónimos ou abreviaturas utilizadas ao longo da 

tese. Muitos deles não foram traduzidos dado que a sua utilização anglo-saxónica 

facilita a leitura e compreensão, como por exemplo, primer. 

Uma outra situação a referir: a identificação de estirpes isoladas de indivíduos 

infectados, como por exemplo “HIV-2MJC97”, a sigla é mantida na forma original por 

forma a facilitar a interpretação internacional, aquando da sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs Absorvância
ADN ácido desoxirribonucleico
Ag Antigénio
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome
ARN ácido ribonucleico

Bcl-2

BSA albumina sérica bovina
C Cisteína

Caspases

CCR Receptor de quimiocinas do tipo CC
CCR5 Receptor 5 das quimiocinas do tipo CC
CD Cluster of differentiation
CD4- CD4 negativas
CD4+ CD4 positivas
cDNA cadeia de AND complementar
CHSul Centro de Histocompatibilidade do Sul
CMSP células mononucleadas do sangue periférico
CoR Co-receptores
Cq ciclo limite
CXCR Receptor de quimiocinas do tipo CXC
CXCR4 Receptor 4 das quimiocinas do tipo XCC
DAPI Diamidino-2-phenylindole

Proteina cujo nome deriva do proto-oncogene que a codifica Bcl-2 (B-cell lymphoma 2), 
membro de um grupo relevante de proteínas descritas inicialmente em estudos de 
translocações relacionadas com os linfomas foliculares cujas células apresentavam resistência 
aumentada à apoptose (a Bcl-2 é então uma proteína anti-apoptótica, que forma uma 
subfamília com as proteínas: Bcl-XL, Bcl-W, MCL-1).

Proteases com cisteína que clivam outras proteínas após um resíduo de ácido aspártico. As 
caspases são essenciais no processo apoptótico. Também estão presentes nas clivagens de 
algumas citocinas que as tornam funcionais. As deficiências no programa apoptótico são as 
principais causas 
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DI90 dose inibitória 90%
DMEM Dulbecco´s Modified Eagle medium
dNTP desoxirribonucleótidos trifosfatados

DR Death receptor (Receptor de morte)

ECP efeito citopático
EDTA ácido etilenodiaminotetracético

EDTA

Fas

FasL

FicollTM

FITC Isotiocianato de fluoresceína
Fluorocromo Molécula com um grupo funcional fluorescente (molécula que inclui um fluoróforo).
Forward sentido 5´- 3´
gp Glicoproteína
HVI HIV Vaccines Initiative 
IFN Interferão
IL-2 Interleucina 2
IN Integrase
kb mil pares de bases nucleotídicas
kDa Quilodalton

Lectinas

LTNP Long term non progressors
LTR Repetiçção terminal longa, do inglês, Long Terminal Repeat
MA proteína da matriz viral
mAb Anticorpo monoclonal
MCP Morte cellular programada
MDM macrófagos derivados dos monócitos
ME microscopia electrónica
mg miligrama
MHC Major histocompatibility complex
ml mililitro
MOI multiplicidade de infecção
mRNA ARN mensageniro
NC proteína da nucleocápside viral
NK Células Natural Killer
nm Nanómetros
OMS Organização Mundial de Saúde
p.i. após infecção
p/v peso por volume
pb pares de bases nucleotídicas
PBS Phosphate buffered saline
PCR reacção de polimerização em cadeia

Ácido etilenodiaminatetracético (usado como anticoagulante por ser um quelante do cálcio e 
inibir a cascata da coagulação)
Proteína membranar de 36 kDa com um domínio conservado citoplasmático de transdução de 
sinais de morte celular.

Proteína de 40 kDa, membro da família do TNF cuja presença está aumentada em linfócitos 
activados
É uma marca registada de um polimero de sacarose [(C12(H2O)11] e epicloridrina (C3H5ClO) 
usado em laboratório para ajustar a densidade e viscosidade de soluções e com o objectivo 
de criar gradientes de densidade. Diferentes casas comerciais foram desenvolvendo produtos 
baseados nesta marca com pequenas variações na constituição.

Classe de proteínas de origem não-imunológica, que podem aglutinar eritrócitos 
graças à sua capacidade de se ligar reversivelmente a hidratos de carbono.
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p.i. após infecção
p/v peso por volume
pb pares de bases nucleotídicas
PBS Phosphate buffered saline
PCR reacção de polimerização em cadeia

pDC 

PHA fitohemaglutinina
PIC pré-integration complex - complexo de pré-integração
PMA acetato de forbol miristilado
R5 Estirpes de VIH que usam o co-receptor CCR5 para entrar na célula.
R5X4: 
Reverse sentido 3´-5´
RT-qPCR reacção de quantificação de polimerização em cadeia, em tempo real
sCD4 forma solúvel da porteína CD4
SDS dodecilsulfato de sódio
SIDA  Sindrome de imunodeficiência adquirida
SIGN Specific ICAM grabbing non integrin
SNC sistema nervoso central
SU glicoproteína de superfície
TCA ácido tricloroacético
TCID50 dose infectante 50%

TCID50

TCLA adaptado ao crescimento em linhas celeulares

TLR

TM Glicoproteína transmembranar

TNF-α factor de necrose tumural alfa
TNF Tumor necrosis factor (Factor de necrose tumoral)
TNFR Receptor do tumor necrosis factor

tp53

TR trascriptase reversa
TRAIL-R1/DR4 DR4 é uma proteína transmembranar (um death receptor)
TRAIL TNF-related apoptosis-inducing ligand 
TRIS tris (hidroxi-metil) aminometano
TUNEL Terminal deoxynucleotidyl-transferase dUTP nick end labeling
UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
URF unidades relativas de fluorescência

URIA-CPM-FFUL

UV Ultravioleta
v/v volume por volume
VIH-1
VIH-2
Virulência Capacidade patogénica de um agente infeccioso.
VIS Simian imunodeficiency virus, em português, virus da imunodeficiência dos símios.
Vpr proteína viral r
Vpu proteína viral u
Vpx proteína viral x
WHO World Health Organozation 
X4 Estirpes de VIH que utilizam o co-receptor CXCR4 para entrar na célula
Δ Delta , delecção
µg micrograma
µl microlitro

Unidade de Retrovirus e Infecções Associadas-Centro de Patogénese Molecular-Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa

Human imunodeficiency virus type 1, em português, virus da imunodeficiência do tipo 1.

Human imunodeficiency virus type 2, em português, virus da imunodeficiência do tipo 2.

Células dendríticas plasmocíticas. Um subtipo das células dendríticas (o outro são as células 
dendriticas de origem mielóide) especializado na activação da resposta imunitária inata e 
adaptativa in vivo.

Estirpes de VIH que usam os dois co-receptores (CCR5 e CXCR4) para entrar na célula.

Median Tissue Culture Infective Dose ou Dose Infectante 50%.A quantidade de agente 
patogénico que induz o efeito ou a alteração em estudo (que pode ser um efeito citopático, a 
produção de um composto, entre outros) em 50% das culturas celulares observadas.

Receptores Toll-like. São proteínas que desempenham um papel importante na resposta 
imunitária do tipo inato. São receptores de membrana que reconhecem moleculas de 
estrutura conservada de origem 

 codifica a proteína p53 que intervém na regulação do ciclo celular, apoptose, senescência, 
reparação do DNA ou alterações no metabolismo.
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RESUMOS 

Resumos 
 

Resumo 
 

O objectivo principal deste trabalho é o de contribuir para um melhor 

conhecimento das bases moleculares da interacção do VIH-2 com a célula, mais 

especificamente com os seus receptores celulares, e, identificar quais os 

mecanismos e factores que, em consequência dessa interacção, contribuirão para 

o menor potencial patogénico e menor virulência apresentada por este vírus.  

A metodologia seguida consistiu numa análise sequencial aprofundada das estirpes 

obtidas de indivíduos assintomáticos, em particular duas que revelaram a 

incapacidade de usar os principais co-receptores CCR5 e CXCR4 (Azevedo-Pereira 

et al 2003).  

Na primeira fase deste trabalho, apresenta-se um estudo aprofundado de 

caracterização dessas estirpes de VIH-2, envolvendo a construção de vírus 

quiméricos em que diferentes regiões do gene env da estirpe protótipo, HIV-2ROD 

foram substituídas por regiões homólogas provenientes das estirpes aqui em estudo 

(HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97). 

Posteriormente, procedeu-se à caracterização molecular do gene env das estirpes 

primárias de VIH-2 CCR5/CXCR4 independentes, mediante clonagem, 

sequenciação e análise comparativa das sequências obtidas com outras estirpes 

de VIH-2. 

Na última fase, e continuando a trabalhar com as amostras referidas, tentou-se 

realizar a adaptação destas estirpes, com o objectivo de seleccionar variantes 

víricas capazes de utilizar um dos co-receptores descritos. 
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Procedeu-se à identificação da molécula celular interveniente no processo inicial 

de interacção com a célula alvo, por parte destas estirpes CXCR4 e CCR5-

independentes. 

Ainda nesta fase, foram identificados os determinantes genéticos responsáveis pelos 

fenótipos das estirpes isoladas e caracterizadas nas duas primeiras fases. Para tal, as 

regiões V1 e V2 dos genes env de estirpes seleccionadas foram alteradas em 

determinados motivos aminoacídicos, por ensaios de mutagénese dirigida, os quais 

permitiram identificar os aminoácidos específicos das regiões V1/V2 do gene env 

responsáveis pelo fenótipo apresentado por estas estirpes. 

Palavras Chave 

VIH-2, gene env, V1V2, Co-Receptores, CCR5/CXCR4-independentes, CCR8. 
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Abstract
 

The main purpose of this work is to contribute to a better understanding regarding 

the molecular basis of the interaction of HIV-2 with the cell, more specifically with its 

cellular receptors, and thus helping the identification of the mechanisms and factors 

that may contribute both to the lower pathogenic and virulence that characterize 

this HIV-2 infection in vivo. 

To achieve these objectives we presented a deepened study of the characterization 

of chimeric viruses (using HIV-2ROD as genetic backbone) derived from strains 

obtained from asymptomatic individuals, particularly two that revealed the inability 

to use the main co-receptors CCR5 and CXCR4 (Azevedo-Pereira et al 2003). 

In the first chapter of this work, is presented the results regarding the characterization 

of HIV-2 chimeric viruses unable to productively infect GHOST-CD4 cell lines 

expressing CXCR4 and CCR5.  

In the second chapter, the molecular characterization of the env gene from those 

HIV-2 primary isolates unable to use the co-receptors CCR5 and CXCR4 is described. 

In the last chapter, as new subsequent samples were not available, we tried to 

perform the adaptation of these strains with the purpose of selecting viral variants 

able to use the co-receptors described. In this chapter we proceeded to the 

identification of the intervening molecule in the initial interaction step with the target 

cell by these CXCR4/CCR5- independent strains. 

Finally, the genetic determinants responsible for the CCR5/CXCR4-independent 

phenotypes were identified. To that purpose, using the chimeric viruses, we 

introduced by direct mutagenesis several mutations in the V1 and V2 regions of the 

env genes from of the CXCR4/CCR5- independent strains. The analysis of the 

chimeric viruses (before and after site-directed mutagenesis), allowed the 

identification of the specific amino acids present at V1 and V2 regions of the env 
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gene that were essential for virus entry into cells that expresses CCR5 and / or CXCR4 

chemokine receptors. 
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In t rodução Gera l 
 

A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA) foi identificada e caracterizada 

em 1981(60), sendo a sigla AIDS usada pela primeira vez na edição de Setembro de 

1982 de um relatório semanal do CDC, o  “Mortality and Morbility Weekly Report”, 

intitulado “Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS): Precautions for Health-

Care Workers and Allied Professionals ”http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrht 

.ml/00000133.htm 

Em 1983, Luc Montagnier e Françoise Barré-Sinoussi isolaram o primeiro  vírus, a partir 

do sangue de um indivíduo em fase de pré-SIDA ou ARC (AIDS-Related Complex), o 

qual foi denominado de LAV (lymphadenopathy-associated Virus) (12). Pouco 

tempo depois, Roberto Gallo, nos EUA, identificou um outro retrovirus, denominado 

HTLV-III (Human T-cell Lymphotropic Virus) que correspondia ao virus que Luc 

Montagnier et al tinham isolado. Constatando-se que os vírus tinham características 

biológicas idênticas e que estavam associados à mesma patologia, foram 

posteriormente designados de Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH). 

Em 1986, um novo retrovírus (VIH-2) foi isolado a partir de indivíduos oriundos da 

Guiné-Bissau e Cabo Verde (África Ocidental), na época, internados e seguidos 

pela equipa do Dr. José Luís Champalimaud, no Hospital Egas Moniz, em Lisboa, 

com um quadro clínico de diarreias crónicas de etiologia desconhecida(51). 

Ambos evidenciavam uma síndrome clínica semelhante à dos indivíduos 

manifestamente em fase clínica de SIDA(30, 34).  
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As amostras foram levadas até ao Instituto Pasteur, em Paris, para serem 

caracterizadas. Da colaboração com o grupo francês liderado pelo Professor Luc 

Montagnier, e do trabalho pioneiro da Professora Doutora Maria Odette Santos 

Ferreira, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, resultou a 

identificação do segundo vírus associado à SIDA, o VIH-2. 

Os Vírus da Imunodeficiência Humana 1 (VIH-1) e 2 (VIH-2), estão descritos como 

pertencentes à família Retroviridae, subfamília Orthoretrovirinae e ao género 

Lentivirus [Internacional Commitee on Taxonomy of Viruses (ICTV dB - 

http://www.ictvonline.org/)]. Nos humanos, a infecção destes dois vírus é 

caracterizada por uma gradual e irreversível degradação do sistema imunológico 

do hospedeiro, que em última instância conduz ao aparecimento de uma grave 

imunodeficiência, característica dos doentes com SIDA. Como consequência dessa 

imunodeficiência, os indivíduos infectados podem, nas fases mais avançadas da 

infecção, desenvolver infecções oportunistas e neoplasias que constituem a 

expressão clínica da SIDA. 

Dos casos esporádicos e epidemiologicamente restritos identificados nessa altura, 

esta situação evoluiu até aos dias de hoje, infectando na actualidade milhões de 

pessoas em todo o mundo. As estimativas referentes a dados epidemiológicos do 

relatório global de Dezembro de 2012 da WHO-UNAIDS (http://www.unaids.org/, 

consultado em Dezembro de 2013), referem que 35,3 milhões (32,2 - 38,8 milhões) de 

pessoas estarão infectadas com o VIH - um aumento de 17% em relação aos dados 

de 2001; 2,3 milhões (1,9-2,7 milhões) de pessoas terão sido infectadas durante o 

ano de 2012 ; e, desde o início da pandemia, a SIDA, terá custado a vida a quase 

20 milhões de adultos e crianças, entre eles, 1,6 milhões (1,4-1,9 milhões) durante o 

ano de 2012.  

A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2012 (http://repositorio.insa.pt/handle 

/10400.18/1622, consultado em Dezembro de 2013), informa que 42.580 pessoas 

estão infectadas com VIH, dos quais, 1 551 foram recentemente notificados e, de 

todos, 2.386 são assintomáticos. Em fase de SIDA, estão descritos 17.373 casos e 

1.436 são referentes à infecção por VIH-2. 

A pandemia da SIDA passou por quatro fases evolutivas. Na fase inicial, o VIH 

emergiu a partir de zonas rurais de certas regiões do continente africano. 
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Aparentemente, terá circulado durante várias décadas nessas regiões rurais, em 

consequência de episódios zoonóticos de transmissão de estirpes de VIS (Vírus da 

Imunodeficiência dos Símios) de algumas espécies de primatas não humanos ao 

homem (91, 141).  

Por razões de natureza económica, social e demográfica, esta infecção alastrou 

para populações urbanas, residentes em regiões mais ou menos adjacentes às 

iniciais. Na segunda fase, a disseminação envolveu grupos de risco particularmente 

bem definidos. O comportamento nestes grupos de risco, incluindo a promiscuidade 

sexual e o uso de drogas intravenosas, conduziu à terceira fase da evolução da 

pandemia, que ocorreu ao longo das décadas de 80 e 90 do século passado, 

durante a qual, a taxa de novas infecções atingiu números assustadores e que 

conduziu ao actual estado pandémico da infecção. Finalmente, uma quarta fase 

de estabilização ocorreu em certas regiões geográficas, nomeadamente na Europa 

Ocidental, Estados Unidos da América e Austrália, onde as medidas de controlo, 

entretanto implementadas, parecem ter tido um efeito positivo na redução de 

novos casos de infecção. No entanto, em algumas regiões, como a África sub-

saha-riana, a Europa de Leste e a Ásia, continuam a verificar-se uma escalada dos 

casos de SIDA e de novas infecções. Apesar da intensa resposta internacional à 

pandemia VIH/SIDA, a infecção continua a transmitir-se, causando mais de 14 mil 

novas infecções por dia, sendo 95% delas nos países em desenvolvimento. 

O perfil da pandemia envolve várias e graves consequências, não somente nos 

sistemas de saúde de vários países, incapazes de lidar com um número tão elevado 

de indivíduos infectados, mas também nas economias desses países, devido à 

diminuição das populações jovem e de meia idade, economicamente mais 

produtivas. As intervenções internacionais (Declaration of Commitment on HIV/AIDS, 

2006), com o objectivo de controlar a pandemia, levadas a cabo em vários países, 

apesar de alguns sinais positivos, parecem ser incapazes de estabilizar e, muito 

menos, de reverter a evolução negativa deste grave problema de saúde pública. A 

necessidade urgente de acelerar o desenvolvimento de uma vacina contra a SIDA, 

levou à formação de um programa, resultado de uma iniciativa conjunta entre a 

OMS e a UNAIDS, intitulado HVI (HIV Vaccines Initiative). Este, tem como proposição 

principal promover o desenvolvimento, facilitar a avaliação, e abordar a 

disponibilidade futura de vacinas preventivas para o VIH, com especial atenção 
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sobre a necessidade dos países em desenvolvimento, dentro do seu ambiente 

social, cultural e político, tendo em conta ainda as questões éticas, a mobilização 

política e a forte ligação com a comunidade. O HVI procura atingir especialmente 

o desenvolvimento de produtos, estratégias de vacinação numa parceria público -

privada, estabelecida no desenvolvimento e fornecimento de uma ampla gama de 

vacinas para os programas de prevenção de saúde pública, naquelas regiões e 

países. Neste contexto, é de extrema importância o desenvolvimento de linhas de 

investigação, em Portugal, que visem o estudo dos mecanismos patogénicos 

envolvidos na infecção pelo VIH.

 

A estrutura e o cic lo repl icat ivo do VIH-2
 

A primeira estirpe de VIH-2, foi inicialmente isolada em 1986 a partir de um doente 

sintomático da Guiné-Bissau (31). Não obstante o facto do VIH-2 ter cerca de 40% 

de similaridade com o VIH-1 (65), ambos os retrovírus têm organizações morfológicas 

e genómicas idênticas, com excepção do gene vpx (presente no VIH-2 e ausente 

no VIH-1) e do gene vpu (específico do VIH-1) (100). O VIH-2 partilha com o VIH-1 

cerca de 60% dos aminoácidos codificados pelos genes gag e pol e 30 a 40% dos 

codificados pelo gene env. De facto, o VIH-2 aparenta ter maior homologia (75%) 

com o VIS, que infecta o Sooty mangabey (70), um pequeno macaco oriundo de 

África Ocidental a partir do qual terá sido transmitido o SIVsm (45) ao ser humano, 

originando os vários grupos de VIH-2 assinalados até ao momento (66). 

Resumidamente, os genes do VIH-2 codificam para várias proteínas estruturais, 

enzimáticas, reguladoras e acessórias. Em particular, o gene gag codifica para a 

síntese de uma poliproteína precursora (p55) que quando clivada dá origem às 

proteínas MA (p16), CA (p26), NC (p7) e p6; o gene pol codifica para uma 

poliproteína precursora que quando clivada dá origem às enzimas PR (p10), TR (p68-

p56), e IN (p32); e por fim, o gene env codifica para uma proteína precursora 

(gp160) altamente glicosilada que, quando clivada por protease celular, dá origem 

às glicoproteínas SU (gp125) e TM (gp36). Nas extremidades do genoma existem 

repetições longas (5´ e 3´LTR, respectivamente) importantes para a integração e 

regulação da expressão do genoma celular (Figura 1). 
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Figura 1. Representação esquemática da organização genómica do VIH-2. 
Os diferentes genes são representados por caixas coloridas: verde, amarelo e laranja representam 
genes estruturais (gag, pol e env); as roxas indicam os genes reguladores (tat e rev) e, as caixas azuis 
indicam os genes acessórios (vif, vpx, vpr e nef). As repetições terminais longas (LTR) estão assinaladas a 
ocre. 

 

Morfologicamente, o VIH-2 é um vírus esférico com de cerca de 120 nm de 

diâmetro (Figura 2). As partículas víricas são revestidas por um invólucro bilipídico, 

intercalado por glicoproteínas transmembranares (ou TM-gp36), ligadas a 

glicoproteínas de superfície, ou SU-gp125. Esta última é composta por trímeros da 

glicoproteína de superfície (SU) com um peso molecular entre os 120 e os 125 kDa 

(gp120-125), que está por sua vez ligada a uma glicoproteína transmembranar (TM) 

com cerca de 36-41kDa (gp36-41). A região do gene env que codifica para a SU 

pode ser dividida em cinco regiões, denominadas regiões hiper-variáveis V1 a V5, 

limitadas e intercaladas por cinco estruturas designadas de regiões conservadas C1 

a C5. 

Na face interior do invólucro, o revestimento é feito pela proteína da matriz (ou MA-

p17). O genoma (com cerca de 9-10Kb) é composto por duas moléculas idênticas 

de ácido ribonucleico (ARN) e, associado às proteínas da nucleocápside (NC-p7) 

está envolvido por uma cápside vírica cónica (CA-p26). Dentro da cápside 

encontram-se as proteínas enzimáticas transcriptase, reversa (TR), integrase (IN) e 

protesase (PR), e outras proteínas designadas de acessórias: Nef, Vif, Vpr e Vpx. 

 

VIH-2 
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Figura 2. Ilustração esquemática do VIH-2. 
A partícula vírica encontra-se envolvida por um invólucro constituído por uma dupla camada lipídica 
proveniente da célula hospedeira. Os complexos triméricos não covalentes gp125-gp36 são 
incorporados no invólucro. A porção transmembranar (gp36) interage directamente com as proteínas 
da matriz do VIH-2. A cápside cónica alberga em si duas cópias ARN de cadeia positiva do genoma 
VIH-2, que estão rodeados por proteínas da nucleocápside (representados a cor verde claro). No seu 
interior, estão igualmente representadas as seguintes enzimas: a transcriptase reversa, a integrase e a 
protease. 

 

O ciclo de replicação (Figura 3) do VIH-2 é também comparável com o do VIH-1 

(150, 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação esquemática do ciclo de replicação do VIH.  
A- Inicialmente, o vírus regula a ligação e a fusão com a superfície da membrana de linfócitos T CD4+. 
B- O ARN vírico é reversamente transcrito para ADN de cadeia dupla. Esta molécula recém-formada 
(sob a forma de complexo de pré-integração - CPI) é levada para o interior do núcleo através da 
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ajuda insubstituível do complexo dineína-tubulina. Passando o poro nuclear, o ADN vírico é  integrado 
no genoma do hospedeiro, pela integrase. C- A transcrição ocorre para formar-se ARN mensageiro. 
Todas as proteínas percursoras do VIH encaminham-se para próximo da membrana celular. Novas 
partículas imaturas saem da célula, prontas a tornarem-se infecciosas, após maturação por acção 
directa da protease vírica. 

 

Sucintamente (até à etapa de transcrição), de acordo com o modelo actualmente 

aceite (29, 132), o primeiro passo para a entrada do vírus envolve a interacção 

entre as duas glicoproteínas constituintes do invólucro vírico (SU e TM) e, receptores 

específicos localizados na membrana citoplasmática da célula alvo (CD4 e um 

receptor das quimiocinas, denominado de co-receptor) (44). 

Após a inserção do fragmento TM, ocorre a fusão total do invólucro vírico e da 

membrana celular da célula hospedeiro, a cápside contendo o genoma vírico é 

libertada no interior do citoplasma. 

Após a entrada do RNA genómico vírico na célula-alvo, a transcriptase recersa (RT) 

inicia a transcrição de ácido desoxirribonucleico (ADN) vírico, sintetizando a cadeia 

de cADN, complementar à cadeia simples de ARN vírico e, posteriormente, a 

cadeia complementar do novo cADN. Esta transcrição inversa ocorre no 

denominado complexo de retrotranscrição, o qual se transforma numa outra 

estrutura denominada complexo de pré-integração, da qual fazem parte vários 

componentes celulares e víricos (nomeadamente, o ADN de dupla cadeia vírico, a 

RT, a integrase (IN) a proteína da matrix (MA) e a proteína Vpr (revisto em (158)). 

O complexo de pré-integração é encaminhado até ao núcleo ao longo de um 

complexo de microtúbulos (dineína-tubulina) (78, 90) Figura 3B (79). Aí as moléculas 

de ADN são integradas no genoma da célula hospedeira por acção da integrase 

(IN) vírica. Seguidamente, o passo de transcrição do ADN provírico é iniciado, 

dando origem às diferentes moléculas de ARN mensageiro (mARN) que serão 

traduzidas nas proteínas constituintes da partícula vírica(130).  
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Outros mecanismos de entrada pelo V IH 
 

Vários estudos evidenciam que a entrada de retrovirus nas células hospedeiras está 

dependente de um pH acídico e, que inibidores da acidificação endossomal 

mostraram inibir a entrada vírica (135, 125, 147). 

Pensou-se que essa inibição poderia estar relacionada com a supressão da 

activação de catepsinas. Estas pertencem ao conjunto inicialmente designado de 

enzimas lisossomais proteolíticas, proteases/peptidases, responsáveis por grande 

parte dos processos proteolíticos que ocorrem nas células dos mamíferos. (39).  

Mas no caso do VIH, este assunto é um pouco mais controverso. Alguns estudos 

referem que as catepsinas (38) podem estar envolvidas num aumento de 

susceptibilidade aos vírus com invólucro (109). Por outro lado, há estudos que 

mostram que uma menor degradação lisossomal aumenta a infecciosidade do VIH 

(54), enquanto outros autores defendem que a entrada do vírus é dependente da 

fusão com endossomas (106).

Yoshinao Kubo et al, trouxeram uma (re)visão sobre o assunto: mostraram que 

existem várias vias de internalização vírica e reforçaram a diferença entre entrada 

de vírus CD4 dependente e vírus CD4 independente. Em ambos os casos, a entrada 

parece ocorrer por intermédio de endossomas - local onde fragmentos víricos (tais 

como proteínas Env) são degradadas por proteases, no entanto a acidificação do 

endossoma parece ser mais necessária para os vírus CD4+ independentes (84). 

Ainda assim, existem estudos contraditórios no que diz respeito à relação entre a 

degradação das partículas víricas e a capacidade infecciosa do VIH: uns autores 

postulam que quando a degradação das proteínas ocorre exclusivamente por 

catepsinas (85), os vírus aumentam a sua capacidade infecciosa; enquanto outros 

autores, para as mesmas vias de entrada, sugerem que a principal protease 

responsável pela degradação de partículas víricas no interior do endossoma é a 

catepsina B e, que essa degradação reduz a infecção por estirpes de VIH-1 

independentes do receptor CD4 (167). 
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Figura 4. Representação esquemática de outro mecanismo de entrada do VIH na célula 
hospedeira. 
Neste outro mecanismo de entrada, o vírus é englobado por uma vesícula de endocitose precoce. 
Após a acidificação da mesma, forma-se uma vesícula madura (A), onde as catepsinas iniciam a sua 
acção. Numa fase mais tardia, dá-se a ligação e a fusão com a membrana do endossoma, permitindo 
a libertação da cápside no interior do citoplasma. 

 

Os receptores do VIH 
 

Para que a entrada do vírus na célula ocorra, é necessária a presença da molécula 

CD4(29) e um receptor adicional (co-receptor) (Figura 5) identificado como 

pertencente à família dos receptores das quimiocinas. Actualmente estão descritos 

23 destes receptores (21) - CCR1, CCR2b, CCR3, CCR4, CCR5, CCR8, CCR9, CCR10, 

CXCR2, CXCR4, CXCR5, CXCR6, CX3CR1, XCR1, FPRL1, GPR1, GPR15, APJ, ChemR23, 

CXCR7/RDC1, D6, BLTR e US28 (19, 116, 149, 151), que, in vitro, demonstraram ter 

actividade de co-receptor para possibilitar a entrada dos vírus VIH-1 e VIH-2 na 

célula. Apesar da variedade de potenciais co-receptores, apenas o CCR5 e o 

CXCR4 têm sido considerados como os principais e, aparentemente, serão os únicos 

relevantes na patogénese da infecção pelo VIH-1 (151, 169). Na verdade, vários 

relatórios corroboram a ideia de que o CCR5 é importante nas fases inciais da 

infecção por VIH-1 (47, 95, 110, 142). 
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Figura 5. Esquema do modelo  proposto para os eventos iniciais do mecanismo de ligação e 
fusão entre o VIH e a membrana da célula hospedeira.  
(A) Os eventos iniciais dão-se com a ligação dos domínios extracelulares flexíveis (D2, D3 e D4) da 
molécula CD4 (molécula de 58 kDa) à glicoproteína de superfície SU do virião.  
(B) Esta conexão e movimentação das regiões variáveis da SU, produz uma alteração conformacional, 
com a exposição das regiões V1/V2 e V3, levando à orientação e formação dos sítios de ligação ao 
co-receptor, aproximando assim o virião à membrana celular da célula hospedeira.  
(C) Esta ligação desencadeia novas alterações conformacionais, principalmente a nível da proteína 
transmembranar (região hidrofóbica N-terminal e as duas α-hélices N e C em emparelhamento 
antiparalelo), que expõe o domínio de fusão (péptido de fusão) após ter-se gerado uma retracção da 
gp41. Dá-se a incorporação na membrana da célula (fundem-se por um mecanismo de hemifusão), 
reposicionando os domínios α-hélice e, permitindo a abertura do poro de fusão. 

 

As estirpes utilizadoras do CCR5 (variantes  R5) predominam durante a fase inicial da 

infecção por VIH-1. No entanto, em fases mais avançadas da infecção, e em cerca 

de 40% dos indivíduos infectados, podem surgir variantes mais virulentas que usam o 

co-receptor CXCR4, conjuntamente com o CCR5 (estirpes R5X4), ou, por vezes, em 

vez do CCR5 (estirpes X4) (14, 15, 152). O aparecimento de tais variantes está 

associada a uma perda acelerada de células T CD4+ e a uma mais rápida 

evolução clínica da infecção, com a progressão para SIDA (17, 36, 37, 136). 

A maioria das informações sobre o uso dos co-receptores deriva quase que 

exclusivamente de estudos utilizando isolados VIH-1. No entanto, o nosso grupo de 

trabalho e outros investigadores forneceram evidências de que a interacção do 

VIH-2 com os receptores celulares é notavelmente diferente quando comparado 

com o VIH-1. Como indubitáveis exemplos da diversidade de mecanismos pelos 

quais o VIH-2 interage e infecta as células alvo, foram publicados isolados capazes 
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de infectar células na ausência da molécula CD4, de fazer uma utilização 

indiscriminada dos receptores de quimiocinas, como co-receptores ou, mesmo de 

manifestarem uma incapacidade na utilização de CCR5 ou CXCR4 (CXCR4/CCR5 

independentes) (7, 20, 63, 103, 133, 144, 154). 

 

As Quimiocinas 

As quimiocinas são proteínas (citocinas) quimiotácticas de baixo peso molecular (8-

12 kDa) com, aproximadamente, 70 a 80 aminoácidos de comprimento (2) e, 

possuem, na grande maioria, quatro cisteínas conservadas (138), estando divididas 

em quatro subfamílias: CXC, CC, C e CX3C, [ou pelo alfabeto grego: α, β, γ e δ, 

respectivamente], onde C representa cisteína e, X ou X3, representa um ou três 

outros aminoácidos (2, 72, 138), consoante o número e a distância existentes entre 

os dois primeiros resíduos de cisteína à extremidade N-terminal. 

As 50 citocinas descritas até à data de hoje (2), têm estruturas terciárias similares: 

uma região amina terminal (domínio de sinalização), seguida de uma ansa longa 

(braço de ligação ao receptor), três folhas em β e uma hélice C-terminal (2, 111). 

 

Os Receptores das Quimiocinas  

Os receptores das quimiocinas possuem cerca de 350 aminoácidos, com cerca de 

40 kDa (104, 111) e, estão presentes na membrana da célula alvo (Figura 6) (62). 

Estes, pertencem à superfamília dos receptores acoplados às proteínas G (GPCRs) 

(72, 104, 111, 138). Estruturalmente, possuem sete domínios transmembranares, 

alternando a região extracelular (constituída pela região N-terminal e por 3 ansas 

extracelulares, responsáveis pela ligação às quimiocinas (104, 111, 131)), com a 

região intracelular (composta pela região C-terminal e por 3 ansas intracelulares 

que intervêm na transdução do sinal (104, 111, 112, 120, 131)). 

Os receptores podem designar-se consoante os diferentes tipos de ligandos 

naturais: de CXCR1 a CXCR6 (quimiocinas CXC), de CCR1 a CCR10 (quimiocinas 

CC), XCR1 (linfotactina) e CX3CR1 (fractalcina) (26, 112, 113, 155). 
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Figura 6. Esquema da estrutura do receptor das quimiocinas humano, CCR5. 
A preto, estão assinalados os aminoácidos importantes na interacção com as quimiocinas e no 

desencadear da resposta intracelular. Abreviaturas: ECL, ansa extracelular (as ansas extracelulares 

estão numeradas de 1 a 3); TM, região transmembranar (as regiões transmembranares estão 

assinaladas por numeração romana de I a VII). [Adaptado de Guerreiro R, Santos-Costa Q, Azevedo-

Pereira JM.. Acta Med Port. 2011.] 

 

Receptores do Subtipo CXCR 

Estes receptores são expressos nas membranas dos neutrófilos e monócitos, linfócitos 

T, células dendríticas, eosinófilos, basófilos e mastócitos.  

Um dos exemplos de receptores das quimiocinas alfa, do subtipo CXCR é o CXCR4. 

Este tem como único ligando o CXCL12 e está relacionado com a inflamação 

aguda e a imunidade inata e, foi o primeiro receptor a ser identificado como co-

receptor para o VIH (96). Expressa-se na maioria das células hematopoiéticas 

(neutrófilos, monócitos, linfócitos T, linfócitos B e suas precursoras), células 

progenitoras CD34+ do sangue e medula óssea, células dendríticas, células de 

Langerhans, macrófagos e linfócitos T no timo (111, 112). Nas células endoteliais 

vasculares, nos neurónios do sistema nervoso central (SNC) e periférico (SNP), é 

expresso em níveis elevados. Está descrito que o CXCR4 está envolvido na 
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formação de plaquetas, na quimiotaxia e, participa igualmente no 

desenvolvimento embriológico (46, 112). 

 

Receptores do Subtipo CCR 

Entre os receptores do subtipo CCR podemos destacar os que estão envolvidos na 

inflamação: o CCR1, o CCR2, o CCR3, o CCR5, o CCR8 e o CCR10; e os envolvidos 

na regulação no trânsito celular: o CCR4, o CCR6, o CCR7 e o CCR9.  

Gabudza et al descreve que uma das formas de entrada do VIH-1 nas células 

humanas da microglia é através do CCR3 (55), ao qual ligam-se as quimiocinas 

CCL2, CCL5, CCL7, CCL15, CCL24, CCL26 e, igualmente, a proteína Tat do VIH-1 (46, 

111, 112).  

O CCR5 é, tal como já foi referido, um dos principais co-receptores do VIH-1, sendo 

expresso, preferencialmente, em linfócitos Th1, macrófagos, em tecidos linfóides e 

não linfóides e em células dendríticas (120). A sua expressão (ou ausência desta) 

parece controlar a susceptibilidade à infecção por VIH-1 e a evolução para a 

imunodeficiência (112, 120).  

Uma delecção em 32 pares de bases na estrutura genética do gene ccr5 (Δ32ccr5) 

resulta na perda de expressão funcional deste receptor. Indivíduos homozigóticos 

Δ32ccr5 exibem elevada resistência à infecção pelo VIH, enquanto que os 

heterozigóticos Δ32ccr5, se infectados pelo VIH, progridem menos rapidamente 

para a imunodeficiência (46, 96, 112, 120). Estes dados sugerem que tanto o CCR5 

como os seus ligandos são moléculas importantes na patogénese da infecção pelo 

VIH (46). 

O receptor das quimiocinas beta, CCR8, tem como ligando natural a CCL1, 

exercendo a sua  função de agonista da quimiotaxia e mobilização de cálcio. 

Este co-receptor é expresso em diferentes tipos de células, nomeadamente no timo 

em associação com linfócitos T, sendo preferencialmente detectado na 

subpopulação 2 dos linfócitos T-helper (Th2) (43, 170). (61, 137, 143, 160) (112), em 

monócitos, em células do tecido pulmonar, cerebral (80) e esplénico (111, 112, 156). 

Existe também a descrição de que o CCR8 também é expresso em células NK (75), 
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em células não pertencentes à linha hematopoietica tais como células endoteliais 

(68), nas células musculares lisas (67). 

Além disso, o CCR8 tem sido descrito como um possível co-receptor utilizado por 

algumas estirpes de VIH e VIS (28, 73, 76, 89, 94, 119, 140, 149, 153, 162, 165). Devido 

ao seu padrão de expressão, particularmente em linfócitos T activados, monócitos e 

timócitos, o CCR8 poderá potencialmente ter um papel importante na infecção e 

na patogénese do VIH dado que pode servir como um co-receptor alternativo 

relevante in vivo. 

O VIH-2 como modelo de estudo da interacção v í rus-
hospedeiro 

 

A escolha do VIH-2 como modelo de estudo prende-se com as características 

particulares que este vírus apresenta como agente patogénico para a espécie 

humana. Na realidade, apesar de apresentar uma morfologia e organização 

genética idêntica ao VIH-1  (31, 64), de seguir um ciclo de replicação similar e de, 

em ambos os casos, a infecção do hospedeiro humano conduzir à 

imunodeficiência com manifestações clínicas semelhantes (32), a infecção pelo 

VIH-2, em geral, caracteriza-se por uma menor virulência. 

Como agente patogénico, o VIH-2 é menos eficiente do que VIH-1 no 

desenvolvimento das manifestações patológicas da sua infecção. Esta noção é 

sustentada por um significativo conjunto de dados epidemiológicos e víricos. Assim, 

apesar das vias de transmissão serem comuns às do VIH-1, a distribuição geográfica 

do VIH-2 manteve-se, ao longo destas décadas, restrita aos países da África 

Ocidental e, fora dessa região, aos países que mantêm ou mantiveram relações 

sociais e/ou económicas com nações dessa zona do continente africano; Portugal 

(23), França e as ex-colónias destes dois países, são exemplos elucidativos deste 

facto (10, 13, 40, 42, 86, 124, 139, 145, 161). Esta restrita distribuição geográfica não 

parece estar relacionada com uma entrada mais tardia deste vírus na espécie 

humana, uma vez que os episódios zoonóticos, supostamente envolvidos na 

transmissão do macaco ao homem, terão ocorrido com cerca de uma década de 
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intervalo entre o VIH-1 e o VIH-2 e a disseminação, durante a primeira fase da 

pandemia, terá ocorrido aproximadamente ao mesmo tempo, algures entre as 

décadas de 50 e 70 do século XX (83, 91, 101, 128, 141, 148). Além disso, é altamente 

improvável que exista uma qualquer resistência genética em relação à infecção 

pelo VIH-2 ou, ao invés, uma particular susceptibilidade ao VIH-1  por parte da 

população humana, que permita de algum modo explicar esta marcada 

discrepância na distribuição de casos de infecção pelo VIH-1  e VIH-2. 

Alguns estudos ajudaram a esclarecer as razões subjacentes a esta menor 

capacidade de disseminação do VIH-2. Um dos mais importantes revela-nos que os 

indivíduos infectados pelo VIH-2 têm uma concentração vírica plasmática (carga 

vírica) menor do que os infectados pelo VIH-1 (126). Esta diferença é 

particularmente importante durante a fase assintomática e persiste até às fases mais 

avançadas da infecção. Obviamente, uma menor carga vírica implica uma menor 

probabilidade de transmissão (59) e, de facto, a taxa de transmissão do VIH-2 é 

significativamente menor do que a do VIH-1, quer seja por via sexual quer seja por 

via vertical (1, 5, 24, 25, 81, 82, 102, 108, 127), sendo particularmente difícil de isolar o 

VIH-2 durante a fase assintomática da infecção e durante a fase aguda, tão crítica 

para a transmissão (18). Em conclusão, a restrita distribuição geográfica da 

infecção pelo VIH-2 deve-se, fundamentalmente, à sua menor eficiência de 

transmissão a qual se encontra ligada directamente à menor carga vírica 

observada nos indivíduos infectados com o VIH-2.  

Mas o VIH-1 e o VIH-2 não diferem somente no que diz respeito à epidemiologia da 

infecção. Também na evolução clínica as diferenças são notáveis. Assim, apesar de 

ambos os vírus conduzirem à imunodeficiência e à SIDA, as taxas de progressão 

para a doença e de mortalidade da infecção pelo VIH-2 são surpreendentemente 

inferiores quando comparadas com as do VIH-1 (77, 99, 129, 164). Em geral, os 

indivíduos infectados com o VIH-2 têm um período de latência clínica (fase 

assintomática) que pode durar décadas e na maioria dos indivíduos adultos, a 

infecção pelo VIH-2 tem, aparentemente, pouco significado na taxa de 

mortalidade (129). Num estudo prospectivo, levado a cabo com prostitutas 

senegalesas não sujeitas a tratamento, verificou-se que 67% das mulheres 

infectadas com o VIH-1  não apresentavam sinais de SIDA ao fim de cinco anos, em 

contraste com 100% das mulheres infectadas com o VIH-2 (99). As alterações 
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imunológicas eram igualmente reduzidas nas infectadas com o VIH-2 (99). De facto, 

esta menor deterioração do sistema imunológico parece ser uma característica 

típica da infecção pelo VIH-2 (93, 122). Mesmo durante a fase sintomática da 

infecção, a taxa de sobrevivência observada nos indivíduos infectados com o VIH-2 

é maior daquela encontrada nos casos de SIDA devida ao VIH-1  (98, 99, 117, 118). 

Curiosamente, a infecção pelo VIH-2 parece desencadear uma resposta 

imunológica humoral neutralizante mais ampla e uma resposta imunológica celular 

mais eficiente do que a do VIH-1  (revisto em (4)). Ou seja, no caso do VIH-2, a 

resposta imunológica do hospedeiro permite o controlo da infecção duma forma 

muito mais eficiente e prolongada do que no caso do VIH-1.  

Vários são os factores que contribuem para a menor virulência do VIH-2 no 

hospedeiro humano. Como na generalidade das doenças infecciosas, há a 

considerar os factores ligados ao hospedeiro (de ordem genética, epigenética(163) 

e os factores ligados ao agente vírico (capacidade de infecção, tropismo, taxa de 

replicação, etc.).  

No caso dos primeiros, ter-se-ia que assumir que a generalidade dos indivíduos 

infectados ou expostos ao VIH-2 teriam uma particular resistência a este agente 

infeccioso, o que se afigura como improvável. Resta assim considerar as 

características intrínsecas ao próprio VIH-2 e que contribuem directa ou 

indirectamente para a menor eficiência deste vírus como agente patogénico 

(revisto em (8, 132)). Dos estudos levados a efeito pelo nosso grupo e por outros 

investigadores, foi possível demonstrar que as interacções vírus-célula têm uma 

enorme importância neste contexto. Assim, foi demonstrado que o VIH-2 pode 

infectar células na ausência de CD4, através da interacção directa com o co-

receptor (9, 50, 133, 134), uma característica raramente observada no VIH-1 (49, 71). 

Por outro lado, no VIH-2, a utilização de co-receptores para a entrada do vírus na 

célula parece ser muito mais variada do que no VIH-1 (16), sendo frequente 

encontrarem-se estirpes de VIH-2 capazes de utilizar múltiplos receptores de 

quimiocinas (co-receptores) com igual eficiência (20, 63, 103). Vários desses co-

receptores não são sequer utilizados pelas estirpes de VIH-1 descritas (19). 
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Estas duas características, ambas ligadas à estrutura oligomérica das proteínas 

víricas constituintes do invólucro do vírus, contribuem para uma menor eficiência do 

VIH-2 na infecção de novas células (8).  

As diferenças mais significativas entre a patogénese da infecção pelo VIH-1 e VIH-2 

verificam-se durante a fase assintomática, onde a taxa de progressão para a 

doença é, no caso geral do VIH-2, muito inferior. Será durante esta fase 

assintomática que as diferenças no potencial patogénico das estirpes de VIH-1 e 

VIH-2 serão mais importantes e as ilações tiradas dessas diferenças mais 

significativas. Apesar disso, são poucos os estudos realizados utilizando estirpes de 

VIH-2 obtidas durante esta fase da infecção.  

O primeiro trabalho realizado pelo nosso grupo que refere a possibilidade da 

existência de estirpes primárias, isoladas de indivíduos assintomáticos, e que não 

utilizam o CCR5 e CXCR4 como co-receptores para a entrada do vírus em células 

CD4+, data de 2003 (7) algo que até então não tinha sido referido clara e 

inequivocamente para nenhuma estirpe de VIH. O conjunto dos resultados descritos 

indicam que a não utilização dos principais co-receptores associados ao processo 

de entrada do VIH (CCR5 e CXCR4), parece estar associada a uma marcada 

diminuição da capacidade replicativa e infecciosa destas estirpes, bem como a 

uma menor taxa de depleção de linfócitos CD4+ (6, 8).  

Dados preliminares sugerem que estas estirpes e, de uma forma geral o VIH-2,  

apresentam uma menor capacidade de indução de apoptose, sugerindo que este 

poderá ser um factor adicional que permitirá explicar a menor eficiência do VIH-2 

em diminuir o número de linfócitos CD4+ ao longo da infecção e em provocar 

imunodeficiência (93, 99, 122). 

No entanto, são breves e quase subliminares, as referências à possível existência 

deste tipo de estirpes por alguns autores relativamente ao VIH-2 e ao VIS. Assim, Sol 

e colaboradores (154) descrevem uma estirpe de VIH-2 obtida a partir dum 

indivíduo assintomático que não se mostrou capaz de infectar células U87MG-CD4 e 

HeLa expressando os co-receptores CCR5, CXCR4 e CCR3. Os dados apresentados 

foram no entanto pouco aprofundados e sumariamente referidos. Também no VIS 

algumas estirpes que não utilizam o CCR5 nem o CXCR4 têm sido referidas (27). 

Estas variantes foram obtidas a partir de macacos possuindo uma delecção de 24 
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pares de bases no gene ccr5, similar à delecção Δ32ccr5, observada nos humanos, 

e revelaram-se capazes de utilizar os co-receptores CCR2, STRL33, V28 e US28 (168). 

 

A Apoptose e o VIH 
 

A morte programada ou apoptose, foi proposta como sendo um mecanismo 

primordial na depleção de linfócitos CD4+ in vivo (11, 114, 3, 87, 159). Mas, as 

contribuições relativas da morte celular directamente associada à infecção 

produtiva das células alvo, em oposição à morte de células não infectadas 

adjacentes, permanecem significativamente controversas (22, 53, 56, 69, 105). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Apoptose de linfócitos CD4+ durante a infecção por VIH. 
a) Balanço entre a produção de células T CD4+ no timo e perda de células por activação de vias de 
morte. b) Mecanismos de morte de células T CD4+ durante a infecção por VIH. [Adaptado de NW 
Cummins et al, 2010, Cell Death and Disease] 

Além dos processos de morte celular, o VIH provoca também uma diminuição na 

produção de células T (41, 48), bem como a sua redistribuição (41, 88). Indivíduos 

infectados com VIH, apresentam uma diminuição na proliferação e saída de 

linfócitos T do timo. Pensa-se que a produção de células T encontra-se diminuída 

nesses indivíduos, como resultado do efeito citotopático do vírus em células 

percursoras de timócitos. Além disso, existe um aumento de morte por apoptose 

(Figura 7a) em timócitos imaturos (41). 

�
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Assim, o mecanismo da morte das células T CD4+ durante a infecção por VIH tem 

sido muito discutido e não está ainda completamente explicado. Sabe-se que, na 

maioria dos indivíduos infectados existe uma morte acelerada desses linfócitos, 

infectados e não infectados (Figura 7)(55, 57). As células infectadas podem morrer 

por contacto directo com outras células/compostos citotóxicos ou por activação 

de vias de morte celular programada (apoptose ou não). Já as células não 

infectadas, morrem geralmente por esta última via(41, 107, 123). Pensa-se que a 

apoptose ocorra, pelo menos, em quatro subtipos de células CD4+ e que diferentes 

graus de infecção possam contribuir para a imunodeficiência(41).

 

Apoptose em linfócitos T CD4+ não infectados  

Apesar de se saber que os linfócitos T CD4+ não infectados podem morrer por 

diversas vias de morte celular programada, a que parece ser mais relevante é a 

apoptótica (57). Numa revisão realizada por Garg H. et al, 2012, embora seja clara 

a existência de vários factores víricos e do hospedeiro envolvidos na apoptose das 

células CD4+, o papel das glicoproteínas do invólucro foi evidenciado(57): estas 

parecem induzir apoptose em células não infectadas por dois mecanismos 

principais (Figura 8)(57):  

- o primeiro parece ocorrer através da interacção entre as proteínas Env  do VIH-1 

expressas pelas células CD4+ infectadas e os receptores CD4+ e co-receptores 

CXCR4 e CCR5 das células não infectadas, levando à fusão celular, com posterior 

formação de sincícios, e consequente morte por apoptose;  

- o segundo parece ser o contacto existente entre células infectadas e não 

infectadas, que origina uma fusão parcial das membranas lipídicas externas 

(hemifusão) levando então à morte por via apoptótica. Os mecanismos que levam 

à activação da apoptose dos sincícios envolvem activação da cinase1 

dependente da ciclina (Cdk1), fosforilação do NF-kB, activação da lamina, 

disrupção da membrana nuclear e cariogamia. Ocorre também fosforilação da 

p53 que vai activar a transcrição da Bax e via intrínseca da apoptose. Sabe-se 

ainda a proteína quinase mitogénio-activada p38 (p38 MAPK) e o alvo da 

rapamicina de mamíferos (mTOR) estão envolvidas neste processo(57). 
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Figura 8. Mecanismos de morte de células T CD4+ não infectadas por VIH. 
As células não infectadas por VIH podem morrer por apoptose, a qual é induzida pelas células 
infectadas, por dois mecanismos: a) hemifusão; b) formação de sincícios [Adaptado de Garg H. et al, 
2012, Viruses] 

 

Já na apoptose após hemifusão sabe-se que existe a activação da caspase 3 mas 

não por via dos receptores de morte. A gp41 parece ter um papel muito importante 

no processo, mas que ainda não está totalmente esclarecido(57). Em ambos os 

mecanismos a gp41 parece ter um papel fundamental para que ocorra apoptose. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Representação das vias pelas quais a Nef pode induzir apoptose em células não 
infectadas.   
A) o tratamento de células MDM com Nef, induz produção de citocinas inflamatórias e IFN-y; B) na 
infecção de MDM a Nef é transferida para células adjacentes não infectadas; C) quando se encontra 
fora da célula, a Nef é capaz de induzir apoptose em células T por interagir com o receptor CXCR4; D) 
em células T que expressam Nef, esta pode ser transferida por exossomas para células não infectadas. 
[Adaptado de Percario Z.A. et al]. 
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Estudos mais recentes propõem que a proteína Nef induza a apoptose em células 

não infectadas. (Figura 9 e tabela 1) Parece que esta proteína é transferida de 

células infectadas para células não infectadas, levando à activação de vias de 

sinalização intra-celulares, que originam a morte de células CD4+ não infectadas. 

(41, 171) 

 

Tabela 1. Proteínas codificadas pelo VIH e o seu efeito na apoptose.
[Adaptado de Cummins NW et al , 2010, Cell Death and Disease]. 
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Proteína Apoptose Mecanismos existentes 

Gp120 Pro-apoptótica Mimetização molecular com Fas 

  
  

Sobre-regulação da Fas, FasL e expressão da TNF-! 

Paragem do ciclo celular da célula G2 

Geração de espécies reativas de oxigénio 

Sob-regulação da expressão da Bcl-2 

Fosforilação da mTOR e p53 

Sobre-regulação da expressão da PUMA 

Sobre-regulação da TRAIL-R1 e -R2 

Indução da formação de sincícios 

Tat Pro-apoptótica Sobre-regulação da expressão a FasL 

 

Sobre-regulação da expressão de Bax 

Sobre-regulação da expressão de caspase 8 

Alteração de microtúbulos 

Stress oxidativo 

Sobre-regulação da expressão da RCAS-1 

 Anti-apoptótica Diminuição da susceptibilidade ao TNF-! e Fas 

  

  

Sobre regulação da expressão do Bcl-2 

Diminuição da susceptibilidade ao TRAIL 

Sob regulação da expressão da caspase 10 

Sobre-regulação da expressão da c-FLIP 

Vpu Pro-apoptótica Aumento da susceptibilidade do NF-kB ao Fas 

Nef Pro-apoptótica Sobre-regulação da expressão da Fas, FasL 

 

Sobre-regulação da expressão de Bcl-2 e Bcl-XL 

Permeabilização lisossomal e libertação de catepsina D 

Sobre-regulação da PD-1 

 Anti-apoptótica Inibição da ASK-1 

  

  

Inibição da Bad 

Inibição da p53 

Vpr Pro-apoptótica Ligação a ANT/VDAC que leva à despolarização mitocondrial 

  Ligação a Bax que leva à despolarização mitocondrial 

 Antiapoptótica Supressão da produção da citocina pro-inflamatória NF-kB 

    

Sobre-regulação da expressão de Bcl-2 e sobre-regulação da 

expressão da Bax 

Protease Pro-apoptótica Clivagem da Bcl-2 

  Clivagem da Caspase 8 a Casp8p41(pro-apoptótica) 

Proteína Apoptose Mecanismos existentes

Gp120 Pro-apoptótica Mimetização molecular com Fas

Sobre-regulação da Fas, FasL e expressão da TNF-!

Paragem do ciclo celular da célula G2

Geração de espécies reativas de oxigénio

Sob-regulação da expressão da Bcl-2

Fosforilação da mTOR e p53

Sobre-regulação da expressão da PUMA

Sobre-regulação da TRAIL-R1 e -R2

Indução da formação de sincícios

Tat Pro-apoptótica Sobre-regulação da expressão a FasL

Sobre-regulação da expressão de Bax

Sobre-regulação da expressão de caspase 8

Alteração de microtúbulos

Stress oxidativo

Sobre-regulação da expressão da RCAS-1

Anti-apoptótica Diminuição da susceptibilidade ao TNF-! e Fas

Sobre regulação da expressão do Bcl-2

Diminuição da susceptibilidade ao TRAIL

Sob regulação da expressão da caspase 10

Sobre-regulação da expressão da c-FLIP

Vpu Pro-apoptótica Aumento da susceptibilidade do NF-kB ao Fas

Nef Pro-apoptótica Sobre-regulação da expressão da Fas, FasL

Sobre-regulação da expressão de Bcl-2 e Bcl-XL

Permeabilização lisossomal e libertação de catepsina D

Sobre-regulação da PD-1

Anti-apoptótica Inibição da ASK-1

Inibição da Bad

Inibição da p53

Vpr Pro-apoptótica Ligação a ANT/VDAC que leva à despolarização mitocondrial

Ligação a Bax que leva à despolarização mitocondrial

Antiapoptótica Supressão da produção da citocina pro-inflamatória NF-kB

Sobre-regulação da expressão de Bcl-2 e sobre-regulação da 

expressão da Bax

Protease Pro-apoptótica Clivagem da Bcl-2

Clivagem da Caspase 8 a Casp8p41(pro-apoptótica)
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Sabe-se que numa primeira fase os níveis de apoptose aumentam e, que a proteína 

Tat, transactivadora do LTR (Long Terminal Repeat) do VIH (92) e de outros genes 

celulares, funciona como um factor celular solúvel que induz a expressão de 

ligandos da apoptose, tais como o Fas (FasL) e o factor de necrose tumoral (TNF-

TRAIL)(Figura 10).  

 

 

 

 

 

Figura 10. Representação sumária dos mecanismos envolvidos indirectamente na 
citopatogenicidade. 
A capacidade de fusão do invólucro vírico está directamente ligada à destruição dos linfócitos. As 
novas moléculas do invólucro vírico ligam-se às moléculas CD4 do retículo endoplasmático, 
comprometendo a integridade da membrana. A proteína Vpr contribui para a cativação da cascata 
das caspases, induzindo a apotose. Por outro lado, a proteína Nef, contribui para a apoptose nos 
linfócitos adjacentes. [Adaptado de Stevenson, Nat Med, 2003]. 

 

Da interacção entre estes ligandos e os respectivos receptores das células T 

infectadas com o VIH-1, resulta a depleção das mesmas e das células adjacentes 

(35, 157). Paradoxalmente, o mesmo grupo mostrou que a proteína Tat também 

bloqueava a actividade da proteína quinase PKR, aumentava a activação do 

factor-kappa B (NF-kB) e que aumentava a secreção da interleucina 2 (IL-2), 

inibindo, assim, a indução de apoptose. Deste modo pode dizer-se que os 

componentes do VIH promovem e inibem simultaneamente a apoptose nas células 

CD4+ (58). 

No que diz respeito à morte directa das células infectadas, esta pode ocorrer, pelo 

menos, por duas vias distintas: por via de formação de sincícios/hemifusão  ou por 

morte de linfócitos T CD8+(52). 

 

�
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Figura 11. Vias de morte apoptóticas – extrínseca e intrínseca – moduladas pelo VIH, em 
linfócitos T CD4+. 
As principais proteínas do VIH envolvidas na morte das células  T CD4+ são: a Nef, a gp120, a Tat e a 
Vpr. A gp120 usa receptores celulares para entrar na célula hospedeira, e sobre-regula a expressão de 
FasL. A Nef pode interagir com o co-recetor CXCR4 e induzir apoptose das células, pode estimular o 
complexo TCR e sobre-regular a expressão de Fas/FasL. A Tat e Vpr inibem proteínas da família Bcl-2 e 
aumentam a disfunção mitocondrial e libertação de citocromo c. A caspase 8 pode ser activada 
pelas Tat e Nef. [Adaptado de Février M. et al, 2011, Viruses] 

 

Na fase inicial da infecção, os linfócitos T CD8+ apresentam-se aumentados, algo 

que poderá estar associado à diminuição da virémia e ao controlo da 

infecção(121, 123, 166). A primeira e principal função destas células é a de aniquilar 

directamente as células infectadas, por reconhecimento de epítopos específicos 

ligados ao MHC-I (actividade citotóxica)(8, 49, 105, 113). Após a realização de vários 

estudos, na tentativa de melhor compreender os mecanismos envolvidos na morte 

das células infectadas, constatou-se que a ideia inicial não estava totalmente 

correta. Alguns estudos em primatas defendem que os CTL contribuem para o 

controlo da virémia, in vivo(146, 166), principalmente por activação de mecanismos 

não citotóxicos e, não apenas por matarem directamente as células 

infectadas(115, 166). Por estes motivos tem sido proposto que as células infectadas 

morrem por via citolítica ou por via não citolítica(74, 111, 113). No decorrer da 

infecção, o sistema imunitário do hospedeiro encontra-se permanentemente 

activado, algo que parece estar associado à fase de evolução da infecção (41, 49, 

55, 123), por levar à desregulação vários mecanismos, como a apoptose, que 

comprometem a sua homeostasia(49). A presença do VIH-1 pode desregular a 
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apoptose por diferentes motivos: é portador de diversas proteínas que são capazes 

de induzir/inibir morte da células T CD4+; o stress intracelular causado pelo vírus 

pode levar ao aumento da expressão de receptores de morte e activar vias que 

levem à morte das células infectadas; o local de integração do provírus no genoma 

humano, pode alterar a sobrevivência das células. No entanto, um mecanismo 

provável que explique os níveis mais baixos de imunodeficiência nos indivíduos 

infectados pelo VIH-2, poderá ser a menor susceptibilidade dos linfócitos à 

apoptose, devido à mais fraca activação do seu sistema imunitário (97). 

A expressão de receptores de morte tem sido estudada e sabe-se que indivíduos 

infectados apresentam elevados níveis de receptores Fas/FasL (74) e TRAIL no 

plasma e, a expressão de Fas e/ou FasL já foi encontrada em diversas células, 

nomeadamente em linfócitos T CD4+ e T CD8+, em indivíduos seropositivos(41). 

Também foi verificado um aumento da expressão de TRAIL em células T CD4+ 

infectadas por VIH, bem como em tecidos linfóides(41). Por outro lado, a contínua 

exposição a estes vírus pode levar à activação da via de sinalização dos receptores 

toll-like (TLR) induzindo assim a morte e perda de células T CD4+(74). Também a 

excessiva produção de citocinas por diversas células activadas pode desencadear 

morte de linfócitos T(41).  

O VIH é um vírus que fica latente em células T CD4+ e, por esse facto tem 

desenvolvido várias estratégias para inibir a apoptose das células infectadas uma 

vez que só assim a infecção poderia persistir. As células em latência foram 

identificadas e estão aumentadas em vários tecidos linfóides e no tracto 

gastrointestinal(11). Sabe-se que o VIH também é capaz de persistir em outros tipos 

de células, tais como macrófagos e células dendríticas(11). 
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PREMISSA E OBJECTIVOS 

 

Premissa e Objectivos 

O perfil da pandemia de SIDA evoluiu até aos dias de hoje, existindo actualmente 

35,3 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo, o que provoca 

consequências graves na generalidade dos sistemas de saúde principalmente na 

sustentabilidade económica dos mesmos.

Apesar das vias de transmissão serem comuns às do VIH-1, a infecção pelo VIH-2, 

em geral, caracteriza-se principalmente por uma menor virulência, in vivo, situação 

ainda não totalmente esclarecida. As diferenças mais relevantes observadas entre 

a patogénese da infecção pelo VIH-1 e VIH-2 verificam-se durante a fase 

assintomática, onde a taxa de progressão para a doença é, no caso geral do VIH-2, 

muito inferior. 

A escolha do VIH-2 como modelo de estudo prende-se com as características 

particulares que este vírus apresenta como agente patogénico para a espécie 

humana. Vários estudos indicam que os indivíduos infectados pelo VIH-2 têm uma 

concentração vírica plasmática (carga vírica) menor do que os infectados pelo 

VIH-1; as taxas de progressão para a doença e de mortalidade da infecção pelo 

VIH-2 são surpreendentemente inferiores quando comparadas com as do VIH-1; os 

indivíduos infectados com o VIH-2 têm um período de latência clínica (fase 

assintomática e sem tratamento) que pode durar duas a três décadas; na maioria 

dos indivíduos adultos, a infecção pelo VIH-2 tem, aparentemente, pouco 

significado na taxa de mortalidade e, a resposta imunológica do hospedeiro 

seropositivo para o VIH-2 permite o controlo da infecção duma forma muito mais 

eficiente e prolongada do que no caso do VIH-1. Por outro lado, no VIH-2, a 

utilização de co-receptores para a entrada do vírus na célula parece ser muito mais 

variada do que no VIH-1, sendo frequente encontrarem-se estirpes de VIH-2 

capazes de utilizar múltiplos co-receptores com igual eficiência. Vários desses co-

receptores não são sequer utilizados pelas estirpes de VIH-1 descritas. Estas 
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características, ligadas à estrutura oligomérica das proteínas virais constituintes do 

invólucro do vírus, contribuem para uma menor eficiência do VIH-2 na infecção de 

novas células. 

De forma a contribuir para um melhor conhecimento das bases moleculares da 

interacção inicial do VIH-2 com a célula, mais concretamente com os seus 

receptores celulares, e consequentemente, identificar quais os mecanismos e 

factores que, em consequência dessa interacção, contribuirão para o menor 

potencial patogénico e menor virulência apresentada por estes vírus, serão 

apresentados os estudos feitos com estirpes obtidas de indivíduos assintomáticos, 

em particular duas que revelaram a incapacidade de usar os principais co-

receptores CCR5 e CXCR4. (Azevedo-Pereira et al 2003).  

Assim, os objectivos específicos de tese que vos é apresentada são os seguintes: 

1- Aprofundar o estudo de caracterização de estirpes de VIH-2 relativamente aos 

co-receptores usados, nomeadamente nas estirpes que revelaram ser incapazes de 

infectar produtivamente as linhas celulares CCR5 e CXCR4 positivas.  

Os vários vírus quiméricos, cujos genes env (ou fragmentos do mesmo) das estirpes 

caracterizadas foram introduzidos num “esqueleto” do vírus protótipo HIV-2ROD, 

clonado no plasmídeo pROD10, foram posteriormente utilizados em testes de 

infecciosidade usando vários sistemas celulares com o objectivo de identificar quais 

são as regiões geneticamente determinantes para o fenótipo do VIH-2. 

A partir destas experiências espera-se confirmar qual o perfil de utilização dos co-

receptores por parte das estirpes primárias de VIH-2 já isoladas e ainda se a entrada 

do vírus na célula é ou não determinante na infecção abortiva observada nas linhas 

celulares GHOST expressando os diferentes co-receptores. 

Ainda nesta fase, pretende-se avaliar a expressão do gene env destas estirpes em 

linfócitos T CD4+ nas primeiras horas após infecção.  

2- Numa segunda fase, propomos realizar a caracterização molecular do gene env 

das estirpes primárias de VIH-2 CCR5/CXCR4 independentes, isoladas de indivíduos 

assintomáticos. Com ela pretende-se encontrar regiões das glicoproteínas SU e TM 
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que apresentam características que se relacionem com o fenótipo apresentado 

pelas referidas estirpes. 

3- Na última fase, pretende-se caracterizar novas estirpes obtidas a partir dos 

mesmos indivíduos infectados. Se essas novas amostras não estiverem disponíveis 

(indivíduos infectados mas assintomáticos e sem terapêutica anti-retrovírica 

dificilmente comparecem às consultas agendadas de infecciologia do Hospital 

Egas Moniz), será tentada a adaptação destas estirpes CXCR4- e CCR5-

independentes à multiplicação em linhas celulares CCR5+. Estas variantes, a 

existirem, serão comparadas com as estirpes iniciais por forma a porem em 

evidência as alterações em termos de fenótipo e de características genéticas do 

gene env. 

Ainda nesta fase, pretende-se identificar a molécula interveniente como co-

receptor da célula  alvo.  

Finalmente, serão identificados os motivos aminoacídicos que se constituem como 

determinantes genéticos responsáveis pelos fenótipos das estirpes isoladas e 

caracterizadas nas duas primeiras fases. Para tal, as regiões V1 e V2 dos genes env 

das estirpes em estudo, usadas na construção de vírus quiméricos, por substituição 

com regiões homólogas da estirpe protótipo HIV-2ROD (plasmídeo pROD10, 

plasmídeo competente contendo toda a informação genética da estirpe padrão 

HIV-2ROD), serão mutadas por ensaios de mutagénese dirigida. A análise dos vírus 

quiméricos iniciais, juntamente com os vírus mutados, vai permitir identificar quais os 

aminoácidos específicos das regiões V1 e V2 do gene env que são imprescindíveis 

para os eventos iniciais de entrada destes vírus em células que expressam os co-

receptores CCR5 e CXCR4 e, que contribuem/codificam para a independência da 

utilização dos receptores das quimiocinas mais comuns, CCR5 e CXCR4. 

Esta tese pretende contribuir para explicar a menor virulência apresentada em 

geral pelas estirpes de VIH-2 quando comparadas com as do VIH-1. Além disso, 

pelos dados obtidos, juntamente com os reagentes entretanto gerados, poderá vir 

a ser um ponto de partida para o estudo de novas abordagens (vacinas ou 

moléculas com acção anti-retrovírica) com interesse na prevenção, na profilaxia de 

pré e pós exposição, no tratamento da infecção pelo VIH e, por fim, na 

erradicação deste vírus. 
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Caracterização de VIH-2 quiméricos incapazes 
de utilizar os co-receptores CCR5 e CXCR4 

 

Resumo 
 

 

Foram identificados e caracterizados dois isolados primários, HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97, 

que se revelaram incapazes de utilizar os co-receptores principais de entrada nas 

CMSP: o CCR5 e o CXCR4 (5). Para este trabalho foram construídos vírus quiméricos, 

derivados do HIV-2ROD, com o objectivo de estudar qual a contribuição das 

proteínas codificadas pelo gene env no uso dos receptores das quimiocinas e na 

respectiva cinética de replicação vírica. Os resultados obtidos indicam que o 

fragmento do gene env, correspondente à região de C1-C4 da glicoproteína SU de 

ambos os HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97, presentes nos vírus quiméricos ROD-MIC97 e ROD-

MJC97, impedem a utilização eficaz dos co-receptores CCR5 e CXCR4. 

Fica demonstrado que esta região inibe igualmente a capacidade de utilização 

dos mesmos co-receptores para a entrada vírica em linhas celulares GHOST-CD4 

que expressam à sua superfície CCR5 ou CXCR4. Também foi observada nestes vírus 

quiméricos, que a mesma região é responsável pela resistência aos inibidores dos 

CCR5 e CXCR4, bem como a capacidade de infectar CMSP Δ 32/Δ32 ccr5.  

Mostramos ainda que, a região TM do gene env dos vírus HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97 é 

suficiente para reduzir a cinética replicativa dos vírus quiméricos ROD-MIC97 e ROD-

MJC97, quando comparada com a estirpe HIV-2ROD, indicando que esta região, 

apesar da presença e da contribuição do esqueleto genético do HIV-2ROD, tem um 

papel importante na eficiência da produção de novas partículas víricas. 
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Pretendeu-se averiguar os níveis de expressão do gene env das estirpes em estudo 

após infecção em linfócitos T-CD4+ por quantificação dos respectivos mARN e das 

proteínas deles resultantes. Para isso as células foram infectadas com os vírus 

quiméricos ROD-MIC97-SA e ROD-ALI-SA [SphI-AvrII-(SA)], ambos contendo a 

sequência correspondente à glicoproteína SU do gene env do HIV-2MIC97 e HIV-2ALI, 

respectivamente, no esqueleto genético do HIV-2ROD (pSKROD). Os dados aqui 

apresentados sugerem que a região SU desencadeia diferentes tipos de sinalização 

interna que levam a diferentes expressões de mRNA da glicoproteína Env nas céluas 

infectados.

 

In t rodução
 

Como descrito na introdução geral, a entrada do VIH na célula hospedeira envolve 

interacções específicas entre o complexo heterodimérico do invólucro do vírus, 

formado pela glicoproteína de superfície (SU) e transmembranar (TM) e duas 

proteínas celulares: a molécula CD4 e um co-receptor. De acordo com o modelo 

universalmente aceite, o primeiro evento destas interacções iniciais é a ligação da 

glicoproteína SU vírica ao receptor CD4, promovendo alterações estruturais nesta 

glicoproteína que posteriormente expõe, cria e/ou estabiliza as regiões de ligação 

ao co-receptor. Após a ligação da SU com o co-receptor, outras alterações 

conformacionais induzem a exposição do péptido de fusão da TM, o que acaba 

por conduzir à fusão do invólucro vírico com a membrana da célula hospedeira e, 

culmina na libertação da nucleocápside vírica no citoplasma (107, 33). 

Consistente com este modelo, o tropismo celular é principalmente determinado 

pela estrutura das glicoproteínas Env, e pelos padrões de expressão de CD4 e do 

co-receptor apropriado. Em ensaios in vitro, foram descritas várias moléculas cuja 

função é a de funcionarem como co-receptores para a entrada vírica. Todos eles 

foram identificados como pertencentes à superfamília dos receptores acoplados a 

proteínas G (44, 81, 131, 42, 70, 88, 96, 114),  que fisiologicamente actuam como 

receptores de quimiocinas. Hoje em dia, 23 destes receptores de quimiocinas estão 

descritos, in vitro, como co-receptores para o VIH-1, VIH-2 e para o vírus da 

imunodeficiência símia (VIS): CCR1, CCR2b, CCR3, CCR4, CCR5, CCR8, CCR9, 
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CCR10, CXCR2, CXCR4, CXCR5, CXCR6, CX3CR1, XCR1, FPRL1, GPR1, GPR15, APJ, 

ChemR23, CXCR7/RDC1, D6, BLTR and US28  (122, 120, 97, 23, 122). 

Apesar desta vasta gama de potenciais co-receptores de entrada para o VIH, 

apenas o CCR5 e o CXCR4 parecem ser fundamentais na patogénese do VIH-1 

(123, 144), sendo que as estirpes utilizadoras do CCR5 (R5) parecem ser as que estão 

envolvidas na transmissão a nível das mucosas (41, 82, 95, 117) e, são as que 

predominam durante a fase assintomática da infecção. De notar que somente em 

40% dos indivíduos infectados surge e predomina, na fase sintomática tardia, uma 

população que utiliza (123, 144). 

O uso dos diferentes co-receptores é determinado principalmente, para o VIH-1, 

pela glicoproteína SU do invólucro vírico (31, 66, 68, 71, 125), mais especificamente, 

a terceira região variável (V3): maiores cargas positivas na região V3 estão 

associadas à utilização do CXCR4 e à capacidade de induzir a formação de 

sincícios em linfócitos T CD4+ (39, 40, 102, 119). Além disso, a primeira e segunda 

regiões variáveis (V1/V2) da gp120 do VIH-1 também tem sido associada à 

utilização de co-receptores, aparentemente por uma cooperação directa com a 

região V3 (102). Adicionalmente, quer a V3 quer a V1/V2 parecem estar 

directamente envolvidas na taxa de replicação do VIH-1(102). 

Como já foi referido, a infecção VIH-2 in vivo revela características únicas quando 

comparadas com a infecção por VIH-1, sendo a mais relevante o longo período 

assintomático. Um dos possíveis factores envolvidos será a eficiência com que o VIH-

2 interage com os receptores celulares (nomeadamente os receptores das 

quimiocinas) para infectar as células hospedeiras (revisto em (4)).  

Um dos princípios que se destacam da bibliografia consultada é o de que quer o 

VIH-1 como o VIH-2 utilizam os receptores das quimiocinas como co-factores para a 

entrada do vírus na célula de formas diferentes. Algumas dessas interacções, por 

parte do HIV-2, poderão ser sub-óptimas ou desadequadas,  contribuindo para uma 

infecção não produtiva e, consequentemente, para o maior período assintomático 

observado nos indivíduos infectados com o VIH-2. Muitas das estirpes primários de 

VIH-2 descritas podem explorar de forma eficiente co-receptores alternativos, tal 

como o fazem em relação aos co-receptores CCR5 ou CXCR4 (24, 62, 86), apesar 

desses co-receptores serem raramente utilizadas por estirpes de VIH-1 (23). 
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Adicionalmente, certas estirpes adaptadas (51, 109), e, em particular, alguns 

isolados primários de VIH-2 (108, 5), demonstraram a capacidade de infectar células 

CD4-negativas, principalmente, através da interacção directa com CCR5 ou 

CXCR4; uma característica unicamente observada em estirpes altamente 

adaptadas (in vitro) de VIH-1 (50, 67). Ambas as características estão relacionadas 

com a estrutura oligomérica das glicoproteínas do invólucro (49, 103) sugerindo que 

esta estrutura deve ser mais flexível no VIH-2 do que no VIH-1. Neste contexto, os 

estudos abordando a estrutura primária do gene env do VIH-2 e a sua 

funcionalidade são de importância crucial para ampliar o nosso conhecimento 

sobre as interacções iniciais entre o VIH-2 e a célula-alvo e, obviamente, ajudar a 

decifrar os mecanismos patogénicos da infecção por VIH. 

A Ultra-estrutura do VIH-2 

Estudos de microscopia electrónica (ME) demonstraram que o VIH-2 não se 

consegue distinguir do VIH-1 por esta técnica. No entanto, a região da cápside dos 

viriões maduros de VIH-1 mostrou ser mais electro-lucente do que o observado para 

o VIH-2, embora a razão para esse facto esteja ainda por esclarecer (142). 

O VIH pode existir sob a forma de viriões imaturos e maduros, morfologicamente 

distintos. O virião maduro tem um diâmetro de 100-120 nm e é constituído por um 

invólucro com forma redonda que contém pequenas projecções (espículas) na sua 

superfície, as quais aparecem indefinidas nas imagens de M.E. O invólucro envolve 

a cápside electronicamente densa, excêntrica e que geralmente apresenta um 

formato cónico, embora uma pequena percentagem de cápsides cilíndricas sejam 

também observadas(56). As projecções das glicoproteínas de superfície são 

facilmente perdidas depois de as partículas serem libertadas pela membrana 

plasmática. As partículas VIH maduras revelam polimorfismo significativo da 

cápside, incluindo formas amorfas, múltiplas, aglomeradas e esqueletos 

incompletos(56). A cápside cónica é uma estrutura hexagonal curvada chamada 

de cone fulereno(55). Vírus tratados com detergente não-iónico revelam 

componentes internos com cerca de 90 nm de diâmetro que constituem a cápside 

central(22). O diâmetro pode ser igualmente variável, com um raio médio de 73 nm 

e, com simetria hexagonal , aproximadamente esférico.  
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O VIH-1 e o VIH-2 têm antigénios internos semelhantes e o mesmo tipo de cápside 

electro-densa, mas diferentes antigénios das glicoproteínas do invólucro. Na 

definição da ultra-estrutura do VIH-2 com técnicas de ME verificou-se que a maior 

parte das partículas víricas são geralmente esféricas, com um diâmetro médio de 

100 nm (no máximo até 150 nm), têm estrutura trilaminar na membrana vírica e são 

destituídas de projecções de superfície - as poucas encontradas são espaçadas e 

medem cerca de 10 nm de comprimento. A maioria das cápsides tem forma de 

cone, medindo cerca de 100 nm de comprimento e 45 nm de largura na base e 

localizam-se excentricamente. É observado material amorfo a preencher o espaço 

restante da partícula. A superfície da cápside é composta por uma camada na 

qual pequenas subunidades conseguem ser identificadas, e que são mais 

claramente visíveis na sua periferia, embora uma estrutura definida não seja possível 

de determinar (100). Em linhas celulares de macrófagos, as partículas de VIH-2 são 

encontradas frequentemente dentro de vacúolos citoplasmáticos, no entanto em 

linfócitos T apresentam-se principalmente como partículas extracelulares ou a 

formarem-se a partir da membrana plasmática(145). Nesta situação, muito poucas 

partículas com projecções à superfície são encontradas: aparentemente estas são 

facilmente perdidas quando o vírus é manipulado em laboratório ou possivelmente 

perdidas assim que as partículas são libertadas das células, como descrito para as 

projecções do VIH-1 .  

Esta Parte IV vem na sequência da identificação e caracterização iniciais de duas 

estirpes de VIH-2 incapazes de utilizar CCR5 e CXCR4 como co-receptores para 

infectar as células-alvo(3). Como já foi referido, as estirpes HIV-2MIC97 (MIC97) e HIV-

2MJC97 (MJC97) foram obtidas a partir de dois indivíduos infectados em fase 

assintomática e revelaram ser resistentes aos antagonistas específicos dos co-

receptores CCR5 e CXCR4(3).  

Com a abordagem descrita nesta Parte IV da tese, pretendemos obter 

conhecimentos mais precisos sobre os determinantes moleculares subjacentes ao 

fenótipo CCR5-/CXCR4-independente apresentado por estas estirpes. Para tal, 

foram construídos vários vírus recombinantes contendo as diferentes regiões do 

gene env provenientes de cada estirpe. Na sequência desta caracterização, surgiu 

a necessidade premente de averiguar a expressão dos respectivos gene env. Para 

este estudo linfócitos T CD4+, previamente estimulados com IL-2, foram infectados 



Parte IV 
 

A patogénese da infecção pelo VIH-2 e os receptores das quimiocinas: influência da região V1V2 do gene env, no fenótipo 

de estirpes primárias isoladas de indivíduos assintomáticos. Quirina dos Santos Costa, 2014. 48 

com uma estirpe R5 primária HIV-2ALi e dois vírus quiméricos ROD/MIC97-SA e 

ROD/ALI-SA [SphI-AvrII-(SA)], descritos nesta tese (118), usando como controlo 

negativo linfócitos T CD4+, estimulados com IL-2, não infectados. 

Ficou provado que a região delimitada pelas regiões conservadas C1 e C4, foi 

determinante não só para o uso de co-receptor, mas também para a cinética de 

replicação e que o fragmento SU é suficiente para reduzir a cinética replicativa do 

vírus VIH-2ROD (uma estirpe R5X4), indicando que esta região, independentemente 

da presença e da contribuição genética do esqueleto genético do HIV-2ROD 

presente nos vírus quiméricos (isto é, da glicoproteína TM, Tat, Rev, LTR do HIV-2ROD), 

tem um papel importante no uso dos co-receptores, na replicação vírica e ainda na 

transcrição do gene env. 

 

Mater ia l  e Métodos 
 

Células

As células mononucleadas do sangue periférico (CMSP) de dadores saudáveis com 

genótipo normal no locus ccr5 (wtccr5) ou apresentando uma delecção de 32 

pares de bases no referido gene (Δ32ccr5), foram isoladas por gradiente de Ficoll, 

Ficoll-Paque® PLUS (GE Healthcare) e estimuladas durante três dias em meio RPMI 

1640 (Invitrogen™) contendo 10% (v/v) de soro bovino fetal descomplementado 

(SBF, Gibco®), 2 mM de L-Glutamina (Gibco®), 50 µg/mL de gentamicina (Gibco®), 

2,5 µg/mL de anfotericina B (Gibco®) – meio RPMI N – ao qual se juntou 3 µg/mL de 

fitohemaglutinina (PHA, Sigma-Aldrich®). Ao fim desse tempo as células foram 

mantidas em meio RPMI N, adicionado de 20U/mL Interleucina-2 humana(IL-2, 

Roche®) e 2 µg/mL de Polibrene (Sigma-Aldrich®) – meio RPMI C – durante pelo 

menos três dias antes da sua utilização. As CMSP utilizadas foram obtidas a partir dos 

mesmos dadores para evitar variações devidas a diferentes susceptibilidades à 

infecção, como descrito (29, 118). 
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Para caracterizar o perfil de utilização dos co-receptores por estes vírus, usou-se 

como modelo de infecção a linha celular GHOST CD4 (osteosarcoma humano) que 

foi cultivada em placas de 24 cúpulas, com meio Dulbecco's (DMEM, Gibco®) 

adicionado de 10% (v/v) SBF, 1 mM de piruvato de sódio (Gibco), 500 µg/mL de 

G418 (Gibco®), 100 µg/mL de higromicina (Roche®), 2 mM de L-glutamina, 2,5 

µg/mL de anfotericina B e 50 µg/mL de gentamicina. As linhas celulares derivadas 

das células GHOST, expressando vários receptores das quimiocinas (CCR1, CCR2b, 

CCR3, CCR5, CXCR4, CXCR6, GPR15), foram cultivadas no mesmo meio descrito 

anteriormente, contendo 1 µg/mL de puromicina, numa concentração celular de 

1.5X105 células por cúpula. 

As CMSP wtccr5 ou ∆32ccr5, gentilmente fornecidas pelo Dr. Ronald Collman 

(University of Pennsylvania), desprovidas de linfócitos CD8+ foram obtidas a partir 

das CMSP originais por depleção dos linfócitos CD8 pelo método de separação 

imunomagnético usando esferas de poliestireno magnetizadas revestidas com 

anticorpo monoclonal dirigido contra o antigénio CD8 (Dynabeads® M-450 CD8, 

Dynal) de acordo com as instruções do fabricante, e colocadas em cultura como 

descrito anteriormente.  

Os macrófagos derivados dos monócitos (MDM) foram obtidos a partir das CMSP 

pela técnica de aderência ao plástico conforme técnica descrita(24). Após 

isolamento, os MDM foram cultivados em meio RPMI 1640 adicionado de 20% de SBF 

e antibióticos durante um período de sete dias antes de serem utilizados. 

As células 293T (Células epiteliais de Rim Humano HEK293T, transformadas com 

Adenovírus do Tipo 5) foram cultivadas em meio DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle 

medium) suplementado com 10% SBF (v/v), 50 µg/mL de gentamicina e 2,5 µg/mL 

de anfotericina-B, com a particularidade de o meio de cultura ser mudado de dois 

em dois dias.  

Vírus.  

As estirpes primárias de VIH-2 [HIV-2MIC97 (MIC97) e HIV-2MJC97 (MJC97)] utilizadas 

neste trabalho foram obtidas a partir das CMSP dos indivíduos infectados por co-

cultura com CMSP de dadores não infectados pelo VIH. O perfil de utilização dos 

diferentes receptores das quimiocinas foi descrito anteriormente para as estirpes 
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HIV-2ALI (indivíduo oriundo de África ocidental em fase clínica CDC-B3) HIV-2TER e HIV-

2SAB (indivíduos oriundos de África ocidental em fases clínicas CDC-C3) utilizadas em 

algumas experiências como controlos(3, 109). A estirpe HIV-2ROD (ROD)(30, 116) foi 

obtida laboratorialmente após transfecção das células 293T com o clone molecular 

pROD10. A estirpe HIV-1JRCSF é uma estirpe primária de VIH-1 utilizadora do co-

receptor CCR5 (124) foi utilizada como controlo em algumas experiências. Os stocks 

víricos foram mantidos a -80ºC, após quantificação da TCID50 (dos sobrenadantes 

das CMSP infectadas), calculada pelo método de titulação limite, tendo como 

factor de diluição 1/10, realizadas em  quadruplicado.

Infecção de CMSP dum dador homozigótico Δ32/Δ32 ccr5.  

Infectaram-se CMSP obtidas de um dador homozigótico para a delecção de 32 

pares de bases no gene ccr5 (CMSP Δ32ccr5), as quais, devido a essa delecção, 

não exprimem o co-receptor CCR5 ao nível da membrana citoplasmática. Como 

controlo foram infectadas CMSP de um dador de genótipo normal (wtccr5). Em 

algumas experiências a infecção destas células foi feita na presença do anticorpo 

monoclonal 12G5 (50 µg/ml), específico para o co-receptor CXCR4.  

A não permissividade das CMSP Δ32ccr5  

Fez-se uma análise por PCR a partir do ADN cromossomal das diferentes células 

expostas aos vários vírus. Este ADN foi isolado e purificado 15 dias após a infecção 

das células usando a metodologia sugerida pelo fabricante (Puregene – DNA 

Purification System; Gentra®). As reacções de PCR foram feitas a partir de 5 µg de 

ADN cromossomal usando o Long Expand PCR kit (Roche®) de acordo com as 

instruções do fabricante. Os primers utilizados (QSC3: 5’-AGCTAGTGCTTGCTTAGTAT-

3’ e QAvr: 5’-TCCTTCCCTAGGAGGCAAATA-3’) estão descritos na Tabela 2. 

Ensaios de infecciosidade 

Na caracterização do perfil de utilização dos co-receptores foram utilizadas as 

linhas celulares GHOST expressando ou não os diferentes receptores das 

quimiocinas. Com esse objectivo as células, passadas um dia antes a uma 

densidade de 1.5x105 células por cúpula (placas de 24 cúpulas,- BD Falcon™), 

foram inoculadas com quantidades iguais de vírus (100 TCID50), como descrito em 

(118),  na presença de 3 µg/mL de polibrene (Polybrene®, Sigma-Aldrich®). Após 
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adsorção (3 horas a 37ºC), o inóculo foi retirado, as células lavadas três vezes com 

PBS e mantidas em cultura em meio adequado (0,5mL por cúpula). No estudo da 

capacidade replicativa em CMSP (wtccr5 ou Δ32ccr5) usou-se uma metodologia 

idêntica à referida.  

Monitorização da replicação vírica 

Em todos os ensaios (excepto quando mencionado o contrário), a replicação vírica 

foi monitorizada pela actividade da transcriptase reversa (TR) nos sobrenadantes 

das culturas infectadas, por uma técnica imunoenzimática, de acordo com as 

instruções do fabricante (Lenti-RT kit, Caviditech®, Uppsala, Sweden). 

O período de tempo variou de ensaio para ensaio, até ao máximo de 21 dias. A 

amostras foram colhidas de 2 em dois dias ou, nos tempos determinantes da 

experiência específica que estivesse a decorrer. 

Cinética de replicação vírica 

Como descrito anteriormente, a replicação vírica foi monitorizada pela actividade 

da TR (Lenti-RT kit, Caviditech®, Uppsala, Sweden). Nesta análise, as CMSP 

estimuladas com PHA, foram incubadas em triplicado, com 10ng de TR de cada 

vírus, durante um período de 2h a 37ºC, na presença de 3 microg/ml de polibrene. 

Os sobrenadantes foram monitorizados durante 21 dias, pela quantificação da TR. 

Viabilidade celular 

Inocularam-se CMSP com quantidades iguais (100 TCDI50) dos vírus VIH-2 em estudo, 

dos controlos HIV-2TER, HIV-2SAB, HIV-2ROD, HIV-1JRCSF e dos vírus quiméricos ROD-MIC e 

ROD-MJC. A percentagem de células vivas foi calculada, diariamente, após 

coloração com azul tripano em câmara de Neubauer® numa diluição de 1:10. 

Inibição replicação vírica: antagonistas dos co-receptores CCR5 e CXCR4 

De forma a comprovar que as estirpes primárias MIC97 e MJC97 usadas neste 

trabalho não utilizam os co-receptores CCR5 e CXCR4 para infectar as CMSP, as 

células foram pré-incubadas com concentrações inibitórias de anticorpos 

monoclonais específicos para os receptores das quimiocinas acima referidos (3, 48). 

Sucintamente, as CMSP wtccr5 desprovidas de linfócitos CD8+ foram incubadas 

com os anticorpos monoclonais 2D7 (anti-CCR5, da Pharmingen®), 12G5, (anti-
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CXCR4), ambos na concentração de 50 µg/ml por 106 células, ou TAK-779 (50 nM 

por 106 células), um inibidor específico para estirpes R5. Posteriormente, as células 

foram inoculadas com os vírus conforme descrito nos ensaios de infecciosidade. 

Após duas lavagens, as células mantiveram-se em cultura com o  meio apropriado 

e adicionado dos respectivos inibidores/antagonistas. A replicação vírica foi 

monitorizada como descrito e, os resultados foram considerados positivos quando os 

valores de TR eram três vezes superiores aos das células não infectadas, utilizadas 

como controlos negativos. 

Ensaios de Imunofluorescência indirecta 

A técnica de imunofluorescência indirecta realizada para detecção dos antigénios 

virais nas células das culturas estudadas utiliza a Flouline H (bioMérieux®), uma 

globulina de cabra anti-imunoglobulina total humana marcada com isotiocianato 

de fluoresceína, que tem como objectivo revelar todos os isotipos (classes) das 

imunoglobulinas humanas fixadas nos antigénios expressos nas células fixadas nas 

lâminas. No entanto, no presente trabalho, foram usados soros de indivíduos 

infectados com VIH (soros com anticorpos anti-VIH).  

Ensaios para a detecção de células em apoptose. 

a) Análise morfológica dos núcleos, usando o corante Hoescht:  

A coloração Hoechst baseia-se no uso de uma família de corantes fluorescentes 

(bis-benzimidas - agentes intercalantes nos pares de bases adenina-timina do ADN) 

que têm afinidade para o ADN. A coloração Hoechst é usada em microscopia de 

fluorescência para a visualização do núcleo (e também mitocôndrias) das células. 

Hoechst 33258 e Hoechst 33342 são as colorações mais frequentemente usadas, 

têm excitação máxima a 350 nm e tem a sua emissão máxima na região 

azul/ciano, por volta dos 461nm. Esta coloração pode ser usada em células viáveis 

ou fixadas e é muitas vezes usada em substituição da coloração DAPI (4',6-

diamidino-2-phenylindole). 

As CMSP previamente tratadas com PHA e IL-2, conforme descrito anteriormente, 

foram inoculadas com quantidades iguais dos diferentes vírus (ver ensaios de 

viabilidade). A identificação de células com núcleos apoptóticos foi feita usando o 

corante Hoescht conforme o descrito por Rodrigues e colaboradores (111). 
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Resumidamente, até 21 dias após infecção as CMSP (1X105) foram lavadas com PBS 

e fixadas (em lâmina de fluorescência) com 4% formaldeído (p/v) em PBS pH 7,4 

durante 10 min. à temperatura ambiente, incubadas durante 3 min. com o corante 

Hoescht 33258 (Sigma-Aldrich®) na concentração de 5 µg/mL em PBS, e lavadas 

três vezes com PBS. A montagem foi realizada com 30 µl de PBS/Glicerol (3:1, V/V). 

Posteriormente, procedeu-se à visualização das células em microscópio de 

fluorescência. A indução de apoptose nas diferentes culturas foi determinada num 

ensaio cego através da análise morfológica das células. Os núcleos em apoptose 

foram identificados pela condensação da cromatina junto à membrana nuclear, 

bem como pela fragmentação nuclear e a formação de corpos apoptóticos. As 

células em apoptose foram quantificadas e o resultado foi expresso em 

percentagem. Para cada vírus foram analisadas três culturas diferentes e a 

percentagem final de células apoptóticas é a resultante dessas três culturas.  

b) Visualização de contraste em microscopia de fluorescência 

As marcações fluorescentes e dos núcleos apoptóticos foram analisadas num 

microscópio Zeiss Axioscop2, Zeiss, Jena, Germany, utilizando os filtros adequados 

(A- ultra-violet; excitation range: 340-380 e I 2/3 - blue; excitation range: 450-490). As 

imagens foram captadas com uma câmara digital e tratadas num software 

apropriado [Carl Zeiss Axiocam digital camera e Axiovision software (versão 

3.0.6.38)]. A captação foi feita separadamente e posteriormente sobreposta. As 

células e os núcleos infectados foram analisados usando Axiovision measurement 

module 3.0.0.0 (Zeiss). Esta visualização decorreu no Instituto Superior de Agronomia, 

Centro de Botânica Aplicada à Agricultura, Laboratório de Genética, Ajuda, Lisboa, 

Portugal. 

c) Análise do ADN de baixo peso molecular (ADN-BPM).  

Esta análise foi feita 21 dias após infecção usando como controlo negativo CMSP 

não infectadas com igual tempo e nas mesmas condições de cultura. As células 

foram inoculadas com os mesmos vírus usados na técnica anterior. O ADN de baixo 

peso molecular (ADN-BPM) foi extraído a partir das células infectadas de acordo 

com a técnica descrita por Laurent-Crawford e colaboradores (78). 

Resumidamente, as CMSP (2x106 para cada infecção) foram lisadas em tampão de 

lise contendo 10mM Tris-HCL pH 7,6, 0,15 M NaCl, 5mM MgCl2, 0,2 mM PMSF (Floureto 
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de fenilmetilsulfonilo), 100 U/mL de aprotinina e 0,5% Triton® X-100. Após 

centrifugação a 1000 g, o precipitado, contendo os núcleos intactos, foi lisado com 

um tampão de lise contendo 10mM Tris-HCl pH 7,6, 0,4 M NaCl, 1 mM EDTA, 0,2 mM 

PMSF, 100 U/mL de aprotinina e 1% Triton® X-100. Após nova centrifugação a 

12000g, o sobrenadante (contendo o nucleoplasma e o ADN de baixo peso 

molecular) foi usado para extracção do ADN de baixo peso molecular. Com esse 

objectivo este sobrenadante foi incubado com 20 mg/mL de RNase durante 1 hora 

à temperatura ambiente e com 100 mg/mL de Proteinase K durante 2h a 37ºC. O 

ADN-BPM foi extraído com fenol/clorofórmio/álcool isoamílico (25:24:1 v/v) e 

precipitado com etanol. O ADN-BPM foi ressuspendido em tampão de electroforese 

(10mM Tris-HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA) e, analisado por electroforese em gel de 

agarose a 1,4% (v/v) a 60 V durante 2,5 h. 

Transfecção de células eucariotas 293T* com FUGENE (Roche)

* Células de Rim Humano, transformadas com Adenovírus do Tipo 5. 

Na véspera da transfecção passaram-se 1X106 células para cúpulas de placa de 

cultura (placas de seis poços) com 6 mL de DMEM completo, de modo a haver uma 

confluência de 50-80%. 

Complexo de Transfecção: em eppendorf colocaram-se 90 µL de DMEM Simples e 

10 µL de Fugene, segundo as recomendações do fabricante, e fez-se uma 

incubação de 5 min. à temperatura ambiente. Posteriormente, adicionou-se 2 µg 

de ADN puro (que se pretende transfectar) a esta mistura e fez-se nova incubação 

à temperatura ambiente, durante 1 hora. 

Findo esse tempo, procedeu-se à remoção do meio das células 293T, adicionou-se 2 

mL de DMEM simples a 37ºC, e os 100 µL do complexo de transfecção. Após 

incubação de 4 h a 37ºC com 5% de CO2 adicionou-se 5 mL de DMEM completo a 

37ºC e incubou-se 20 h a 37ºC com 5% de CO2. No segundo dia, removeu-se o 

sobrenadante  e fez-se co-cultura com 3X106 de CMSP humanas estimulados, em 5 

mL de meio RPMI C. Ao fim de 30 horas a 37ºC com 5% de CO2 retirou-se cerca de 

metade do volume do sobrenadante (± 5 ml)  e guardou-se a -80ºC para posterior 

análise de TR. 
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Fez-se nova co-cultura, com 3X106 CMSP humanas estimulados e as células foram 

mantidas em cultura durante 21 dias. 

Ensaios de Neutralização. 

A neutralização foi medida pela capacidade do soro inibir a infecção vírica. Os 

soros foram obtidos dos indivíduos dos quais se isolaram as estirpes HIV-2MIC97, HIV-

2MJC97. Além destes foram incluídos soros de indivíduos infectados com VIH-2. Como 

controlo negativo, usaram-se soros de dadores não infectados por VIH. Todos os 

soros mantiveram-se guardados a –20ºC e, antes do início do estudo, foram 

inactivados pelo calor durante 30min. a 56ºC, e diluídos sucessivamente em meio de 

cultura RPMI 1640 (Gibco®) suplementado com soro bovino fetal (10%), 3mM de L-

glutamina, IL-2 e antibióticos (também usado para a continuação do ensaio) 

partindo da diluição 1:20. Fez-se uma incubação prévia dos soros diluídos com os 

sobrenadantes de CMSPs infectados com os vírus HIV-2MIC97, HIV-2MJC97, HIV-2ALI, HIV-

2SAB, HIV-2ROD e os vírus quiméricos em estudo, (usando uma diluição de 50 TCID50 

em100 µL). Esta incubação decorreu durante 2h a 37ºC, após a qual 5x105 CMSP 

(100 µL) foram inoculadas com as diferentes misturas de vírus/soro (36). De três em 

três dias o meio de cultura era mudado e sete, catorze e vinte e um dias após a 

infecção o sobrenadante foi recolhido para detecção de TR (Lenti-RT kit, 

Caviditech, Uppsala, Sweden). O título de neutralização foi definido como a 

diluição que demonstrou uma redução em 80% ou mais dos valores de TR no 

sobrenadante da cultura, em comparação com o controlo vírus/soro-negativo 

(pool de soros de dadores não infectados). Todas as experiências foram realizadas 

em triplicado. 

Amplificação, clonagem, sequenciação e análise dos genes env de estirpes 

primárias de VIH-2 que não utilizam os co-receptores CCR5 e CXCR4 

As CMSP de dadores homozigóticos para os genótipos ccr5/ccr5 e ∆32ccr5/∆32ccr5 

(wtccr5 e ∆32ccr5, respectivamente), foram inoculadas com as duas estirpes de 

VIH-2 (HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97) que não usam os co-receptores CCR5 e CXCR4 (3). 

Fez-se a extracção do ADN provírico utilizando a metodologia sugerida pelo 

fabricante (Puregene® – DNA Purification System; Gentra), e posteriormente 

amplificou-se o gene env pela técnica de PCR, descrita anteriormente, usando os 

pares de primers descritos na Tabela 2: (QSC3: 5’-AGCTAGTGCATGCTTAGTAT-3’ e 
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QAvr: 5’-TCCTTCCCTAGGAGGCAA ATA-3’) e (QSC3: 5’-AGCTAGTGCATGCTTAGTAT-

3’ e QSCBam: 5´-GGCCCGGAA CGC TTCTTGGATCCACTCGC-3´). Os produtos daí 

resultantes foram clonados no vector pSKROD-SNSA, um plasmídeo derivado do 

pSK, contendo o fragmento SapI-NheI (5231-9089 pb) do HIV-2ROD (falta pores esta 

referência: Azevedo-Pereira JM, Santos-Costa Q, Taveira N, Veríssimo F, Moniz-

Pereira J. 2003. Construction and characterization of CD4-independent infectious 

recombinant HIV-2 molecular clones. Virus Res 97:159–163.). De seguida sequenciou-

se e fez-se a análise das sequências pela consulta dos programas CLUSTAL X, 

GeneDoc e Mega2, disponíveis gratuitamente para consulta.

 

Tabela 2. Sequência e localização dos pares de primers utilizados para a amplificação do 
gene env.  
 

 

 

 

 

 
a As sequências das endonucleases de restrição (QSC3: SphI, QSCBam-R: BamHI; QAvr e QAvr-R: AvrII) 
estão sublinhadas sob cada sequência de primer;. 
b Numeração de acordo com a sequência do HIV-2ALI (acession number: AF082339).  
[Adaptado de Santos-Costa Q.  et al, 2009]. 
 

Construção dos vírus quiméricos  

O ADN provírico das estirpes HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97 foi amplificado e clonado no 

vector pSKROD-SA, e posteriormente sub-clonado no plasmídeo pROD10 (6, 104), 

conforme esquema apresentado na Figura 12.  

 

 

 

�
Fragment 
length (bp) Primer pairs Sequencea Locationb 

QSC3 5'-AGCTAGTGCATGCTTAGTATATTG-3’ 6729-6752 

2419 
QSCBam-R 

5´-GGCCCGGAACGCTTCTTGGATCCACTCGC-3
´ 

9120-9148 

QSC3 5'-AGCTAGTGCATGCTTAGTATATTG-3’ 6729-6752 
1282 

QAvr-R 5'-TCCTTCCCTAGGAGGCAAATA-3’ 7991-8011 

QAvr 5’-TATTTGCCTCCTAGGGAAGGT-3’ 7991-8011 

1157 
QSCBam-R 

5´-GGCCCGGAACGCTTCTTGGATCCACTCGC-3
´ 

9120-9148 
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Figura 12. Estrutura genómica de construções. 
Estrutura genómica de construções do HIV-2ROD (pROD10), pROD10 mutagenizado (pROD10-SA) e dos 
ADNs provirais recombinantes obtidos após substituição de regiões homólogas do gene env entre o 
HIV-2MIC97 ou HIV-2MJC97 e o HIV-2ROD.  

 

Os vírus quiméricos foram produzidos por transfecção das células 293T com os ADNs 

provirais híbridos. O sobrenadante com os vírus recombinantes foram recuperados e 

inoculados em CMSP, como descrito anteriormente. Barras brancas: sequências do 

HIV-2MJC97; barras em cinzento claro : sequências do HIV-2MIC97; barras em cinzento 

escuro: sequências do HIV-2ROD. Estão assinalados os sítios de restrição SphI, AvrII 

(introduzido por PCR) e BamHI (naturalmente presentes nos HIV-2MIC97 ou HIV-2MJC97 e 

o HIV-2ROD) usados na troca de regiões do gene env (as numerações usadas 

referem-se à sequência do HIV-2ROD, com o número de acesso do GenBank 

M15390). A nomenclatura usada para os ADNs provirais e para os respectivos vírus 

está representada nas colunas posicionadas do lado direito. [Adaptado de Santos-

Costa Q.  et al, 2009]. 
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A ultra-estrutura do HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97 por visualização em microscópio 

electrónico de transmissão 

O estudo da ultra-estrutura do VIH-2 foi realizado no microscópio electrónico de 

transmissão JEOL JEM-100SX Electron Microscope, nas instalações do Hospital Curry 

Cabral, em Lisboa, com a colaboração e supervisão do Dr. António Pedro Matos. 

a) Preparação para Microscopia Electrónica: lavagem e fixação das células. 

Resumidamente, as CMSP foram inoculadas com as estirpes  HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97, 

como descrito anteriormente. Tendo em conta a cinética de replicação, ao 

décimo primeiro dia recolheram-se 1X106 células e centrifugaram-se a 1000 rpm 

durante 5 min. (Centrífuga Eppendorf 5810R).  Foi rejeitado um terço do volume de 

sobrenadante, ao qual foi adicionado 2 mL de fixador (solução a 15% de ácido 

pícrico em 0.1 M de tampão fosfato de sódio, a pH=7.4, adicionado de 0.1% a 1%de 

gluteraldeído (http://www.pharma.uzh.ch/research), com uma homogeneização  

suave, durante 1 a 2h a 37ºC. A utilização do glutaraldeído como fixador para 

microscopia electrónica pode ser recomendada para a maioria dos tecidos, devido 

às suas propriedades de penetração e, por precipitar imediatamente as substâncias 

proteicas da célula, assegurando a preservação da(s) ultra-estrutura(s) a ser(em) 

observada(s). Após este tempo, realizou-se  nova centrifugação a 1000 rpm durante 

5 min.. Rejeitaram-se dois terços de sobrenadante e ressuspenderam-se as células 

em 2 mL de Tampão de lavagem – tampão fosfato. Até à preparação final, 

guardaram-se as amostras a -20C. A pós-fixação – osmificação – foi feita durante 1h 

em 1% a 2% de tetróxido de ósmio (OsO4). O passo de desidratação foi feito com 

etanol nas percentagens sucessivas de 25, 50, 75, 95 e 100. As amostras foram 

finalmente embebidas em resina de óxido de propileno (Epon 812®) durante 24 a 

48h. As secções ultrafinas foram cortadas com um ultramicrótomo, coradas com 

acetato de uranilo, colocadas em grelhas de ouro e, observadas no microscópio 

electrónico de transmissão JEOL JEM-100SX Electron Microscope, com um feixe de 

electrões de 80kV. O período de exposição foi de 2.0 segundos. 

Ensaios de Expressão 

As células mononucleadas do sangue periférico (CMSP) de dadores saudáveis com 

genótipo normal no locus ccr5 (wtccr5) foram isoladas por gradiente de Ficoll-
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Paque® PLUS (GE Healthcare) e estimuladas durante três dias em meio RPMI 1640 

(Invitrogen™) contendo 10% (v/v) de soro bovino fetal descomplementado (SBF, 

Gibco®), 2 mM de L-Glutamina (Gibco®), 50 µg/mL de gentamicina (Gibco®), 2,5 

µg/mL de anfotericina B (Gibco®) – meio RPMI N – ao qual se juntou 3µg/mL de 

fitohemaglutinina (PHA, Sigma-Aldrich®). Ao fim desse tempo as células foram 

mantidas em meio RPMI N, adicionado de 20 U/mL Interleucina-2 humana (IL-2, 

Roche®) e 2µg/mL de Polibrene (Sigma-Aldrich®) – meio RPMI C – durante pelo 

menos três dias antes da sua utilização. As células desprovidas de linfócitos T CD8+ 

foram obtidas a partir das CMSP originais por depleção dos linfócitos CD8 pelo 

método de separação imunomagnético usando esferas de poliestireno 

magnetizadas revestidas com anticorpo monoclonal dirigido contra o antigénio 

CD8 [Dynabeads® Magnetic Beads (Invitrogen™)] de acordo com as instruções do 

fabricante.  

Todas as CMSP utilizadas foram obtidas a partir dos mesmos dadores para evitar 

variações devidas a diferentes susceptibilidades à infecção, como descrito (118). 

Vírus quiméricos usados no ensaio de expressão  

A estirpe primária com tropismo R5, HIV-2ALi, usada para esta experiência foi obtida 

a partir de CMSP de um indivíduo infectado, co-cultivadas com CMSP de indivíduos 

sãos, do mesmo modo, como descrito anteriormente. 

Os vírus quiméricos ROD/MIC97-SA e ROD/ALI-SA [SphI-AvrII-(SA)], (ambos contendo 

a sequência correspondente à glicoproteína SU do gene env do HIV-2MIC97 e HIV-2ALI, 

respectivamente, no esqueleto genético do HIV-2ROD, pSKROD) foram construídos 

como anteriormente descrito (118, 5). 

Infecção vírica para ensaio de expressão do gene env  

Para cada experiência foram cultivadas 2X106 células em cada frasco de cultura 

(BD Falcon™ 25cm² Cell Culture Flasks). Foram inoculadas com concentrações 

iguais de cada vírus (100 TCID50), como descrito (118), na presença de 10 µg/mL de 

Polybrene® (Sigma-Aldrich®). Para a experiência ao tempo zero, foi de imediato 

realizada a lavagem com PBS e adicionado meio apropriado de forma a se manter 

até às 72h, sem alteração do mesmo. Para o tempo T2, a lavagem realizou-se 2h 

após a inoculação com os vírus, a 37ºC. A partir daqui, o tempo foi contado 
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sucessivamente  até às 72h, após inoculação.  O stock víricos foram  armazenados  

a -80ºC. 

Monitorização da replicação vírica para ensaio de expressão do gene env  

De acordo com o descrito anteriormente, em cada ensaio às 0, 2, 4, 24 e 72h após 

inoculação, a replicação vírica foi monitorizada pela actividade da transcriptase 

reversa (RT) nos sobrenadantes das culturas infectadas, por uma técnica 

imunoenzimática, de acordo com as instruções do fabricante (Lenti-RT kit, 

Caviditech®, Uppsala, Sweden). As células que serviram de controlos negativos 

(CMSP estimuladas com PHA e IL-2, respectivamente e, em separado) foram 

monitorizadas pela mesma técnica. 

Viabilidade celular  

Inocularam-se CMSP com quantidades iguais (100 ng de TCID50) dos vírus: HIV-2TER, 

HIV-2SAB, HIV-2ROD e dos vírus quiméricos. A viabilidade celular foi determinada por 

quantificação das células vivas após coloração com uma solução a 0,4%, de azul 

tripano (Sigma-Aldrich®). em câmara de Neubauer®, numa diluição de 1:10. 

Isolamento de ARN e preparação de cDNA para PCR em tempo real 

O ARN total foi extraído (a partir das células infectadas referidas anteriormente) 

utilizando o kit RNAqueous® Kit (Ambion®) de acordo com as instruções do 

fabricante. A quantificação do ARN foi realizada no NanoDrop (Biotek Synergy 

instrumento HT) com o software para sistema Microsoft Windows, Gen5 (versão 

1.09.8). 

As amostras de ARN (2 µg de cada) foram reversamente transcritas utilizando oligo-

dt e, a SuperScript® II Transcriptase Reversa (RETROscrip Ambion®), de acordo com 

as recomendações do fabricante. O ARN total foi extraído e, possíveis 

contaminações de ADN foram removidas com o kit DNA-free Turbo (Ambion®). Para 

garantir a mesma quantidade de material genético em cada reacção o cDNA foi 

quantificado no NanoDrop (Biotek Synergy HT instrument) com o software para 

sistema Microsoft Windows, Gen5 (versão 1.09.8).  

A amplificação por polimerização em cadeia (PCR) foi realizada com primers

específicos desenhados para o gene env do vírus HIV-2ALI (Forward-5’ 
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AAATGTTGCGACTGACCG 3’ e Reverse - 5’GGACTT GTTGTTCCCACTCT3’). Como 

esperado, não foram obtidos produtos de amplificação em amostras de ARN não 

sujeitas a transcrição reversa. 

Quantificação de cDNA 

A quantificação dos cDNA, foi realizada no Nanodrop (Biotek Synergy HT 

instrument), utilizando o software para sistema Microsoft Windows, Gen5 (versão 

1.09.8).  

Curva padrão e determinação do número de cópias do gene env. 

O número de cópias do gene env foi estudado por PCR em tempo real. O número 

de cópias do gene endógeno GAPDHII foi determinado através da amplificação do 

gene utilizando os seguintes primers: Forward- 5'GAGTCAACGGATTTGGTCGTA3'; 

Reverse - 5'GCAGAGATGATGACCCTTTTG3'. Esta abordagem oferece uma elevada 

sensibilidade e uma elevada especificidade (25) e, estima-se ser pelo menos 100 

vezes mais sensível do que a análise da expressão por “array” de ADN (69). A 

quantificação de ADN das amostras foi realizada utilizando um leitor de microplacas 

(Synergy® HT, Bio-Tek). O número de cópias nas amostras anteriormente descritas 

foram determinados por repetições. As reacções de PCR para o padrão e para as 

amostras, foram preparadas a partir de uma mistura, contendo 2X iQ SsoFast™ 

EvaGreen Supermix® (Bio-Rad®, Hercules, CA). A mistura de reacção, num volume 

total de 20 µl, inclui: 10,0 µl de mistura principal, 2,0 µl de primers purificados por 

HPLC (10µM), 7,0 µL de H2O estéril e, 1,0 µl de ADN a ser analisado. O protocolo de 

PCR consistiu em um passo de desnaturação inicial a 95°C durante 3 min., 40 ciclos 

de amplificação, cada um das quais constituído por 15s de desnaturação a 95°C, 

30s de “anneling” a 57°C e 30s de alongamento a 72°C. A fluorescência (URF- 

Unidades Relativas de Fluorescência) foi medida após cada passo de 

alongamento. No final de cada reacção, foi executada a análise da curva de 

“melting” para confirmar a especificidade da amplificação e a ausência de 

“primer-dimmers” (dímeros de primers) (Figura 13 e 14). As curvas padrão foram 

obtidas através dos valores de Cq (valores limiares de fluorescência) (25) contra o 

logaritmo da concentração do número de cópias, usando o Microsoft Excel® 

(Microsoft®, Redmond, Wash). A curva padrão é uma recta descrita por x = my + b, 

em que m (o declive da recta), é -1/log (eficiência da reacção de PCR) e b (o 
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interceptado) é o logaritmo da quantidade do produto de amplificação, tendo o 

limite (limiar) dividido pelo logaritmo da eficiência do PCR. O número de cópias a 

partir do gene GAPDHII foi obtido com base na massa, concentração. 

O número de cópias nas amostras foi determinado a partir da curva padrão, com 

base no valor de Cq obtido para cada amostra, utilizando ferramentas 

computacionais disponíveis no software Microsoft Excel®. O coeficiente de 

determinação (R2) para a curva padrão do gene GAPDHII foi de 0,9946, com uma 

eficiência de PCR de 1,917. 

 

 

 

Figura 13. Exemplo dos quadros de amplificação de VIH-2 em tempo real. 
(A) O sinal fluorescente é medido em tempo real, de modo a que o progresso da reacção possa ser 
monitorizado. (B) picos de “melting” de uma amplificação com três réplicas.

 

 

 

 

Figura 14. Curva padrão obtida com a amplificação do gene endógeno GAPDHII em 
linfócitos T CD4+ humanos.  
A curva padrão foi gerada utilizando uma diluição do ADN de 10 vezes. Cada diluição foi repetida em 
triplicado. Os valores do limiar de fluorescência (CT) foram colocados contra o log do número de 
cópias para produzir funções lineares. A equação para a recta de regressão e o valor de R2 são 
mostrados no gráfico. 

Actividade transcripcional do gene env 

A expressão do gene env foi analisada nas mesmas células, como descrito 

anteriomente. O protocolo de RT-qPCR consistiu na mesma mistura de reacção, 

com um passo de desnaturação inicial a 95°C durante 3 min., 40 ciclos de 

amplificação, cada uma das quais constituída por 15s de desnaturação a 95°C, 30s 
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de anneling a 55,8ºC. A reacção de alongamento foi de 30s a 72°C. Como 

esperado, não foram obtidos produtos de amplificação em amostras de ARN não 

sujeitas a transcrição reversa. Para gerar uma linha de base (logarítmo do sinal de 

fluorescência (ΔRn) versus número do ciclo), os dados da linha foram recolhidos 

entre os 5 e os 17 ciclos. Todos as reacções de amplificação foram analisados com 

um Rn de 0,20 para obter o valor de Cq (ciclo limite) e, os dados obtidos foram 

exportados para o programa Microsoft Excel®.  

Para comparar os dados de várias reacções de PCR, feitas em dias diferentes, os 

valores de Cq foram normalizados com o valor de Cq de GAPDHII, um gene 

endógeno, expresso a um nível relativamente elevado e constante (27). A 

expressão do gene foi calculada usando o método 2 (-ΔΔ Cq) (83). Os resultados 

obtidos são o número de vezes que aumentou (ou diminuiu) a expressão do gene-

alvo na amostra, em relação à amostra usada como calibrador e, que é 

normalizada para a expressão do gene de referência. Normalizando a expressão do 

gene alvo com a do gene de referência obviam-se as diferenças resultantes da 

preparação das amostras. 

Análise estatística

O programa informático GraphPad Prism, versão 4.0b para Macintosh (GraphPad 

software Inc.) foi utilizado para os estudos de análise estatística com, 5% nível de 

significância (P < 0.05).  Para comparar a evolução da infecção por um mesmo vírus 

ao longo do tempo, nos diferentes tempos, o teste escolhido foi o paired t test. Para 

que fossem comparados os mesmos tempos de infecção para os diferentes vírus, foi 

usado o unpaired one-Way ANOVA. 

Análise das glicoproteínas Env por Westhern blot 

A expressão da glicoproteína do invólucro vírico em linfócitos T CD4+ infectados 

com os diferentes vírus quiméricos, foi detectada por Westhern blot para os tempos 

0, 4, 24 e 72h após infecção, conforme descrito anteriormente. Resumidamente, as 

amostras de estirpes víricas e células foram desnaturadas numa solução de tampão 

SDS, a 95ºC durante 10min. Em seguida, foram aplicados num gele a 10% de SDS-

PAGE, numa corrente constante de 100V. De seguida realizou-se a 

electrotransferência para uma membrana de nitrocelulose (Hybond-C Extra, 
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Amersham Biosciences®, cat# RPN203E) em tampão Tris-Glicina, 110V durante 1h. 

Todos os reagentes e os procedimentos estão em conformidade com as instruções 

do fabricante (National Diagnostics®), do aparelho de electroforese e do papel da 

BioRad®. A membrana foi deixada em solução de bloqueio durante a noite a 4ºC 

[5% (w/v) com leite magro em pó, tampão Tris 0,1% (v/v) e Tween 20 (TBST)]. Em 

seguida, o blot foi realizado num agitador orbital à temperatura ambiente durante 

1h e, a partir desta fase todos os passos e soluções foram realizados à temperatura 

ambiente. A solução de bloqueio é removida, seguida por duas lavagens de 5 min. 

com tampão e, incubadas com anticorpo monoclonal para a gp120 do VIH-1 

(F105) (cat # 857, NIH AIDS Reagent Program) diluído 1:5000 em 3% (w/v) de leite 

magro em pó em tampão, por 1 hora, com agitação constante. Depois disso, foram 

realizadas quatro lavagens de 20 minutos cada. O anticorpo secundário usado foi 

uma IgG anti-humana (de carneiro) (Amersham Life Sciences®, cat # NA933) numa 

diluição de 1:10000 também em tampão contendo 3% (w/v) de leite magro em pó, 

por 1 hora. Novamente, mais 4 lavagens de 20 min. para produzir o sinal 

quimioluminescente foi utilizado o Amersham ECL Plus (GE Healthcare®), de acordo 

com as instruções do fabricante. Para a detecção do sinal gerado a membrana foi 

exposta ao Amersham Hyperfilm ECL (GE Healthcare®), e auto-radiografada com 

revelador e solução fixadora (Kodak®)(143). 

 

Resul tados 
 

A contribuição da região C1-C4  do gene env para o perfil de utilização dos co-

receptores por parte das estirpes HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97  

O VIH sendo um agente patogénico capaz de induzir uma infecção crónica no 

hospedeiro humano, adquiriu vários mecanismos que lhe permitem subsistir in vivo, 

apesar das fortes pressões selectivas por parte desse mesmo hospedeiro, 

nomeadamente através da resposta imunológica. Um desses mecanismos, 

fundamental para a persistência do VIH, é a elevada variabilidade genética e 

fenotípica apresentada por este vírus. Essa propriedade é resultante da elevada 

taxa de replicação observada, em geral, no indivíduo infectado, em conjunto com 

a baixa fidelidade de transcrição por parte da enzima transcriptase reversa. Estes 
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dois factos contribuem para uma acumulação de mutações e para o 

aparecimento duma população heterogénea constituída por variantes virais com 

ligeiras diferenças entre si denominada  de “quasi-espécies”. Esta variabilidade 

genética é particularmente importante no gene env, nomeadamente nas regiões 

variáveis V1/V2 e V3, as quais estão descritas como fazendo parte do local de 

ligação ao co-receptor.  

Com o objectivo de identificar as regiões das glicoproteínas do invólucro vírico 

envolvidas na utilização dos receptores das quimiocinas como co-receptores para 

a entrada e infecção das células alvo, inocularam-se, com quantidades iguais dos 

vírus quiméricos ROD/MIC e ROD/MJC, várias linhas celulares GHOST co-expressando 

cada uma delas a molécula CD4 e um dos receptores das quimiocinas estudado 

(CCR1, CCR2, CCR3, CCR5, CXCR4, GPR15 e CXCR6). As estirpes HIV-2MIC97, HIV-

2MJC97 e HIV-2ROD foram utilizados como controlos, bem como as estirpes primárias 

HIV-2ALI (R5), HIV-2SAB (X4) e de HIV-2TER (estirpe que utiliza múltiplos co-receptores) 

(108, 3). A capacidade de infectar as células foi monitorizada, ao longo de 21 dias, 

através da detecção da enzima transcriptase reversa no sobrenadante das culturas 

expostas aos diferentes vírus.  

Tabela 3. Tropismo das vários estirpes controlo de VIH-2 e vírus quiméricos em células   
primárias e nas linhas celulares GHOST. 

 

Assint, assintomático; Sintom, sintomático; entre parêntesis está referida a fase clínica de acordo com a 
classificação proposta pelo CDC (Castro et al MMWR 1993) 
+/+ e -/- (TR/expressão da GFP) 
Replicação vírica monitorizada pela actividade da TR nos sobrenadantes das culturas; + actividade da 
TR ≥ 500 pg/ml; - actividade da TR < 500pg/ml. Os vírus quiméricos foram produzidos por transfecção 
das células 293T com os ADNs províricos híbridos. 
 

�

MIC97 MJC97 ALI SAB TER ROD-SA ROD/MIC-SA ROD/MIC-AB ROD/MIC-SB ROD/MJC-SA ROD/MJC-AB ROD/MJC-SB

Fase 

clínicab

Assint 
(A2)

Assint 
(A2)

Sint 
(B3)

Sint 
(C3)

Sint 
(C3) Clone Quimérico Quimérico Quimérico Quimérico Quimérico Quimérico

CMSP + + + + + + + + + + + +

CCR1 -/- -/- -/- -/- +/+ -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

CCR2b -/- -/- -/- -/- +/+ -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

CCR3 -/- -/- -/- -/- +/+ -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

CCR5 -/- -/- +/+ -/- +/+ +/+ -/- +/+ -/- -/- +/+ -/-
CXCR4 -/- -/- -/- +/+ +/+ +/+ -/- +/+ -/- -/- +/+ -/-
GPR15 -/- -/- -/- -/- +/+ -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

STRL33 -/- -/- -/- -/- +/+ -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

GHOST 
CD4

- - - - + - - - - - - -

Células 
primárias

Células GHOST 
CD4+ 

expressandoc

Vírus

MIC97 MJC97 ALI SAB TER ROD-SA ROD/MIC-SA ROD/MIC-AB ROD/MIC-SB ROD/MJC-SA ROD/MJC-AB ROD/MJC-SB

Fase 

clínicab

Assint 
(A2)

Assint 
(A2)

Sint 
(B3)

Sint 
(C3)

Sint 
(C3) Clone Quimérico Quimérico Quimérico Quimérico Quimérico Quimérico

CMSP + + + + + + + + + + + +

CCR1 -/- -/- -/- -/- +/+ -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

CCR2b -/- -/- -/- -/- +/+ -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

CCR3 -/- -/- -/- -/- +/+ -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

CCR5 -/- -/- +/+ -/- +/+ +/+ -/- +/+ -/- -/- +/+ -/-
CXCR4 -/- -/- -/- +/+ +/+ +/+ -/- +/+ -/- -/- +/+ -/-
GPR15 -/- -/- -/- -/- +/+ -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

STRL33 -/- -/- -/- -/- +/+ -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

GHOST 
CD4

- - - - + - - - - - - -

Células 
primárias

Células GHOST 
CD4+ 

expressandoc

Vírus
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Os resultados apresentados na Tabela 3 demonstraram que somente os vírus 

quiméricos contendo o fragmento SphI-AvrII do HIV-2ROD (ROD/MIC-AB e ROD/MJC-

AB), foram capazes de infectar produtivamente as linhas celulares GHOST co-

expressando a molécula CD4 e os co-receptores CCR5 e CXCR4, de acordo com o 

fenótipo apresentado pela estirpe HIV-2ROD (R5/X4).  

Similarmente, os vírus quiméricos que possuíam o citado fragmento do HIV-2MIC97 ou 

do HIV-2MJC97 (ROD/MIC-SA, ROD/MIC-SB, ROD/MJC-SA e ROD/MJC-SB), ou seja os 

que continham a região correspondente à glicoproteína SU destes dois vírus, 

demonstraram uma total incapacidade de infectar produtivamente qualquer linha 

celular ensaiada, à semelhança do que aconteceu com as estirpes selvagens HIV-

2MIC97 e HIV-2MJC97. Os restantes controlos usados mostraram um perfil de utilização 

dos co-receptores de acordo com o descrito (108, 3) provando-se que os 

receptores, supostamente presentes na membrana das células estavam a ser 

correctamente expressos. Estes resultados demonstram que a capacidade ou 

incapacidade de infectar produtivamente as linhas celulares GHOST é determinada 

pela região compreendida entre a região C1 e C4 da glicoproteína SU do invólucro 

vírico. Uma vez que as linhas celulares GHOST possuem um gene indicador que 

codifica uma proteína fluorescente, (proteína GFP, de "green fluorescence protein"), 

usamos esse facto para confirmar os dados iniciais obtidos. Este gene está sob 

controlo da região promotora LTR (Long Terminal Repeat) do VIH-2 e é transcrito 

quando a célula é infectada em consequência da expressão da proteína 

transactivadora do VIH, Tat. Esta análise foi feita em triplicado aos dias 1, 2, 3 e 7 

após infecção, pesquisando a presença de células fluorescentes por microscopia 

de fluorescência. Os resultados, apresentados igualmente na Tabela 3, confirmaram 

que todas as linhas celulares GHOST testadas eram resistentes à infecção pelos vírus 

quiméricos que continham a glicoproteína SU do HIV-2MIC97 ou do HIV-2MJC97, de 

acordo com os resultados relativos à detecção da TR no sobrenadante das células. 

Os resultados foram igualmente concordantes para todos os vírus usados como 

controlos. De notar ainda que em todas as experiências aqui descritas, foi possível 

detectar a replicação vírica por parte de todos os vírus ensaiados (quiméricos, 

selvagens ou controlos) quando se utilizaram CMSP como células alvo, o que atesta 

da funcionalidade infecciosa dos vírus quiméricos construídos. 
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Susceptibilidade à neutralização por anticorpos monoclonais e moléculas sintéticas, 

específicos dos receptores das quimiocinas CCR5 e CXCR4 

Devido ao potencial interesse terapêutico de, através do bloqueio dos sítios de 

ligação do VIH aos co-receptores, se conseguir inibir a replicação vírica, 

desenvolveram-se vários anticorpos monoclonais (MAb) e moléculas sintéticas 

específicas do CCR5 ou CXCR4 (92). O objectivo desta experiência foi o de avaliar 

a susceptibilidade dos vírus quiméricos à neutralização por este tipo de reagentes. 

Para além disso e uma vez que as CMSP mostraram ser totalmente permissivas à 

infecção por parte dos vírus quiméricos, pretendeu-se comprovar que essa infecção 

não era mediada pela interacção específica com os co-receptores CCR5 e CXCR4. 

Assim, CMSP desprovidas de linfócitos T CD8+, obtidas a partir dum único dador, 

para minimizar as variações causadas por diferentes susceptibilidades das CMSP de 

diferentes dadores, foram incubadas previamente com os MAb 2D7 e 12G5 que se 

ligam especificamente ao CCR5 e CXCR4, respectivamente (87, 137). Foi 

igualmente utilizada a molécula TAK-779, que se liga especificamente ao co-

receptor CCR5, descrita como um potente inibidor dos vírus R5 (7), que interage 

igualmente com o co-receptor CCR2 (48). Estes inibidores foram usados, quer 

durante a incubação prévia das CMSP, quer durante todo o período de duração 

da cultura, nas concentrações previamente determinadas como sendo inibidoras 

da replicação vírica (48, 3) de 50 µg/ml para 106 células (MAb 2D7 e 12G5) e de 50 

nM para 106 células (TAK-779). A presença de qualquer um dos inibidores ensaiados 

não afectou a replicação dos vírus quiméricos ROD/MIC-SA, ROD/MIC-SB, 

ROD/MJC-SA e ROD/MJC-SB, mesmo quando foram usadas concentrações 

elevadas dos inibidores ou quando estes foram adicionados em conjunto (Tabela 4 

e Figura 16). Ou seja, sempre que a região correspondente à glicoproteína SU do 

HIV-2MIC97 ou HIV-2MJC97 exista na partícula vírica, os vírus resultantes tornam-se 

resistentes aos inibidores dos co-receptores CCR5 e CXCR4. As estirpes usadas como 

controlo, foram inibidas eficazmente quer pelo MAb 2D7 e pelo TAK-779 (HIV-2ALI) 

quer pelo MAb 12G5 (HIV-2SAB), de acordo com a utilização dos co-receptores 

descrita para estes vírus: CCR5 e CXCR4, respectivamente (106, 108).  
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Tabela 4. Inibição da replicação vírica em CMSP das estirpes controlo e vírus quiméricos, na 
presença dos anticorpos monoclonais 2D7, 12G5 e SIM.4, e da molécula TAK-779.  

+ Replicação vírica, detectada pela presença de TR no sobrenadante 
- Ausência de replicação vírica, detectada pela presença de TR no sobrenadante 
 

Fica por isso demonstrado, por uma estratégia diferente, que a interacção da 

glicoproteína do invólucro, codificada pelo gene env da estirpe HIV-2MIC97, com a 

membrana da célula não é feita usando os co-receptores CCR5 e CXCR4. Na 

sequência destes resultados, e para excluir a hipótese destes vírus quiméricos não 

interagirem também com o receptor CD4, fez-se a inoculação dos mesmos vírus em 

CMSP desprovidas de linfócitos CD8+ mas previamente incubadas com o MAb SIM.4 

(específico da molécula CD4) numa concentração de 10 µg/ml para 106 células, 

suficiente para bloquear este receptor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Infecção de linhas celulares GHOST-CD4 e CMSP que expressam diferentes co-
receptores. 
Todas as células foram inoculadas com 100 TCID50 de cada virus. A replicação vírica  foi quantificada 
pela medição da actividade da TR nos sobrenadantes das culturas, durante 11 dias após a infecção. 
Os resultados expressam a media de três experiências para cada infecção (+desvio padrão). 
Adaptado de Santos-Costa Q.  et al, 2009. 
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Figura 16. Susceptibilidade das estirpes primárias e quiméricas de VIH-2 aos diferentes 
inibidores dos co-receptores CCR5 ou CXCR4. 
A inibição da replicação vírica em CMSP desprovidas de CD8, foi analisada utilizando uma 
concentração bloqueante dos mAbs 2D7, 12G5 e do inibidor TAK-779. A replicação vírica foi 
monitorizada pela actividade da TR nos sobrenadantes das culturas com 21 dias após a inoculação 
inicial. Os resultados expressam a media de três experiências para cada infecção (+desvio padrão). 
[Adaptado de Santos-Costa Q.  et al, 2009]. 

 

A presença deste anticorpo foi mantida à mesma concentração durante todo o 

tempo da cultura. Os resultados, também apresentados na Tabela 3 e Figura 15, 

revelam que o bloqueio do receptor CD4 impede eficazmente a infecção de todos 

os vírus ensaiados. Demonstra-se assim a total dependência da presença de um 

receptor CD4 funcional na membrana citoplasmática das CMSP para que a 

entrada destes vírus quiméricos se dê. 

 

Capacidade de infecção de CMSP de dador homozigótico ∆32/∆32ccr5 

Pelos resultados já descritos, tornou-se evidente a incapacidade de infecção das 

células GHOST que expressam simultaneamente as moléculas CD4/CCR5 e 

CD4/CXCR4 por parte dos vírus quiméricos referidos. Essa evidência foi obtida de 

uma forma indirecta, por isso pretendeu-se avaliar a não utilização dos co-

receptores CCR5 e CXCR4, mas desta vez usando como células alvo as CMSP de 

um dador homozigótico para uma delecção de 32 pares de bases no gene ccr5 

(CMSP ∆32ccr5). Devido a esta característica genética, encontrada em 
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homozigotia em cerca de 1% dos humanos de raça caucasiana (85), as células não 

exprimem correctamente o co-receptor CCR5 ao nível da membrana 

citoplasmática (105). Como controlo foram usadas CMSP de um dador de genótipo 

normal (wt/wt). A infecção das CMSP D32ccr5 foi feita na presença e ausência de 

concentrações inibitórias saturantes (50 µg/ml) do MAb 12G5 (3), específico do co-

receptor CXCR4. Desta forma, os vírus que necessitem do co-receptor CCR5 para 

entrarem na célula estão naturalmente impossibilitados de o fazer devido à 

ausência desse co-receptor ao nível da membrana citoplasmática, enquanto que 

os utilizadores do co-receptor CXCR4 ficam inibidos de o fazer devido ao bloqueio 

desse co-receptor pelo MAb 12G5. Como controlo foram usadas, para além das 

estirpes selvagens HIV-2MIC97, HIV-2MJC97 e HIV-2ROD, a estirpe R5, HIV-2ALI e a estirpe X4, 

HIV-2SAB. Os resultados, apresentados na Tabela 5, demonstram que as CMSP 

D32ccr5 eram susceptíveis à infecção pelos vírus quiméricos ROD/MIC e ROD/MJC 

contendo a glicoproteína SU do HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97 respectivamente. Essa 

replicação, monitorizada pela presença da TR no sobrenadante das culturas 

infectadas, verificou-se a níveis comparáveis aos observados para as CMSP wtccr5. 

Constatou-se igualmente que a presença do MAb 12G5 não alterou a capacidade 

replicativa destes vírus quiméricos embora tenha totalmente inibido a infecção por 

parte da estirpe HIV-2SAB, de fenótipo X4, usada como controlo. 

 

Tabela 5. Replicação e detecção de ADN provírico em CMSP de um dador wt/wt e de um 
Δ32/Δ32. 
 

 

 

 

 

 

Os valores de TR foram medidos nos sobrenadantes das culturas infectadas (na presença do anticorpo 
monoclonal 12G5 (50 mg/ml) específico do co-receptor CXCR4) após um período de 21 dias.  
− actividade de TR inferior a 10 pg/ml(Lenti RT; Cavidi);  
a + actividade de TR entre 501 e 1500 pg/ml; ++ actividade de TR entre 1501 e 3000; +++ actividade de 
TR superior a 3000 pg/ml. 

Viruses wtccr5PBMCs
!32/!32ccr5+ 

12G5
wtccr5PBMCs

!32/!32ccr5+ 

12G5

MIC 97 + + + +

MJC97 + + + +

ALI ++ - + -

SAB +++ - + -

ROD +++ - + -

ROD/MIC SA ++ ++ + +

ROD/MIC AB ++ - + -

ROD/MIC SB + + + +

ROD/MJC SA ++ ++ + +

ROD/MJC AB ++ - + -

ROD/MJC SB + + + +

Replication (RT activity)a PCR (env)b
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b PCR realizdo a partir do ADN cromossomal de células infectadas, tendo como pares de primers o 
QSC3/QAvr-R; (+) amplificação de ADN provírico; (−) ausência de ADN provírico. [Adaptado de Santos-
Costa Q.  et al, 2009]. 
 

Para confirmar a permissividade das CMSP ∆32ccr5 e confirmar os resultados 

obtidos, fez-se uma análise por PCR a partir do ADN cromossomal das diferentes 

células expostas aos vários vírus. Este ADN foi isolado e purificado 15 dias após a 

infecção das células. As reacções de PCR foram feitas a partir de 5 mg de ADN 

cromossomal usando o Long Expand PCR kit (Roche) de acordo com as instruções 

do fabricante. Os primers utilizados (QSC3: 5’-AGCTAGTGCATGCTTAGTAT-3’ e QAvr: 

5’-TCCTTCCCTAGGAG GCAAATA-3’) permitem amplificar uma região do gene env 

do VIH-2 com cerca de 1260 pares de bases (pb). Os resultados confirmam que, ao 

contrário do que se verifica com o HIV-2MJC97, HIV-2MIC97, e os vírus quiméricos 

contendo o fragmento SphI-AvrII do HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97, quer no caso do HIV-2ALI 

quer no caso do HIV-2SAB, não se conseguiu detectar ADN provírico nas CMSP 

D32ccr5, em consonância com os resultados obtidos na detecção da RT. 

Com este conjunto de resultados ficou assim inequivocamente demonstrado que o 

processo infeccioso mediado pelos vírus quiméricos contendo a glicoproteína do 

HIV-2MIC97 ou do HIV-2MJC97 é totalmente independente da presença dos co-

receptores CCR5 e CXCR4 na membrana citoplasmática da célula alvo. 

Cinética de replicação em CMSP 

Aquando da identificação dos vírus HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97 (3) constatou-se que uma 

das principais características apresentadas por estes vírus, a par da não utilização 

dos co-receptores CCR5 e CXCR4, era a baixa eficiência de infecção in vitro, com 

uma cinética de replicação em CMSP significativamente menor quando 

comparada com outras estirpes de fenótipos R5, X4 ou R5/X4. A taxa de replicação 

vírica é resultante de inúmeros factores virais bem como celulares. A contribuição 

de cada um desses factores é previsivelmente difícil de identificar, contabilizar e 

descriminar in vitro. Com essa potencial limitação em mente, fomos analisar os vírus 

quiméricos com o objectivo de monitorizar uma possível contribuição do gene env 

para esse fenótipo. Para isso as CMSP estimuladas foram inoculadas com 

quantidades iguais de cada um dos vírus em estudo normalizados em termos da 

concentração de TR de cada um dos inóculos. Tal como nas anteriores 
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experiências, foram usados como controlos os vírus selvagens em estudo (HIV-2MIC97, 

HIV-2MJC97 e HIV-2ROD), para além da estirpe de VIH-1 utilizadora do co-receptor 

CCR5, HIV-1JRCSF (Simmons et al, J Virol 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Cinética de replicação dos vírus quiméricos e dos controlos em CMSP estimuladas. 
Mock: CMSP não inefectadas. Replicação dos vírus HIV-2ROD, HIV-2MIC97, HIV-2MJC97, e dos quiméricos 
ROD-MIC97 e ROD-MJC97 em CMSP, previamente estimuladas com fito-hemaglutinina e inoculadas 
com 100 TCID50 de cada vírus. A replicação foi seguida durante um período de 21 dias. HIV-1JRCSF, HIV-
2ALI e HIV-2JAU foram utilizados como controlos e os resultados expressos pela média de três experiências 
± desvio padrão. [Adaptado de Santos-Costa Q.  et al, 2009]. 

 

A taxa de replicação vírica foi monitorizada pela produção de partículas virais 

(através da quantificação dos níveis de TR no sobrenadante das culturas 

infectadas) e pelo número de células infectadas (por detecção de células 

expressando antigénios virais por imunofluorescência indirecta). Os resultados, 

apresentados na Figura 17, foram surpreendentes na medida em que os vírus 

quiméricos, contendo a totalidade do gene env das estirpes HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97 

comportaram-se de uma forma praticamente igual aos vírus selvagens. 

Implicam estes resultados que a simples substituição do gene env do HIV-2ROD por 

genes similares oriundos de estirpes com baixa taxa de replicação é suficiente para 

anular a elevada cinética replicativa característica desta estirpe e demonstrada 

igualmente nos resultados aqui apresentados. No entanto, a contribuição para este 

fenótipo parece não ser exclusivo da região correspondente à glicoproteína SU, 

uma vez que os vírus quiméricos contendo somente o fragmento SphI-AvrII, 
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(ROD/MIC-SA e ROD/MJC-SA), embora com uma cinética de replicação muito mais 

lenta do que a do HIV-2ROD selvagem, demonstraram uma capacidade replicativa 

maior do que os vírus quiméricos contendo a totalidade do gene env (ROD/MIC-SB 

e ROD/MJC-SB). Esta maior capacidade replicativa é mais nítida no caso dos vírus 

quiméricos que contêm o fragmento AvrII-BamHI, ou seja, aqueles em que a 

glicoproteína SU provém do HIV-2ROD (ROD/MIC-AB e ROD/MJC-AB). Nestes dois vírus 

quiméricos seria de esperar, caso a eficiência de replicação fosse determinada 

somente pela glicoproteína SU, um comportamento muito idêntico ao apresentado 

pelo HIV-2SAB. O facto de tal não acontecer permite sugerir que a glicoproteína TM 

contribuirá também para a capacidade replicativa do VIH-2. Ou seja, tendo em 

consideração estes resultados, a capacidade de replicação não só depende da 

eficiência de interacção entre a SU e os receptores celulares, mas também do 

processo de fusão entre o invólucro vírico e a membrana da célula mediado pela 

glicoproteína TM. 

Estes resultados são particularmente surpreendentes uma vez que é conhecida a 

contribuição fundamental na eficiência de replicação do VIH de proteínas virais 

como a Vif, Tat e Rev ou a funcionalidade das regiões promotoras da transcrição 

presentes no LTR (54) e, sugerem assim que, sem excluir uma possível contribuição 

adicional de outras proteínas e estruturas virais constituintes do HIV-2MIC97 e HIV-

2MJC97, para a baixa capacidade replicativa apresentada por estes dois vírus, a 

contribuição do gene env para este fenótipo é decisivo ou pelo menos será, no 

contexto desta análise, o passo limitante.  

No entanto, a diferença é notável quando se comparam os vírus recombinantes 

ROD / MIC-SB ou ROD / MJC-AB e ROD, HIV-2JAU (JAU) ou HIV-1JRCSF (JRCSF) com 

os que transportam o fragmento C1-C4 de ROD (ROD/MIC-AB e ROD/MJC-AB). Em 

outras palavras, a elevada taxa de replicação do esqueleto ROD é reduzida se os 

vírus recombinantes possuem o fragmento TM de um vírus menos equipado e, a 

redução é mais acentuada se o fragmento substituído for C1-C4. Estes resultados 

indicam que os eventos de fusão, para além de ligação aos receptores celulares, 

também contribuem para a eficiência da replicação vírica, sugerindo que o passo 

limitante no processo de replicação vírica destes dois vírus está relacionado com a 

ligação e fusão com a membrana celular. 
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Indução de efeito citopático (viabilidade celular e apoptose) 

A replicação do VIH nas células susceptíveis provoca in vitro, e provavelmente 

também in vivo, um conjunto de alterações celulares que conduzem à sua morte. A 

capacidade de destruição das células infectadas por parte do VIH foi uma das 

primeiras características observadas logo após a identificação da primeira estirpe 

de VIH-1 (11). Esta capacidade é resultante de processos directos, devido ao efeito 

citopático induzido e que se traduz pela formação de sincícios ou de processos 

indirectos, através, nomeadamente da indução de morte celular programada – 

apoptose. 

A formação de sincícios é, frequentemente, o primeiro sinal de replicação vírica in 

vitro. O sincício (Figura 18B) resulta da fusão entre células infectadas e células 

adjacentes não infectadas, através da interacção entre as glicoproteínas virais e os 

respectivos receptores. No entanto, a formação de sincícios é uma característica 

fenotípica do VIH que não é determinada unicamente pela estrutura das 

glicoproteínas do invólucro, mas antes pela densidade de receptores adequados 

presentes na membrana das células alvo (101), podendo ainda algumas estirpes, 

induzir a formação de sincícios num determinado sistema celular e não noutro. Por 

este motivo o estudo da capacidade citopática foi realizado com a intenção de 

focar preferencialmente os aspectos da viabilidade celular e da indução de 

apoptose por parte dos vários vírus, apresentando diferentes fenótipos. 

 

 

 

 

Figura 18. Imagem composta de M.E., cultura e núcles em apoptose. 
A: Microscopia electrónica da interacção do vírus VIH-2MIC97 com um linfócito humano; B: Sincício em 
linfócitos humanos, provocado pelo vírus HIV-2ROD; C: Detecção de Apoptose usando a coloração de 
Hoescht. Indicados com seta amarela estão os núcleos das células infectadas com o VIH. Estes diferem 
morfologicamente dos núcleos não infectados (íntegros), uma vez que o VIH induz a apoptose 
evidenciada pela cromatina fragmentada e núcleos condensados.  
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Relativamente ao estudo da viabilidade celular, inocularam-se CMSP com 

quantidades iguais (100ng de RT) dos vírus quiméricos ROD/MIC e ROD/MJC além 

dos controlos usados, HIV-2TER, HIV-2SAB e HIV-2ROD. A percentagem de células mortas 

foi calculada, após coloração com azul tripano, diariamente, até 9 dias após 

infecção. Os resultados, apresentados na Figura 19, demonstram claramente que as 

células infectadas com os vírus quiméricos mantêm níveis de viabilidade muito 

superiores em qualquer altura da cultura quando comparados com todas as 

estirpes controlo usadas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Estudo da viabilidade celular em CMSP infectadas com diferentes vírus quiméricos 
e controlos. 
Mock: CMSP não infectadas. Os resultados apresentados referem-se à média de três experiências e 
respectivos desvios padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Estudo da indução de apoptose. 
Quantificação dos núcleos em apoptose por análise morfológica após coloração com corante 
Hoescht. Mock: CMSP não infectadas. Os resultados representam a média de três experiências 
independentes e as barras de erro representam os desvios máximos em relação à média. 

�

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tempo após infecção (dias)

%
 d

e 
C

él
ul

as
 M

or
ta

s

Mock

SAB

TER

ROD/MIC-SB

ROD/MJC-SB 

ROD 

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tempo após infecção (dias)

%
 d

e 
C

él
ul

as
 M

or
ta

s

Mock

SAB

TER

ROD/MIC-SB

ROD/MJC-SB 

ROD 

�

Indução de Apoptose

0

5

10

15

20

25

M
o
c
k

H
IV

-1
 J
R
C
S
F

S
A
B

T
E
R

R
O
D

A
L
I

w
tM

IC
9
7

w
tM

JC
9
7

R
O
D
/M

IC
9
7
-S

B

R
O
D
/M

JC
9
7
-S

B

R
O
D
/M

IC
0
4
-S

A

Estirpes Virais

%
 N

ú
c
le

o
s
 e

m
 A

p
o

p
t
o

s
e

Indução de Apoptose

0

5

10

15

20

25

M
o
c
k

H
IV

-1
 J
R
C
S
F

S
A
B

T
E
R

R
O
D

A
L
I

w
tM

IC
9
7

w
tM

JC
9
7

R
O
D
/M

IC
9
7
-S

B

R
O
D
/M

JC
9
7
-S

B

R
O
D
/M

IC
0
4
-S

A

Estirpes Virais

%
 N

ú
c
le

o
s
 e

m
 A

p
o

p
t
o

s
e



Parte IV 
 

A patogénese da infecção pelo VIH-2 e os receptores das quimiocinas: influência da região V1V2 do gene env, no fenótipo 

de estirpes primárias isoladas de indivíduos assintomáticos. Quirina dos Santos Costa, 2014. 76 

Indução de apoptose em linfócitos primários humanos por estirpes primárias e 

clones moleculares de VIH-2. 

A apoptose constitui um dos mecanismos moleculares subjacente à destruição de 

linfócitos T-CD4 (2, 53, 61, 78, 79, 89, 130). Com o objectivo de avaliar a importância 

da morte celular programada nas capacidades citopáticas de vários vírus primários 

e de clones moleculares foi feita a detecção de apoptose em linfócitos primários 

humanos. Esta detecção foi feita mediante a utilização de dois métodos diferentes: 

quantificação do número de células em apoptose (Figura 20), após análise 

morfológica dos núcleos, usando o corante Hoescht e análise do ADN de baixo 

peso molecular (ADN-BPM), na Figura 21. 

A infecção de linfócitos primários CD4+ com vírus primários ou clones moleculares 

utilizadores do co-receptor CXCR4 (HIV-2SAB) ou utilizadores dos co-receptores 

CXCR4 e CCR5 (HIV-2TER e HIV-2ROD), conduziu a um elevado grau de apoptose 

quando comparadas com as culturas não infectadas (Figuras 19, 20 e 21). Em 

contraste com este facto, a infecção por vírus R5 (HIV-2ALI e HIV-1JRCSF) induziu um 

significativo menor grau de apoptose quer na análise do ADN-BPM quer na análise 

a nível celular (Figuras 19, 20 e 21).

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Estudo da indução de apoptose através da análise da fragmentação do ADN. 
Perfil do ADN de baixo peso molecular extraído do nucleoplasma de:  
M-Marcador de pesos molecular; 
Mock-CMSP não infectadas (Mock); 
MIC- CMSP infectadas com o vírus quimérico ROD/MIC97-SB; 
MJC- CMSP infectadas com o vírus quimérico ROD/MJC97-SB; 
TER- CMSP infectadas com o vírus HIV-2TER;
SAB- CMSP infectadas com o vírus HIV-2SAB; 
ROD- CMSP infectadas com o vírus HIV-2ROD; 
JRCSF- CMSP infectadas com o vírus HIV-1JRCSF. 
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O aspecto mais marcante desta análise foi a quase ausência de apoptose nas 

células infectadas pelos vírus primários HIV-2MIC97 (wtMIC97) e HIV-2MJC97 (wtMJC97), e 

pelos clones moleculares ROD/MIC97-SB e ROD/MJC97-SB. Estes clones moleculares 

foram construídos usando o clone molecular infeccioso pROD10 em que somente a 

região correspondente à glicoproteína SU foi substituída por região idêntica dos vírus 

HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97 (Figura 12). Desta forma é possível avaliar especificamente a 

contribuição desta glicoproteína na indução de apoptose.  

Mimetizando estes dados, a análise da viabilidade celular revelou um perfil 

semelhante: a maior percentagem de células mortas foi observada nas culturas dos 

vírus X4 ou R5/X4, e foi quase idêntica ao controlo de células não infectadas,  no 

caso das culturas infectadas com os vírus primários (HIV-2MIC97, HIV-2MJC97) ou 

quiméricos ROD/MIC97-SB e ROD/MJC97-SB (Figura 19). 

Para dissecar a possível contribuição da apoptose em células adjacentes não 

infectadas, analisou-se, à escala celular, a presença simultânea de marcadores da 

infecção (células a expressar antigénios virais) e de indução de apoptose (núcleos 

apoptóticos). 
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Figura 22. Estudo da indução de apoptose e infecciosidade, por microscopia de 
fluorescência. 
Na coluna da esquerda, fez-se a visualização das células infectadas, através da técnica de 
fluorescência indirecta. Na coluna central observam-se células com núcleos apoptóticos postas em 
evidência pelo corante Hoescht. Na coluna da direita as imagens reflectem as células observadas sob 
a luz visível. Ampliação 400X em 1/4 do campo observado. 
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Os resultados apresentados na Figura 22 mostram que, enquanto que nas culturas 

infectadas por vírus R5 as células apoptóticas coincidem quase na sua totalidade 

com as células infectadas, os vírus X4 e R5/X4 induziam apoptose duma forma muito 

mais generalizada excedendo largamente o número das células infectadas, 

sugerindo que a apoptose induzida pelos vírus X4 e R5/X4 não é exclusivamente 

uma consequência directa da multiplicação vírica, podendo ser observada em 

células adjacentes não infectadas. 

Uma vez que uma das diferenças entre os vírus capazes de induzir apoptose nas 

células adjacentes não infectadas e, os que somente a induziam em células 

infectadas residia na capacidade de usar o receptor das quimiocinas CXCR4, foi 

testada a hipótese de a apoptose de células não infectadas ser mediada pela 

interacção com esse receptor. Para isso os linfócitos primários foram inoculados com 

as diferentes estirpes virais. Ao fim de 16 horas de incubação, para permitir a 

infecção do maior número de células com este inóculo inicial, as células foram 

lavadas e co-cultivadas com linfócitos dos mesmos dadores tratados previamente 

com o anticorpo monoclonal (MAb) específico do CXCR4, 12G5 (87). A cultura foi 

mantida na presença deste bloqueador. Ao fim de 9 dias as células foram 

analisadas quer para a expressão de proteínas virais quer para a presença de 

células em apoptose. O mesmo procedimento foi seguido para uma cultura 

paralela mas em que o MAb (2D7) era do mesmo isotipo mas específico do co-

receptor CCR5 (137). Os resultados demonstram que, na presença do MAb 12G5, as 

células em apoptose presentes nas culturas de vírus X4 se restringiam às células 

infectadas. Na ausência deste MAb a indução de apoptose em células não 

infectadas era igual ao observado no controlo sem inibidor. Estes resultados 

sugerem assim que a indução de apoptose em células adjacentes das infectadas, 

por parte dos vírus X4, é um processo dependente da interacção com o co-

receptor CXCR4. 

De realçar neste conjunto de resultados o baixo nível de indução de apoptose e 

mortalidade celular por parte dos vírus HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97, quer enquanto vírus 

primários quer como vírus quiméricos (ROD/MIC97-SB e ROD/MJC97-SB, 

respectivamente). O menor grau de apoptose (e de morte celular em geral) 

evidenciado por estes dois vírus e dos vírus quiméricos deles derivados, pode ser 

correlacionado com os dados imunológicos apresentados pelos indivíduos a partir 
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dos quais eles foram isolados. É de relevar o elevado número de linfócitos T-CD4+/µL 

que em ambos os casos se verificava: 1078 e 896, referentes aos indivíduos 

infectados por HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97, respectivamente. Estes valores são coerentes 

com uma baixa capacidade de deplecção dos referidos linfócitos in vivo, tal e qual 

como o observado in vitro. 

Esta característica, a juntar a outras aqui apresentadas, ou já publicadas (3), 

sugerem que estes vírus apresentam importantes limitações nos vários processos 

infecciosos em que o VIH se encontra associado, nomeadamente na eficiência de 

entrada na célula, na capacidade replicativa, e na citopatogenicidade. Dos 

resultados aqui apresentados, pode-se concluir que estas características estão 

dependentes aparentemente da contribuição directa de um único gene: o gene 

env. 

 

Susceptibilidade à neutralização por soros humanos homólogos e heterólogos 

A compreensão do papel das glicoproteínas do invólucro do VIH em desencadear 

e mediar uma resposta imunológica protectora é crucial num futuro 

desenvolvimento de vacinas eficazes (29). Por isso, e porque o objecto do estudo 

aqui apresentado é a análise do gene env de dois isolados virais com 

características muito particulares, pertencentes a um tipo de VIH que naturalmente 

é pouco virulento in vivo, pretendeu-se avaliar a susceptibilidade dos vírus 

quiméricos e selvagens em estudo à neutralização por soros humanos. Para isso, 

quantidades idênticas dos vários vírus estudados foram incubados com diluições 

crescentes de um conjunto de soros provenientes de indivíduos infectados com o 

VIH-2 entre os quais se incluíram os soros dos indivíduos de onde o HIV-2MIC97 e HIV-

2MJC97 foram obtidos. Após esta incubação prévia as CMSP estimuladas foram 

expostas às diferentes misturas vírus/soro. A capacidade de inibição foi avaliada 

pela diminuição da replicação vírica monitorizada pela actividade da RT no 

sobrenadante. Os vírus usados foram, para além dos vírus quiméricos referidos ao 

longo deste trabalho, as estirpes HIV-2MIC97, HIV-2MJC97, HIV-2ALI, HIV-2SAB e HIV-2ROD. Os 

resultados, apresentados na Tabela 6, foram surpreendentes na medida em que se 

observou uma enorme capacidade neutralizante por parte dos soros MIC97 e 

MJC97.  
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Tabela 6. Susceptibilidade à neutralização pelos soros dos indivíduos assintomáticos MIC97 e 
MJC97, por parte dos vírus quiméricos e controlos. 

+ Ausência de inibição para a diluição a 1:20. 

SOROS: Estão representadas as diluições máximas para as quais se verificou uma inibição de 80% dos 
valores de RT. 
 

Essa capacidade foi observada não só em relação aos vírus homólogos HIV-2MIC97 e 

HIV-2MJC97 como, mais importante ainda, em relação aos vírus não homólogos. Em 

relação aos vírus quiméricos, a capacidade neutralizante foi em tudo semelhante 

ao verificado em relação às estirpes HIV-2MIC97, HIV-2MJC97 e HIV-2ROD, pelo que não 

foi possível descriminar para que fragmentos do gene env (SphI-AvrII ou AvrII-BamHI) 

os soros eram mais activos em termos de capacidade neutralizante, até porque o 

HIV-2ROD por si só demonstrou ser facilmente neutralizável. As diferenças verificadas 

na capacidade de neutralização em relação à estirpe HIV-2SAB, podem ser o reflexo 

do facto desta estirpe (para além de ser uma estirpe X4) ter sido obtida de um 

doente em fase clínica de SIDA. A estrutura oligomérica tridimensional das 

glicoproteínas do invólucro vírico deste vírus será suficientemente diferente para 

que os anticorpos presentes nos soros MIC97 e MJC97 não reconheçam os 

respectivos epitopos. O mesmo não se verifica em relação ao HIV-2ROD (fenótipo 

R5/X4), mas neste caso trata-se duma estirpe extensivamente adaptada ao 

crescimento em linhas celulares (estirpe TCLA, de T-cell line adapted), com 

profundas alterações na estrutura oligomérica das glicoproteínas do invólucro. Para 

o VIH-1 a susceptibilidade à neutralização por parte de soros ou anticorpos 

neutralizantes é caracteristicamente superior nas estirpes TCLA qualquer que seja o 

perfil de utilização dos co-receptores (91, 93). 

 

Estudo da expressão do genes env em linfócitos T CD4+ 

Determinação da expressão do gene env em linfócitos T infectados com VIH-2 

MIC97 MJC97 ALI SAB ROD-SA ROD/MIC-SAROD/MIC-ABROD/MIC-SBROD/MJC-SA ROD/MJC-ABROD/MJC-SB

Tipo primário primário primário primário Clone Quimérico Quimérico Quimérico Quimérico Quimérico Quimérico

Pool negativa + + + + + + + + + + +
MIC97 1:1280 1:1280 1:640 1:320 1:640 1:1280 1:1280 1:1280 1:1280 1:1280 1:1280
MJC97 1:1280 1:1280 1:640 1:160 1:640 1:1280 1:1280 1.1280 1:1208 1:1280 1:1280+ +

Vírus

SOROS

�
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Para compreender melhor a importância da interacção dos diferentes fenótipos de 

VIH-2, na expressão do gene env, foi quantificado em CMSP humanos infectados 

(tratados com IL-2 e PHA como descrito noutras experiências) a transcrição do gene 

env. Foi seleccionado o método ΔCT, uma vez que as CMSP infectados com os vírus 

HIV-2ALI, HIV-2MIC97  e HIV-2MJC97 mas não estimuladas com PHA e  IL-2, não têm o 

provírus (e obviamente o gene env) integrado no seu genoma (Figura 23) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Análise por PCR Sequência de primers utilizados para a amplificação do gene env. 
Forward - 5’ AAATGTTGCGACTGACCG 3’ e Reverse - 5’ GGACTT GTTGTTCCCACTCT 3’) da infecção 
em células estimuladas e não estimuladas expostas a vários vírus. Do lado direito está referido o peso 
molecular do ADN amplificado. Do lado esquerdo estão representados os pesos moleculares do 
marcador utilizado.  
1-Marcador de pesos moleculares Ladder da Bioline; 
2- HIV-2MIC97 em CMSP não estimuladas; 
3- CMSP estimuladas infectadas com HIV-2ALI; 
4- HIV-2ALI em CMSP não estimuladas; 
5- HIV-2MJC97 em CMSP não estimuladas; 
6- CMSP estimuladas infectadas com HIV-2ROD; 
7- HIV-2ROD em CMSP não estimuladas. 
 

Os resultados apresentados na Figura 24 ilustram os diferentes níveis de expressão do 

gene env  de diferentes estirpes de VIH-2 ao longo do tempo, em CMSP 

estimuladas. Na mesma figura (Figura 24) são igualmente mostrados os perfis de 

expressão das diferentes proteínas em estudo, por técnica de western blot, para 

confirmação da expressão das mesmas. 

No tempo T2, as células infectadas com vírus HIV-2ALI (vírus Ref no gráfico) 

apresentam uma expressão mais elevada, enquanto que o vírus quimérico ROD-

MIC-SA (vírus A) apresenta uma expressão mais baixa (p <0,005 teste one-way 

ANOVA). O padrão de expressão é mantido em T4, com um pequeno aumento (p> 
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0,01, teste one-way ANOVA) para todos os diferentes vírus. No tempo T24, o padrão 

de expressão mostra-se mais uniforme, verificando-se uma diminuição da expressão 

por parte do HIV-2ALI (Ref) e vírus quimérico ROD-ALI-SA (B) e um aumento no caso 

do vírus quimérico ROD-MIC-SA (A). Setenta de duas horas após a inoculação, todos 

os vírus repetem o padrão de expressão do tempo T2, com um aumento de 

expressão para o HIV-2ALI e vírus quimérico ROD-ALI-SA e, um decréscimo para o 

vírus  quimérico ROD-MIC-SA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Expressão relativa do gene env em linfócitos T infectados com VIH-2.  
A expressão relativa do gene env foi obtida a partir de linfócitos T infectados com o vírus Ref. (HIV-2ALI - 
fenotipo R5 - GenBank: AF082339.1), com o vírus A (estirpe quimérica ROD/MIC97-SA) e com o vírus B 
(estirpe quimérica ROD/ALI-SA) no tempo (T) 0, 2, 4, 24 e 72 horas após a infecção. Os dados 
representam os valores médios e desvios-padrão de três repetições independentes. A expressão das 
proteínas (fotografia no topo da figura) foi detectada por western blot para os tempos T0, 4, 24 e 72h 
após infecção. 
 

Análise estrutural por microscopia electrónica das partículas víricas de HIV-2MIC97  

Estudos de microscopia electrónica (ME) demonstraram que o VIH-2 não se 

consegue distinguir do VIH-1 por esta técnica. 
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Figura 25. Linfócito Humano infectado com HIV-2MIC97. 
Imagem de microscopia electrónica de transmissão relativas a diferentes ampliações de um linfocito T 
CD4+ infectado com a estirpe HIV-2MIC 97.  A- linfócito T CD4+ de 5000X B- 6000;X C-7500X; D- 8500X. As 
células foram preparadas ao fim de um período de onze dias após inoculação. 
 

No entanto, a região da cápside dos viriões maduros de VIH-1 mostrou ser mais 

electro-lucente do que o observado para o VIH-2, embora a razão para esse facto 

esteja ainda por esclarecer (142). 

O VIH pode existir sob a forma de viriões imaturos e maduros, morfologicamente 

distintos. O virião maduro tem um diâmetro de 100-120 nm e é constituído por um 

invólucro com forma redonda que contém pequenas projecções (espículas) na sua 

superfície, as quais aparecem indefinidas nas imagens de M.E. O invólucro envolve 

a cápside electronicamente densa, excêntrica e que geralmente apresenta um 

formato cónico, embora uma pequena percentagem de cápsides cilíndricas sejam 

também observadas (56) 
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Figura 26. Ultra-estrutura do HIV-2MIC97. 
Imagens de linfocitos T CD4+ infectados com HIV-2 MIC 97. As  células foram preparadas ao fim de um 
período de onze dias após inoculação. Após  a fixação e osmificação, as secções ultrafinas foram 
obtidas  com um ultramicrótomo, coradas com acetato de uranilo, colocadas em grelhas de ouro e, 
observadas num microscópio electrónico de transmissão JEOL JEM-100SX Electron Microscope, com um 
feixe de electrões de 80kV. O período de exposição foi de 2.0 segundos. As imagens foram obtidas 
com uma ampliação de 20.000X. A- passo inicial de entrada por fusão ao nível da membrana 
citoplasmático de um linfócito; B, D e F – as imagns sugerem a formação de vesículas de endocitose 
contendo partículas virais no seu interior; C e E – fases diferentes de formação e libertação de um virião 
imaturo.
 

Com esta análise por microscopia electrónica pretendeu-se averiguar se existiriam 

anormalidades estruturais assinaláveis nas partículas virais de MIC97. Para isso 

infectaram-se CMSP com a estirpe referida e onze dias após inoculação as células 

foram fixadas e observadas ao microscópio electrónico. Conforme se pode verificar 

nas Figuras 25 e 26, a estrutura e morfologia dos viriões não apresenta diferenças 

assinaláveis em relação à morfologia característica dos Lentivirus, em particular do 

VIH. 

Curiosamente e duma forma bem evidente, foi possível observar vesículas de 

endocitose, contendo no seu interior viriões morfologica e estruturalmente intactos, 

revelando que este vírus pode entrar na célula não só por um processo de fusão 

directa com a membrana citoplasmática da célula hospedeira mas também por 

fusão após endocitose. Este último processo foi aliás descrito e apontado como o 

mais eficaz no processo de entrada do VIH na célula(106). 
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Discussão  

Neste trabalho demonstrou-se que as características fenotípicas apresentadas pelas 

estirpes primárias de VIH-2, HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97, nomeadamente a incapacidade 

de infectar produtivamente linhas celulares GHOST e U87 que co-expressam CD4 e 

receptores de quimiocinas CCR1, CCR2, CCR3, CCR5, CXCR4, CXCR6 e GPR15 (3), 

são determinadas pelo gene env, mais concretamente pelo fragmento 

compreendido entre a região conservada C1 e a região conservada C4.  

A capacidade de usar o receptor das quimiocinas CCR5, parece ser fundamental 

para o sucesso do VIH como agente patogénico protagonista duma infecção 

crónica/persistente capaz de conduzir à imunodeficiência e à SIDA. Como já foi 

referido, no VIH-1, as estirpes R5 predominam durante a fase assintomática e em 

cerca de 60% dos indivíduos nas fases terminais da infecção (19, 37). Também no 

estabelecimento de novas infecções pelo VIH-1, as estirpes R5 parecem ser 

fundamentais. Qual a razão da importância dessa utilização? Uma das explicações 

prováveis é a que se relaciona com o padrão de expressão do CCR5 nas células 

sanguíneas, em particular nos linfócitos. A expressão do CCR5 é particularmente 

notória nos linfócitos T-CD4+ de memória (CD45RO) e muito baixa nos linfócitos T-

CD4+ “naïve” (CD45RA) (21), os quais mostraram ser altamente susceptíveis à 

infecção pelo VIH-1 (112, 127). Paralelamente, vários estudos in vitro sugerem que o 

estado de activação das células parece ser um factor fundamental na infecção 

produtiva por parte do VIH-1 (99, 128). É significativo o facto de a entrada do VIH-1 

em linfócitos CD45RA necessitar duma activação celular posterior, sem a qual a 

infecção produtiva não ocorre (135). Ou seja, a capacidade de utilizar o CCR5 

permitirá ao VIH-1 infectar células estimuladas, totalmente permissíveis à replicação 

vírica, e pode ser vista como uma importante e mesmo crucial vantagem evolutiva. 

Sendo assim, é óbvia a necessidade de se verificar uma evolução nas variantes 

iniciais não utilizadoras do CCR5 no sentido de passarem a utilizar esse co-receptor. 

Enquanto tal não acontecer essas variantes interagirão com baixa afinidade com o 

CCR5 ou, como o caso das estirpes aqui analisadas, interagirão com outros co-

receptores, mas tendo sempre como consequência uma menor aptidão para 

infectar novas células. Esta menor aptidão, traduzida in vitro por cinéticas de 
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replicação lentas e de baixa produção vírica (como o caso dos vírus aqui 

estudados), traduzir-se-á in vivo por fases assintomáticas mais longas, menor número 

de células infectadas, menor carga vírica plasmática e eventualmente por uma 

menor capacidade de fuga ao sistema imunológico. Com o aparecimento das 

variantes utilizadoras do CCR5, e com o consequente aumento da capacidade 

infecciosa da população vírica, estarão criadas as condições para uma evolução 

mais rápida da fisiopatologia da infecção pelo VIH-2. Evidentemente que esta 

hipótese impõe o estudo de um maior número de estirpes obtidas de indivíduos 

assintomáticos. Mas a confirmar-se este modelo, poderá constituir uma das 

explicações para o facto de, no VIH-2, o período assintomático ser 

extraordinariamente longo quando comparado com a generalidade das infecções 

pelo VIH-1. 

A identificação deste tipo de estirpes não utilizadoras do co-receptor CCR5 e a 

demonstração do envolvimento directo das interacções entre as glicoproteínas do 

invólucro e os co-receptores nesse fenótipo, levanta ainda outro tipo de questões 

que se relacionam com o uso de alternativas terapêuticas baseadas em inibidores 

da interacção com o CCR5 ou CXCR4 (38). Se a entrada do vírus na célula, duma 

forma CCR5 e CXCR4-independente, for um mecanismo alternativo comum a 

outras estirpes, será de prever que possam surgir variantes que escapem à 

neutralização por agentes bloqueadores do CCR5 e CXCR4. Sob uma situação de 

pressão selectiva imposta pela presença dessas moléculas inibidoras, é previsível 

que, tendo em conta a plasticidade e a adaptabilidade das glicoproteínas do 

invólucro do VIH, este possa escapar a mais esta inibição recorrendo a outras 

moléculas que funcionem como co-factores para a entrada do vírus na célula. 

Um outro facto de extrema importância relatado neste trabalho, é a significativa 

capacidade neutralizante apresentada pelos soros dos doentes a partir dos quais se 

isolaram as estirpes HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97. Este assunto merece aqui uma discussão 

mais aprofundada.  

O objectivo da resposta humoral no ser humano e de uma forma geral nos 

vertebrados, é a criação de um reportório de moléculas proteicas (imunoglobulinas) 

capazes de especificamente e com elevada afinidade se ligarem a uma molécula 

estranha (antigénio/imunogénio), ao nível das mucosas ou sistemicamente, e assim 
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reduzirem ou anularem o seu potencial patogénico. Isto significa que, dependendo 

da porta de entrada, do ciclo de vida do vírus (isto é, do seu tempo de incubação 

e da taxa de replicação), do local da infecção, da estabilidade antigénica (isto é, 

da sua não variabilidade) e da sua relativa capacidade imunogénica (quando 

comparada com o “self”) as imunoglobulinas serão capazes ou não de 

promoverem uma protecção eficaz contra esse vírus. Das ilações tiradas de outras 

infecções virais parece que a resposta humoral é mais eficaz a proteger o 

hospedeiro quando o agente vírico existe sob uma forma antigenicamente estável 

extracelularmente e que não se replique/dissemine demasiadamente rápido (45). É 

igualmente importante que o vírus exista num compartimento ou cavidade corporal 

facilmente acessível às imunoglobulinas sistémicas ou locais.  

Do que atrás ficou dito, é legítimo concluir que a neutralização do VIH será tudo 

menos fácil. De numerosos estudos levados a efeito com o VIH e com outros 

lentivírus de espécies não primatas, conclui-se que este tipo de vírus, seguindo uma 

lógica de selecção evolutiva Darwiniana, criaram a capacidade de se adaptarem 

primorosamente às características reprodutivas e de comportamento social das 

diferentes espécies. É assim para os equinos com o vírus EIAV (equine infectious 

anemia virus) (74), tal como o é para os caprinos com o vírus CAEV (caprine arthritis 

encephalitis virus) ou para os humanos com o VIH. Neste último caso, as 

glicoproteínas do invólucro do VIH-1, que constituem o principal alvo dos anticorpos 

neutralizantes, evoluíram por forma a tornarem-se ineficazes no desencadear duma 

resposta humoral efectiva protectora. O sucesso do VIH em conseguir estabelecer 

uma infecção crónica/persistente implica que as glicoproteínas do invólucro se 

tenham tornado maus imunogénios/antigénios. As estruturas conservadas destas 

glicoproteínas e que medeiam importantes funções no ciclo replicativo do VIH, 

estão normalmente pouco expostas ao sistema imunológico do hospedeiro. É o 

caso das regiões envolvidas na interacção entre as glicoproteínas SU e TM, ou do 

sítio de ligação ao co-receptor. Neste contexto é ainda mais relevante o facto aqui 

relatado pois os anticorpos neutralizantes detectados no soro destes dois indivíduos 

revelaram-se eficazes em relação a diferentes estirpes com características 

fenotípicas e genéticas diferentes. Ou seja, a região ou regiões reconhecidas pelos 

anticorpos neutralizantes deverão certamente ser conservadas neste grupo de 

estirpes. As hipóteses que estes resultados levantam são várias e aliciantes. A 
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primeira prende-se com o facto dos soros analisados provirem de indivíduos 

assintomáticos cujas variantes virais demonstraram características fenotípicas e 

genotípicas invulgares e únicas. É importante constatar que os 

antigénios/imunogénios presentes nas glicoproteínas do invólucro destes vírus, 

desencadearam uma resposta imunológica humoral de elevado poder 

neutralizante por parte dos respectivos hospedeiros. Estes anticorpos neutralizantes 

foram capazes de inibir eficazmente a replicação in vitro não só das estirpes 

homólogas e dos vírus quiméricos contendo as glicoproteínas destas estirpes como, 

mais relevante ainda, outras estirpes de fenótipos bem diferentes, utilizadoras de 

diferentes co-receptores e com potenciais replicativos in vitro elevados. A análise 

de mais estirpes revela-se fundamental para aferir mais aprofundadamente esta 

capacidade. Tal como é fundamental a identificação de quais os determinantes 

antigénicos envolvidos nessa resposta. No entanto os resultados aqui apresentados, 

por si só revelam que estes antigénios poderão constituir uma possível alternativa de 

imunização activa em relação ao VIH-2 e vêm demonstrar a importância dos 

estudos, como o que aqui é apresentado, que, usando como modelo o VIH-2 (em 

particular as estirpes obtidas de indivíduos assintomáticos), permitem abrir novas 

perspectivas e contribuir para uma melhor compreensão dos mecanismos 

envolvidos no controlo da infecção pelo VIH-2.  

No que diz respeito ao processo de patogenecidade, não obstante os inúmeros 

trabalhos realizados e publicados, muito falta ainda saber sobre os processos 

patogénicos usados pelo VIH e que lhe permitem, duma forma eficaz, estabelecer 

uma infecção latente a qual, de uma forma mais ou menos prolongada, mas 

sempre irreversível, conduzirá, no hospedeiro humano, a uma imunodeficiência e à 

SIDA.  

Um dos aspectos mais controversos da patogénese da SIDA, é a identificação dos 

processos pelos quais o VIH induz a depleção dos linfócitos T-CD4+ in vivo. A 

diminuição do número de linfócitos T-CD4+ circulantes é com certeza o resultado de 

múltiplos mecanismos. A hipótese inicial que referia que esta depleção estaria 

associada à destruição de células produtivamente infectadas (65, 75, 78, 130, 134), 

tem sido difícil de conciliar com o facto de somente 0,001 a 1% dos linfócitos T-CD4+ 

presentes nos órgãos linfáticos e no sangue dos indivíduos infectados pelo VIH 

possuírem informação genética vírica (9, 17, 59, 121). Neste contexto, embora 
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envoltos em alguma controvérsia em relação à sua relevância (60, 141), vários 

mecanismos sugerindo a destruição de células adjacentes não infectadas têm sido 

apresentados (8, 16, 20, 28, 34, 35, 53, 57, 58, 63, 80, 90, 133). 

No trabalho aqui apresentado pretendeu-se analisar a capacidade citopática de 

estirpes primárias de VIH-2 obtidas de indivíduos em diferentes fases da infecção. O 

objectivo primordial foi identificar possíveis diferenças entre elas e, em particular, 

analisar o processo de indução da apoptose por parte de duas dessas estirpes 

descritas como não utilizadoras dos co-receptores CCR5 e CXCR4 (3). Este estudo 

foi realizado em linfócitos humanos CD4+ usando o inóculo mais pequeno possível 

de forma a mimetizar as condições presentes in vivo. 

Estes resultados revelaram aspectos chave que merecem uma discussão 

aprofundada. Em primeiro lugar há a realçar que a capacidade infecciosa por 

parte das estirpes HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97 e das estirpes quiméricas, é nula quando os 

inóculos usados foram inferiores a 100ng de TR (Tabela 3). Este facto inviabilizou o 

nosso objectivo inicial de usar um inóculo vírico baixo, tentando simular as 

condições presentes durante uma infecção no hospedeiro. O viés introduzido é tão 

mais importante quanto se sabe que, in vivo, os indivíduos infectados pelo VIH-2 

apresentam cargas virais muito baixas, ou mesmo indetectáveis. Apesar disso, é 

extraordinário o facto de que, mesmo nestas condições, ambas as estirpes não 

utilizadoras do CCR5 e do CXCR4 induzirem um grau de apoptose extremamente 

baixo quando comparado com os vírus R5, X4 e R5/X4. 

A análise aqui apresentada tem a vantagem de poder descriminar as células 

produtivamente infectadas das não infectadas e simultaneamente avaliar a 

indução de apoptose ao nível da célula individualizada. Com esta metodologia foi 

possível concluir que a capacidade de induzir níveis elevados de apoptose em 

células adjacentes não infectadas, era uma característica quase exclusiva dos vírus 

X4 ou R5/X4. Em contraste, a apoptose induzida pelos vírus R5 era praticamente 

restrita às células infectadas, enquanto que para as estirpes HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97 o 

número de células apresentando características apoptóticas era significativamente 

inferior ao número de células infectadas. Concluiu-se ainda deste trabalho que a 

capacidade de induzir apoptose em células não infectadas era mediada pela 
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interacção com o co-receptor CXCR4, uma vez que o bloqueio deste receptor 

anulou esta característica. 

A relativa incapacidade das estirpes R5 induzirem apoptose em células adjacentes 

não infectadas, pode constituir uma das explicações para o menor grau de 

depleção observado durante a fase assintomática nos indivíduos infectados, 

durante a qual as estirpes R5 predominam. Além disso, estes resultados vêm sugerir 

um mecanismo causal que poderá estar subjacente à associação temporal entre o 

aparecimento das estirpes X4 e ao aumento da depleção dos linfócitos T-CD4 in 

vivo. Para além de poderem mediar a destruição de células adjacentes não 

infectadas, as estirpes X4 contribuem ainda para a diminuição do número de 

linfócitos T-CD4 circulantes através da infecção de células precursoras ao nível do 

timo (14, 15, 73, 129). Estas células expressam activamente o co-receptor CXCR4, e 

significativamente menos CCR5 (129). Por estes dois mecanismos, exercidos em 

compartimentos distintos, se pode perceber a razão do enorme aumento da taxa 

de depleção dos linfócitos T-CD4 verificado quando as estirpes X4 predominam no 

indivíduo infectado.  

O mecanismo aqui sugerido parece estar dependente da interacção com o co-

receptor CXCR4 uma vez que a apoptose em células não infectadas era 

completamente anulada pela adição do inibidor MAb 12G5, específico do co-

receptor CXCR4. Assim a sinalização através unicamente da molécula CD4 não é 

suficiente, mas a interacção com o CXCR4 é necessária para que a indução de 

apoptose em células não infectadas ocorra. Dos resultados obtidos não é, no 

entanto, possível excluir a possível contribuição de outros factores celulares 

necessários para a indução ou aumento da apoptose de células não infectadas. 

De igual forma não é possível excluir a contribuição do contacto entre células 

infectadas e células não infectadas para o desencadear desta apoptose. Um facto 

porém é inquestionável: a indução de apoptose induzida pelos vírus utilizadores do 

co-receptor CXCR4 é claramente superior aos níveis de apoptose verificado nas 

culturas de células infectadas com vírus que utilizam o co-receptor CCR5. 

Um dos objectivos deste trabalho foi avaliar a capacidade citopática de duas 

estirpes que possuem em comum a característica de não utilizarem nenhum dos co-

receptores descritos, nomeadamente o CCR5 e o CXCR4, e de terem sido obtidas a 
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partir de indivíduos assintomáticos (3). A estratégia usada permitiu avaliar 

especificamente a contribuição da glicoproteína de superfície para a capacidade 

citopática destes vírus uma vez que para além de serem usados os vírus primários, 

foram também incluídos vírus quiméricos em que o gene env do clone molecular 

infeccioso pROD10 (que contém a totalidade da informação genética da estirpe 

HIV-2ROD) foi substituído por região homóloga de cada um dos vírus em estudo. 

Vários estudos têm apontado o envolvimento directo das glicoproteínas do gene 

env no fenómeno da morte celular programada. As glicoproteínas (gp), codificadas 

pelo gene env, presentes na partícula vírica madura são a glicoproteína de 

superfície (SU) e a glicoproteína transmembranar (TM). Estas duas gp estão ligadas 

entre si por ligações não covalentes formando trímeros. Obviamente que, estando 

estas glicoproteínas envolvidas na ligação aos receptores celulares, vão, não só 

mediar a fusão do vírus com a célula, como servirem de ligandos para esses 

receptores, induzindo um conjunto de alterações intracelulares que vão modular o 

estado fisiológico da célula, nomeadamente a indução de apoptose. O 

envolvimento dos produtos do gene env na indução de morte celular programada 

foi aliás já demonstrada em vários estudos (79, 98, 113).

Como então explicar a presença destas estirpes não utilizadoras do CCR5 e do 

CXCR4? A hipótese provável é que durante algum tempo, durante a fase 

assintomática da infecção, poderão existir populações virais CCR5/CXCR4-

independentes que utilizem um outro co-receptor ainda não identificado. A 

utilização desse co-receptor alternativo, que poderá existir em menor 

concentração nas células alvo, conduz a uma menor aptidão infecciosa por parte 

destas variantes virais. Sendo assim, é óbvia a necessidade de se verificar uma 

evolução destas variantes iniciais não utilizadoras do CCR5 no sentido de passarem 

a utilizar esse co-receptor.  



Caracterização de VIH-2 quiméricos incapazes de utilizar os co-receptores CCR5 e CXCR4 

A patogénese da infecção pelo VIH-2 e os receptores das quimiocinas: influência da região V1V2 do gene env, no fenótipo 

de estirpes primárias isoladas de indivíduos assintomáticos. Quirina dos Santos Costa, 2014 93 

 

Referências Bibliográficas 

 
1. Alkhatib, G., C. Combadiere, C. C. Broder, Y. Feng, P. E. Kennedy, P. M. Murphy, and E. A. 

Berger. 1996. CC CKR5: a RANTES, MIP-1alpha, MIP-1beta receptor as a fusion cofactor for 
macrophage-tropic HIV-1. Science 272:1955-1958. 

2. Ameisen, J. C., and A. Capron. 1991. Cell dysfunction and depletion in AIDS: the programmed 
cell death hypothesis. Immunol Today 12:102-5. 

3. Azevedo-Pereira, J. M., Q. Santos-Costa, K. Mansinho, and J. Moniz-Pereira. 2003. Identification 
and characterization of HIV-2 strains obtained from asymptomatic patients that do not use 
CCR5 or CXCR4 coreceptors. Virology 313:136-46. 

4. Azevedo-Pereira, J. M., Q. Santos-Costa, and J. Moniz-Pereira. 2005. HIV-2 infection and 
chemokine receptors usage - clues to reduced virulence of HIV-2. Curr HIV Res 3:3-16. 

5. Azevedo-Pereira, J. M., Q. Santos-Costa, N. Taveira, F. Verissimo, and J. Moniz-Pereira. 2003. 
Construction and characterization of CD4-independent infectious recombinant HIV-2 molecular 
clones. Virus Res 97:159-163. 

6. Azevedo-Pereira, J. M., Q. Santos-Costa, N. Taveira, F. Verissimo, and J. Moniz-Pereira. 2003. 
Construction and characterization of CD4-independent infectious recombinant HIV-2 molecular 
clones. Virus Research 97:159-63. 

7. Baba, M., O. Nishimura, N. Kanzaki, M. Okamoto, H. Sawada, Y. Iizawa, M. Shiraishi, Y. Aramaki, 
K. Okonogi, Y. Ogawa, K. Meguro, and M. Fujino. 1999. A small-molecule, nonpeptide CCR5 
antagonist with highly potent and selective anti-HIV-1 activity. Proc Natl Acad Sci U S A 96:5698-
703. 

8. Badley, A. D., D. Dockrell, M. Simpson, R. Schut, D. H. Lynch, P. Leibson, and C. V. Paya. 1997. 
Macrophage-dependent apoptosis of CD4+ T lymphocytes from HIV-infected individuals is 
mediated by FasL and tumor necrosis factor. Journal of Experimental Medicine 185:55-64. 

9. Bagasra, O., S. P. Hauptman, H. W. Lischner, M. Sachs, and R. J. Pomerantz. 1992. Detection of 
human immunodeficiency virus type 1 provirus in mononuclear cells by in situ polymerase chain 
reaction. N Engl J Med 326:1385-91. 

10. Bandres, J. C., Q. F. Wang, J. O'Leary, F. Baleaux, A. Amara, J. A. Hoxie, S. Zolla-Pazner, and M. 
K. Gorny. 1998. Human immunodeficiency virus (HIV) envelope binds to CXCR4 independently 
of CD4, and binding can be enhanced by interaction with soluble CD4 or by HIV envelope 
deglycosylation. J Virol 72:2500-2504. 

11. Barre-Sinoussi, F., J. C. Chermann, F. Rey, M. T. Nugeyre, S. Chamaret, J. Gruest, C. Dauguet, C. 
Axler-Blin, F. Vezinet-Brun, C. Rouzioux, W. Rozenbaum, and L. Montagnier. 1983. Isolation of a T-
lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). 
Science 220:868-871.

12. Berger, E. A., R. W. Doms, E. M. Fenyo, B. T. Korber, D. R. Littman, J. P. Moore, Q. J. Sattentau, H. 
Schuitemaker, J. Sodroski, and R. A. Weiss. 1998. A new classification for HIV-1. Nature 391:240. 

13. Berger, E. A., P. M. Murphy, and J. M. Farber. 1999. Chemokine receptors as HIV-1 coreceptors: 
roles in viral entry, tropism, and disease. Annu Rev Immunol 17:657-700. 

14. Berkowitz, R. D., S. Alexander, C. Bare, V. Linquist-Stepps, M. Bogan, M. E. Moreno, L. Gibson, E. 
D. Wieder, J. Kosek, C. A. Stoddart, and J. M. McCune. 1998. CCR5- and CXCR4-utilizing strains of 
human immunodeficiency virus type 1 exhibit differential tropism and pathogenesis in vivo. J 
Virol 72:10108-17. 

15. Berkowitz, R. D., K. P. Beckerman, T. J. Schall, and J. M. McCune. 1998. CXCR4 and CCR5 
expression delineates targets for HIV-1 disruption of T cell differentiation. J Immunol 161:3702-10. 

16. Berndt, C., B. Mopps, S. Angermuller, P. Gierschik, and P. H. Krammer. 1998. CXCR4 and CD4 
mediate a rapid CD95-independent cell death in CD4(+) T cells. Proc Natl Acad Sci U S A 
95:12556-61. 

17. Biberfeld, P., K. J. Chayt, L. M. Marselle, G. Biberfeld, R. C. Gallo, and M. E. Harper. 1986. HTLV-III 
expression in infected lymph nodes and relevance to pathogenesis of lymphadenopathy. Am J 
Pathol 125:436-42. 

18. Bieniasz, P. D., R. A. Fridell, I. Aramori, S. S. Ferguson, M. G. Caron, and B. R. Cullen. 1997. HIV-1-
induced cell fusion is mediated by multiple regions within both the viral envelope and the CCR-
5 co-receptor. EMBO J 16:2599-2609. 



Parte IV 
 

A patogénese da infecção pelo VIH-2 e os receptores das quimiocinas: influência da região V1V2 do gene env, no fenótipo 

de estirpes primárias isoladas de indivíduos assintomáticos. Quirina dos Santos Costa, 2014. 94 

19. Bjorndal, A., H. Deng, M. Jansson, J. R. Fiore, C. Colognesi, A. Karlsson, J. Albert, G. Scarlatti, D. R. 
Littman, and E. M. Fenyo. 1997. Coreceptor usage of primary human immunodeficiency virus 
type 1 isolates varies according to biological phenotype. J Virol 71:7478-87. 

20. Blanco, J., E. Jacotot, C. Cabrera, A. Cardona, B. Clotet, E. De Clercq, and J. A. Este. 1999. The 
implication of the chemokine receptor CXCR4 in HIV-1 envelope protein-induced apoptosis is 
independent of the G protein-mediated signalling. Aids 13:909-17. 

21. Bleul, C. C., L. Wu, J. A. Hoxie, T. A. Springer, and C. R. Mackay. 1997. The HIV coreceptors 
CXCR4 and CCR5 are differentially expressed and regulated on human T lymphocytes. Proc 
Natl Acad Sci U S A 94:1925-30. 

22. Briggs, J. A., K. Grunewald, B. Glass, F. Forster, H. G. Kräusslich, and S. D. Fuller. 2006. The 
mechanism of HIV-1 core assembly: insights from three-dimensional reconstructions of authentic 
virions structure.  14:15-20. 

23. Broder, C. C., and A. Jones-Trower. 1999. Coreceptor use by primate Lentiviruses. Theoretical 
Biology and Biophysics Group, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM. 

24. Bron, R., P. Klasse, D. Wilkinson, P. Clapham, A. Pelchen-Matthews, C. Power, T. N. Wells, J. Kim, 
S. Peiper, J. Hoxie, and M. Marsh. 1997. Promiscuous Use of CC and CXC Chemokine Receptors 
in Cell-to-Cell Fusion Mediated by a Human Immunodeficiency Virus Type 2 Envelope Protein. 
Journal of Virology 71:8405-8415. 

25. Bustin, S. A., V. Benes, J. A. Garson, J. Hellemans, J. Huggett, M. Kubista, R. Mueller, T. Nolan, M. 
W. Pfaffl, G. L. Shipley, J. Vandesompele, and C. T. Wittwer. 2009. The MIQE guidelines: minimum 
information for publication of quantitative real-time PCR experiments. Clin Chem 55:611-622. 

26. Cao, J., N. Sullivan, E. Desjardin, C. Parolin, J. Robinson, R. Wyatt, and J. Sodroski. 1997. 
Replication and neutralization of human immunodeficiency virus type 1 lacking the V1 and V2 
variable loops of the gp120 envelope glycoprotein. J Virol 71:9808-12.

27. Capalbo, G., T. Müller-Kuller, U. Dietrich, D. Hoelzer, O. G. Ottmann, and U. J. Scheuring. 2010. 
Inhibition of HIV-1 replication by small interfering RNAs directed against glioma pathogenesis 
related protein (GliPR) expression. Retrovirology 7:26. 

28. Carbonari, M., A. M. Pesce, M. Cibati, A. Modica, L. Dell'Anna, G. D'Offizi, A. Angelici, S. Uccini, 
A. Modesti, and M. Fiorilli. 1997. Death of bystander cells by a novel pathway involving early 
mitochondrial damage in human immunodeficiency virus-related lymphadenopathy. Blood 
90:209-16. 

29. Check, E. 2003. AIDS vaccines: back to 'plan A'. Nature 424:912-4. 
30. Chen, Z., P. Zhou, D. D. Ho, N. R. Landau, and P. A. Marx. 1997. Genetically divergent strains of 

simian immunodeficiency virus use CCR5 as a coreceptor for entry. J Virol 71:2705-14. 
31. Cho, M. W., M. K. Lee, M. C. Carney, J. F. Berson, R. W. Doms, and M. A. Martin. 1998. 

Identification of determinants on a dualtropic human immunodeficiency virus type 1 envelope 
glycoprotein that confer usage of CXCR4. J Virol 72:2509-2515. 

32. Choe, H., M. Farzan, Y. Sun, N. Sullivan, B. Rollins, P. D. Ponath, L. Wu, C. R. Mackay, G. LaRosa, 
W. Newman, N. Gerard, C. Gerard, and J. Sodroski. 1996. The beta-chemokine receptors CCR3 
and CCR5 facilitate infection by primary HIV-1 isolates. Cell 85:1135-1148. 

33. Clapham, P. R., and A. McKnight. 2002. Cell surface receptors, virus entry and tropism of primate 
lentiviruses. J Gen Virol 83:1809-1829. 

34. Clerici, M., A. Sarin, J. A. Berzofsky, A. L. Landay, H. A. Kessler, F. Hashemi, C. W. Hendrix, S. P. 
Blatt, J. Rusnak, M. J. Dolan, R. L. Coffman, P. A. Henkart, and G. M. Shearer. 1996. Antigen-
stimulated apoptotic T-cell death in HIV infection is selective for CD4+ T cells, modulated by 
cytokines and effected by lymphotoxin. Aids 10:603-11. 

35. Clerici, M., A. Sarin, R. L. Coffman, T. A. Wynn, S. P. Blatt, C. W. Hendrix, S. F. Wolf, G. M. Shearer, 
and P. A. Henkart. 1994. Type 1/type 2 cytokine modulation of T-cell programmed cell death as 
a model for human immunodeficiency virus pathogenesis. Proc Natl Acad Sci U S A 91:11811-5.

36. Cocchi, F., A. L. DeVico, A. Garzino-Demo, A. Cara, R. C. Gallo, and P. Lusso. 1996. The V3 
domain of the HIV-1 gp120 envelope glycoprotein is critical for chemokine-mediated blockade 
of infection. Nat Med 2:1244-1247. 

37. Connor, R. I., K. E. Sheridan, D. Ceradini, S. Choe, and N. R. Landau. 1997. Change in coreceptor 
use coreceptor use correlates with disease progression in HIV-1--infected individuals. J Exp Med 
185:621-8. 

38. D'Souza, M. P., J. S. Cairns, and S. F. Plaeger. 2000. Current evidence and future directions for 
targeting HIV entry: therapeutic and prophylactic strategies. JAMA 284:215-222. 

39. De Jong, J. J., A. De Ronde, W. Keulen, M. Tersmette, and J. Goudsmit. 1992. Minimal 
requirements for the human immunodeficiency virus type 1 V3 domain to support the 
syncytium-inducing phenotype: analysis by single amino acid substitution. J Virol 66:6777-80. 



Caracterização de VIH-2 quiméricos incapazes de utilizar os co-receptores CCR5 e CXCR4 

A patogénese da infecção pelo VIH-2 e os receptores das quimiocinas: influência da região V1V2 do gene env, no fenótipo 

de estirpes primárias isoladas de indivíduos assintomáticos. Quirina dos Santos Costa, 2014 95 

40. De Jong, J. J., J. Goudsmit, W. Keulen, B. Klaver, W. Krone, M. Tersmette, and A. de Ronde. 1992. 
Human immunodeficiency virus type 1 clones chimeric for the envelope V3 domain differ in 
syncytium formation and replication capacity. J Virol 66:757-765. 

41. Dean, M., M. Carrington, C. Winkler, G. A. Huttley, M. W. Smith, R. Allikmets, J. J. Goedert, S. P. 
Buchbinder, E. Vittinghoff, E. Gomperts, S. Donfield, D. Vlahov, R. Kaslow, A. Saah, C. Rinaldo, R. 
Detels, and S. J. O'Brien. 1996. Genetic restriction of HIV-1 infection and progression to AIDS by a 
deletion allele of the CKR5 structural gene. Hemophilia Growth and Development Study, 
Multicenter AIDS Cohort Study, Multicenter Hemophilia Cohort Study, San Francisco City Cohort, 
ALIVE Study. Science 273:1856-1862. 

42. Del Corno, M., Q. H. Liu, D. Schols, E. de Clercq, S. Gessani, B. D. Freedman, and R. G. Collman. 
2001. HIV-1 gp120 and chemokine activation of Pyk2 and mitogen-activated protein kinases in 
primary macrophages mediated by calcium-dependent, pertussis toxin-insensitive chemokine 
receptor signaling. Blood 98:2909-16. 

43. Deng, H., R. Liu, W. Ellmeier, S. Choe, D. Unutmaz, M. Burkhart, P. Di Marzio, S. Marmon, R. E. 
Sutton, C. M. Hill, C. B. Davis, S. C. Peiper, T. J. Schall, D. R. Littman, and N. R. Landau. 1996. 
Identification of a major co-receptor for primary isolates of HIV-1. Nature 381:661-666. 

44. Dikic, I., G. Tokiwa, S. Lev, S. A. Courtneidge, and J. Schlessinger. 1996. A role for Pyk2 and Src in 
linking G-protein-coupled receptors with MAP kinase activation. Nature 383:547-50. 

45. Dimmock, N. J. 1984. Mechanisms of neutralization of animal viruses. J Gen Virol 65 ( Pt 6):1015-
22. 

46. Doranz, B. J., J. Rucker, Y. Yi, R. J. Smyth, M. Samson, S. C. Peiper, M. Parmentier, R. G. Collman, 
and R. W. Doms. 1996. A dual-tropic primary HIV-1 isolate that uses fusin and the beta- 
chemokine receptors CKR-5, CKR-3, and CKR-2b as fusion cofactors. Cell 85:1149-1158. 

47. Dragic, T., V. Litwin, G. P. Allaway, S. R. Martin, Y. Huang, K. A. Nagashima, C. Cayanan, P. J. 
Maddon, R. A. Koup, J. P. Moore, and W. A. Paxton. 1996. HIV-1 entry into CD4+ cells is mediated 
by the chemokine receptor CC-CKR-5. Nature 381:667-673. 

48. Dragic, T., A. Trkola, D. A. Thompson, E. G. Cormier, F. A. Kajumo, E. Maxwell, S. W. Lin, W. Ying, S. 
O. Smith, T. P. Sakmar, and J. P. Moore. 2000. A binding pocket for a small molecule inhibitor of 
HIV-1 entry within the transmembrane helices of CCR5. Proc Natl Acad Sci U S A 97:5639-44. 

49. Dumonceaux, J., C. Goujon, V. Joliot, P. Briand, and U. Hazan. 2001. Determination of essential 
amino acids involved in the CD4-independent tropism of the X4 human immunodeficiency virus 
type 1 m7NDK isolate: role of potential N glycosylations in the C2 and V3 regions of gp120. J 
Virol 75:5425-8. 

50. Dumonceaux, J., S. Nisole, C. Chanel, L. Quivet, A. Amara, F. Baleux, P. Briand, and U. Hazan. 
1998. Spontaneous mutations in the env gene of the human immunodeficiency virus type 1 NDK 
isolate are associated with a CD4-independent entry phenotype. J Virol 72:512-519. 

51. Endres, M. J., P. R. Clapham, M. Marsh, M. Ahuja, J. D. Turner, A. McKnight, J. F. Thomas, B. 
Stoebenau-Haggarty, S. Choe, P. J. Vance, T. N. Wells, C. A. Power, S. S. Sutterwala, R. W. Doms, 
N. R. Landau, and J. A. Hoxie. 1996. CD4-independent infection by HIV-2 is mediated by 
fusin/CXCR4. Cell 87:745-756. 

52. Feng, Y., C. C. Broder, P. E. Kennedy, and E. A. Berger. 1996. HIV-1 entry cofactor: functional 
cDNA cloning of a seven-transmembrane, G protein-coupled receptor. Science 272:872-877. 

53. Finkel, T. H., G. Tudor-Williams, N. K. Banda, M. F. Cotton, T. Curiel, C. Monks, T. W. Baba, R. M. 
Ruprecht, and A. Kupfer. 1995. Apoptosis occurs predominantly in bystander cells and not in 
productively infected cells of HIV- and SIV-infected lymph nodes. Nat Med 1:129-34. 

54. Frankel, A. D., and J. A. Young. 1998. HIV-1: fifteen proteins and an RNA. Annu Rev Biochem 
67:1-25. 

55. Gelderblom, H. R. 1991. Assembly and morphology of HIV: potential effect of structure on viral 
function. Aids 5:617-37.

56. Gelderblom, H. R., E. H. Hausmann, M. Ozel, G. Pauli, and M. A. Koch. 1987. Fine structure of 
human immunodeficiency virus (HIV) and immunolocalization of structural proteins. Virology 
156:171-6. 

57. Geleziunas, R., W. Xu, K. Takeda, H. Ichijo, and W. C. Greene. 2001. HIV-1 Nef inhibits ASK1-
dependent death signalling providing a potential mechanism for protecting the infected host 
cell. Nature 410:834-8. 

58. Gougeon, M. L., H. Lecoeur, A. Dulioust, M. G. Enouf, M. Crouvoiser, C. Goujard, T. Debord, and L. 
Montagnier. 1996. Programmed cell death in peripheral lymphocytes from HIV-infected persons: 
increased susceptibility to apoptosis of CD4 and CD8 T cells correlates with lymphocyte 
activation and with disease progression. J Immunol 156:3509-20. 



Parte IV 
 

A patogénese da infecção pelo VIH-2 e os receptores das quimiocinas: influência da região V1V2 do gene env, no fenótipo 

de estirpes primárias isoladas de indivíduos assintomáticos. Quirina dos Santos Costa, 2014. 96 

59. Gratton, S., R. Cheynier, M. J. Dumaurier, E. Oksenhendler, and S. Wain-Hobson. 2000. Highly 
restricted spread of HIV-1 and multiply infected cells within splenic germinal centers. Proc Natl 
Acad Sci U S A 97:14566-71. 

60. Grossman, Z., M. Meier-Schellersheim, A. E. Sousa, R. M. Victorino, and W. E. Paul. 2002. CD4+ T-
cell depletion in HIV infection: are we closer to understanding the cause? Nat Med 8:319-23. 

61. Groux, H., G. Torpier, D. Monte, Y. Mouton, A. Capron, and J. C. Ameisen. 1992. Activation-
induced death by apoptosis in CD4+ T cells from human immunodeficiency virus-infected 
asymptomatic individuals. J Exp Med 175:331-40. 

62. Guillon, C., M. E. van der Ende, P. H. Boers, R. A. Gruters, M. Schutten, and A. D. Osterhaus. 1998. 
Coreceptor usage of human immunodeficiency virus type 2 primary isolates and biological 
clones is broad and does not correlate with their syncytium-inducing capacities. J Virol 72:6260-
3. 

63. Herbein, G., C. Van Lint, J. L. Lovett, and E. Verdin. 1998. Distinct mechanisms trigger apoptosis in 
human immunodeficiency virus type 1-infected and in uninfected bystander T lymphocytes. J 
Virol 72:660-70. 

64. Hill, C. M., H. Deng, D. Unutmaz, V. N. Kewalramani, L. Bastiani, M. K. Gorny, S. Zolla-Pazner, and 
D. R. Littman. 1997. Envelope glycoproteins from human immunodeficiency virus types 1 and 2 
and simian immunodeficiency virus can use human CCR5 as a coreceptor for viral entry and 
make direct CD4-dependent interactions with this chemokine receptor. J Virol 71:6296-304. 

65. Ho, D. D., A. U. Neumann, A. S. Perelson, W. Chen, J. M. Leonard, and M. Markowitz. 1995. Rapid 
turnover of plasma virions and CD4 lymphocytes in HIV-1 infection. Nature 373:123-6. 

66. Hoffman, T. L., and R. W. Doms. 1999. HIV-1 envelope determinants for cell tropism and 
chemokine receptor use. Mol Membr Biol 16:57-65. 

67. Hoffman, T. L., C. C. LaBranche, W. Zhang, G. Canziani, J. Robinson, I. Chaiken, J. A. Hoxie, and 
R. W. Doms. 1999. Stable exposure of the coreceptor-binding site in a CD4-independent HIV- 1 
envelope protein. Proc Natl Acad Sci U S A 96:6359-6364. 

68. Hoffman, T. L., E. B. Stephens, O. Narayan, and R. W. Doms. 1998. HIV type I envelope 
determinants for use of the CCR2b, CCR3, STRL33, and APJ coreceptors. Proc Natl Acad Sci U S 
A 95:11360-5. 

69. Horak, C. E., and M. Snyder. 2002. Global analysis of gene expression in yeast. Funct Integr 
Genomics 2. 

70. Horuk, R. 2001. Chemokines. Nature Publishing Group. 
71. Hu, Q., J. O. Trent, G. D. Tomaras, Z. Wang, J. L. Murray, S. M. Conolly, J. M. Navenot, A. P. Barry, 

M. L. Greenberg, and S. C. Peiper. 2000. Identification of ENV determinants in V3 that influence 
the molecular anatomy of CCR5 utilization. J Mol Biol 302:359-75. 

72. Kirchhoff, F., S. Pohlmann, M. Hamacher, R. E. Means, T. Kraus, K. Uberla, and P. Di Marzio. 1997. 
Simian immunodeficiency virus variants with differential T-cell and macrophage tropism use 
CCR5 and an unidentified cofactor expressed in CEMx174 cells for efficient entry. J Virol 71:6509-
16. 

73. Kitchen, S. G., and J. A. Zack. 1997. CXCR4 expression during lymphopoiesis: implications for 
human immunodeficiency virus type 1 infection of the thymus. J Virol 71:6928-6934. 

74. Kono, Y., K. Kobayashi, and Y. Fukunaga. 1973. Antigenic drift of equine infectious anemia virus 
in chronically infected horses. Arch Gesamte Virusforsch 41:1-10. 

75. Kowalski, M., L. Bergeron, T. Dorfman, W. Haseltine, and J. Sodroski. 1991. Attenuation of human 
immunodeficiency virus type 1 cytopathic effect by a mutation affecting the transmembrane 
envelope glycoprotein. J Virol 65:281-91. 

76. Kwong, P. D., R. Wyatt, J. Robinson, R. W. Sweet, J. Sodroski, and W. A. Hendrickson. 1998. 
Structure of an HIV gp120 envelope glycoprotein in complex with the CD4 receptor and a 
neutralizing human antibody. Nature 393:648-59.

77. Lapham, C. K., J. Ouyang, B. Chandrasekhar, N. Y. Nguyen, D. S. Dimitrov, and H. Golding. 1996. 
Evidence for cell-surface association between fusin and the CD4-gp120 complex in human cell 
lines. Science 274:602-5. 

78. Laurent-Crawford, A. G., B. Krust, S. Muller, Y. Riviere, M. A. Rey-Cuille, J. M. Bechet, L. 
Montagnier, and A. G. Hovanessian. 1991. The cytopathic effect of HIV is associated with 
apoptosis. Virology 185:829-39. 

79. Laurent-Crawford, A. G., B. Krust, Y. Riviere, C. Desgranges, S. Muller, M. P. Kieny, C. Dauguet, 
and A. G. Hovanessian. 1993. Membrane expression of HIV envelope glycoproteins triggers 
apoptosis in CD4 cells. AIDS Res Hum Retroviruses 9:761-773. 

80. Ledru, E., H. Lecoeur, S. Garcia, T. Debord, and M. L. Gougeon. 1998. Differential susceptibility to 
activation-induced apoptosis among peripheral Th1 subsets: correlation with Bcl-2 expression 
and consequences for AIDS pathogenesis. J Immunol 160:3194-206. 



Caracterização de VIH-2 quiméricos incapazes de utilizar os co-receptores CCR5 e CXCR4 

A patogénese da infecção pelo VIH-2 e os receptores das quimiocinas: influência da região V1V2 do gene env, no fenótipo 

de estirpes primárias isoladas de indivíduos assintomáticos. Quirina dos Santos Costa, 2014 97 

81. Lev, S., H. Moreno, R. Martinez, P. Canoll, E. Peles, J. M. Musacchio, G. D. Plowman, B. Rudy, and 
J. Schlessinger. 1995. Protein tyrosine kinase PYK2 involved in Ca(2+)-induced regulation of ion 
channel and MAP kinase functions. Nature 376:737-45. 

82. Liu, R., W. A. Paxton, S. Choe, D. Ceradini, S. R. Martin, R. Horuk, M. E. MacDonald, H. Stuhlmann, 
R. A. Koup, and N. R. Landau. 1996. Homozygous defect in HIV-1 coreceptor accounts for 
resistance of some multiply-exposed individuals to HIV-1 infection. Cell 86:367-377. 

83. Livak, K. J., and T. D. Schmittgen. 2001. Analysis of relative gene expression data using real-time 
quantitative PCR and the 2-DDCT method. Methods 25:402-408. 

84. Marcon, L., H. Choe, K. A. Martin, M. Farzan, P. D. Ponath, L. Wu, W. Newman, N. Gerard, C. 
Gerard, and J. Sodroski. 1997. Utilization of C-C chemokine receptor 5 by the envelope 
glycoproteins of a pathogenic simian immunodeficiency virus, SIVmac239. J Virol 71:2522-7. 

85. Martinson, J. J., N. H. Chapman, D. C. Rees, Y. T. Liu, and J. B. Clegg. 1997. Global distribution of 
the CCR5 gene 32-basepair deletion. Nat Genet 16:100-103. 

86. McKnight, A., M. Dittmar, J. Moniz-Periera, K. Ariyoshi, J. Reeves, S. Hibbitts, D. Whitby, E. Aarons, 
A. Proudfoot, H. Whittle, and P. Clapham. 1998. A Broad Range of Chemokine Receptors Are 
Used by Primary Isolates of Human Immunodeficiency Virus Type 2 as Coreceptors with CD4. 
Journal of Virology 72:4065-4071. 

87. McKnight, A., D. Wilkinson, G. Simmons, S. Talbot, L. Picard, M. Ahuja, M. Marsh, J. A. Hoxie, and 
P. R. Clapham. 1997. Inhibition of human immunodeficiency virus fusion by a monoclonal 
antibody to a coreceptor (CXCR4) is both cell type and virus strain dependent. J Virol 71:1692-6. 

88. Mellado, M., J. M. Rodríguez-Frade, S. Mañes, and C. Martínez-A. 2001. Chemokine signaling 
and functional responses: the role of receptor dimerization and TK pathway activation. Annual 
Review of Immunology 19:397-421. 

89. Meyaard, L., S. A. Otto, R. R. Jonker, M. J. Mijnster, R. P. Keet, and F. Miedema. 1992. 
Programmed death of T cells in HIV-1 infection. Science 257:217-9. 

90. Miura, Y., N. Misawa, N. Maeda, Y. Inagaki, Y. Tanaka, M. Ito, N. Kayagaki, N. Yamamoto, H. 
Yagita, H. Mizusawa, and Y. Koyanagi. 2001. Critical contribution of tumor necrosis factor-
related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) to apoptosis of human CD4+ T cells in HIV-1-infected 
hu-PBL-NOD-SCID mice. J Exp Med 193:651-60. 

91. Moore, J. P., and D. R. Burton. 1999. HIV-1 neutralizing antibodies: how full is the bottle? Nat Med 
5:142-4. 

92. Moore, J. P., and R. W. Doms. 2003. The entry of entry inhibitors: a fusion of science and 
medicine. Proc Natl Acad Sci U S A 100:10598-602. 

93. Moore, J. P., and D. D. Ho. 1995. HIV-1 neutralization: the consequences of viral adaptation to 
growth on transformed T cells. Aids 9 Suppl A:S117-36. 

94. Moore, J. P., and J. Sodroski. 1996. Antibody cross-competition analysis of the human 
immunodeficiency virus type 1 gp120 exterior envelope glycoprotein. J Virol 70:1863-72. 

95. Mummidi, S., S. S. Ahuja, E. Gonzalez, S. A. Anderson, E. N. Santiago, K. T. Stephan, F. E. Craig, P. 
O'Connell, V. Tryon, R. A. Clark, M. J. Dolan, and S. K. Ahuja. 1998. Genealogy of the CCR5 locus 
and chemokine system gene variants associated with altered rates of HIV-1 disease progression. 
Nat Med 4:786-793. 

96. Murdoch, C., and A. Finn. 2000. Chemokine receptors and their role in inflammation and 
infectious diseases. Blood 95:3032-43. 

97. Neil, S. J., M. M. Aasa-Chapman, P. R. Clapham, R. J. Nibbs, A. McKnight, and R. A. Weiss. 2005. 
The promiscuous CC chemokine receptor D6 is a functional coreceptor for primary isolates of 
human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) and HIV-2 on astrocytes. J Virol 79:9618-24. 

98. Ohnimus, H., M. Heinkelein, and C. Jassoy. 1997. Apoptotic cell death upon contact of CD4+ T 
lymphocytes with HIV glycoprotein-expressing cells is mediated by caspases but bypasses CD95 
(Fas/Apo-1) and TNF receptor 1. J Immunol 159:5246-52.

99. Ostrowski, M. A., D. C. Krakauer, Y. Li, S. J. Justement, G. Learn, L. A. Ehler, S. K. Stanley, M. 
Nowak, and A. S. Fauci. 1998. Effect of immune activation on the dynamics of human 
immunodeficiency virus replication and on the distribution of viral quasispecies. J Virol 72:7772-
7784. 

100. Palmer, E., M. L. Martin, C. Goldsmith, and W. Switzer. 1988. Ultrastructure of human 
immunodeficiency virus type 2. J Gen Virol 69 ( Pt 6):1425-9. 

101. Platt, E. J., K. Wehrly, S. E. Kuhmann, B. Chesebro, and D. Kabat. 1998. Effects of CCR5 and CD4 
cell surface concentrations on infections by macrophagetropic isolates of human 
immunodeficiency virus type 1. J Virol 72:2855-64. 

102. Pollakis, G., S. Kang, A. Kliphuis, M. I. Chalaby, J. Goudsmit, and W. A. Paxton. 2001. N-linked 
glycosylation of the HIV type-1 gp120 envelope glycoprotein as a major determinant of CCR5 
and CXCR4 coreceptor utilization. J Biol Chem 276:13433-41. 



Parte IV 
 

A patogénese da infecção pelo VIH-2 e os receptores das quimiocinas: influência da região V1V2 do gene env, no fenótipo 

de estirpes primárias isoladas de indivíduos assintomáticos. Quirina dos Santos Costa, 2014. 98 

103. Potempa, S., L. Picard, J. D. Reeves, D. Wilkinson, R. A. Weiss, and S. J. Talbot. 1997. CD4-
independent infection by human immunodeficiency virus type 2 strain ROD/B: the role of the N-
terminal domain of CXCR-4 in fusion and entry. J Virol 71:4419-4424. 

104. Poulsen, A. G., P. Aaby, A. Gottschau, B. B. Kvinesdal, F. Dias, K. Molbak, and E. Lauritzen. 1993. 
HIV-2 infection in Bissau, West Africa, 1987-1989: incidence, prevalences, and routes of 
transmission. J Acquir Immune Defic Syndr 6:941-8. 

105. Rana, S., G. Besson, D. G. Cook, J. Rucker, R. J. Smyth, Y. Yi, J. D. Turner, H. H. Guo, J. G. Du, S. C. 
Peiper, E. Lavi, M. Samson, F. Libert, C. Liesnard, G. Vassart, R. W. Doms, M. Parmentier, and R. G. 
Collman. 1997. Role of CCR5 in infection of primary macrophages and lymphocytes by 
macrophage-tropic strains of human immunodeficiency virus: resistance to patient-derived and 
prototype isolates resulting from the delta ccr5 mutation. J Virol 71:3219-3227. 

106. Reeves, J., S. Hibbitts, G. Simmons, A. McKnight, J. Azevedo-Pereira, J. Moniz-Pereira, and P. 
Clapham. 1999. Primary Human Immunodeficiency Virus Type 2 (HIV-2) Isolates Infect CD4-
Negative Cells via CCR5 and CXCR4: Comparison with HIV-1 and Simian Immunodeficiency 
Virus and Relevance to Cell Tropism In Vivo. Journal of Virology 73:7795-7804. 

107. Reeves, J. D., and R. W. Doms. 2002. Human immunodeficiency virus type 2. J Gen Virol 83:1253-
1265. 

108. Reeves, J. D., S. Hibbitts, G. Simmons, A. McKnight, J. M. Azevedo-Pereira, J. Moniz-Pereira, and 
P. R. Clapham. 1999. Primary human immunodeficiency virus type 2 (HIV-2) isolates infect CD4-
negative cells via CCR5 and CXCR4: comparison with HIV-1 and simian immunodeficiency virus 
and relevance to cell tropism in vivo. Journal of Virology 73:7795-804. 

109. Reeves, J. D., A. McKnight, S. Potempa, G. Simmons, P. W. Gray, C. A. Power, T. Wells, R. A. Weiss, 
and S. J. Talbot. 1997. CD4-independent infection by HIV-2 (ROD/B): use of the 7-
transmembrane receptors CXCR-4, CCR-3, and V28 for entry. Virology 231:130-134.

110. Rizzuto, C. D., R. Wyatt, N. Hernandez-Ramos, Y. Sun, P. D. Kwong, W. A. Hendrickson, and J. 
Sodroski. 1998. A conserved HIV gp120 glycoprotein structure involved in chemokine receptor 
binding. Science 280:1949-53. 

111. Rodrigues, C. M., X. Ma, C. Linehan-Stieers, G. Fan, B. T. Kren, and C. J. Steer. 1999. 
Ursodeoxycholic acid prevents cytochrome c release in apoptosis by inhibiting mitochondrial 
membrane depolarization and channel formation. Cell Death Differ 6:842-54. 

112. Roederer, M., P. A. Raju, D. K. Mitra, and L. A. Herzenberg. 1997. HIV does not replicate in naive 
CD4 T cells stimulated with CD3/CD28. J Clin Invest 99:1555-64. 

113. Roshal, M., Y. Zhu, and V. Planelles. 2001. Apoptosis in AIDS. Apoptosis 6:103-16. 
114. Rossi, D., and A. Zlotnik. 2000. The biology of chemokines and their receptors. Annual Review of 

Immunology 18:217-42. 
115. Rucker, J., A. L. Edinger, M. Sharron, M. Samson, B. Lee, J. F. Berson, Y. Yi, B. Margulies, R. G. 

Collman, B. J. Doranz, M. Parmentier, and R. W. Doms. 1997. Utilization of chemokine receptors, 
orphan receptors, and herpesvirus-encoded receptors by diverse human and simian 
immunodeficiency viruses. J Virol 71:8999-9007. 

116. Ryan-Graham, M. A., and K. W. Peden. 1995. Both virus and host components are important for 
the manifestation of a Nef- phenotype in HIV-1 and HIV-2. Virology 213:158-168. 

117. Samson, M., F. Libert, B. J. Doranz, J. Rucker, C. Liesnard, C. M. Farber, S. Saragosti, C. 
Lapoumeroulie, J. Cognaux, C. Forceille, G. Muyldermans, C. Verhofstede, G. Burtonboy, M. 
Georges, T. Imai, S. Rana, Y. Yi, R. J. Smyth, R. G. Collman, R. W. Doms, G. Vassart, and M. 
Parmentier. 1996. Resistance to HIV-1 infection in caucasian individuals bearing mutant alleles of 
the CCR-5 chemokine receptor gene. Nature 382:722-725. 

118. Santos-Costa, Q., K. Mansinho, J. Moniz-Pereira, and J. Azevedo-Pereira. 2009. Characterization 
of HIV-2 chimeric viruses unable to use CCR5 and CXCR4 coreceptors. Virus Research 142:41-50. 

119. Scarlatti, G., E. Tresoldi, A. Bjorndal, R. Fredriksson, C. Colognesi, H. K. Deng, M. S. Malnati, A. 
Plebani, A. G. Siccardi, D. R. Littman, E. M. Fenyo, and P. Lusso. 1997. In vivo evolution of HIV-1 
co-receptor usage and sensitivity to chemokine-mediated suppression. Nat Med 3:1259-1265. 

120. Shimizu, N., A. Tanaka, A. Oue, T. Mori, T. Ohtsuki, C. Apichartpiyakul, H. Uchiumi, Y. Nojima, and 
H. Hoshino. 2009. Broad usage spectrum of G protein-coupled receptors as coreceptors by 
primary isolates of HIV. AIDS 27:761-9. 

121. Simmonds, P., P. Balfe, J. F. Peutherer, C. A. Ludlam, J. O. Bishop, and A. J. Brown. 1990. Human 
immunodeficiency virus-infected individuals contain provirus in small numbers of peripheral 
mononuclear cells and at low copy numbers. J Virol 64:864-72. 

122. Simmons, G., J. Reeves, S. Hibbitts, J. Stine, P. Gray, A. Proudfoot, and P. Clapham. 2000. Co-
receptor use by HIV and inhibition of HIV infection by chemokine receptor ligands. 
Immunological Reviews 177:112-126. 



Caracterização de VIH-2 quiméricos incapazes de utilizar os co-receptores CCR5 e CXCR4 

A patogénese da infecção pelo VIH-2 e os receptores das quimiocinas: influência da região V1V2 do gene env, no fenótipo 

de estirpes primárias isoladas de indivíduos assintomáticos. Quirina dos Santos Costa, 2014 99 

123. Simmons, G., J. D. Reeves, S. Hibbitts, J. T. Stine, P. W. Gray, A. E. Proudfoot, and P. R. Clapham. 
2000. Co-receptor use by HIV and inhibition of HIV infection by chemokine receptor ligands. 
Immunol Rev 177:112-126. 

124. Simmons, G., D. Wilkinson, J. D. Reeves, M. T. Dittmar, S. Beddows, J. Weber, G. Carnegie, U. 
Desselberger, P. W. Gray, R. A. Weiss, and P. R. Clapham. 1996. Primary, syncytium-inducing 
human immunodeficiency virus type 1 isolates are dual-tropic and most can use either Lestr or 
CCR5 as coreceptors for virus entry. J Virol 70:8355-60. 

125. Smyth, R. J., Y. Yi, A. Singh, and R. G. Collman. 1998. Determinants of entry cofactor utilization 
and tropism in a dualtropic human immunodeficiency virus type 1 primary isolate. J Virol 
72:4478-4484. 

126. Speck, R. F., K. Wehrly, E. J. Platt, R. E. Atchison, I. F. Charo, D. Kabat, B. Chesebro, and M. A. 
Goldsmith. 1997. Selective employment of chemokine receptors as human immunodeficiency 
virus type 1 coreceptors determined by individual amino acids within the envelope V3 loop. J 
Virol 71:7136-9. 

127. Spina, C. A., H. E. Prince, and D. D. Richman. 1997. Preferential replication of HIV-1 in the 
CD45RO memory cell subset of primary CD4 lymphocytes in vitro. J Clin Invest 99:1774-1785. 

128. Stevenson, M., T. L. Stanwick, M. P. Dempsey, and C. A. Lamonica. 1990. HIV-1 replication is 
controlled at the level of T cell activation and proviral integration. EMBO J. 9:1551-1560. 

129. Taylor, J. R., Jr., K. C. Kimbrell, R. Scoggins, M. Delaney, L. Wu, and D. Camerini. 2001. Expression 
and function of chemokine receptors on human thymocytes: implications for infection by 
human immunodeficiency virus type 1. J Virol 75:8752-60. 

130. Terai, C., R. S. Kornbluth, C. D. Pauza, D. D. Richman, and D. A. Carson. 1991. Apoptosis as a 
mechanism of cell death in cultured T lymphoblasts acutely infected with HIV-1. J Clin Invest 
87:1710-5.

131. Tokiwa, G., I. Dikic, S. Lev, and J. Schlessinger. 1996. Activation of Pyk2 by stress signals and 
coupling with JNK signaling pathway. Science 273:792-4. 

132. Trkola, A., T. Dragic, J. Arthos, J. M. Binley, W. C. Olson, G. P. Allaway, C. Cheng-Mayer, J. 
Robinson, P. J. Maddon, and J. P. Moore. 1996. CD4-dependent, antibody-sensitive interactions 
between HIV-1 and its co- receptor CCR-5. Nature 384:184-187. 

133. Vlahakis, S. R., A. Algeciras-Schimnich, G. Bou, C. J. Heppelmann, A. Villasis-Keever, R. C. 
Collman, and C. V. Paya. 2001. Chemokine-receptor activation by env determines the 
mechanism of death in HIV-infected and uninfected T lymphocytes. J Clin Invest 107:207-15. 

134. Wei, X., S. K. Ghosh, M. E. Taylor, V. A. Johnson, E. A. Emini, P. Deutsch, J. D. Lifson, S. Bonhoeffer, 
M. A. Nowak, B. H. Hahn, and et al. 1995. Viral dynamics in human immunodeficiency virus type 
1 infection. Nature 373:117-22. 

135. Woods, T. C., B. D. Roberts, S. T. Butera, and T. M. Folks. 1997. Loss of inducible virus in CD45RA 
naive cells after human immunodeficiency virus-1 entry accounts for preferential viral 
replication in CD45RO memory cells. Blood 89:1635-1641. 

136. Wu, L., N. P. Gerard, R. Wyatt, H. Choe, C. Parolin, N. Ruffing, A. Borsetti, A. A. Cardoso, E. 
Desjardin, W. Newman, C. Gerard, and J. Sodroski. 1996. CD4-induced interaction of primary 
HIV-1 gp120 glycoproteins with the chemokine receptor CCR-5. Nature 384:179-83. 

137. Wu, L., G. LaRosa, N. Kassam, C. J. Gordon, H. Heath, N. Ruffing, H. Chen, J. Humblias, M. 
Samson, M. Parmentier, J. P. Moore, and C. R. Mackay. 1997. Interaction of chemokine receptor 
CCR5 with its ligands: multiple domains for HIV-1 gp120 binding and a single domain for 
chemokine binding. J Exp Med 186:1373-1381. 

138. Wyatt, R., P. D. Kwong, E. Desjardins, R. W. Sweet, J. Robinson, W. A. Hendrickson, and J. G. 
Sodroski. 1998. The antigenic structure of the HIV gp120 envelope glycoprotein. Nature 393:705-
11. 

139. Wyatt, R., J. Moore, M. Accola, E. Desjardin, J. Robinson, and J. Sodroski. 1995. Involvement of 
the V1/V2 variable loop structure in the exposure of human immunodeficiency virus type 1 
gp120 epitopes induced by receptor binding. J Virol 69:5723-33. 

140. Wyatt, R., and J. Sodroski. 1998. The HIV-1 envelope glycoproteins: fusogens, antigens, and 
immunogens. Science 280:1884-8. 

141. Yang, Y., and J. D. Ashwell. 2001. Exploiting the apoptotic process for management of HIV: are 
we there yet? Apoptosis 6:139-46. 

142. Yu, Q. C., Z. Matsuda, X. Yu, S. Ito, M. Essex, and T. H. Lee. 1994. An electron-lucent region within 
the virion distinguishes HIV-1 from HIV-2 and simian immunodeficiency virus. AIDS Res Hum 
Retroviruses 10:757-761. 

143. Yuste E, R. J., Doms RW, Desrosiers RC. 2004. Modulation of Env content in virions of simian 
immunodeficiency virus: correlation with cell surface expression and virion infectivity. J Virol. . 



Parte IV 
 

A patogénese da infecção pelo VIH-2 e os receptores das quimiocinas: influência da região V1V2 do gene env, no fenótipo 

de estirpes primárias isoladas de indivíduos assintomáticos. Quirina dos Santos Costa, 2014. 100 

144. Zhang, Y. J., T. Dragic, Y. Cao, L. Kostrikis, D. S. Kwon, D. R. Littman, V. N. KewalRamani, and J. P. 
Moore. 1998. Use of coreceptors other than CCR5 by non-syncytium-inducing adult and 
pediatric isolates of human immunodeficiency virus type 1 is rare in vitro. J Virol 72:9337-44. 

145. Zhu, P., H. Winkler, E. Chertova, K. A. Taylor, and K. H. Roux. 2008. Cryoelectron tomography of 
HIV-1 envelope spikes: further evidence for tripod-like legs. PLoS Pathog 4:e1000203. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
Parte 



Parte V 
 

A patogénese da infecção pelo VIH-2 e os receptores das quimiocinas: influência da região V1V2 do gene env, no fenótipo 

de estirpes primárias isoladas de indivíduos assintomáticos. Quirina dos Santos Costa, 2014. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caracterização molec. do gene env de dois isol. primários VIH-2 CCR5/CXCR4 independentes 

A patogénese da infecção pelo VIH-2 e os receptores das quimiocinas: influência da região V1V2 do gene env, no fenótipo 

de estirpes primárias isoladas de indivíduos assintomáticos. Quirina dos Santos Costa, 2014 103 

 

CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO GENE ENV DE DOIS ISOLADOS PRIMÁRIOS  VIH-2 

CCR5/CXCR4 INDEPENDENTES 

Caracterização molecular do gene env de dois 
isolados primários de VIH-2 CCR5/CXCR4 
independentes 
 

Resumo 
 

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 2 (VIH-2) é caracterizada por 

uma progressão mais lenta para doença e por taxas de transmissão mais baixas. As 

características moleculares directamente envolvidas neste fenótipo in vivo 

continuam ainda por decifrar, e a importância do VIH-2 como modelo para ajudar 

a compreender a patogenicidade da infecção HIV, tem sido frequentemente 

subestimada. 

As etapas iniciais do ciclo replicativo vírico envolve a interacção entre as 

glicoproteínas do invólucro vírico e os receptores celulares: a molécula CD4 e um 

receptor das quimiocinas, usualmente o CCR5 ou o CXCR4. Apesar da importância 

destes dois receptores das quimiocinas na entrada do VIH-1 nas células, foi pelo 

nosso grupo demonstrado que, em certos indivíduos assintomáticos, infectados por 

VIH-2, podem existir populações virais incapazes de usarem quer o CCR5 quer o 

CXCR4. 

O objectivo dos estudos englobados nesta Parte V foi o de investigar quais as 

regiões do gene env que poderiam contribuir para o fenótipo apresentado por 

estes vírus. Da caracterização molecular dos referidos genes, não foi possível 

detectar nenhuma correlação entre a sequência da região variável 3 (V3) e o 

fenótipo apresentado. Inversamente, detectaram-se diferenças assinaláveis nas 

regiões variáveis 1 e 2 (V1/V2) e na região constante 5 (C5) da glicoproteína de 

superfície, incluindo a perda de um sítio potencial de glicosilação. Além disso, na 
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glicoproteína transmembranar detectaram-se assinaturas genéticas peculiares no 

ectodomínio central e na segunda “heptad repeat” (HR2). Algumas destas 

mutações envolvem resíduos altamente conservados que podem afectar a 

conformação e/ou dinâmica das glicoproteínas do invólucro vírico, incluindo a 

associação entre as sub-unidades de superfície e transmembranar e assim afectar a 

dinâmica da entrada do vírus na célula hospedeira. 

In t rodução
 

De acordo com o modelo universalmente aceite, a entrada do VIH na célula 

hospedeira envolve a interacção específica entre o complexo heterotrimérico das 

proteínas do invólucro do virião, constituído pelas glicoproteínas de superfície (SU) e 

transmembranar (TM) e duas proteínas celulares: CD4 e um receptor das 

quimiocinas (co-receptor). 

As alterações conformacionais na glicoproteína SU, induzidas pela ligação SU-CD4, 

provocam a exposição ou formação do local de ligação ao co-receptor (CoR) 

nessa glicoproteína vírica. Após a ligação SU-CoR, ocorrem alterações 

conformacionais subsequentes que expõem a região N-terminal do péptido de 

fusão (presente na TM), permitindo a sua inserção na membrana da célula 

hospedeira (20). Os trímeros da TM sofrem alterações conformacionais adicionais 

onde as regiões N-terminal e C-terminal das “heptad repeats” se juntam formando 

uma estrutura “coiled-coil” formada por seis hélices emparelhadas (18, 71) Esta 

estrutura força a aproximação do invólucro vírico e da membrana celular, 

facilitando a respectiva fusão e a libertação da nucleocápside no citoplasma da 

célula hospedeira. 

Actualmente são conhecidos mais de 20 receptores das quimiocinas que, in vitro, 

têm demonstrado capacidade para funcionar como CoR do VIH-1, VIH-2 e do vírus 

da imunodeficiência dos símios (VIS) (16, 65). No entanto, apesar desta vasta gama 

de possíveis CoR, o CCR5 e o CXCR4 têm sido considerados não só os mais 

importantes como também os únicos determinantes na patogénese do VIH-1 (65, 

75). Estirpes CCR5-dependentes (R5) predominam durante as fases iniciais da 

infecção por VIH-1 e parecem ter um papel relevante no estabelecimento de uma 

nova infecção. De facto, vários estudos têm referido que indivíduos homozigóticos 
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para uma deleção de 32 pares de bases no gene ccr5 (∆32 ccr5), parecem ser 

resistentes à infecção por VIH-1, enquanto que os heterozigóticos para esta deleção 

apresentam uma menor taxa de progressão para doença (revisto em (57)). Em fases 

mais avançadas da infecção e em cerca de 40% dos indivíduos infectados, verifica-

se a predominância de uma população vírica utilizadora do CoR CXCR4 

simultaneamente com o uso do CCR5 (variantes R5/X4) ou em vez do uso deste 

último (variantes X4) (6, 7, 66). O aparecimento e predomínio destas variantes está 

associado a uma depleção mais acentuada dos linfócitos T-CD4+ e uma 

progressão mais rápida para imunodeficiência e SIDA (10, 21, 22, 58). Face ao 

exposto, pode-se afirmar que a estrutura das glicoproteínas do invólucro vírico 

determina os eventos iniciais do ciclo replicativo do VIH-1, a sua transmissão e a 

patogénese dessa infecção. 

Quando comparada com a infecção por VIH-1, a infecção VIH-2 é caracterizada 

por uma menor virulência e, em geral, está associada com uma menor taxa de 

progressão para a imunodeficiência (45, 51). No conjunto de diferenças observáveis 

entre as infecções por VIH-1 e VIH-2, podem ainda incluir-se uma menor virémia 

plasmática e, consequentemente, uma menor taxa de transmissão sexual e vertical. 

Um dos factores que pode contribuir para esta menor virulência, é a forma menos 

eficiente com que o VIH-2 interage com os receptores celulares (3). 

Enquanto que no caso do VIH-1 o CCR5 e o CXCR4 constituem-se como os 

principais CoR, a entrada do VIH-2 na célula é frequentemente caracterizada por 

um espectro de possibilidades de interacção com os receptores celulares bem mais 

diversificada (2, 17, 29, 46), incluindo o uso de CoR raramente utilizados pelo VIH-1. 

Para além disso, algumas estirpes primárias de VIH-2 são capazes de infectar a 

célula hospedeira através de uma via CD4-independente (4, 56), resultante de uma 

interacção directa da glicoproteína SU com o CoR. Para qualquer uma destas 

características, está inerente o envolvimento da estrutura oligomérica das 

glicoproteínas do invólucro vírico, sugerindo que essa estrutura deverá ser mais 

flexível no caso do VIH-2 do que no caso do VIH-1. Esta associação reforça a 

importância de estudos focados nas características moleculares e estruturais do 

gene env do VIH-2, por forma a permitir um conhecimento mais detalhado das 

interacções entre o vírus e as células-alvo. 
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Neste Parte V descreve-se a clonagem e análise da sequência do gene env das 

duas estirpes de VIH-2 obtidas a partir de dois indivíduos assintomáticos, que não 

usam os CoR CCR5 e CXCR4 para infectar as células mononucleadas do sangue 

periférico (CMSP) (2). Desta análise, apresentam-se os resultados que indicam que 

as sequências primárias de aminoácidos das proteínas do invólucro vírico destes 

dois vírus apresentam diferenças muito importantes, particularmente nas regiões 

V1/V2 e C5 da glicoproteína SU. Além destas diferenças, detectaram-se igualmente 

características únicas na sequência de aminoácidos referentes ao ectodomínio 

central e à segunda “heptad repeat” da glicoproteína TM. Algumas destas 

mutações afectam resíduos altamente conservados em todas as sequências 

disponíveis de outros isolados virais, e podem influenciar de uma forma 

determinante a conformação e/ou a dinâmica do complexo glicoproteico do 

invólucro vírico, incluindo a associação entre as sub-unidades SU e TM e os 

processos moleculares que medeiam a fusão e entrada do VIH na célula 

hospedeira. 

 

Mater ia l  e Métodos 
 

Amplificação por PCR e clonagem da região coficante das glicoproteínas do 

invólucro vírico 

O gene env das estirpes HIV-2MIC97 (MIC97) e HIV-2MJC97 (MJC97) foram amplificados 

por reacção em cadeia da polimerase (PCR) de acordo com o descrito 

anteriormente (4), usando 250 ng de DNA cromossomal de CMSP infectadas com 

inóculos de stocks víricos (obtidos após um reduzido numero de passagens para 

minimizar o processo de adaptação a culturas in vitro) de ambas as estirpes. 

Resumidamente, as CMSP (previamente estimuladas com PHA) foram infectadas 

com MIC97 ou MJC97 e mantidas em cultura durante 15 dias. Ao fim desse tempo, 

as células foram lavadas, lisadas e o DNA cromossomal extraído recorrendo a um kit 

comercial (Puregene, Gentra), seguindo as instruções do fabricante. A reacção de 

PCR foi executada usando o Expand Long Template PCR System (Roche). Os primers 

usados foram os seguintes: QSC3 (5’-AGCTAGTGCATGCTTAGTATATTG-3’; forward) e 

QSCBam-R (5’-GGCCCGGAACGCTTCTTGGATCCACTCGC-3’; reverse), localizados 
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nas posições 6729-6752 e 9120-9148, respectivamente (as coordenadas referem-se à 

sequência do HIV-2ALI; número de acesso da sequência GenBank: AF082339). Este 

par de primers permite a amplificação do gene env, desde a região do péptido de 

sinalização até à região localizada 17 pares de base depois (na orientação 5’-3’) 

do local de corte da enzima de restrição BamHI. Os fragmentos amplificados, 

depois de purificados, foram clonados no vector de clonagem pCR3.1 (Invitrogen) e 

usados para transformar células ultracompetentes de E. coli DH5alfa-T1 (Invitrogen). 

O DNA plasmídico de dupla cadeia foi purificado (Endofree Plasmid Maxi kit – 

Qiagen) e sequenciado.

Sequenciação do DNA e análise das sequências obtidas. 

O DNA purificado segundo o protocolo referido acima, foi sequenciado usando o 

BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems) e o ABI PRISM 3100 

Genetic Analyses (Applied Biosystems). Sete clones de cada fragmento amplificado 

foram sequenciados e a partir da respectiva sequência foi construída uma 

sequência de consenso correspondente a cada um dos vírus em estudo. 

As sequências nucleotídicas e aminoacídicas obtidas (esta última derivada da 

anterior), foram alinhadas entre si e com as demais sequências de VIH-2 e VIS 

disponíveis na Los Alamos Sequence Database (página de internet: 

http://www.hiv.lanl.gov). O alinhamento destas várias sequências foi feito usando o 

programa CLUSTALW (69), as respectivas árvores filogenéticas construídas usando o 

programa Mega 4.0 e a matriz de distância genética corrigida pela fórmula de 

Kimura 2-P. A robustez desta análise foi verificada através de 1000 réplicas 

(bootstrap) dos dados da sequência original. As sequências assim editadas foram 

submetidas ao repositório GenBank (números de acesso, AY168925 e EU021092). 

A análise de recombinações foi feita usando o programa Simplot 3.3.2 (43) e a 

definição de potenciais locais de glicosilação foi feita através do programa N-

Glycosite (disponível em http://www.hiv.lanl.gov/content/sequence/GLYCO 

SITE/glycosite.html) ou NetNGlyc 1.0 (disponível em http://www.cbs.dtu.dk/servi 

ces/NetNGlyc). 
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Tabela 7. Perfil de utilização dos co-receptores e referência de acesso GenBank das 
diferentes estirpes de VIH-2 e VIS usadas no alinhamento e análise comparativa das 
respectivas sequências. As referências são relativas à descrição do fenótipo.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*R5- X4-, não utilizador dos co-receptores CCR5 e CXCR4; R5X4, uso de CCR5 e CXCR4; X4, uso do 
CXCR4; R5, uso do CCR5; ND, não determinado. 
 

 

Virus 
Número de acesso 
GenBank Fenótipo* Referências 

MJC97 EU021092 R5- X4- 4 
MIC97 AY168925 R5- X4- 4 
A.CAM6 U05358 ND  
A.MDS Z48731 ND  

A.CAM1 U05359 ND  
A.CAM3 U05355 ND  
A.CAM2CG D00835 ND  
A.FG J03654 ND  

A.ROD M15390 R5X4 16 
A.CBL23 U05352 X4 16 
A.CBL24 U05353 ND  
A.ALI AF082339 R5 56 

A.PEI2 U22047 ND  
A.CAM5 U05357 ND  
A.CBL22 U05351 ND  
A.ISY J04498 R5X4 16 

A.ST M31113 R5 16 
A.CBL21 U05350 ND  
A.CAM4 U05356 ND  
A.GH1 M30895 R5 38 

A.BEN M30502 ND  
A.UC2 U38293 R5X4 16 
A.D194 J04542 ND  
AB.7312A L36874 R5X4 16 

B.EHO U27200 R5X4 16 
B.KR020 AB100245 ND  
B.UC1 L07625 R5 16 

 

B.96200 AF170057 ND  

B.D205 X61240 ND  
SIVsm62B U04983 R5 16 
SIVsm62D U04987 R5 16 
SIVsmm239 M33262 R5 16 

A.P1-1986 DQ213026 R5 63 
A.P1-1991 DQ213027 R5 63 
A.P1-1997 DQ213028 R5X4 63 
A.P2-1994 DQ213029 R5 63 

A.P2-1996 DQ213030 R5 63 
A.P2-1998 DQ213031 R5 63 
A.P2-2002 DQ213032 R5 63 
A.P4-1992 DQ213033 R5 63 

A.P4-2000 DQ213034 X4 63 
A.P4-2001 DQ213035 R5 63 
A.P4-2002 DQ213036 X4 63 
A.P8-1998 DQ213037 X4 63 

A.P8-2001a DQ213038 X4 63 

 

A.P8-2001b DQ213039 X4 63 

A.P8-2002 DQ213040 X4 63 

�
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Os domínios da glicoproteína TM foram definidos recorrendo ao programa Sosui 1.11 

(33), disponível em http://bp.nuap.nagoya-u.ac.jp/sosui/.  As cargas das regiões 

variáveis 1, 2 e 3 (V1, V2 e V3, respectivamente) foram calculadas usando o 

programa ProtMW2 (disponível em Error! Hyperlink reference not valid.). A predição 

da estrutura secundária foi feita usando o programa PSIPRED 

(http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred/) e verificada adicionalmente pelos métodos de 

predição de estruturas proteicas secundárias, HNN e SOPMA (disponíveis em 

http://pbil.ibcp.fr/htm/index.php). 

O perfil de utilização dos CoR das várias estirpes, incluídas na análise das sequências 

está apresentado na Tabela 7. 

 

Resul tados 
 

Análise filogenética 

As regiões codificantes das glicoproteínas do invólucro dos isolados virais 

CCR5/CXCR4-independentes, MIC97 e MJC97, foram clonadas no vector pCR3.1. 

Sete clones de cada um dos envs clonados foram sequenciados, as respectivas 

sequências de consenso construídas e alinhadas com as de outras estirpes de VIH-2 

e VIS encontradas na Los Alamos Sequence Database.  

A relação filogenética de MIC97 e MJC97 com as demais estirpes de VIH-2 e VIS, 

revelou que ambas pertencem ao grupo filogenético A, embora se tenham 

associado muito proximamente e significativamente afastadas das restantes 

sequências de referência usadas (Figura 27). Nenhuma das sequências analisadas 

revelou ser resultante de recombinantes inter-grupos, de acordo com a análise feita 

recorrendo ao programa Simplot 3.5.2 (dados não apresentados). 
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Figura 27. Árvore filogenética das estirpes MIC97 e MJC97. Análise da sequência da região 
V3. 
Por forma a permitir a compreensão dos determinantes do perfil incomum de uso dos CoR 
apresentado pelas duas estirpes em estudo (2), começou-se por fazer a análise das características 
moleculares das respectivas regiões V3. A razão subjacente à primazia dada ao estudo desta região, 
prende-se com a correlação descrita para o VIH-1 entre a sequência da V3 e o uso diferenciado de 
CoR (19, 30, 67).  
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Figura 28. Caracterização da região V3 da glicoproteína SU das estirpes MIC97 e MJC97. 
Alinhamento das sequências de aminoácidos com as várias estirpes de VIH-2 e VIS obtidas da Los 
Alamos Sequence Database. A numeração dos aminoácidos começa no primeiro aminoácido depois 
do péptido de fusão da SU de MIC97 e MJC97. A caixa a ponteado delimita a ansa V3 e os números 
por baixo referem-se à numeração dos aminoácidos iniciada na Cisteína da extremidade N-terminal 
da ansa V3. Os aminoácidos sombreados representam os potenciais locais de glicosilação associados 
à Asparagina. As cargas finais da região V3 de cada vírus estão referidas na coluna à direita das 
sequências. 
 

 

MJC97 (EU021092)       NRTYVYWHGRDNRTIISLNTFNNLTVYCKRPGNKTVQPITLMSGLIFHS--QP-V-NTKPRQAWCWFRGDWQGAMQEV 

MIC97 (AY168925)       ....I....K..........Y....I...................V...--..-I-..R........K.......... 

A.CAM6 (U05358)        ....I..............KYY...LH.........V........V...--..-I-.RR.K......K.Q.RE..E.. 

A.MDS (Z48731)         ....I....K.........ASY..SLH.........V........V...--..-I-.RR........K.N.RR..... 

A.CAM1 (U05359)        ....I...S.S........KYY....H.R.......V........V...--..-I-.RR........K.N.TE..... 

A.CAM3 (U05355)        ....I..............KYY..SLH.........V........V...--..-I-..R........K.K.KE..... 

A.CAM2CG (D00835)      ....I....K.........KHY..SM..R.......V.......QR...--R.II-.KR........K.N.TE..... 

A.FG (J03654)          ....I....K.........N.Y...MH.........L...F...FK...--..VI-.K.........E.Q.KE..... 

A.ROD (M15390)         ....I..............KYY..SLH.......I.KQ.M....HV...HY..-I-.KR........K.K.KD..... 

A.CBL23 (U05352)       ...FI..............KYY...IH.........V........R...--..VI-.KR........K.E.K...... 

A.CBL24 (U05353)       ....I..............KYY...IH.........V........V...--..-I-.NR........K.K.KE..... 

A.ALI (AF082339)       ....I..............KHY...MH.........V............--..-I-.KR........K.E.RK..... 

A.PEI2 (U22047)        ....I...............HY...MH.......S.L....R..RV...--R.II-.ER.K......G...KK..... 

A.CAM5 (U05357)        ....I..NIK....V....SYF...MH.........V........V...--..-I-.KR........K.N.RE..E.. 

A.CBL22 (U05351)       ....M..............KHY...IH.........V.......YK...--R.VL-...........Q.R.KE..... 

A.ISY (J04498)         ....I..............KYY...IL.R..E....V.......RR...--.KII-.K.......R.K.E.RE..... 

A.ST (M31113)          ....I..............K.Y....H.........V........V...--..-I-.RR........K.E.KE..K.. 

A.CBL21 (U05350)       ....I..............KYY...IH.........V.......HR...--R.VI-.R..M......E.K.RE..... 

A.CAM4 (U05356)        ....I....K..........HY..S.H.........V........V...--..-I-.MR........K.E.K...K.. 

A.GH1 (M30895)         ....I..............KYY..SIH.........V........V...--..-I-..R........K.K.RE..... 

A.BEN (M30502)         ....I..............KYY...MR.........L........V...--..-I-..R......R.G.R.RE..... 

A.UC2 (U38293)         ....I..............KHY...MH.........V.......HR...--.AVI-.K.........K.N.K...... 

A.D194 (J04542)        ....I....K.........KYY...MH.........V.......RR...--R.-.Y.K..G......Q.N.IE..R.. 

AB.7312A (L36874)      ....M...SK.........KYY...IH.........V........V...--..-I-.KR........K.E.RE..... 

B.EHO (U27200)         ....I....K.........SYY...MH.......M.V..RTV..IL...--..-I-.KR.K......K.N.TE.I... 

B.KR020 (AB100245)     ....I....KS...V....KKY...IH.R.......V.V.I........--..-I-.QR........G.N.TQ.IK.. 

B.UC1 (L07625)         ....M...SK.........KYY...MH.R.......I...I....N...--..-L-..R........K.N.IE.IR.. 

B.96200 (AF170057)     ....I....K..........YY..SIH.........V...V........--..-I-..R........K.N.TE.IK.. 

B.D205 (X61240)        ....I...EK..........YY..SIH.........V..RTV...L...--..-I-.KR........K.N.TE.IK.. 

SIVsm_62B (U04983)     ....I....KS........KYY...MR.R.......L.V.I....V...--..-I-.ER.K......G.S.KE.I... 

SIV_sm62D (U04987)     ....I....KS........KYY...MR.R.......L.V.I........--.L-I-.ER.K....R.G.S.KE.I... 

SIVsmm239 (M33262)     ....I..............KYY...MK.R.......L.V.I....V...--..-I-.DR.K......G.K.KD.IK.. 

A.P1-1986 (DQ213026)   ....I..............KYY...MH.........V........V...--..-I-..R........K.N.IE..... 

A.P1-1991 (DQ213027)   ....I..............KTY..EMH.........V........V...--..-I-..R........K.N.RE..... 

A.P1-1997 (DQ213028)   ....I..............KYY...MH.........V........V...--..-I-..R........K.N.T...... 

A.P2-1994 (DQ213029)   ....I..............KNFS.EIH.........V........V...--..-I-.KR........K.R.RE..... 

A.P2-1996 (DQ213030)   ....I..............KSYS.KIH.........V........V...--..-I-.NR........K.K.RE..... 

A.P2-1998 (DQ213031)   ....I..............KXYX.KIH.........V............--..-I-..R........E.K.RE..... 

A.P2-2002 (DQ213032)   ....I..............KSYE.MIH.........V............--..-I-.NR........X.K.RE..... 

A.P4-1992 (DQ213033)   ....I..............K.Y...M..........V........V...--..-I-.RR..........R.RE..... 

A.P4-2000 (DQ213034)   ....I..............K.Y..SIF.........V..M....FKH..--..VI-.KR........K.N.TE..... 

A.P4-2001 (DQ213035)   ....I..............K.Y...MF.........L........V...--..-I-.KR........K.N.TE..R.. 

A.P4-2002 (DQ213036)   ....I..............K.Y...MF.........V..M....FKH..--..VI-.K.........K.N.TE..... 

A.P8-1998 (DQ213037)   ....I....X.........KYY...MH.........R....L..RR...--.I-Y-TVN........E.N.TE..... 

A.P8-2001a (DQ213038)  ....I....X.........KYY...MX.........R....L..RR...--.I-Y-TVN........E.N.TE..... 

A.P8-2001b (DQ213039)  ....I..............KYY...M..........R....L..RR...--.I-Y-TVN........E.N.TE..... 

A.P8-2002 (DQ213040)   ....I....X.........KYY...MX.........R....L..RR...--.I-Y-TVN........E.N.TE..... 
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A região V3 de MIC97 e MJC97 possui um total de 34 aminoácidos e uma carga de 

+6. Do alinhamento com as demais sequências de VIH-2 (Figura 28) constata-se 

facilmente que, em ambas, o grau de divergência é muito pequeno e que as duas 

extremidades da ponta da ansa da região V3 são particularmente bem 

conservadas. 

Deste alinhamento é igualmente evidente que a sequência da região V3 das 

diferentes estirpes de VIH-2 incluídas mostram uma variabilidade muito limitada, em 

contraste com o que se observa no VIH-1. Esta observação enfatiza a noção de 

que esta região, no VIH-2, estará provavelmente menos exposta e sob menores 

pressões selectivas do que a região equivalente do VIH-1 (23). 

No entanto, é importante referir a existência de dois “sequons” localizados fora da 

ansa V3 que apresentam uma assinalável divergência relativamente às restantes 

estirpes de VIH-2. Uma localiza-se exactamente antes de um potencial sítio de 

glicosilação: o “sequon” KYY, presente no HIV-2ROD (ROD) e muitas outras estirpes, 

encontra-se substituído por T272F273N274 e T272Y273N274 , no MJC97 e MIC97, 

respectivamente, o qual implica substituição da Lys-272 (presente, como disse na 

larga maioria de estirpes de VIH-2) por Treonina (Figura 28). Neste “sequon” em 

particular é igualmente de notar a presença de Asparagina (Asp-274) por troca 

com a altamente conservada, Tirosina. Apesar de ambos serem aminoácidos não 

carregados, a Asparagina é mais hidrofílica do que a Tirosina e está 

frequentemente envolvida com interacções inter- e intra-cadeias com outros 

aminoácidos ácidos, através de pontes de hidrogénio. 

A substituição de um resíduo carregado positivamente é igualmente observada 

imediatamente antes da Cisteína N-terminal da ansa V3, onde uma Histidina (His-

279) se encontra substituída por Tirosina (Figura 28). De notar que todas as 

sequências analisadas, excepto a do HIV-2ISY, apresentam um aminoácido positivo 

nesta posição e que nenhuma perdeu simultaneamente os dois resíduos carregados 

positivamente no “sequon” K272XXNLXXH279, tal como se verifica em MIC97 e MJC97. 

A outra diferença assinalável está localizada na região a jusante da ansa V3, onde 

o “sequon” G317DWQG321 está ausente em todas as outras sequências de VIH-2 

analisadas. 
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A análise dos locais potenciais de glicosilação associados à Asparagina (N) na 

região V3, revela um padrão previsível de glicosilação para ambos os vírus, similar às 

demais estirpes de VIH-2, independentemente de qual o respectivo perfil de 

utilização dos CoR. Este dado sugere que, tal como no VIH-1, o papel da 

glicosilação ligada a N é variável (41, 49) e dependente da composição global, em 

termos aminoacídicos, da glicoproteína SU do invólucro vírico. 

Análise de outras regiões da glicoproteína SU para além da região V3 

Uma vez que a sequência da ansa V3 não pôde ser associada a nenhuma 

característica molecular que a permitisse associar ao perfil peculiar de uso dos CoR 

apresentado por MIC97 e MJC97, foi alargado a análise a outras regiões fora da já 

referida V3, no sentido de averiguar se nessas se poderão encontrar características 

moleculares que pudessem ser associadas ao fenótipo CCR5/CXCR4-independente 

destas duas estirpes. 

A primeira observação digna de nota é a elevada variabilidade e o alto nível de 

divergência das sequências das regiões V1 e V2, incluindo as apresentadas por 

MIC97 e MJC97, em particular na ansa V1. Estas diferenças envolvem várias 

substituições não-conservativas de aminoácidos e a perda de potenciais locais de 

glicosilação associados à Asparagina (Figura 29). De realçar duas destas 

substituições, localizadas na base da ansa V2 (aminoácidos 132 e 133 na Figura 29), 

que eliminam um ou dois resíduos carregados (dependendo da estirpe), que estão 

presentes em todas as estirpes incluídas no alinhamento, independentemente de 

qual o fenótipo apresentado (R5, X4, R5X4). No entanto, nenhuma destas 

substituições conduz a uma alteração da estrutura secundária desta região, de 

acordo com a análise feita pelo programa PSIPRED (dados não apresentados) 

quando se compara as sequências de MIC97 e MJC97 com HIV-2ROD (R5X4) ou HIV-

2ALI (R5). 
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Figura 29. Caracterização da região V1/V2 da glicoproteína SU das estirpes MIC97 e MJC97. 
A numeração dos aminoácidos começa no primeiro aminoácido depois do péptido de fusão da SU de 
MIC97 e MJC97. As ansas V1 e V2 estão delimitadas pelas duas caixas. Os aminoácidos sombreados 
representam os potenciais locais de glicosilação associados à Asparagina. 

 

Análise da sequência da região codificante da glicoproteína TM 

Tendo em conta que MIC97 e MJC97 apresentam uma marcada redução da 

capacidade replicativa (2), decidiu-se analisar o envolvimento potencial da sub-

unidade TM do invólucro vírico neste fenótipo. Este propósito resulta dos dados 

entretanto publicados (61) e apresentados na Parte IV, os quais revelaram um 

MJC97 (EU021092)       ETSIKPCVKLTPLCIAMSCNKSSETT--------------NTSS-------------------NNTTSI-STTDYSLINESSPCIKTDNCS-GLTGEEMVECQFMMTGLERDKKKSYQETWYSKDVVCEPTNE----------TT------STYKKRCYMKHCNTSIITES 

MIC97 (AY168925)       ..............V........DS.--------------....-------------------T...TV-...E..M........R.....-.....D......N........R...N..............D----------..------...RN....N.....V.... 

A.CAM6_(U05358)        ..............V..N.SR.RPSN--------------S.GN-----VT---TT-----IPST.AAT-T.PGMTV...T...MRA....-..QR........S.A..A...P.Q.N.....Q.....KA.G----------.---------SDQK...N.....V.R.. 

A.MDS_(Z48731)         ..............V..N.SRL.DSA--------------S.RN-----TT---TNXHRSHNH.QSHNH-..KXNTT.S.N....RA....-..EE....K...N....QI....Q.N.....S....GEM.N----------..--------NQS....S.....V.K.. 

A.CAM1_(U05359)        ..............V..K.DGNI---------------------------T---ST-----GNTT.STR-ARITSEE.K.N.S..SA...P-..KE....M...N..........Q.N.....N....K.NGN----------S.--------TNQT...N....TV.... 

A.CAM3_(U05355)        ..............V..K..NTQSSN--------------TATE----------------------SPA-KSMEINE...T...MR.....-..KE....S...N.........RR.T.S...T.....AD.NTSS------KSN--------TS.....N.....V.... 

A.CAM2CG_(D00835)      ..............V..K..I.TSD.--------------TMIR---------------------..TP-..AKEAP.SDN....R.N...-..EE.KI.K.H.N..........Q.N.....S....DNSTDQ---------..--------NETT...N.....V.... 

A.FG_(J03654)          ..............V..N.TRNMT.W--------------T--------G-----------------RT-D.QNITI..DT.-HARA...T-..KE...ID...S........R.Q.T.A........DNNTS--------------------SQSK...N.....V.... 

A.ROD_(M15390)         ..............V..K.SSTESS.G--NNTT----SKSTSTT----------------------.TT-P.DQEQE.S.DT..ARA....-..GE..TIN...N..........Q.N...........TN.-----------S.--------NQTQ...N.....V.... 

A.CBL23_(U05352)       ..............V..R..NTDARN--------------T.T-------------------PTTASPR-TIKPVTE.S.N.S..RAN...-..GE..V.N...N..........Q.N...........GNG---------------------TTDT...N.....V.... 

A.CBL24_(U05353)       ..............V..K..NTAT.PE----------G----------------EA-----QATS..A-ATA.GAME...T...VS.N..T-..GD...IS.E.N....Q.....L.N..........DS.PG---------NS.--------NQS....N.....V.... 

A.ALI_(AF082339)       .................K.SNI.TES--------------T.T----------------------SP.P-GS.LKP.....D....A...PR..GD....N.R.N....Q...P.Q.N............F.T----------..--------NQT....N.....V.... 

A.PEI2_(U22047)        ...V..........VQ.E..ST.TES--------------SN.T-----------------------.E-GS.VPEIL..TTS..TNNS..-D.GS..V.D.R.N....QL..PQQ.S..........DT..-----------G---------TSRK...N.....V.... 

A.CAM5_(U05357)        ...............K.E.K.LGNA.--------------TL.N---------------------K.TT-.S.ANLA.DDNT....N.T.P-..ED.D..T.H.N....AL..P.R.N.....T....DNSTN----------------------QT.........V.R.. 

A.CBL22_(U05351)       ..............V..N.T.TRRNM--------------TIAQ----------------------SIT-T.AKAVV..DTD.....N..T-..GE.DI.N.E.D....V..QS.R.N.....A.....SGTSN---------N.--------NQS....N.....V.KG. 

A.ISY_(J04498)         ..............VT.N..A.T.SA--------------V-A------------------------TT-.PSGPDM..DTD...QLN...-..RE.D......N.....L....Q.S...........SD.-----------S.--------DR.....N.....V.... 

A.ST_(M31113)          ..............V..R..STTAKN--------------T..T----------------------PTT-T..ANTT.G.N.S..R....T-..GE....D...N..........L.N...........SN-----------D.K--------KE.T...N.....V.... 

A.CBL21_(U05350)       ..............VT.N.TTMKNIS--------------T.AR-----P----------------.TG-ISNTE.ILK.N.S..S..T.A-..EQ..T.D...N..........Q.T...........SSTSVTS------K.N--------WTGK...S.....V.... 

A.CAM4_(U05356)        ..............V..K.KRMTGN.--------------T.AT-----T---------------ASTT-LLN.TT.L....T..GAN..T-..EE..LM....N....Q...V.R.N..........DTN.TN------TNK.D--------NQST...N.....V.... 

A.GH1_(M30895)         ..............V.....STTNN.--------------T.TG----------------------S----..GM.E...T..SY-S...T-..GK..I.N...Y..........Q.N...........SN.TK----------D--------G.N....N.....V.... 

A.BEN_(M30502)         ..............V..N.SRVQGN.--------------T.P---------NPRT-----SSST.SRPP-.SAA.I...T.N..ENNT.A-..GY...MQ.E.N.K...Q...RR.KD...LE....DN.----------------------TAGT...R.......K.. 

A.UC2_(U38293)         ..............V..N..PVTGNN--------------TNATAK-------PTA-----ARP---TT-NPSYLTI.....T.VGA...T-..GD.G..N.K.N.....Q..I.G.TD....D....DS..K----------.G--------TNTT...R.....V.K.. 

A.D194_(J04542)        ..............V..N..IT.G..--------------A.--------------------------P-.PPNITI.D.N.T..GDN..T-..GK..V...E.N.....Q...RK.NDA...R....DK.-------------N--------GTGT...R.....V.K.. 

AB.7312A_(L36874)      ..............V.....STTA..--------------TPP.-----------T-----TN.T..TE-P..GGPE...TF..MR....T-..GE....D...N........T.Q.S...........SN.----------ASD--------GRD....N.....V.... 

B.EHO_(U27200)         ..............VT.K...TWSSAS----K------ETT----------------------TSSA.L-RSSTQT.L..D.K..QN.S.A-.IGL...ID...K....K..ES.Q.KD...KQ.L...KGTR-----------S--------NESK..I.T......Q.. 

B.KR020_(AB100245)     ..............VT.N.SNLNT.A------------NTT----------------------TANNIT-ASKNI.ML.GNDS..RD...T-.IEF.N..T.R.N....KV.EP.T.ND...AE..Q.NG-------------------------S..HI.T......Q.. 

B.UC1_(L07625)         ..............V..R..NTGTN.--------------T.KP-----I-------------TTPITT-TKPSEN.L.DT.....N.T.P-.IGL.NT.D.Y.N....R..E..Q.KD...E..LE.NGN-------------S--------TSTI...RT....V.Q.. 

B.96200_(AF170057)     D.........P...V..N.S.NETDQ--------------EGA----------------------KG.V-TP.TGT....TD....NNS.A-..GE.KIMN...N....R..ET.Q.ND....E.LE.TNR-K-----------EQSTNRTGPNTSK..I.T...TV.Q.. 

B.D205_(X61240)        ..............V..N.S.TETNPG----NA----SSTT.T----------------------KPTT-TSRGLKT...TD....N.S.T-..GE..IMQ.N.S....R..EL.Q.KD....E.LE.NN.-R-----------K--------.TS...IRT...T..Q.. 

SIVsm_62B (U04983)     .................R...TETDKWGLTGNAG---TTPT----------------------AT..TT-PRVVENV....N....DNS.A-..EQ.P.IG.K.N....K....IE.N.....R.LI..QSVN-----------E--------SESK...Q.....V.Q.. 

SIV_sm62D (U04987)     .................R...TETDRWGLTGSATIRTPPTS----------------------TT..VA-PSVTEHV....D....NN..A-..EQ.P.IG.K.N....K....IE.N.....R.LI..QSAN-----------E--------SESK...Q.....V.Q.. 

SIVsmm239 (M33262)     ..........S....T.R....ETDRWGLTKSI----TTTA----------------------ST.STT-ASAKVDMV..T.S..AQ...T-..EQ.Q.IS.K.N....K.....E.N.....A.L...QG.N----------.G--------NES....N.....V.Q.. 

A.P1-1986 (DQ213026)   ..............V..E.RSLENA.--------------TP.P----------S----------.---N-SNETKI...TFN..GEN..P-..GN.S..Q.K.N.....Q....G.S.....E....TNK..----------.N--------NAGT...R.....V.K.. 

A.P1-1991 (DQ213027)   ..............V..K.RDLKNA.--------------ESATTTGTSTTTTTQT-----TRSTP--KT-P.TPKI...T.N.TRKNS.P-..GE.N..L.E.N.....Q.R..N.S.....E....TDETN-------NSTGN--------NTST...R.....V.K.. 

A.P1-1997 (DQ213028)   ..............VE.Q.RDVKNA.--------------ENATAP--TTDPSPST-----TRDP.--G--NPNKTV...K....DRNS.P-..EN.D..L.E.N....AQ.R..R.N.....E....ANRTDNRAD---NSTED--------.TST...R.....V.K.. 

A.P2-1994 (DQ213029)   ..............VT...RPLNT..N----TT----RST..TT-P--------TT-----TTAT.XX-XP.GNXTV.S.K.S..RX.B.T-..EE...MS...N.......R..L.N.....R....D.DTNTTT-----NT..--------D.Y....N.....V.... 

A.P2-1996 (DQ213030)   ..............VT...XPLNT..N----TT----MNTT.TT-P--------TT-----TTTA.SP-NM.KNATV.SDT....RA...T-..GE...MS...N.......R..L.N.....R....D.DTNNTT-----NT..--------G.S....S.....V.... 

A.P2-1998 (DQ213031)   ..............VT...KPLNT..N----TT----RST.ATT-T-TSAT---TT-----XTTT.ST-NK.QNATV.TGN.S.AXX...T-..GE...MS...N.......X..L.N..........XTEKGNDATXPGEDX..--------KGST...N.....V.... 

A.P2-2002 (DQ213032)   ..............V....KPXNT.IS----TT----RST.XTX-P-ASTT---TX-----TTAA.ST-NK.ENXTV.DGET..ARXSD.A-.IGE...MD...N..........L.N..........QEN.TTGTNXXGENXX.--------KXSX...N.....V.... 

A.P4-1992 (DQ213033)   ..............V..Q.ANTTTN.--------------T.PT----------------------S.TS.P.TEETV..N.T.VRN.S..-..GD....S...N........I.Q.N............P.----------NVN--------NSSK...S.....V.K.. 

A.P4-2000 (DQ213034)   ..............V..Q.TNTTTN.--------------..IA----------------------NTN-MSLTNTVVD.NTT.ARL...T-..GD....D...N........V.Q.N............S.----------N-K--------NSS....N.....V.R.. 

A.P4-2001 (DQ213035)   ..............V..Q.TNTTTN.--------------S.TA----------------------NTT-M.PKIPD...NTT.ARH....-..GD....S...N........V.Q.N...........TPE------------N--------NRSK...N.....V.R.. 

A.P4-2002 (DQ213036)   ..............V..Q.TNINTS.--------------TANT----------------------NTS-----LTNV..NTT.ARH....-..GD....D...N........V.Q.N...........T.R------------K--------NSS....N.....V.R.. 

A.P8-1998 (DQ213037)   ..............VE.N.TNLPKN.--------------T.P-------------------AP--.TTP-N.RDXEVKGT.N.ARNN..T-..GEAD..Q.T.N.....Q....K..D....E....TNK------------.D--------NTSI...R.....X.K.. 

A.P8-2001a (DQ213038)  ....X.........VE.N.TNLPKN.--------------TN.-----------------------.TTP-.S.DXXVXXXXV.ARBN..T-..XEAD..Q.T.N.....Q....X.XD....E....ANK------------.X--------NFSI...R.....V.K.. 

A.P8-2001b (DQ213039)  ....R.........VE.N.TNLPKN.--------------TN.-----------------------.TTP-.S.DTEVKGT.V.AREN..T-..EEAD..Q.T.N.....Q....K.ND....E....ANK------------.D--------NFSI...R.....V.K.. 

A.P8-2002 (DQ213040)   ....R.........VE.N.TNLPKN.--------------TN.-----------------------.TXPN.XXGTKVKGT.V.AREN..T-..EEAD..Q.T.N.....Q....K.XD....E....ANK------------.D--------NFSI.X.R.....V.K.. 
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MJC97 (EU021092) ETSIKPCVKLTPLCIAMSCNKSSSETT--------------NTSSS-------------------NNTTSI-STTDYSLIINESSPCIKTDNNCS-GLTGEEMVECCCQFMMTGLERDKKKSYQETWYSKDVVCCCEPTNNE----------TT------STYKKRCYMKHCNNTSIITES

MIC97 (AY168925) ..............V........DS.--------------....-------------------T...TV-...E..M........R.....-.....D......N........R...N..............D----------..------...RN....N.....VV....

A.CAM6_(U05358) ..............V..N.SRR.RPSNN--------------S.GNN-----VT----TT-----IPST.AAT-T.PGMTV...T...MMMRA....-..QR........S.A..A...P.Q.N.....Q.....KA.G----------.---------SDQK...N.....VV.R..

A.MDS_(Z48731) ..............V..N.SRRL.DSA--------------S.RNN-----TT----TNXHRSHNH.QSHNNH-..KXNNTT.S.N....RA....-..EE....K...N....QI....Q.N.....S....GEM.N----------..--------NQS....S.....VV.K..

A.CAM1_(U05359) ..............V..KK.DGNNI---------------------------T----ST-----GNTT.STR-ARITSEE.K.N.S..SA...P-..KE....M...N..........Q.N.....N....K.NGN----------S.---------TNQT...N....TVV....

A.CAM3_(U05355) ..............V..KK..NTQSSN--------------TATE----------------------SPA-KSMEINE...T....MMMR.....-..KE....S...N.........RR.T.S...T.....AD.NTSS------KSNN--------TS.....N.....VV....

A.CAM2CG_(D00835) ..............V..KK..I.TSD.--------------TMIR---------------------..TP-..AKEAP.SDN....R.N...-..EE.KI.K.H.N..........Q.N.....S....DNNSTDQ---------..--------NETTT...N.....VV....

A.FG_(J03654) ..............V..N.TRRRNMT.W--------------T--------G-----------------RT-D.QNNITI..DT.-HAAARA...T-..KE...ID...S........R.Q.T.A........DNNNTS--------------------SQSK...N.....VV....

A.ROD_(M15390) ..............V..KK.SSTESS.G--NNTTT----SKSTSTT----------------------.TT-P.DQEQE.S.DT..AAARA....-..GE..TIN...N..........Q.N...........TN.-----------S.---------NQTQQ...N.....VV....

A.CBL23_(U05352) ..............V..RR..NTDARNN--------------T.T-------------------PTTASPR-TIKPVTE.S.N.S..RAN...-..GE..V.N...N..........Q.N...........GNNG---------------------TTDT...N.....VV....

A.CBL24_(U05353) ..............V..KK..NTAT.PE----------G----------------EA-----QATS..A-ATA.GAME...T...VVVS.N..T-..GD...IS.E.N....Q.....L.N..........DS.PG---------NS.--------NQS....N.....VV....

A.ALI_(AF082339) .................KK.SSNI.TES--------------T.T----------------------SP.P-GS.LKP.....DD....A...PR..GD....N.R.N....Q...P.Q.N............F.T----------..--------NQT....N.....VV....

A.PEI2_(U22047) ...V..........VQ.E..ST.TES--------------SSN.T-----------------------.E-GS.VPEIL..TTTS..TNNNS..-D.GS..V.D.R.N....QL..PQQ.S..........DT..-----------G---------TSRK...N.....VV....

A.CAM5_(U05357) ...............K.E.K.LGNA.--------------TL.N---------------------K.TT-.S.ANLA.DDNT....NN.T.P-..ED.D..T.H.N....AL..P.R.N.....T....DNNSTNN----------------------QT.........VV.R..

A.CBL22_(U05351) ..............V..N.T.TRRNNM--------------TIAQ----------------------SIT-T.AKAVV..DTDD.....N..T-..GE.DI.N.E.D....V..QS.R.N.....A.....SGTSN---------N.--------NQS....N.....VV.KG.

A.ISY_(J04498) ..............VT.N..A.T.SA--------------V-A------------------------TT-.PSGPDM..DTDD...QLN...-..RE.D......N.....L....Q.S...........SD.-----------S.--------DR.....N.....VV....

A.ST_(M31113) ..............V..RRR..STTAKNN--------------T..T----------------------PTT-T..ANNTT.G.NN.S..R....T-..GE....D...N..........L.N...........SNN-----------D.KK--------KE.T...N.....VV....

A.CBL21_(U05350) ..............VT.N.TTTMKNIS--------------T.AR-----P----------------.TG-ISNTE.ILK.NN.S..S..T.A-..EQ..T.D...N..........Q.T...........SSTSVTS------K.NN--------WTGK...S.....VV....

A.CAM4_(U05356) ..............V..KK.KRMTGNN.--------------T.AT-----T---------------ASTT-LLNN.TT.LL....T..GAN..T-..EE..LM....N....Q...V.R.N..........DTN.TNN------TTNK.D--------NQSTT...N.....VV....

A.GH1_(M30895) ..............V.....STTNNN.--------------T.TG----------------------S----..GM.E...T..SYYY-S...T-..GK..I.N...Y..........Q.N...........SN.TK----------D--------G.N....N.....VV....

A.BEN_(M30502) ..............V..N.SRRVQGNN.--------------T.P---------NPRT-----SSST.SRPP-.SAA.I...T.N..ENNNT.A-..GY...MQ.E.N.K...Q...RR.KD...LE....DNN.----------------------TAAGT...R.......K..

A.UC2_(U38293) ..............V..N..PVTGNNN--------------TNNATAAK-------PTA-----ARP---TT-NPSYYLTI.....T.VVVGA...T-..GD.G..N.K.N.....Q..I.G.TD....D....DS..K----------.G--------TNTT...R.....VV.K..

A.D194_(J04542) ..............V..N..IT.G..--------------A.--------------------------P-.PPNNITI.D.N.T..GDN..T-..GK..V...E.N.....Q...RK.NDA...R....DK.-------------NN--------GTGT...R.....VV.K..

AB.7312A_(L36874) ..............V.....STTA..--------------TPP.-----------T-----TN.T..TE-P..GGPE...TF..MMMR....T-..GE....D...N........T.Q.S...........SNN.----------ASD--------GRD....N.....VV....

B.EHO_(U27200) ..............VT.KK...TWSSAS----K------ETT----------------------TSSA.L-RSSTQT.L..D.K..QN.S.A-.IGL...ID...K....K..ES.Q.KD...KQ.L...KGTR-----------S--------NESKK..I.T......Q..

B.KR020_(AB100245) ..............VT.N.SNNLLNT.A------------NTT-----------------------TANNNIT--ASKNNI.ML.GNDS..RD...T-.IEF.N..T.R.N....KV.EP.T.ND...AE..Q.NG-------------------------S..HI.T......Q..

B.UC1_(L07625) ..............V..RRR..NTGTN.--------------T.KP-----I-------------TTPITT-TKPSEN.LL.DT.....N.T.P-.IGL.NT.D.Y.N....R..E..Q.KD...E..LE.NGNN-------------S--------TSTI...RT....VV.Q..

B.96200_(AF170057) D.........P...V..N.S.NETDQ--------------EGA----------------------KG.V-TP.TGT....TDD....NNS.A-..GE.KIMN...N....R..ET.Q.ND....E.LE.TNR-K-----------EQSTNRTGGPPNTSKK..I.T...TVV.Q..

B.D205_(X61240) ..............V..N.S.TETNPG----NA----SSTT.T----------------------KPTT-TSRGLKT...TDD....N.S.T-..GE..IMQ.NN.S....R..EL.Q.KD....E.LE.NN.-R-----------K--------.TS...IRT...T..Q..

SIVsm_62B (U04983) .................RRR...TETDKWGLTGNAG---TTPT----------------------AT..TT-PRVVENV....NN....DNS.A-..EQ.P.IG.K.N....K....IE.N.....R.LI..QSVNN-----------E--------SESK...Q.....VV.Q..

SIV_sm62D (U04987) .................RRR...TETDRWGLTGSATIRTPPTS----------------------TT..VA-PSVTEHV....DD....NN..A-..EQ.P.IG.K.N....K....IE.N.....R.LI..QSANN-----------E--------SESK...Q.....VV.Q..

SIVsmm239 (M33262) ..........S....T.RRR....ETDRWGLTKSI----TTTA----------------------ST.STT-ASAKVDMVV..T.S..AQ...T-..EQ.Q.IS.K.N....K.....E.N.....A.L...QG.N----------.G--------NES....N.....VV.Q..

A.P1-1986 (DQ213026) ..............V..E.RSLENA.--------------TP.P----------S----------.---N-SNNETKI...TFFN..GEN..P-..GN.S..Q.K.N.....Q....G.S.....E....TNK..----------.N--------NAGT...R.....VV.K..

A.P1-1991 (DQ213027) ..............V..KK.RDLKNA.--------------ESATTTGTSTTTTTQT-----TRSTP--KT-P.TPKI...T.N.TTRKNS.P-..GE.N..L.E.N.....Q.R..NN.S......E....TTDDEETTNNN-------NSTGGGN--------NTSTT...R.....VV.K..

A.P1-1997 (DQ213028) ..............VE.Q.RDVKNA.--------------EENATAAP--TTDPSPST-----TRDP.--G--NPPNKTVV...K....DRNS.P-..EN.D..L.E.N....AQ.R..R.N.....E....AANRTDNRAD---NSTEED--------.TST...R.....VV.K..

A.P2-1994 (DQ213029) ..............VT...RPLNT..N----TTT----RST..TT-P--------TT-----TTAT.XX-XP.GGNXTVV.S.K.S..RX.B.T-..EE...MS...N.......R..L.N.....R....D.DTNTTTT-----NT..--------D.Y....N.....VV....

A.P2-1996 (DQ213030) ..............VT...XPLNT..N----TTT----MNTT.TT-P--------TT-----TTTA.SP-NM.KKNATVV.SDT....RA...T-..GE...MS...N.......R..L.N.....R....D.DTNNTT-----NT..--------G.S....S.....VV....

A.P2-1998 (DQ213031) ..............VT...KPLNT..N----TTT----RST.ATT-T-TSAT---TT-----XTTT.ST-NK.QQNATVV.TGGN.S.AAAXX...T-..GE...MS...N.......X..L.N..........XTEKGNDATXPGEDX..--------KGST...N.....VV....

A.P2-2002 (DQ213032) ..............V....KPXNT.IS----TT----RST.XTX-P-ASTT---TX-----TTAA.ST-NK.EENXTVV.DGET..AAARXSD.A-.IGE...MD...N..........L.N..........QEN.TTTGTNXXGENXX.--------KXSX...N.....VV....

A.P4-1992 (DQ213033) ..............V..Q.AANTTTN.--------------T.PT----------------------S.TS.P.TEETV..N.T.VVVRRN.S..-..GD....S...N........I.Q.N............P.----------NVNN--------NSSKK...S.....VV.K..

A.P4-2000 (DQ213034) ..............V..Q.TTNTTTN.--------------..IA----------------------NTNN-MSLTNTVVD.NTT.AAARL...T-..GD....D...N........V.Q.N............S.----------N-K--------NSS....N.....VV.R..

A.P4-2001 (DQ213035) ..............V..Q.TTNTTTN.--------------S.TA----------------------NTT--M.PKIPD...NTT.AAARH....-..GD....S...N........V.Q.N...........TPE------------N--------NRSKK...N.....VV.R..

A.P4-2002 (DQ213036) ..............V..Q.TTNINTS.--------------TANT----------------------NTS------LTNV..NTT.AAARH....-..GD....D...N........V.Q.N...........T.R------------K--------NSS....N.....VV.R..

A.P8-1998 (DQ213037) ..............VE.N.TNNLPKNN.--------------T.P-------------------AP--.TTP-N.RDXEVKGT.N.AAARNN..T-..GEAD..Q.T.N.....Q....K..D....E....TNNK------------.D--------NTSII...R.....XX.K..

A.P8-2001a (DQ213038) ....X.........VE.N.TNNLPKNN.--------------TNN.-----------------------.TTP-.S.DXXVXXXXV.AAARBN..T-..XEAD..Q.T.N.....Q....X.XD....E....ANNK------------.X--------NFSII...R.....VV.K..

A.P8-2001b (DQ213039) ....R.........VE.N.TNNLPKNN.--------------TNN.-----------------------.TTP-.S.DTEVKGT.V.AAAREN..T-..EEAD..Q.T.N.....Q....K.ND....E....ANNK------------.D--------NFSII...R.....VV.K..

A.P8-2002 (DQ213040) ....R.........VE.N.TNNLPKNN.--------------TNN.-----------------------.TXPN.XXGTKVKGT.V.AAAREN..T-..EEAD..Q.T.N.....Q....K.XD....E....ANNK------------.D--------NFSII.X.R.....VV.K..
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envolvimento directo da TM na taxa de replicação de vírus quiméricos derivados do 

clone molecular da estirpe HIV-2ROD (pROD10 (54)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Caracterização da glicoproteína transmembranar (TM) das estirpes MIC97 e 
MJC97.
A numeração dos aminoácidos começa no primeiro aminoácido depois do péptido de fusão da SU de 
MIC97 e MJC97. A caixa ponteada delimita o péptido de fusão (FP), enquanto que as “heptad 
regions” 1 (HR1) e 2 (HR2) estão definidas pelas caixas a traço contínuo. Os aminoácidos sublinhados 
referem-se ao domínio transmembranar (TMD). A seta indica a inserção de uma Serina na posição 647 
(a jusante de HR2). Os asteriscos assinalam o motivo GYRPV (aminoácidos 682-686) que tem sido 
associado à actividade “Vpu-like” da glicoproteína TM de VIH-2. As substituições R/K750 → S e D/N/T751 
→ S estão indicadas pelo círculo vermelho enquanto que o “sequon” HGG está assinalado por uma 
caixa vermelha. Os aminoácidos sombreados representam os potenciais locais de glicosilação 
associados à Asparagina. 

A.MJC97 (EU021092)          GVFVLGFLGFLATAGSAMGAASLTLSAQSRTLAAGIVQQQQQLLDVVKRQQEMLRLTVWGTKNLQARVTAIEKYLKDQAQLNSWGCVFRQVCHTTVTWKNDTLTPNWDNMTWQEWEQQVRYLEANISEQLEQAQIQQEKNTYELQKLNSWDIFSNWLDLTSSWVKYI

A.MIC97 (AY168925)          ................................L...................L.................................A.............ES.....E..........I........D.......................V...............

A.CAM6_(U05358)             ...........T...A................L.....................................................A.........P.V..S...D.N.........K.........QS...........M..........V.G..F...-..L..V

A.MDS_(Z48731)              ...........T...A................L.....................................................A.........P.V.SS.E.D.E.........K.........QK..E......Q.M............G..F...-..I...

A.CAM1_(U05359)             ...........T...V...T............L...................L..........................L......A.........P.V..S...D.A.........K.........QS...........M....R.....V.G..F...-..I...

A.CAM3_(U05355)             ................................L................................T....................A.........P.V..S...D.N.........K.H........M...........M............G..F...-..IR..

A.CAM2CG_(D00835)           .A.........T...V...T............L...................L.........I.......................A.........P.A.ES...D.N.........K.........QS..E..L.....M.......N..V.T..F...-..IS..

A.FG_(J03654)               ................................L.....................................................A.......S.P.V......D.N.........K.........QS...........M..........V.T....F.-...R..

A.ROD_(M15390)              ........................V.......L...................L......................Q...R......A.........P.V..S.A.D..........K..........KS...........M............G..F...-......

A.CBL23_(U05352)            ................................L.....................................................A.........P.V......E.N........GKI.D......Q............M..........V.G..F...-..I...

A.CBL24_(U05353)            ...........T...A................L..............................................R......A.........P.V..S.Q.D.N.....Q..H...........L...........M..........V.G..F..A-..I...

A.ALI_(AF082339)            ...................T.A..........L..............................................R......A.........P.V.NS.K.D.........................R...................V.T......-A.....

A.PEI2_(U22047)             ......V....................HPGLYW................................T.........R...R......A.....Y...L.E.NSIV.D.N..........T.D......RS...........M..........V.G..F...-..I...

A.CAM5_(U05357)             .............R..................L..............................................R......A.........P.T..S...D.N........HKI.D......DS...........M..........V....F...-..IR..

A.CBL22_(U05351)            ..M.............................L.....................................................A.........P.V..S...R............I........G............M..........V.G..F...-..I... 

A.ISY_(J04498)              ..L........T...A................FR.........................................A...R......A.........P.V......E.N........HKI.F.......S...........M..........V.G..F...-..I... 

A.ST_(M31113)               ...........T...A................L.....................................................A.........P.V......D.N.........RI.N.......S...........M..........V.G..F...-..I... 

A.CBL21_(U05350)            ..P........T...A................L.....................................................A.........P.V....Q.D.N.....K....I........TS...........M..........V.G..F...-..IR.. 

A.CAM4_(U05356)             ............A..T...T............L..............E................................................P.V..S.....N........LRT...D....QL...........M..........V....F...-..IR.. 

A.GH1_(M30895)              ................................L.....................................................A.........P.V..S.S.D.N........K..........QS...........M..........V.G..F...-..I... 

A.BEN_(M30502)              ....................R...........L...........................................H.........A.........P.V..S.S.D.K........K..........QS..E........M...........LG..F...-...... 

A.UC2_(U38293)              ......L.........................L............I......L.................................T.........P.V..S...R.N........K..........QS..E........M..........V.G..F...-..I... 

A.D194_(J04542)             ...................G............L.....................................................A.........P.V..S...D.N........KR.H.......QS...........M..........V.G..F...-..I... 

AB.7312A_(L36874)           ...........T...A................L.....................................................A.........P.V..S...D.......Q..K.I.D.......S...........M..........V.G..F..A-...... 

B.EHO_(U27200)              ..L.............................L..........V........L.................................A.........P.V.ES.K.D.N.....Q..R...F.D...TKL..E........M.......Q.......F.F.-..MA.. 

B.KR020_(AB100245)          ..P.............................L...................L..........................L......A.........P.P.KNF..........Q..N...F.DE..TKL..V......E.M.K.....Q..V....F.F.-..IA.. 

B.UC1_(L07625)              ..M......L..M.......T...........L...................L............T.............L......A.........P.P.E....D.E.....Q..KR.NF.D...TAL..E......R.M..........V.G..F.F.-..MA.. 

B.96200_(AF170057)          ..M.........M.......T...........L...................L............T.............L......A.........P.P...FK.D.N.....Q..K..NF.D...TAL..E........M............G..F...-..I... 

B.D205_(X61240)             ..M.........M.......T...........L.........PV........L.................................A.........P.P.E......N.....Q..K..HF.D...TAL..E........M.....I....V.G..F...-..I... 

SIVsmm62B (U04983)          ................................L...................L............T....................A.........P.P.E..V...S........R..DF.....TQL..E........M............G..F...-..IR.. 

SIVsmm62D (U04987)          ......................V.........L...................L............T....................A.........P.P.E..V...S........R..DF.....TQL..E........M............G..F...-..IR.. 

SIVsmm239 (M33262)          .........................T......L...................L............T................A...A.........P.P.AS...K.N.E......RK.DF..E..TAL..E........M..........V.G..F..A-..I... 

A.MJC97 (EU021092)          VYIVVAIVALRIVIYIVQMLSRLRKGYRPVFSSPPGYIQQIHIHKDWEQPARGETEEDVGNNGGDRSWPWPIAYTHFLIRQLVRLLTRLYSICSSLLSRTFQILQPVLQNL-------RDWLRAKAAFLQHGGEWI

A.MIC97 (AY168925)          .......I.............................V....................G.......................I.......................I....-------.....L.L..........

A.CAM6_(U05358)             .C..AG.IV......V..............................L....NEG..........Y.........I.....L.I........S.RD....S.LT...I....-------.....LRT....Y.C...

A.MDS_(Z48731)              .....G.IV......V..............................R...D.E.......G.............I.....L.I.......NS.RD....I.LT...IF...-------..Q..LRI....Y.C... 

A.CAM1_(U05359)             .....G.IV.....................................L..L..E.......S.V...F.......I.....L.I.......NS.RD....I.LT...I....-------......ST....Y.C... 

A.CAM3_(U05355)             .....G.IV...A..VI.....F.......................Q...D.E.......I...................L.I.......NS.RD....S.LT...IF...-------.....LRT....Y.RQ.. 

A.CAM2CG_(D00835)           .....G.IV......V.................S............P....SE.......G.........Q.E.I.......I....G..N..RN....I..T...I....-------.....P.V....Y.C... 

A.FG_(J03654)               ..V..G........................................Q.....E.......S.............I.....L.I....G..N..RD....ISP....IF.S.QRALTAI.....L...Y..Y.C... 

A.ROD_(M15390)              .L.I..VI.......V..............................RG...NE.....G.S.....Y.......I.......I..........RD....S.LT..LIY...-------.....LRT....Y.C... 

A.CBL23_(U05352)            ...IIG..V............................L..............E.........V..SLX....R.I....H..I....G..N..RN....ISLT.R..F.S.QRALTAI.....TD..Y..Y.C... 

A.CBL24_(U05353)            ..VIIG.I....IV.V.....................L......RH....D.........D.V.TSL.......I.....L.I...IG..N..RD....SSL....I..S.QRALTAI.....LE..Y..Y.C... 

A.ALI_(AF082339)            ...I.G.........V..............................Q...T.........D.V...L.......L....HL.A...IG.....RD....ISP....IFRS.QRALTTI.....L...Y..Y.C... 

A.PEI2_(U22047)             ..VIIG.I.......V..L...............................D.E..D..A..SI..S........I.......I....G...V.KD....S.PT..LIF.S.QRALTTI.....LTI.Y..Y.C... 

A.CAM5_(U05357)             .F.IIGV........V...................................N....G.G...A..N....Q.R.I.......I....G..NS.RN...KS.LT..LI-----------.....LNT....Y.C... 

A.CBL22_(U05351)            .F..IGV........V.....................V............D.EG......D.A.SS...X..R.I............W...S.RD....S.L...A----I-------.....L...Y..Y.C... 

A.ISY_(J04498)              .M...G.........V..................................D.E........DV.S.......E.I.....L.I.......NS.RD....LYL....----.-------.....L...Y..Y.C... 

A.ST_(M31113)               .....G.IV......V...................A.F........R.....E........SV..NW.....R.I.......I...N...N..RD....S..T..LIS.S.RRALTAV.....FNT.Y..Y..... 

A.CBL21_(U05350)            .....G.I....I..V......F.........P..A.L..V....HRG..PSE.......DSV..S...X....I.....L.I...IG..N..RT.I.KS..T...IS.G.QRALTAI.....PG..Y..Y.C... 

A.CAM4_(U05356)             .....G..V..........I.................L......T.K.............D.V..SL.......L.....L.I........S.RD....S.PT..RA.TAI-------.....L...Y..Y.C... 

A.GH1_(M30895)              .....GVIV...A.....L..................L......T.RG...NEG....DRDDD.YDLX....N.I....HL.T....G..K..RD...TNSPTHRLIS..----LTAI.....L...Y..Y..... 

A.BEN_(M30502)              .H...G.I....A..V..L...F..............L........RG...NEG......GDS.YDL.....N.VQ...HL.T...IG..N..RD...KNSPTRRLIS.S----LTAI.....L...Q..Y.C... 

A.UC2_(U38293)              .....G.I....A..V..L...F..............L......T.RG...NE...G.A.DAS.YDF.....N.IQL..HL.T....G.....RD...ANSPTRRLIS..----LTAI.....L...Y..Y.C... 

A.D194_(J04542)             .....G.IG...A.....L..................L......T.RG...NE.....A.DDS.FGL....LN.IQ...HL.T....G..NS.RG...KNSPTRRLIS.S----LTAI.....L...Y..Y.C...

AB.7312A_(L36874)           .....G.....VI..V...IG...R............F...R....Q....NE....GG..D..Y.....Q.E.I.......RN..IW..DG.RT..LK...T...A..P-----------..LLF.Y..Y.IG.F

B.EHO_(U27200)              L...IG..V...A...I...A..............S.T...P.R..RG...NE....GG...E.Y.....Q.E.I..P....RD..IW...G.RT...K...T......P-----------..LPP.Y.RY.IS.F

B.KR020_(AB100245)          L.VI.GL.V.......L...A..............S.V...P...GQGR..SE....GG.DDEDY.....Q.R.I.......RN..IW..NS.R...LKI..P..L.F.Q-----------..LPL.Y..Y.IG.F

B.UC1_(L07625)              L.V.AGLIV.......M...A..............S.T...P.R.HRG...NE...DEG..E.AY.....Q.E.A.......RN..IW..NG.RN..LK.S.....A..P-----------..LSL.Y..Y.IS.F

B.96200_(AF170057)          L.V.AGLIV....V......AE.............S.T...P.R..RG...NE....GG.SD...S......T.I....HX.I....G..NS.RN.V....LT...LF...-------.....LR..L..Y.C...

B.D205_(X61240)             L...AGL.V....V......A..............S.T...P.R..RG...NE....GG..D.DY.....Q.E.I...L...RN..IW..NG.RT..LK.....HQIST..-------QP-..LPV.Y..Y.IS.F

SIVsmm62B (U04983)          .L..LGV.G......V....A...Q..........A.V...P...GQ.P.TKEGE.GEG.DR..S.....Q.E.I.......I....W.F.S.RDW.L..Y........S.STTLQRV.EVI.IEITY..Y.WRYF

SIVsmm62D (U04987)          .L..LGV.G......V....A...Q..........A.V...P...GR.P.TKEGE.G.G.DR..N.....Q.E.I.......I....W.F.S.RDW.L.SY........S.STTLQRV.EVI.IEITY..Y.WRYF

SIVsmm239 (M33262)          .....GVIL...........AK..Q..........S.F..T..QQ.PAL.T.EGK.R.G.EG..NS....Q.E.I.......I....W.F.N.RT....VY.....I..R.SATLQRI.EV..TELTY..Y.WSYF
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De facto, foi possível demonstrar que a elevada taxa de replicação apresentada 

por ROD é significativamente reduzida quando a região TM é substituída pela 

mesma região proveniente de um vírus com taxa de replicação inferior (MIC97 ou 

MJC97). Isto sugere, como referido na Parte IV, que os eventos do ciclo replicativo 

mediados pela TM também contribuirão para a taxa de replicação reduzida dos 

vírus quiméricos derivados de ROD (ROD-MIC97 e ROD-MJC97). Assim, foi decidido 

investigar se a região codificante da glicoproteína TM de MIC97 e MJC97 poderá 

apresentar alguma característica molecular peculiar que pudesse ser associada à 

menor taxa de replicação apresentada por estes dois vírus.

Tal como se pode observar na Figura 30, os sub-domínios envolvidos nas duas 

principais funções da TM (o péptido de fusão, as duas regiões HR1 e HR2, e a hélice 

transmembranar) estão preservados, apresentando pequenas diferenças em 

ambas estirpes, MIC97 e MJC97. Apesar disso, algumas destas diferenças merecem 

uma abordagem mais pormenorizada. Entre os domínios HR1 e HR2, observam-se 

duas substituições peculiares (P94T e V96K) em ambas as estirpes, as quais alteram o 

“sequon” PWV e TWK, introduzindo um aminoácido com carga positiva (Lisina) 

numa posição onde todas as sequências apresentam quer um aminoácido neutro 

(Valina, Alanina, Treonina ou Prolina) ou, excepcionalmente (na estirpe PEI2), um 

resíduo ácido. Estas substituições situam-se numa posição adjacente à região da TM 

envolvida na formação da ansa delimitada por duas cisteínas no ectodomínio 

desta glicoproteína. 

Uma vez que esta região no VIH-1, e em particular o “sequon” PWV, está envolvida 

na associação TM-SU através da interacção entre as regiões C1 e C5 da 

glicoproteína SU, decidiu-se analisar estas duas regiões conservadas de MIC97 e 

MJC97. Os dados obtidos revelam a presença de substituições não-conservativas 

de aminoácidos na região C5 (Figura 31), onde uma Glicina (Gly-468) foi substituída 

por um aminoácido carregado negativamente (Ácido Aspártico). 
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Figura 31. Caracterização da região C5 da glicoproteína SU das estirpes MIC97 e MJC97. 
A numeração dos aminoácidos começa no primeiro aminoácido depois do péptido de fusão da SU de 
MIC97 e MJC97. Os aminoácidos sublinhados assinalam a substituição G/P468 → D. 
 

Numa região particularmente conservada do domínio HR2, observa-se uma 

substituição (M627T) em ambas as estirpes MIC97 e MJC97 (Figura 30). A troca de 

uma Metionina por uma Treonina é igualmente observada na sequência da estirpe 

MJC97 (EU021092)        RTNITFSAEVAELYRLELGDYKLIEITPIDFAPTPERRYSS-APVRNKR 

MIC97 (AY168925)        .......................V............K....-....... 

A.CAM6 (U05358)         TS........G............V.....G....EQK....-DHG.Q.. 

A.MDS (Z48731)          Q.......D..............V.....G......K....-.HG.H.. 

A.CAM3 (U05355)         Q......................V.....G....S.K....-.HK.HT. 

A.CAM1 (U05359)         E......................V.....G....T.K....-.HG.Q.. 

A.ROD (M15390)          Q......................V.....G....K.K....-.HG.HT. 

A.CAM2CG (D00835)       T.......D..............V.....G....SQK...P-.HG.P.. 

A.FG (J03654)           Q........A.............V.....G....SVK....-.HQ.HT. 

A.CBL23 (U05352)        N.D....................V.....G....A.K....-T.M.... 

A.ST (M31113)           Q........................V...G.....VK....-....... 

A.GM.90.CBL24 (U05353)  Q......................V.....G....S.Q..L.-S.K.... 

A.CBL22 (U05351)        Q......................V.....G....T.K....-T.M.... 

A.ISY (J04498)          .......................V.V...G....A.K....-..G.H.. 

A.ALI (AF082339)        Q......................V.....G....S......-T.R.... 

A.CBL21 (U05350)        Q.D....................V.....G....SVK....-..G.... 

A.GH1 (M30895)          Q........................V...G....R.K....-....... 

A.UC2 (U38293)          Q............................G....S.K....-..A.... 

A.D194 (J04542)         Q........................V...P....K.K....-....... 

A.BEN (M30502)          H............................G....DQ.....-T...... 

A.CAM4 (U05356)         S........................V...G....DQK...P-..T.S.. 

A.CAM5 (U05357)         Q..........D..K........V.....G....S.K....-..G.... 

AB.7312A (L36874)       .........................V...G....S.K....-T.G.H.. 

A.PEI2 (U22047)         Q.S....................V.....G....S.K....-..Q.... 

B.EHO (U27200)          L....V....S...K........V.....G....SIK....-VTP.... 

B.KR020 (AB100245)      .....M....S............V.....G....SVK....-.TP.... 

B.UC1 (L07625)          K....M....G............V.....G....EIK....-TTP.... 

B.96200 (AF170057)      A...SV....S............V.....G....SVK....-EKP.... 

B.D205 (X61240)         T...SV....S............V.....G....DV.....-VKP.... 

B.97227 (AF170052)      TA...M....S............V.....G....DIK....-VTP.... 

SIVsm_62B (U04983)      E....M.................V.....GL...SV...TTTGAS.... 

SIVsm_62D (U04987)      E....M.................V.....GL...SV...TTTGAS.... 

SIVsmm_239239 (M33262)  Q....M.................V.....GL...DVK..TTGGTS.... 

A.P1_1986 (DQ213026)    Q............................G....N.K....-..A.S.. 

A.P1-1991 (DQ213027)    Y............................G....T.K....-..P.... 

A.P1-1997 (DQ213028)    SA...........................G....S.K....-..P.... 

A.P4-1992 (DQ213033)    Q......................V.....G....T.K....-.TR.HT. 

A.P4-2000 (DQ213034)    D......................V.....G....T.K....-TTR.HT. 

A.P4-2002 (DQ213036)    D......................V.....G....T.K....-.IR.HT. 

A.P8-2001b (DQ213039)   Q............................G....K.K....-....... 

A.P2-1994 (DQ213029)    Q.....N..-...............V...G....S.K....-..G.-.. 

A.P1-1996 (DQ213030)    K........................V...G....S.K....-..G.-..
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HIV-2ALI, a qual demonstrou igualmente uma baixa taxa de replicação em CMSP (2, 

61). No entanto este fenótipo é compensado se as células hospedeiras 

apresentarem os receptores celulares em densidades elevadas, como é a situação 

que se verifica nas células GHOST-CD4 CCR5 (4). No final da região HR2, o “sequon” 

GNWF, o qual é encontrado na maioria das sequências de VIH-2 pertencente ao 

grupo A, está substituído pelo “sequon” SNWL. Entre as regiões HR2 e 

transmembranar, verifica-se a inserção de uma Serina na posição 647, criando um 

dubleto SS (também observado nas posições 750 e 751, em substituição do 

“sequon” RD). Pela análise do programa PSIPRED, é expectável que esta inserção 

altere ligeiramente a estrutura secundária da TM nesta região, interrompendo a a 

estrutura típica em hélice-alfa e introduzindo pequenas regiões em folha-beta 

(dados não apresentados). 

Finalmente, e uma vez que a glicoproteína TM de VIH-2 está associada a uma 

actividade “Vpu-like” (1, 14, 37, 59), necessária à produção da progenia vírica, 

favorecendo a libertação das partículas virais recém-formadas (5, 14, 59), foram 

analisados os domínios da TM aos quais tem sido atribuído a referida função: o 

domínio de ancoragem à membrana, a região extracelular e o domínio 

citoplasmático (1, 13, 14, 50, 59). Em nenhum deles foi possível de detectar 

diferenças assinaláveis que pudessem estar relacionadas com a menor taxa de 

replicação observada para MIC97 e MJC97. De realçar a total conservação do 

motivo GYRPV (Figura 30, aminoácidos 682-686), o qual tem sido associado à 

referida actividade “Vpu-like” da glicoproteína TM (1). Convém no entanto realçar 

que ao nível do domínio citoplasmático, se detectou a substituição do "sequon" RD, 

presente na maioria das sequências de VIH-2 (resíduos 750 e 751), por duas Serinas, 

implicando a perda de dois aminoácidos com carga. De igual modo, é de notar a 

substituição do “sequon” altamente conservado YGC, presente no final do domínio 

citoplasmático da TM, pelo "sequon" HGG (aminoácidos 780-782, Figura 30) 

 

Discussão 
 

Os resultados aqui apresentados vêm na sequência de trabalhos iniciais publicados 

e referidos nas Partes II, III e IV. A identificação de vírus (HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97) não 
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utilizadores dos CoR CCR5 e CXCR4 (2), e a construção de um conjunto de vírus 

quiméricos permitindo averiguar as contribuições relativas das várias regiões do 

gene env das duas estirpes referidas (61) levou à necessidade de analisar 

detalhadamente a sequência nucleotídica e aminoacídica das glicoproteínas 

pertencentes ao invólucro dos vírus em estudo. O objectivo era a identificação de 

assinaturas moleculares presentes nessas sequências que pudessem ser associadas 

ao respectivo fenótipo vírico. Este fenótipo, recorde-se, engloba não só a não 

utilização dos CoR CCR5 e CXCR4, mas também uma baixa replicação em CMSP, 

identificada quer no estudo inicial de caracterização (2) quer nos estudos feitos 

posteriormente usando vírus quiméricos ROD-MIC97 e ROD-MJC97, conforme o 

exposto na Parte IV e publicado (61). 

Uma vez que no VIH-1 o uso dos CoR é determinado principalmente pela região V3 

da glicoproteína de superfície (SU), o primeiro passo foi examinar a sequência 

primária dessa região das duas estirpes e compará-la às demais estirpes de VIH-2. A 

região V3 de MIC97 e MJC97 apresenta uma carga de +6. No VIH-1, uma carga de 

+5 ou menos é indicadora do uso de CCR5, enquanto que uma carga igual ou 

maior a +6 indica o uso de CXCR4 ou de ambos, CCR5 e CXCR4 (15, 25). No VIH-2, a 

porção C-terminal da ansa da região V3 (correspondente à sequência entre os 

aminoácidos 18 e 36), tem sido referida como estando directamente envolvida no 

CoR usado (38). Os escassos estudos abordando o envolvimento da região V3 no 

uso dos CoR por parte de estirpes de VIH-2, indicam que uma carga igual ou menor 

que +6 está associada com o uso do CCR5, enquanto que estirpes possuindo uma 

carga na região V3 acima de +7 irão preferencialmente usar o CXCR4 como CoR 

(38, 63). O uso deste CoR tem sido igualmente associado à presença de 

aminoácidos carregados positivamente (Arginina ou Lisina) na posição 19 

(relativamente à sequência da ansa da região V3), enquanto que os vírus R5 

apresentam nesta posição aminoácidos neutros (Valina ou Isoleucina). Para além 

destas “regras”, a ausência de aminoácidos com carga positiva nas posições 11 e 

25 é igualmente preditivo de um fenótipo R5 (24, 34). Após a análise da sequência 

da ansa V3 de MIC97 e MJC97 e aplicando o conjunto de regras citadas 

anteriormente, deveria ser assumido, embora erradamente (2, 61), que ambos 

deveriam usar eficientemente o CoR CCR5. Esta discrepância entre os dados 

fenotípicos e as assinaturas genéticas restritas à ansa V3, vem sublinhar a noção de 
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que, para além da região V3, outras regiões das glicoproteínas do invólucro vírico 

estão directa ou indirectamente envolvidas na interacção com os receptores 

celulares, mais concretamente com o CoR (36, 40, 53, 60, 62, 72). Confirmando esta 

noção é importante referir os dados obtidos a partir de um estudo usando vírus 

híbridos SIVmac/VIH-1 o qual veio provar que a ansa V3 é a região determinante do 

uso do CoR CXCR4, enquanto que a região V1-V2 será mais importante para a 

interacção com outros CoR que não o CXCR4 (35).  

No contexto do VIH-2, a correlação entre a sequência da ansa V3 e o fenótipo 

vírico no que concerne ao uso dos CoR, é ainda mais difícil de estabelecer. Têm 

sido descritos um conjunto de resultados contraditórios sobre o impacto da 

sequência da região V3 na “escolha” do CoR usado por uma determinada estirpe 

de VIH-2 (39, 42, 63). Este facto vem de algum modo suportar o modelo no qual a 

interacção de diferentes sub-unidades, quer dentro das glicoproteínas do invólucro 

vírico, quer entre estas e os receptores celulares, são no VIH-2, mais do que no VIH-1, 

dependentes do tipo de célula hospedeira e/ou da estirpe em estudo. 

Em claro contraste com o verificado para a região V3, as regiões V1 e V2 (incluindo 

as dos vírus MIC97 e MJC97), apresentam um elevado grau de divergência, 

particularmente evidente na altamente variável ansa V1, e que incluem a perda de 

um local de potencial glicosilação. No VIH-1, análises genéticas usando 

mutagénese dirigida, revelaram que a composição em hidratos de carbono 

envolvidos nos processos de glicosilação das regiões V1, V2 e V3, influenciam 

directamente a capacidade das glicoproteínas do invólucro vírico em mediarem a 

fusão vírus-célula. Este facto derivará provavelmente das diferenças estruturais 

introduzidas nos locais de ligação ao CD4 e ao CoR dessas estirpes mutagenizadas, 

que poderão impedir a ligação aos receptores presentes na célula hospedeira (52). 

De extraordinária relevância no trabalho recém-citado é o facto de um dos 

mutantes no qual foi removido o sítio de N-glicosilação situado entre as regiões V1 e 

V2, ter perdido completamente a capacidade de usar os CoR CCR5 e CXCR4 num 

ensaio de fusão membranar. Nesta fase da apresentação do trabalho, e sem 

querer avançar para resultados apresentados na Parte VI, é de relevar a 

similaridade entre os resultados apresentados nesta Parte V, os fenótipos dos vírus 

em estudo e os dados já publicados (apesar de serem do VIH-1). Obviamente que 

esta região será um alvo muito atraente e promissor para ensaios de mutagénese 
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dirigida na perspectiva de averiguar a sua real contribuição para o perfil 

CCR5/CXCR4-independente apresentado por MIC97 e MJC97. 

Da análise das sequências da região V1/V2 foi também possível identificar duas 

substituições não-conservativas de aminoácidos, localizadas na base da ansa V2, as 

quais implicam a eliminação de um ou dois resíduos carregados presentes em todas 

as restantes estirpes de VIH-2, independentemente de terem um fenótipo R5, X4 ou 

R5/X4. Os escassos dados disponíveis indicam que esta região é altamente variável 

e aparentemente oculta (quer por glicosilação, quer por sequestração) na estrutura 

terciária do complexo oligomérico das glicoproteínas do invólucro vírico, tal como o 

sugerido pelo mapeamento dos epitopos da glicoproteína SU da estirpe HIV-2ROD 

(47). A importância da região V1/V2 na interacção com os receptores celulares não 

está ainda inequivocamente estabelecida. Todavia, a densidade de resíduos de 

carga positiva nesta região, independentemente de qual o CoR usado pela estirpe 

em análise, é de assinalar. Além disso, foi sugerido que as substituições de 

aminoácidos nesta região podem ser dramáticas, resultando em distorções locais 

que podem influenciar a conformação da região V2 e a exposição da extremidade 

da ansa V2 (47). Esta extremidade é particularmente conservada nas diferentes 

estirpes de VIH-2 o que pode sugerir que, tal como no VIH-1 (48), ela seja 

funcionalmente importante. 

Dos resultados relativos à caracterização inicial de MIC97 e MJC97, sobressaía o 

facto de ambas as estirpes apresentarem uma taxa de replicação 

significativamente mais baixa (2) e que a glicoproteína TM contribuiria para essa 

menor capacidade replicativa (61). No entanto, os resultados apresentados nesta 

Parte V demonstram que os sub-domínios da TM envolvidos nas principais funções 

desta glicoproteína (nomeadamente o péptido de fusão, as duas regiões "heptad-

repeats" e a região transmembranar) estão preservadas em ambos os vírus. Apesar 

disso, algumas alterações “minor” são de referir e de discutir mais 

aprofundadamente. Na região central do ectodomínio, duas substituições alteram 

o “sequon” PWV para TWK e introduzem um aminoácido carregado positivamente 

(Lisina) numa posição onde todas as outras sequências possuem quer um 

aminoácido neutro (Valina, Alanina, Tronina ou Prolina), quer excepcionalmente um 

resíduo acídico. Esta região central, altamente conservada entre as diferentes 

estirpes de HIV, actua supostamente como uma espécie de dobradiça durante a 
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formação da estrutura em forma de gancho de cabelo necessária para o processo 

de fusão e na interacção entre as glicoproteínas TM e SU no contexto do complexo 

nativo do invólucro vírico (9, 32, 73). Particularmente importante é o facto de, no 

VIH-1, o resíduo de Prolina do “sequon” PWV estar envolvido na associação TM-SU, 

tal como revelado por ensaios de mutagénese nas regiões C1 e C5 da 

glicoproteína SU (9). No VIH-2 a identificação de quais os resíduos de aminoácidos 

envolvidos na interacção TM-SU ainda não foi feita. Apesar disso, parece razoável 

inferir que substituições de aminoácidos nesta região, e/ou em regiões adjacentes, 

tal como as aqui reportadas relativas a MIC97 e MJC97, possam afectar a 

conformação e/ou a dinâmica do complexo glicoproteico que constitui o invólucro 

vírico, tal como já demonstrado no VIH-1 (32, 55). 

Uma característica intrínseca às glicoproteínas do invólucro dos Lentivirus é o 

tamanho anormalmente longo do seu domínio citoplasmático (DC). Com a 

excepção do vírus da imunodeficiência dos felinos (FIV), o DC dos Lentivirus tem 

mais de 120 resíduos de aminoácidos de extensão, enquanto que os DC dos 

restantes retrovírus têm normalmente entre 20 a 40 aminoácidos. Este facto sugere 

que o DC poderá desempenhar um qualquer papel importante e único no ciclo 

replicativo dos vírus pertencentes ao género Lentivirus. De acordo com esta 

hipótese, tem sido descrita a ligação de várias proteínas celulares ao DC da 

glicoproteína TM  do VIH-1 (8, 11, 12, 27, 68, 74), embora o papel desta ligação no 

ciclo replicativo vírico ainda careça de uma completa elucidação. 

No VIH-2, a glicoproteína TM tem sido associada a uma actividade “Vpu-like”, 

colmatando a ausência da região codificante para a proteína Vpu (só existente no 

VIH-1 e nas estirpes de VIS com ele mais aparentadas), e possibilitando o incremento 

do processo de gemulação e de libertação das partículas virais recém-formadas (1, 

14, 37, 59). Apesar de não ter sido possível a detecção de nenhuma alteração 

“major” nas regiões da TM directamente envolvidas nesta actividade "Vpu-like", 

nomeadamente no domínio de ancoragem à membrana e na região extracelular, 

foi possível identificar duas substituições peculiares no DC da TM de MIC97 e MJC97. 

Em ambos os casos estas substituições conduzem a alterações nas propriedades 

físicas dos “sequons” envolvidos (perda ou introdução de resíduos com carga) que 

poderão alterar a forma como o DC interage com outras proteínas virais e celulares. 
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A análise das regiões conservadas C1 e C5 de MIC97 e MJC97 revelou a presença 

de substituições não-conservativas na região C5, onde uma Glicina aparece 

substituída por Ácido Aspártico. A influência desta substituição na forma como TM e 

SU interagem é desconhecida. No entanto, e assumindo os resultados observados 

usando o VIH-1 como modelo (32, 44), os resíduos altamente conservados Leu-567, 

Trp-570 e Gly-571 da glicoproteína TM, parecem interagir com resíduos presentes na 

região C1 ou C5, igualmente conservados e predominantemente hidrofóbicos, tais 

como Ile-464 e Gly-468, observados também no VIH-2. A troca de Gly-468 por Ácido 

Aspártico, detectada nas sequências de MIC97 e MJC97, deverá influenciar a 

estabilidade do complexo SU-TM. Esta possível instabilidade poderá ajudar a 

explicar algumas das características fenotípicas de ambos os vírus, uma vez que 

esta região é crucial no contacto SU-TM e poderá ligar as alterações 

conformacionais verificada na SU após ligação ao CD4 e à molécula do CoR, à 

activação da TM, necessária para a exposição do péptido de fusão e ao processo 

de fusão vírus-célula hospedeira.  

A partir da análise das sequências da TM de MIC97 e MJC97, foi igualmente possível 

de detectar a inserção de um resíduo de Serina (S647) na região entre a HR2 e a 

região transmembranar, criando um motivo SS. As possíveis implicações destas 

alterações são difíceis de antecipar. Apesar disso, esta região está directamente 

envolvida na formação do complexo hélice-gancho de cabelo necessário para a 

aproximação das duas estruturas envolvidas na fusão: o invólucro vírico e a 

membrana da célula hospedeira. Devido a esta intervenção fundamental, a 

estabilidade conformacional da região fusogénica da TM é determinante nos 

processos de fusão das glicoproteínas do invólucro vírico (31). Esta estabilidade está 

directamente dependente das interacções hidrofóbicas envolvendo o 

empacotamento das cadeias laterais não-polares presentes nesta região (26, 28, 64, 

70). A introdução de um aminoácido polar hidrofílico e a previsível alteração da 

estrutura secundária deste domínio, vai provavelmente diminuir a estabilidade da 

TM e, por isso, a actividade fusogénica do complexo glicoproteico do invólucro 

vírico. 

Em conclusão, os resultados deste estudo e englobados nesta Parte V, mostram que 

as sequências aminoacídicas das estirpes HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97 apresentam 

diferenças que podem ser determinantes na explicação do fenótipo destas duas 
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estirpes. De ressalvar, no entanto, que as diferentes actividades das glicoproteínas 

do invólucro do HIV, durante o ciclo replicativo, são determinadas pelas respectivas 

estruturas secundárias e terciárias e resultam de diferentes e complexas interacções 

de várias regiões dessas glicoproteínas nativas. Para averiguar a importância das 

alterações, aqui observadas na estrutura primária das proteínas constituintes do 

invólucro vírico, torna-se obviamente necessário estudos in vitro envolvendo uma 

análise por mutagénese dirigida aos motivos/regiões aqui identificados como mais 

promissores para explicar os determinantes moleculares do fenótipo observado 

nestas duas estirpes.
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PARTE VI – IDENTIFICAÇÃO DO CO-RECEPTOR UTILIZADO PARA A ENTRADA E QUAIS OS 

AMINOÁCIDOS DA REGIÃO V1/V2 DO GENE ENV ENVOLVIDOS NA ENTRADA INDEPENDENTE 

DOS CO-RECEPTORES CCR5 E CCR5/CXCR4 

Identificação do co-receptor para a entrada e 
quais os aminoácidos da região V1/V2 do 
gene env envolvidos na entrada independente 
dos co-receptores CCR5 e CCR5/CXCR4 
 

In t rodução 
 

As glicoproteínas de superfície (SU) do invólucro do VIH são responsáveis pelas 

interacções moleculares iniciais entre o vírus e os receptores presentes na 

membrana celular. Para que a entrada do VIH ocorra, é necessária a presença de 

uma molécula CD4 (14) e de um receptor adicional (co-receptor) identificado 

como pertencente à família dos receptores das quimiocinas. Desta interacção 

sequencial da SU com os receptores, acontece a exposição de uma região 

hidrophobica, na glicoproteína transmembranar (TM), também denominada de 

péptido de fusão, que conduz à fusão do invólucro vírico com a membrana celular 

(14, 19). Actualmente estão descritas 23 moléculas celulares capazes de 

funcionarem como co-receptores do VIH in vitro (9) - CCR1, CCR2b, CCR3, CCR4, 

CCR5, CCR8, CCR9, CCR10, CXCR2, CXCR4, CXCR5, CXCR6, CX3CR1, XCR1, FPRL1, 

GPR1, GPR15, APJ, ChemR23, CXCR7/RDC1, D6, BLTR e US28 (3, 9, 13, 18, 22, 25, 35, 

39, 49, 52, 63, 64, 75, 77). Apesar da variedade de potenciais co-receptores, apenas 

o CCR5 e o CXCR4 têm sido considerados como os principais e, aparentemente, 

são os únicos relevantes neste complexo mecanismo de entrada e na patogénese 

da infecção pelo VIH-1 (65, 78). Na verdade, vários relatórios corroboram a ideia de 

que o CCR5 é importante nas primeiras fases da infecção por VIH-1 (45, 78) (17, 42, 

47, 58). Apesar disso, outros co-receptores alternativos poderão ter um papel 

importante na infecção e colonização de determinados compartimentos/células. 
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Um desses exemplos é o co-receptor CCR8, o qual tem sido descrito como um 

possível co-receptor utilizado por algumas estirpes de VIH e VIS (13, 30, 32, 39, 40, 50, 

56, 63, 67, 73, 75). Devido ao seu padrão de expressão, particularmente em linfócitos 

T activados, monócitos e timócitos, o CCR8 poderá potencialmente ter um papel 

relevante na infecção e na patogénese do VIH dado que pode servir como um co-

receptor alternativo (15) relevante in vivo. 

Várias equipas de investigação, incluindo a nossa, forneceram evidências 

experimentais de que, in vitro, o VIH-1 e VIH-2 podem utilizar receptores celulares de 

formas distintas: nomeadamente, a utilização mais promíscua de co-receptores 

pelo VIH-2 (27, 43, 46, 51), a identificação mais frequente de isolados VIH-2 CD4-

independentes (4, 40, 54, 74) ou CCR5/CXCR4-independentes (3, 69). Todas estas 

características sugerem que a glicoproteína do invólucro do VIH-2 tem uma 

conformação mais relaxada permitindo dessa forma uma interacção particular 

(embora provavelmente menos eficiente) com os receptores celulares.  

Para o VIH-1, os determinantes moleculares que regulam a utilização de um 

qualquer co-receptor estão localizados principalmente na terceira região variável 

(V3) da glicoproteína SU (12, 28, 29, 31, 68). No subtipo B do VIH-1, os aminoácidos 

carregados positivamente nas posições 11, 25 e/ou 24 (região V3), uma carga 

global acima de 6 da região V3 e, a perda de um sítio de glicosilação na região de 

V3 são consistentemente associados ao uso do CXCR4 (11, 23, 53).  

Além disso, a região V3 conjuntamente com as regiões variáveis 1 e 2 (V1/V2) têm 

sido descritas como intervenientes importantes na escolha do co-receptor (38, 48, 

76). 

Os estudos estruturais e funcionais das glicoproteínas do invólucro do VIH-2 são 

muito mais escassos e até, em alguns aspectos, contraditórios: uns reivindicam uma 

associação entre sequência da V3 loop e o uso do CCR5 ou CXCR4 (1, 33, 62, 72), 

enquanto que outros autores não encontraram uma assinatura genética no uso de 

co-receptores (36, 51, 61). Em particular, uma carga global superior a +6  e a 

presença de mutações nos aminoácidos 18 e 19, parecem ditar a capacidade de 

usar isoladamente o CXCR4 ou em simultâneo com o CCR5 (33, 72). 
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Durante um rastreio de isolados primários de VIH-2, no que diz respeito à utilização 

dos co-receptores, foram identificadas duas estirpes, obtidas a partir de indivíduos 

assintomáticos (HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97) que entram nas células-alvo, 

independentemente da presença dos co-receptores CCR5 ou CXCR4 (HIV-2MIC97 

and HIV-2MJC97) (3). 

Partindo dos dois isolados VIH-2 estudados nesta tese (HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97), 

caracterizados como CCR5/CXCR4 independentes, pretendeu-se nesta fase 

identificar qual ou quais as moléculas utilizadas para entrar nas células alvo e, quais 

são os determinantes moleculares subjacentes a esse fenótipo. Nesta Parte VI da 

tese fornecem-se evidências de que o CCR8 é o receptor celular usado como co-

receptor por estas estirpes específicas. Mostra-se igualmente que os determinantes 

moleculares deste fenótipo estão localizados na região V1/V2 da glicoproteína de 

superfície do invólucro vírico. Mais especificamente, Identificam-se os aminoácidos 

das regiões variáveis 1 e 2 (V1/V2) do gene env que contribuem/codificam para a 

independência da utilização dos receptores das quimiocinas mais comuns, CCR5 e 

CXCR4. 

Mater ia l  e Métodos 
 

Células 

As células mononucleadas do sangue periférico (CMSP) de dadores não infectados 

por VIH, com genótipo normal no locus ccr5 (wtccr5) ou apresentando uma 

delecção de 32 pares de bases no referido gene (Δ32/Δ32ccr5), foram isoladas por 

gradiente de Ficoll-Paque® PLUS (GE Healthcare) e estimuladas durante três dias em 

meio RPMI 1640 (Invitrogen™) contendo 10% (v/v) de soro bovino fetal 

descomplementado (SBF, Gibco®), 2 mM de L-Glutamina (Gibco®), 50 µg/mL de 

gentamicina (Gibco®), 2,5 µg/mL de anfotericina B (Gibco®) – meio RPMI N – ao 

qual se juntou 3 µg/mL de fitohemaglutinina (PHA, Sigma-Aldrich®). Ao fim desse 

tempo as células foram mantidas em meio RPMI N, adicionado de 20 U/mL 

Interleucina-2 humana (IL-2, Roche®) e 2 µg/mL de Polibrene (Sigma-Aldrich®)  – 

meio RPMI C – durante pelo menos três dias antes da sua utilização. As CMSP 
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utilizadas foram obtidas a partir dos mesmos dadores para evitar variações devidas 

a diferentes susceptibilidades à infecção, como descrito (59). 

Para caracterizar o perfil de utilização dos co-receptores por estes vírus, usou-se 

como modelo de infecção a linha celular GHOST (osteosarcoma humano) que foi 

cultivada em placas de 24 cúpulas, com meio Dulbecco's (DMEM, Gibco®) 

adicionado de 10% (v/v) SBF, 1 mM de piruvato de sódio (Gibco), 500 µg/mL de 

G418 (Gibco®), 100 µg/mL de higromicina (Roche®), 2 mM de L-glutamina, 2,5 

µg/mL de anfotericina B e 50 µg/mL de gentamicina. As linhas celulares derivadas 

das células GHOST, expressando vários receptores das quimiocinas (CCR1, CCR2b, 

CCR3, CCR5, CXCR4, CXCR6, GPR15 e CCR8), foram cultivadas no mesmo meio 

descrito anteriormente, contendo 1 µg/mL de puromicina, numa concentração 

celular de 1.5X105 células por cúpula. 

As CMSP (wtccr5 ou Δ32/Δ32ccr5) desprovidas de linfócitos CD8+ foram obtidas a 

partir das CMSP originais por depleção dos linfócitos CD8 pelo método de 

separação imunomagnético usando esferas de poliestireno magnetizadas 

revestidas com anticorpo monoclonal dirigido contra o antigénio CD8 (Dynabeads® 

M-450 CD8, Dynal) de acordo com as instruções do fabricante. 

Os macrófagos derivados dos monócitos (MDM) foram obtidos a partir das CMSP 

pela técnica de aderência ao plástico conforme técnica descrita (24). Após 

isolamento, os MDM foram cultivados em meio RPMI 1640 adicionado de 20% de SBF 

e antibióticos durante um período de sete dias antes de serem utilizados. 

As células 293T (Células de Rim Humano, transformadas com Adenovírus do Tipo 5) 

foram cultivadas em meio DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle medium) 

suplementado com 15% SBF (v/v), 50 µg/mL de gentamicina e 2,5 µg/mL de 

anfotericina-B, com a particularidade de o meio de cultura ser mudado de dois em 

dois dias.  

Vírus  

As estirpes primárias de VIH-2 utilizadas neste trabalho foram obtidas a partir das 

CMSP dos indivíduos infectados por co-cultura com CMSP de dadores não 

infectados pelo VIH. O perfil de utilização dos diferentes receptores das quimiocinas 

foi descrito anteriormente para as estirpes HIV-2ALI, HIV-2TER e HIV-2SAB utilizadas em 
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algumas experiências como controlos (54). A estirpe HIV-1JRCSF é uma estirpe primária 

de VIH-1 utilizadora do co-receptor CCR5 (66). 

Ensaios de infecciosidade 

Na caracterização do perfil de utilização dos co-receptores foram utilizadas as 

linhas celulares GHOST-CD4+ expressando os diferentes receptores das quimiocinas 

(CCR5, CXCR4 e CCR8). Com esse objectivo as células, passadas um dia antes a 

uma densidade de 1.5x105 células por cúpula (placas de 24 cúpulas - BD Falcon™), 

foram inoculadas com quantidades iguais de vírus (1ng de TR), num volume final de 

100 µL na presença de 10 µg/mL de polibrene (Polybrene®, Sigma-Aldrich®, MO, 

EUA). Após adsorção (3 horas a 37ºC), o inóculo foi retirado, as células foram 

lavadas três vezes com PBS e mantidas em cultura em meio adequado (500 µL por 

cúpula). No estudo da capacidade replicativa dos quiméricos ΔV1/V2 em CMSP 

usou-se uma metodologia idêntica à referida.  

Monitorização da replicação vírica 

Em todos os ensaios (excepto quando mencionado o contrário), a replicação vírica 

foi monitorizada pela actividade da transcriptase reversa (TR) nos sobrenadantes 

das culturas infectadas, por uma técnica imunoenzimática, de acordo com as 

instruções do fabricante (Lenti-RT kit, Caviditech®, Uppsala, Sweden), ou por meio 

da detecção de Ag p24 (Vironostika HIV-1 Antigen; bioMérieux®, Marcy l'Etoile, 

França) nos sobrenadantes, cada 3 dias, durante 21 dias. A viabilidade celular 

usada em algumas experiências foi determinada por quantificação das células 

vivas após coloração com azul tripano. O período de tempo variou de ensaio para 

ensaio, até ao máximo de 21 dias. 

Susceptibilidade aos inibidores dos co-receptores CCR5, CXCR4 e CCR8 

Para a confirmação da utilização do correceptor alternativo CCR8, foram 

realizados ensaios de susceptibilidade à infecção na presença de inibidores ou 

ligandos naturais dos co-receptores CCR5, CXCR4 e CCR8. 

As moléculas inibidoras TAK-779 (5) e AMD3100 (20) específicas para os co-

receptores CCR5 e CXCR4, respectivamente, foram obtidos através do AIDS 

Research and Reference Reagent Program do National Institute of Health, (NIAID, 
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NIH). A quimiocina I-309, ligando natural do CCR8 (55, 71), foi adquirida através da 

R&D Systems (Minneapolis, MN).  

A susceptibilidade dos vírus a estes diferentes inibidores foi realizada em linhas 

celulares GHOST-CD4/CCR8+ ou CMSP e baseou-se na inibição da produção vírica, 

tal como descrito (3). As células GHOST-CD4/CCR8+ foram cultivadas numa 

densidade de 1.5x105 células por cúpula em placas de 24 poços e ficaram a aderir 

durante a noite. As células foram incubadas durante 1 hora a 37ºC, com 

concentrações de bloqueio de cada inibidor: 100 ng/ml de I-309 (30), 100 nM de 

TAK-779 e 1,2 µM de AMD3100 (7). Os vírus foram então adicionados, como descrito 

nos ensaios de infecciosidade e, incubadas durante quatro horas em meio de 

cultura apropriado contendo o inibidor respectivo. As células foram lavadas com 

PBS para remover as partículas víricas que não ficaram adsorvidas e cultivadas em 

meio apropriado contendo a concentração desejada de cada inibidor. 

Alternativamente, estes ensaios de inibição foram também realizados usando 

CMSPs desprovidas de CD8, como células-alvo, que foram obtidos a partir de CMSP 

após remoção de células CD8+, utilizando esferas magnéticas revestidas com 

anticorpo anti-CD8 Dynabeads® M-450 CD8, Dynal, InvitrogenTM, Paisley, UK), de 

acordo com as instruções do fabricante.  

A produção de vírus foi avaliada pela actividade de TR no sobrenadante da 

cultura, 7 dias após a infecção. A replicação vírica residual (em percentagem) na 

presença de um inibidor foi calculada com a expressão 100 x (TRInhib/ TRcontrolo). O 

valor de “TR controlo”, foi obtido por cultura nas mesmas condições mas na 

ausência de inibidores. 

Análise bioinformática preditiva da estrutura terciária da V1/V2 de VIH-2  

As hipotéticas estruturas das estirpes HIV-2MIC97, HIV-2MJC97 , HIV-2ROD e HIV-2ALI foram 

obtidas através da introdução da sequência aminoacídica nos programas 

disponíveis para consulta gratuita: Hierarchical Neural Network and Secondary 

Consensus Prediction programs provided by Pole BioInformatique 

http://pbil.ibcp.fr/htm/index.php  

http://swissmodel.expasy.org/  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/VAST/. 
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Construção dos vírus quiméricos mutantes na região V1/V2 

O ADN provírico das estirpes HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97 foi amplificado e clonado no 

vector pSKROD-SNSA, e posteriormente sub-clonado no plasmídeo pROD10 (57), 

conforme esquema apresentado na Parte IV.  

 

Tabela 8. Sequência dos pares de primers utilizados para a mutagénese da sequência 
nucleotídica do domínio V1/V2 do gene env com vista a modificar a região correspondente 
da glicoproteína de superfície do invólucro vírico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERS SEQUÊNCIA 5´- 3´

pSKMIC

Para o PCR ROD

MJCX4R5

MJC R5 a partir de V1V2Mut 4- N

MJCX4R5 -R

MJC R5 a partir de V1V2Mut 4- N -R

MutMICAatII GCTTATTTGAGACGTCAATAAAACCGTGTG

MutMICAatII-R CACACGGTTTTATTGACGTCTCAAATAAGC

MutMICAge AGTTCAACATGACCGGTCTAGAGAGAGATAAG

MutMICAge-R CTTATCTCTCTCTAGACCGGTCATGTTGAACT

MutMICXma GTGCACCCCCGGGTTTTGCCTTGCTAAGATGC

MutMICXma-R GCATCTTAGCAAGGCAAAACCCGGGGGTGCAC

ROD-AatII CATCTATTCGAGACGTCAATAAAACCATGTGTC

ROD-AatII-R ACACATGGTTTTATTGACGTCTCGAATAGATGCC

ROD-Age GCCAGTTCAATATGACCGGTTTAGAAAGAGATAAG

ROD-Age-R CTTATCTCTTTCTAAACCGGTCATATTGAACTGGC

ROD-Xma TAGATACTGTGCACCCCCGGGTTATGC

ROD-Xma-R ACATCTTAATAGGGCATAACCCGGGGGTGC

V1V2Mut 1- NI – 21 e 22 aa - 63-66nt GAGTTGTAACAACATAAGTGAAA

V1V2Mut 2- TTT; - 27-29 aa – 81-87nt AAACCACAACAACCACAAGTAACAAC

V1V2Mut 3- N; - 70 aa – 210nt GTCAGTTCAACATGACAGGG

V1V2Mut 4- N; - 83 aa – 249nt AAATCATATAACGAAACAT

V1V2Mut 5- PTQ; 37-40 aa – 111-120nt ATCTATACCCACAGACCAG

V1V2Mut 6- EQE; 41-43 aa – 123-129nt GAGCAAGAGATAAATGAGAGTTCTCC

V1V2Mut 7- TNNES; 95-99 aa – 285-297nt GTATGTGAAACAAATAATGAAAGCACAAGCA

V1V2Mut 5´- PGST; 36-40 aa – 108-120nt ACAACATCTCCAGGGAGCACA

V1V2Mut 6´- LKPL; 41-43 aa – 123-129nt CTCAAACCCCTGATAAATGAGA

V1V2Mut 7´- FNT; 96-98 aa  - 288-294nt TGTGAACCATTTAATACCACAACAAGC

V1V2Mut 1- NI – R TTTCACTTATGTTGTTACAACTC

V1V2Mut 2- TTT -R GTTGTTACTTGTGGTTGTTGTGGTTT

V1V2Mut 3- N - R CCCTGTCATGTTGAACTGAC

V1V2Mut 4- N - R ATGTTTCGTTATATGATTT

V1V2Mut 5- PTQ - R CTGGTCTGTGGGTATAGAT

V1V2Mut 6- EQE - R GGAGAACTCTCATTTATCTCTTGCTC

V1V2Mut 7- TNNES - R TGCTTGTGCTTTCATTATTTGTTTCACATAC

V1V2Mut 5´- PGST - R TGTGCTCCCTGGAGATGTTGT

V1V2Mut 6´- LKPL - R TCTCATTTATCAGGGGTTTGAG

V1V2Mut 7´- FNT - R GCTTGTTGTGGTATTAAATGGTTCACA

�
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Realizaram-se 7 reacções de mutagénese (Directed Mutagenesis Kit, Statagene, 

Cat #063003m) sucessivas e sequenciais, de forma a obter-se as alterações 

necessárias para a construção do ADN provírico do mutante de MJC97 com 

capacidade de utilização dos co-receptores CCR5 e CXCR4 (MJC97-R5X4):  

1ª reacção: par de primers F e R V1V2Mut 1- NI – 21 e 22 aa - 63-66nt 

2ª reacção: par de primers F e R V1V2Mut 2- TTT; - 27-29 aa – 81-87nt 

3ª reacção: par de primers F e R V1V2Mut 3- N; - 70 aa – 210nt 

4ª reacção: par de primers F e R V1V2Mut 4- N; - 83 aa – 249nt 

5ª reacção: par de primers F e R V1V2Mut 5- PTQ; 37-40 aa – 111-120nt 

6ª reacção: par de primers F e R V1V2Mut 6- EQE; 41-43 aa – 123-129nt 

7ª reacção: par de primers F e R V1V2Mut 7- TNNES; 95-99 aa – 285-297nt 

 

Para a construção do MJC-R5 procedemos à mutagénese partindo dos mutantes 

resultantes da reacção de mutagénese n.º4, com a seguinte ordem, prefazendo 

assim um total (global) de 10 sequências recombinantes. 

5ª reacção: par de primers F e R V1V2Mut 5´- PGST; 36-40 aa – 108-120nt 

6ª reacção: par de primers F e R V1V2Mut 6´- LKPL; 41-43 aa – 123-129nt 

7ª reacção: par de primers F e R V1V2Mut 7´- FNT; 96-98 aa  - 288-294nt  

 

Ensaios de adaptação à replicação em células GHOST-CD4-CCR5 e GHOST-CD4-

CXCR4 por parte dos vírus MIC97 e MJC97 e dos vírus quiméricos deles derivados 

Para este ensaio foram usadas as estirpes primárias com tropismo R5-/X4- HIV-2MIC97 e 

HIV-2MJC97, e os vírus quiméricos pSKROD-MIC97-SA (R5-/X4-) e pROD-ALI-SA (R5), 

ambos contendo a sequência correspondente ao fragmento SphI-AvrII da SU do 

gene env dos HIV-2MIC97 e HIV-2ALI, respectivamente. A sua obtenção foi já descrita 

quer anteriormente nesta tese, quer em Q. Santos-Costa et al. (59) e Azevedo-

Pereira et al. (4). A cada um dos vírus usados atribui-se uma letra para facilitar a 

identificação: V, correspondente a HIV-2MIC97 (R5-/X4-); U correspondente a  HIV-

2MJC97 (R5-/X4-); T correspondente a pSKROD-MIC97-SA (R5-/X4-) e Z correspondente 

a pROD-ALI-SA (R5). 
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Para gerar variantes virais de VIH-2, resultantes da adaptação forçada a linhas 

celulares que expressam os co-receptores CCR5 e CXCR4 usaram-se como células 

alvo as linhas celulares GHOST (já descritas anteriormente) cultivadas em placas de 

24 cúpulas, como anteriormente descrito. Estas linhas celulares expressam a 

molécula CD4 e um dos receptores das quimiocinas (neste caso, CCR5 ou CXCR4).  

As células foram propagadas no mesmo meio descrito anteriormente, contendo 1 

µg/mL de puromicina, numa concentração celular de 1.5X105 células por cúpula. 

Para este ensaio os isolados primários passaram primeiramente por uma cultura com 

CMSP, estimuladas com IL-2, durante 11 dias, representando o valor máximo de 

actividade de TR, conforme os resultados do ensaio de cinética replicativa vírica 

apresentado anteriormente (Parte IV). Estes sobrenadantes foram usados para as 

seguintes combinações percentuais de células:  

Para gerar novas variantes R5 de vírus R5-/X4-: ensaios V, U e T - GHOST CCR5 5% + 

95% GHOST CCR8;  

Para gerar novas variantes X4 de vírus R5-/X4-: ensaios V, U e T - GHOST CXCR4 5% + 

95% GHOST CCR8;  

Para gerar novas variantes X4 de vírus R5: ensaio Z - GHOST CXCR4 5% +GHOST CCR5 

95%. 

A replicação vírica foi monitorizada pela actividade da transcriptase reversa (TR) 

nos sobrenadantes das culturas infectadas, como descrito anteriormente. A 

viabilidade celular usada em algumas experiências foi determinada por 

quantificação das células vivas após coloração com azul tripano. As amostras 

foram colhidas de 2 em dois dias até aos 12 dias. 

A cada período de 12 dias, um terço do volume de cada um dos sobrenadantes 

foram inoculados em células que expressam o co-receptor ao qual pretendíamos 

que eles se tivessem adaptado:  ensaios V, U e T, em células GHOST CCR5 100% e, 

ensaios Z, em células GHOST CXCR4 100%. 

Posteriormente e, a cada 12 dias, os sobrenadantes resultantes das infecções em 

células com as combinações 95%+5%, foram sendo usados para infectar 

combinações, em sucessivas percentagens: 10+90; 20+80; 30+70; 40+60; 50+50; 

40+60; 30+70; 20+80; 10+90; 5+95; até à percentagem de 0% GHOST CCR8 + 100% 
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GHOST CCR5 (para os vírus R5-/X4-: ensaios V, U e T) ou até à percentagem de 0% 

GHOST CCR5 + 100% GHOST CXCR4 (para vírus R5, ensaio Z). Sempre que algum 

sobrenadante das culturas combinadas apresentasse um resultado revelador de 

replicação vírica, esse sobrenadante seria usado para inocular células que 

expressassem o co-receptor ao qual se pretendia fazer a adaptação (ensaios V, U e 

T, em células GHOST CCR5 100% e, ensaios Z, em células GHOST CXCR4 100%).  

As estirpes daí resultantes serão clonadas para posterior sequenciação do gene env 

de forma a identificar as alterações nucleotídicas responsáveis pela adaptação in 

vitro à utilização do “novo” co-receptor. 

Os ensaios de inibição serão realizados para confirmar a estabilidade de 

adaptação das novas estirpes, como já descrito nas Partes IV e V, para o CCR5 e 

CXCR4. 

Resul tados e Discussão 

Adaptação dos vírus HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97 a uma replicação produtiva em células 

GHOST expressando os receptores CD4 e CCR5 

As tentativas feitas de adaptação dos vírus CCR5/CXCR4-independentes a 

replicação em células expressando somente as moléculas CD4 e CCR5 revelaram-

se infrutíferas. Não houve em qualquer das fases da experiência a 

selecção/adaptação a esse tipo de células. Estes resultados sugerem que as 

mudanças estruturais necessárias à mudança de co-receptor usado, derivadas de 

mutações pontuais e sucessivamente acumuladas, são dificeis de acontecer.  

Uma possível explicação para este facto passa por se assumir que, para que essa 

mudança de co-receptor usado se verifique, várias mutações terão que ocorrer, 

sucessivamente, em locais determinados da glicoproteína SU. Este gradual 

acumular de mutações poderá conduzir ao aparecimento de vírus intermédios, 

resultantes de mutações parciais envolvendo somente um, dois ou três 

aminoácidos, os quais provavelmente deverão apresentar uma capacidade 

replicativa ("fitness" vírica) menor do que a estirpe original. Por outro lado, essas 
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mutações ocorrerão numa percentagem sempre pequena dos elementos virais 

constituintes da população geral. Ou seja, quer por uma razão de “fitness” vírica 

diminuído, quer devido a uma diminuta representatividade no total da população, 

a probabilidade de selecção de vírus com a capacidade de utilizar um outro co-

receptor, diferente do inicial, é muito baixa, pelo menos nas condições in vitro aqui 

utilizadas. 

O mesmo tipo de resultado foi verificado na tentativa de adaptação da estirpe R5 

HIV-2ALI à replicação em células exclusivamente CXCR4+. Também aqui a 

explicação passará por considerações idênticas. 

Esta incapacidade de adaptação do tropismo vírico, no contexto de qual o co-

receptor usado, revela também que as mudanças estruturais na glicoproteína SU 

necessárias para tal acontecer deverão envolver a mutação de vários resíduos de 

aminoácidos, localizados em domínios diferentes. 

 

CCR8 é o co-receptor utilizado pelos HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97 para infectar a linha 

celular GHOST e CMSP 

Os resultados anteriores mostraram que tanto o HIV-2MIC97 como o HIV-2MJC97 são 

incapazes de infectar a linha celular GHOST-CD4+ expressando os co-receptores 

CCR1, CCR2B, CCR3, CCR5, CXCR4 GPR15 e CXCR6 (anteriormente designado de 

STRL33) (3). O fenótipo CCR5/CXCR4-independente também foi confirmado em 

CMSP ccr5 wt/wt e ∆32/∆32ccr5 e pela resistência evidenciada in vitro aos inibidores 

específicos do CCR5 e do CXCR4 (3). 

Uma vez que ambos os HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97 exigem a presença da molécula CD4 

(3) juntamente com um outro co-receptor presente nas CMSP activadas com IL-2, o 

nosso objectivo foi o de identificar a molécula co-receptora interveniente e 

necessária à entrada na célula hospedeira. Como já foi referido, na primeira 

caracterização foram usadas CMSP e as linhas celulares GHOST- CD4+ e U87-CD4+ 

que expressam individualmente um dos seguintes receptores de quimiocinas: CCR1, 

CCR2B, CCR3, CCR5, CXCR4, GPR15 e CXCR6).  
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Para este estudo, alargámos o painel de co-receptores alternativos. Assim, as linhas 

célulares GHOST-CD4-Hi5, GHOST-CD4-CCR8 e GHOST-CD4-V28 foram infectados 

com 100 TCID50 de cada estirpe vírica.  

Como controlos, foram incluídas  as estirpes virais HIV-2ROD e HIV-1BAL, bem como as 

linhas celulares GHOST-CD4, GHOST-CD4-CXCR4, GHOST-CD4-CCR5 e as CMSP.  

Comprovou-se que os HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97 são capazes de se replicar 

eficientemente em CMSP e em linhas celulares GHOST-CD4 que expressam o 

receptor das quimiocinas CCR8, mas não nas restantes linhas celulares testadas 

(Figura 32A).

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32A. Ensaio de infecciosidade em GHOST expressando o CCR8, elevadas 
concentrações de CCR5 (Hi5) e o CX3CR1. 
 

Estes resultados indicam que este receptor das quimiocinas é de facto usado 

eficientemente como co-receptor por ambos os isolados víricos, algo que leva a 

reforçar ainda mais o papel do CCR8 como co-receptor alternativo para a entrada 

do VIH.  

Para assegurar a especificidade da utilização do CCR8, incubou-se 1x106 células 

GHOST-CD4-CCR8 e CMSP (previamente estimuladas com IL-2) com concentrações 

bloqueantes (100 ng/ml) (26) do ligando natural do CCR8, o I-309, anteriormente à 
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adição de 100 TCID50 de cada isolado vírico. Como mostrado na Figura 32B, o I-309 

inibiu a replicação dos isolados em estudo. A replicação vírica foi completamente 

inibida (P < 0,001) por uma concentração de 100 ng/ml de I-309 quer na linha 

celular GHOST-CD4-CCR8, quer em CMSP. Nestas experiências utilizaram-se CMSP 

desprovidas de CD8, com o objectivo de evitar qualquer inibição inespecífica e não 

controlada exercida por factores solúveis, eventualmente secretadas por linfocitos T 

CD8 +. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32B. Ensaio de inibição do CCR8 em GHOST e em PBMC.
O inibidor usado foi o I-309 (ligando natural) na concentração de 100 ng/ml. 

 

Construção de mutantes V1/V2 

As regiões variáveis 1 e 2 (V1/V2) do VIH-1, localizadas na glicoproteína SU do 

invólucro vírico têm sido descritas como críticas no que diz respeito à escolha do co-

receptor usado e à neutralização da infecção vírica. Relativamente a esta última 

caracterísitica, é importante referir que os anticorpos neutralizantes humanos, tais 

como PG9 (44), têm a capacidade de se ligar à região variável V1/V2 e de 

neutralizar cerca de 80% dos isolados de HIV-1. Qual o papel que estes anticorpos 

têm na protecção, permanece ainda desconhecido. No entanto, é fascinante 

como o domínio V1/V2 poderá  funcionar no “iludir” da neutralização autóloga e é 

em si um local de neutralização efectiva para um certo número de anticorpos 

amplamente neutralizantes (por exemplo, por PG9, CH04 e PGT145). 
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A região V1/V2 é altamente variável e engloba entre 50 a 90 resíduos 

aminoacídicos dos quais 1 em cada 10 constituem locais potenciais de glicosilação 

associados à Asparagina (N-glicosilação). Estruturalmente caracterizam-se também 

por formarem duas ansas delimitadas por resíduos de Cisteína e por quatro folhas 

beta.  

Nesta região observa-se o envolvimento de ligações predominantemente 

electrostáticas e independentes das sequências nucleotídicas ou de N-

glicosilações. De notar que esta independência favorece uma superfície 

interactiva, mas de fraca afinidade. 

Por outro lado, no VIH-1 está descrito que a V1/V2 não é essencial para a entrada 

do vírus na célula (10) e, a sua remoção, torna o vírus profundamente sensível à 

neutralização mediada por anticorpos (10, 44).  

Com estes dados e com base nos resultados obtidos e apresentados na Parte V que 

sugeriam a existência de importantes alterações na sequência aminoacídica da 

V1/V2, impunha-se um estudo mais aprofundado sobre esta região no contexto dos 

vírus em estudo HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97. Pretendía-se saber se o já descrito por Cao et 

al para o HIV-1 também seria aplicado aos vírus VIH-2 em relação à importância (ou 

não) do domínio V1/V2  e, identificar os determinantes que estão envolvidos no 

fenótipo vírico. Com esse objectivo realizaram-se as seguintes  experiências: 

1- Truncaram-se as regiões V1/V2 nas construções quiméricas já existentes (HIV-2ROD 

(pROD10), pROD10 mutagenizado (pROD10-SA) e dos ADNs provirais recombinantes 

obtidos após substituição de regiões homólogas do gene env entre o HIV-2MIC97 ou 

HIV-2MJC97 e o HIV-2ROD, descrita em Santos-Costa Q.  et al, 2009) e, inocularam-se 

linhas celulares GHOST-CD4-CCR8 e CMSP com os vírus obtidos possuindo a 

delecção ΔV1/V2. 

2- Realizaram-se as substituições homólogas dos recombinantes V1/V2, V1 e V2, 

inocularam-se as linhas celulares GHOST-CD4+, GHOST-CD4-CXCR4+, GHOST-CD4-

CCR5+ e CMSP com a mesma quantidade de vírus e procedeu-se à cinética de 

replicação vírica. 

Os resultados das experiências de delecção dos domínios V1/V2 (dados não 

incluídos nesta tese) mostraram que, a região V1/V2 do VIH-2 é imprescindível para 



Identificação do co-receptor (...) e os aminoácidos da região V1/V2 do gene env (...) 

A patogénese da infecção pelo VIH-2 e os receptores das quimiocinas: influência da região V1V2 do gene env, no fenótipo 

de estirpes primárias isoladas de indivíduos assintomáticos. Quirina dos Santos Costa, 2014 145 

que a infecção, ocorra ao contrário do descrito para o VIH-1 (70). Os ensaios de 

cinética (dados não apresentados) de replicação em CMSP estimuladas com PHA 

e IL-2 e em linhas celulares GHOST-CD4+, GHOST-CD4-CXCR4, GHOST-CD4-CCR5 e 

GHOST-CD4-CCR8, onde se comparou a capacidade de replicação das estirpes 

primárias HIV-2MIC97 ou HIV-2MJC97 e dos vírus quiméricos com a referida delecção da 

região V1/V2 (ROD/MIC-SA ∆V1V2; ROD/MJC-SA ∆V1V2; ROD/ALI-SA ∆V1V2; 

RODSNSA ∆V1V2), revelou que somente as estirpes primárias conseguiram realizar 

uma infecção produtiva. 

Se a importância da existência da região V1/V2 para a infecção das células 

hospedeiras ficou demonstrado, importava saber quais os resíduos de aminoácidos 

que eram fundamentais na determinação do co-receptor usado pelas estirpes 

MIC97 e MJC97. Para tal foram introduzidas sucessivas mutações na região V1/V2 

usando o ADN provírico recombinante do MJC97 cuja construção está descrita na 

Parte IV e em Santos-Costa et al. (60). A mutagénese dirigida aos múltiplos locais do 

domínio V1/V2 de HIV-2MJC97 foi realizada segundo as recomendações do 

fabricante. Os detalhes das mutações introduzidas em cada vírus recombinante 

estão apresentados na Tabela 9. O primeiro conjunto de estirpes mutadas 

(MJC97mt1 para MJC97mt7) foi obtido por mutagénese sequencial a partir da 

região V1/V2 presente na estirpe primária HIV-2MJC97 (MJC97wt). O segundo conjunto 

de mutantes (MJC97mt5 'para MJC97mt7') foi obtido a partir da sequência V1/V2 

de MJC97mt4. A cada passo de mutagénese, a região do gene env compreendida 

entre as regiões conservadas 2 e 3 (C2-C3) foi sequenciada para confirmar que 

apenas as alterações desejadas tinham sido introduzidas. 

Os diferentes aminoácidos-alvo para a mutagénese foram seleccionados com base 

na análise da sequência do gene env e nas discrepâncias observadas entre as 

sequências codificadoras dos domínios V1/V2 do HIV-2MJC97, quando comparadas 

com as de estirpes com tropismo R5, como por exemplo o HIV-2ALI (GenBank 

Accession No. AF082339) (4, 54) e de estirpes R5/X4 (HIV-2ROD - GenBank Accession 

No. M15390) (8). 
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Tabela 9. Tabela de mutantes resultantes que se revelaram estáveis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Quadro de alinhamentos dos diferentes vírus HIV-2ALI, HIV-2MIC97, HIV-2MJC97, HIV-
2ROD e mutantes MJC97 R5X4 V1V2Mut7 e MJC R5 V1V2Mut7´ após sequenciação. 
Todas as sequências foram introduzidas no programa ClustalW2, de consulta gratuita. 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/services/web_clustalw2/toolresult.ebi?tool=clustalw2&jobId=clustalw2-

I20120926-155009-0340-53379285-oy 
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Identificação dos Mutantes Mutações * ou **

HIV-2 MJC-R5X4

* números das 

posições 

aminoacídicas relativas 

ao HIV-2ROD

* números das 

posições 

aminoacídicas relativas 

ao HIV-2ROD

* números das 

posições 

aminoacídicas relativas 

ao HIV-2ROD

HIV-2 MJC-R5

** números das 

posições 

aminoacídicas relativas 

ao HIV-2ALI

** números das 

posições 

aminoacídicas relativas 

ao HIV-2ALI

** números das 

posições 

aminoacídicas relativas 

ao HIV-2ALI

MJC R5X4 V1V2Mut 1- NI NI - 21 e 22 aa - 63-66nt

MJC R5X4 V1V2Mut 2- NI  TTT TTT - 27-29 aa – 81-87nt

MJC R5X4 V1V2Mut 3- NI  TTT N N - 70 aa – 210nt

MJC R5X4 V1V2Mut 4- NI  TTT N N N - 83 aa – 249nt

MJC R5X4 V1V2Mut 5- NI  TTT N N PTQ PTQ - 37-40 aa – 111-120nt

MJC R5X4 V1V2Mut 6- NI  TTT N N EQE EQE - 41-43 aa – 123-129nt

MJC R5X4 V1V2Mut 7- NI  TTT N N EQE TNNES TNNES - 95-99 aa – 285-297nt

MJC R5 V1V2Mut 1´- NI NI - 21 e 22 aa - 63-66nt

MJC R5 V1V2Mut 2´- NI  TTT TTT - 27-29 aa – 81-87nt

MJC R5 V1V2Mut 3´- NI  TTT N N - 70 aa – 210nt

MJC R5 V1V2Mut 4´- NI  TTT N N N - 83 aa – 249nt

MJC R5 V1V2Mut 5´- NI  TTT N N PGST PGST - 36-40 aa – 108-120nt

MJC R5 V1V2Mut 6´- NI  TTT N N LKPL LKPL - 41-43 aa – 123-129nt

MJC R5 V1V2Mut 7´- NI  TTT N N FNT FNT - 96-98 aa  - 288-294nt

�
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Usando essa abordagem, fomos capazes de construir com sucesso um total de 10 

sequências recombinantes diferentes que continham mutações combinadas na 

região V1/V2, todas incluídas no esqueleto genético do HIV-2ROD, de tropismo R5/X4 

(60 4660) realizando as reacções de mutagénese sequenciais, de forma a obter-se 

as alterações estáveis para a construção do ADN provírico dos vários mutantes de 

MJC97. 

As construções recombinantes mutagenizadas assim obtidas foram usadas para 

reconstituir vírus competentes para replicação, por transfecção em células 293T e 

posterior co-cultura com CMSP estimuladas, com vista à obtenção de “stock” vírico 

suficiente para os ensaios de infecciosidade em linhas celulares GHOST-CD4 e em 

CMSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Sequência aminoacídica de identificação das regiões mutagenizadas para 
fenotipo X4R5. 
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Figura 35. Esquema da estrutura da gricoproteína SU do HIV-2MJC97. 
A vermelho estão assinalados os aminoácidos mutagenizados das regiões V1 e V2 que conferem a 
mudança do fenotipo R8 para R5X4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Sequência aminoacídica de identificação das regiões mutagenizadas para 
fenotipo R5. 
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Figura 37.Esquema da estrutura da gricoproteína SU do HIV-2MJC97. 
A vermelho estão assinalados os aminoácidos mutagenizados das regiões V1 e V2 que conferem a 
mudança do fenotipo R8 para R5.  

 

A análise dos vírus quiméricos, juntamente com ensaios de mutagénese dirigida, 

permitiram identificar os aminoácidos específicos das regiões V1 e V2 da 

glicoproteína SU que são necessários para alterar o fenótipo de R8 para R5X4, e são 

os seguintes: N21, I22, TTT27-29,N70, N83, PTQ37-40, EQE41-43 e TNNES95-99 (os números das 

posições aminoacídicas são relativas ao HIV-2ROD,). Para modificar o fenótipo de R8 

para R5 é necessário a alteração dos seguintes aminoácidos: N21, I22, TTT27-29,N70, N83, 

PGST36-40, LKPL 1-43 e FNT96-98 (os números das posições aminoacídicas são relativas ao 

HIV-2ALI). 

Apesar de todos os virus quiméricos serem capazes de replicar em CMSP, a 

eficiência da replicação foi mais reduzida em alguns vírus mutados (Figura 15 e 38), 

indicando que a modificação de certos motivos da V1/V2 podem afectar 
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fortemente a interacção com os receptores celulares e a cinética de replicação 

dos vírus recombinantes. 

 

O uso de co-receptores por parte dos vírus recombinantes/mutagenizados 

Para se perceber a natureza da relação entre as mutações introduzidas nas regiões 

do domínio V1/V2 do VIH-2 e a ligação aos  co-receptores celulares, cada stock de 

vírus infecciosos (obtidos por expansão em CMSP após transfecção em células 293T, 

conforme referido anteriormente) foram utilizados para analisar os padrões de uso 

dos co-receptores em linhas célulares GHOST-CD4+ expressando diferentes co-

receptores (CCR5, CXCR4 e CCR8). O objetivo destas experiências foi avaliar as 

possíveis implicações das mutações sequenciais introduzidas nas regiões V1/V2 na 

escolha do co-receptor usado para a entrada do vírus na célula hospedeira. Cada 

recombinante foi inoculado e a replicação vírica foi monitorizada por 10 dias 

avaliando a actividade da TR no sobrenadante da cultura de células infectadas. 

Como mostrado na Figura 38, o vírus MJC97 R5X4 Mut7 evidencia claramente uma 

mudança do fenótipo R8 para R5X4, enquanto que MJC97 R5 Mut7' alterou o uso 

do co-receptor de CCR8 para CCR5. Interessante observar que todos os outros 

mutantes mantiveram a sua capacidade de utilização do CCR8, de forma 

semelhante à da estirpe primária (MJC97wt), apesar de alguns deles com menos 

eficiência (por exemplo, MJC97 R5X4 Mut 4 e MJC97 R5X4 Mut 4´). A mudança de 

utilização do co-receptor CCR8 para CCR5/CXCR4 não foi acompanhada por um 

aumento na cinética de replicação, independentemente do vírus recombinante 

considerado, sugerindo que outras regiões para além V1/V2 influenciam a cinética 

de replicação vírica. Estes dados estão de acordo com a nossa observação anterior 

que aponta para o domínio transmembranar das glicoproteínas Env como um 

determinante importante para a taxa de replicação inferior observada em ambos 

HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97 (60). 
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Figura 38. Ensaios de infecciosidade em CMSP e linhas celulares GHOST-CD4 que expressam 
os co-receptores CCR8, CCR5 e CXCR4  
(Referidas no gráfico como: PBMC, CCR8, CCR5 e CXCR4, respectivamente.)Todas as células foram 
inoculadas com 100 TCID50 de cada vírus ou mutante. A replicação vírica foi quantificada pela 
quantificação da actividade da TR nos sobrenadantes das culturas, durante 11 dias após a infecção. 
Os resultados expressam a media de três experiências para cada infecção (+desvio padrão) e 
referem-se ao valor máximo da actividade TR quantificado durante o tempo de cultura referido. Foi 
igualmente incluída a linha celular GHOST a expressar unicamente o receptor CD4 (referida no gráfico 
como GHOST CD4). 

 

Análise bioinformática preditiva da estrutura terciária da região V1/V2 de VIH-2  

Apesar das limitações óbvias a uma modelização estrutural exclusivamente teórica, 

este modelo sugere que existem diferenças estruturais assinaláveis que poderão 

influenciar a dinâmica da interacção com os receptores presentes na célula e o 

complexo processo de mudanças estruturais necessárias à fusão do invólucro vírico 

com a membrana da célula. Estas diferenças, juntamente com as particularidades 

da estrutura primária desta região (nomeadamente a presença/ausência de 

aminoácidos com carga negativa e positiva e volume das cadeias laterais dos 

resíduos presentes nesta região) poderão ajudar a compreender não só o uso 

diferenciado dos co-receptores como também a maior ou menor facilidade com 
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que o sistema imunitário consegue reconhecer e neutralizar os diferentes vírus que 

constituem as “quasispecies” presentes no indivíduo infectado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Estrutura terciária: Esquema de estrutura terciária de quatro regiões V1/V2 
referentes aos vírus HIV-2MIC97, HIV-2MJC97, HIV-2ALI e HIV-2ROD. 
(Referidas no gráfico como: MIC97V2, ALIV2 e RODV2, respectivamente.)Estruturas obtidas a partir da 
introdução da sequência aminoacídica da V1/V2 nos programas disponíveis para consulta gratuita: 
http://pbil.ibcp.fr/htm/index.php; http://swissmo del.expasy.org/; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Struc 
ture/VAST/. 

 

Os resultados apresentados nesta Parte VI merecem uma discussão aprofundada. 

Desde logo são inéditos. Pela primeira vez são apresentados dados relativos ao VIH-

2 que demonstram quais os resíduos de aminoácidos relevantes na interacção da 

glicoproteína SU e os co-receptores e que, em consequência, permite um ciclo 

replicativo produtivo nas células hospedeiras. Este último dado é de extrema 

importância. Pela metodologia seguida, na qual se usou a produção de partículas 

víricas como sinal dessa interacção, obviou-se o viés experimental caso essa 

interacção fosse “medida” por ensaios de ligação SU - co-receptor ou ensaios de 

fusão. Estes não nos informam sobre a capacidade dessa interacção induzir as 

sinalizações intracelulares necessárias à prossecução dos eventos intracelulares do 

ciclo replicativo vírico. Ou seja, o facto de se observar uma ligação SU - co-receptor 

e eventualmente uma fusão, isso poderia não ser suficiente para que o ciclo 

replicativo ocorresse normalmente, em resultado de interacções “inapropriadas” 

com os co-receptores, suficientes para a ligação e fusão ocorrerem, mas 

insuficientes para permitir a activação intracelular necessária à replicação efectiva 

(2, 6, 21, 41). 
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Por outro lado, torna-se claro que a interacção inicial vírus-célula hospedeira, 

mediada pela ligação da glicoproteína SU e os receptores celulares, é complexa. 

Complexa pela sucessão de eventos bioquímicos e alterações estruturais que estão 

envolvidos; mas igualmente complexa pelo número de diferentes regiões da 

referida glicoproteína que estão directa e indirectamente envolvidas nessa 

interacção. Da análise por mutagénese dirigida concluiu-se que são necessários 

alterar vários aminoácidos para transformar um vírus de fenótipo R8 num outro de 

fenótipo R5 ou R5X4. Este pelo menos será o cenário no VIH-2, já que no VIH-1 os 

dados disponíveis apontam para um número mais restrito de aminoácidos para 

tornar um vírus R5 em X4 (16, 23, 34).  

Esta dependência de vários aminoácidos localizados em vários domínios foi de 

certa forma antevista aquando das experiências infrutíferas de adaptação de HIV-

2MIC97 e HIV-2MJC97 a células GHOST-CD4-CCR5. A interpretação/discussão aí 

apresentada pode de novo ser aqui relembrada. Essa adaptação não ocorreu 

porque o número de mutações sucessivas, envolvidas nesse processo eram várias e 

os vírus intermédios deverão ter uma “fitness” vírica reduzida em relação ao vírus 

pré-mutação. Isto foi aliás observado nos resultados do ensaio de infecciosidade 

dos diferentes mutantes (sucessivos), onde os mutantes intermédios têm uma taxa 

de replicação inferior ao vírus original pré-mutação. 

Outro dado relevante aqui apresentado é a aparente dependência exclusiva da 

região V1/V2 na escolha de qual o co-receptor usado. De acordo com os dados 

relatados para o VIH-1, os determinantes para o uso de um dado co-receptor estão 

muito mais associados à região V3 (12, 28, 29, 31, 68), embora a região V1/V2 possa 

igualmente participar (37, 38, 48, 53, 76). No caso do VIH-2, os dados disponíveis são 

escassos, contraditórios e maioritariamente obtidos a partir de estudos usando 

estirpes adaptadas à cultura em linhas celulares linfocíticas ou obtidas de indivíduos 

em fases avançadas da infecção. 

Uma observação pertinente será a de se saber qual o motivo que nos levou a 

centrar os ensaios de mutagénese na região V1/V2. Porque não a região V3? Ou 

ambas? Foi uma decisão com riscos mas baseada em dados concretos e 

apresentados nas Partes IV e V. Nomeadamente, a análise molecular das 

sequências do gene env das duas estirpes em estudo, apesar de não ter sido 
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conclusiva no sentido de se encontrar alterações inequívocas na sequência 

primária da glicoproteína SU, revelou um padrão bem definido: a variabilidade 

maior verificava-se na região V1/V2. Seria por isso sensato optar-se por essa região 

em detrimento de outras. 

Finalmente importa acrescentar algumas considerações sobre o isolamento (e a 

inerente existência in vivo) de variantes R8 a partir de indivíduos assintomáticos 

infectados por VIH-2. Desde logo convém referir que são raras (muito raras) as 

estirpes de VIH-2 obtidas durante a fase assintomática; até que ponto a 

identificação deste tipo de estirpes é um caso raro, ou antes pelo contrário, 

frequente em indivíduos nesta fase? Devido a razões já abordadas e que se 

relacionam com a dificuldade em isolar VIH-2 durante a fase assintomática da 

infecção, a maioria das estirpes usadas nos estudos de VIH-2 foram obtidas a partir 

de indivíduos em fases avançadas da infecção. Por outro lado não nos foi possível 

obter vírus a partir de amostras sequênciais destes indivíduos. Tal teria sido 

fundamental para esclarecer a dinâmica evolutiva da população vírica e 

esclarecer eventuais mudanças de fenótipo relativamente ao uso dos co-

receptores.  

O uso do CCR8 como co-receptor alternativo relevante, foi já descrito pelo nosso 

grupo em relação a outros isolados de VIH-2 e VIH-1 (9). Relativamente a este último 

vírus, foi surpreendente a frequência com que os isolados de VIH-1, constantes do 

grupo de vírus ensaiados (pertencentes na sua totalidade à Viroteca/Seroteca da 

URIA-FFUL), usavam o CCR8 como co-receptor. Estes dados anteriores em conjunto 

com os aqui apresentados, vêm consubstanciar a noção de que o uso de co-

receptores alternativos, para além dos habituais CCR5 e CXCR4, pode ser mais 

frequente do que o referido e que, em certas circunstâncias ou em certos 

compartimentos celulares/anatómicos, podem ser muito relevantes na patogénese 

da infecção por VIH. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Considerações gerais e perspectivas futuras 

 

Considerações Gera is 
 

O decurso natural da infecção pelo VIH desde a sua fase inicial até às 

manifestações clínicas de SIDA vai depender quer de factores do hospedeiro, quer 

de factores virológicos. O VIH-2 foi escolhido como modelo de estudo devido às 

características particulares que este vírus apresenta como agente patogénico para 

a espécie humana. Na realidade, apesar de apresentar uma morfologia e 

organização genética idêntica ao VIH-1, de seguir um ciclo de replicação similar e 

de, em ambos os casos, a infecção do hospedeiro humano conduzir à 

imunodeficiência com manifestações clínicas semelhantes, a infecção pelo VIH-2, 

em geral, caracteriza-se por uma menor virulência. Como na generalidade das 

doenças infecciosas, há a considerar os factores ligados ao hospedeiro (de ordem 

genética, epigenética, anatómica ou outras) e os factores ligados ao agente vírico 

(capacidade de invasão, tropismo, taxa de replicação, etc.). 

O objectivo principal deste trabalho foi o de contribuir para um melhor 

conhecimento das bases moleculares da interacção do VIH-2 com a célula, mais 

especificamente com os seus receptores celulares e, consequentemente, identificar 

quais os mecanismos e factores que, em consequência dessa interacção, 

contribuem para o menor potencial patogénico e menor virulência apresentada 

por estes vírus.  

Tendo como base estirpes obtidas de indivíduos assintomáticos, em particular duas 

que revelaram a incapacidade de usar os principais co-receptores CCR5 e CXCR4 

para infectar produtivamente as células, foi aprofundado o estudo de 

caracterização destas estirpes de VIH-2 relativamente aos co-receptores usados. 
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Foram construídos vários vírus quiméricos, derivados dos vírus iniciais, cujos genes env 

(ou fragmentos do mesmo) foram introduzidos num “esqueleto” do vírus protótipo 

HIV-2ROD, clonado no plasmídeo pROD10. Este conjunto de vírus foram utilizados em 

testes de infecciosidade usando vários sistemas celulares e identificaram-se quais 

são as regiões geneticamente determinantes para o fenótipo destas estirpes de VIH-

2. 

A partir destas experiências confirmou-se o perfil de utilização dos co-receptores por 

parte das estirpes primárias de VIH-2 já isoladas Dessa análise podem-se tirar 

importantes conclusões. A primeira é que estes vírus CCR5/CXCR4-independentes, 

têm uma baixa capacidade citopática em linfócitos CD4+, revelada quer pela 

viabilidade celular quer pela indução de apoptose. A primeira evidência a sustentar 

esta conclusão foi a análise do ADN-BPM onde as diferenças de degradação do 

ADN celular eram evidentes. No entanto este facto podia ser uma consequência 

directa da menor taxa replicativa apresentada por estes vírus in vitro. Para evitar 

este desvio interpretativo, foi feita a análise ao nível da célula individualizada onde 

simultaneamente se detectou a presença de células infectadas e de células 

apoptóticas. Com esta abordagem concluiu-se inequivocamente que apesar do 

baixo número de células infectadas, um número significativo destas células não 

apresentavam sinais de apoptose.  

A segunda importante conclusão é a de que a glicoproteína de superfície destes 

dois vírus, presentes no contexto da estirpe HIV-2ROD, era responsável pela dramática 

diminuição da capacidade citopática verificada nos vírus quiméricos ROD/MIC97 e 

ROD/MJC97 quando comparados com o vírus HIV-2ROD de onde derivam. Assim, 

para além de ser um importante factor determinante no tipo de co-receptor 

utilizado preferencialmente por uma dada estirpe, a glicoproteína de superfície do 

VIH-2 está também implicada na maior ou menor capacidade citopática 

apresentada pelas diferentes estirpes. 

Com o objectivo de verificar se os viriões destes isolados primários tinham alterações 

estruturais/morfológicas importantes, realizámos a observação das suas ultra-

estruturas por microscopia electrónica. Estas imagens permitiram visualizar parte do 

processo de entrada e de libertação dos viriões, apesar de não se conseguir 

encontrar diferenças a nível morfológico entre as estirpes utilizadas nesta 
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experiência. Como foi referido, os cortes ultra-finos aderiram devidamente ao 

suporte e assim, conseguimos obter muitas imagens para analisar. Seria interessante 

repetir o procedimento para um número mais alargado de estirpes, 

nomeadamente de VIH-1 e, realizar uma melhor optimização para serem obtidas 

imagens com maior qualidade e representatividade de forma a poder estabelecer-

se uma possível relação entre subtis alterações estruturais e as características 

fenotípicas das estirpes em estudo. Por outro lado, a ampliação utilizada não foi 

suficiente para se ver com nitidez toda a ultra-estrutura dos viriões e, realizar uma 

comparação aprofundada com os dados que estão descrito na literatura. No 

entanto, foi possível identificar estruturas vacuolizadas contendo viriões com 

cápside cónica, que, à luz do conhecimento actual (Miyauchi et al 2009), parecem 

tratar-se de vesículas de endocitose com viriões maduros, sugerindo que, 

alternativamente à fusão directa com a membrana citoplasmática, estes vírus 

também optam por um mecanismo de entrada mediado por endocitose tal como 

o descrito para o VIH-1 em Miyauchi el al.  

Na sequência desta caracterização, surgiu a necessidade premente de averiguar 

os níveis de expressão do gene env. Para este estudo linfócitos T CD4+, previamente 

estimulados com IL-2, foram infectados com uma estirpe R5 primária HIV-2ALi e dois 

vírus quiméricos (ROD/MIC97-SA e ROD/ALI-SA [SphI-AvrII-(SA)], usando como 

controlo negativo linfócitos T CD4+, estimulados com IL-2, não infectados. Com estes 

dados, provou-se que o gene env era expresso, não sendo por isso um factor 

limitante nas interpretações feitas dos restantes resultados obtidos ao longo desta 

tese. 

Ficou provado que a região delimitada pelas regiões conservadas C1 e C4, é 

determinante não só para o uso de co-receptor, mas também para a cinética de 

replicação e que o fragmento SU é suficiente para reduzir a cinética replicativa do 

vírus VIH-2ROD (uma estirpe R5X4), indicando que esta região, independentemente 

da presença e da contribuição genética do esqueleto genético do HIV-2ROD 

presente nos vírus quiméricos (isto é, da glicoproteína TM, Tat, Rev, LTR do HIV-2ROD), 

tem um papel importante no uso dos co-receptores, na replicação vírica e ainda na 

transcrição dos genes CCR5 e env. 
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Na segunda fase, realizámos a caracterização molecular do gene env das estirpes 

primárias de VIH-2 CCR5/CXCR4 independentes, isoladas de indivíduos 

assintomáticos. Os resultados deste estudo de caracterização molecular, mostram 

que as sequências aminoacídicas das estirpes HIV-2MIC97 e HIV-2MJC97 apresentam 

diferenças que podem ser determinantes na explicação do fenótipo destas duas 

estirpes. De ressalvar, no entanto, que as diferentes actividades das glicoproteínas 

do invólucro do VIH, durante o ciclo replicativo, são determinadas pelas respectivas 

estruturas secundárias e terciárias. Daí, resultam diferentes e complexas interacções 

de várias regiões dessas glicoproteínas nativas. Para averiguar a importância das 

alterações, aqui observadas na estrutura primária das proteínas constituintes do 

invólucro vírico, tornou-se obviamente necessário estudos in vitro envolvendo uma 

análise por mutagénese dirigida aos motivos/regiões aqui identificados como mais 

promissores para explicar os determinantes moleculares do fenótipo observado 

nestas duas estirpes. Estes estão englobados na última parte do trabalho. 

Na última fase, pretendeu-se caracterizar novas estirpes obtidas a partir dos mesmos 

indivíduos infectados. No entanto, novas amostras sequenciais dos indivíduos 

infectados (dos quais foram obtidos os isolados primários em estudo) não estiveram 

disponíveis devido ao facto destes (indivíduos) encontrarem-se em fase 

assintomática e sem terapêutica anti-retrovírica e, por conseguinte, não 

compareceram às consultas agendadas. Tentou-se a adaptação destas estirpes 

CXCR4- e CCR5-independentes à multiplicação em linhas celulares CCR5+, 

tentativas que se revelaram infrutíferas. 

Dando continuidade aos estudos, identificou-se o CCR8 interveniente como co-

receptor da célula alvo.  

Pela primeira vez são apresentados dados relativos ao VIH-2 que demonstram quais 

os resíduos de aminoácidos relevantes na interacção da glicoproteína SU e os co-

receptores e que, em consequência, permite um ciclo replicativo produtivo nas 

células hospedeiras. Este último dado é de extrema importância. Para tal, o ADN 

recombinante do vírus quimérico ROD-MJC97 foi sujeito a sucessivas mutações 

introduzidas por mutagénese dirigida.  

A análise dos vírus quiméricos, juntamente com os mutantes deles derivados, 

permitiram identificar os aminoácidos específicos das regiões V1 e V2 do gene env 
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que são imprescindíveis para os eventos iniciais de entrada destes vírus em células 

que transformando o fenótipo R8 em R5X4: N21, I22, TTT27-29,N70, N83, PTQ37-40, EQE41-43 e 

TNNES95-99 (posições aminoacídicas do HIV-2ROD, respectivamente) e, os aminoácidos 

N21, I22, TTT27-29,N70, N83, PGST36-40, LKPL 1-43 e FNT96-98 (posições aminoacídicas do HIV-

2ALI, respectivamente) que contribuem para a dependência da utilização do 

receptor das quimiocinas mais comum, o CCR5, partindo de uma construção de 

fenótipo R8.  

Os resultados inéditos apresentados nesta tese permitiram a identificação de 

aminoácidos cruciais na interacção com os co-receptores celulares e acrescentar 

novos dados que contribuem para explicar vários aspectos do VIH-2. 

Nomeadamente, explicar a menor virulência apresentada em geral pelas estirpes 

de VIH-2 quando comparada com a do VIH-1, contribuíram para um melhor 

conhecimento da infecção pelo VIH-2, por meio do estudo dos mecanismos 

envolvidos na interacção vírus/célula. Para além disso, este trabalho poderá ainda 

contribuir para a identificação de determinantes antigénicos indutores de 

anticorpos neutralizantes e consequentemente, para o desenvolvimento de vacinas 

terapêuticas e/ou profilácticas eficazes. 

 

Perspect ivas Futuras 
 

Funestamente, na última década tem-se observado um expresso sequestro 

económico com o declínio da autonomia financeira de institutos nacionais de 

investigação, propagando efeitos adversos (e perversos) sobre o número e os 

orçamentos das subvenções financiadas. Qual é a perspectiva sobre o progresso e 

as lacunas da ciência na prevenção da infecção por VIH? 

Numa reunião realizada na Reitoria da Universidade de Lisboa em Janeiro de 2014, 

Paul Nurse, Presidente do Royal Society e prémio Nobel da Medicina 2001, admitiu 

que a acção de reduzir o apoio à ciência, como actualmente se constata, é um 

erro profundo! 

A massa crítica científica, sem ciência produzida por falta de recursos, não pode 

pensar em novas ideias para a evolução tecnológica da saúde/medicina, pondo 
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assim em causa ou promovendo infinitos hiatos, nos avanços científicos e 

tecnológicos mundiais. 

Qual a solução? 

Estamos a falar de uma pandemia com implicações a todos os níveis. Há que 

sensibilizar as entidades  no sentido de investir na investigação para o melhor e mais 

profundo conhecimento deste vírus e sua interacção/integração no hospedeiro. No 

entanto, a melhoria da saúde pública através do conhecimento científico requer 

algumas premissas fundamentais: gerar mais (novos) e melhores dados científicos, 

partilhar os mesmos através de grupos internacionais e  interdisciplinares (nacionais 

ou estrangeiros) e, implementar todo o conhecimento até então alcançado. 

Desta forma, as investigações levadas a cabo nesta tese abrem um vasto leque de 

perspectivas de trabalho futuro.  

Com os resultados e construções aqui apresentados (quiméricos ROD/MIC97, 

ROD/MJC97 e os mutantes V1V2), estaremos em condições de os usar como 

ferramenta de estudo em posteriores ensaios. Um exemplo  prático de 

utilidade/aplicabilidade será na determinação de fenótipos víricos. São dados 

fundamentais para melhorar/facilitar a escolha adquada e individualizada da 

terapêutica anti-retrovírica (antagonistas dos receptores de quimiocinas), para o 

tratamento da infecção por VIH-2, colmatando assim uma lacuna na prática 

clínica. 

Paralelamente, com a utilização de software específico de aquisição de imagem e 

de técnicas mais avançadas de preparação das amostras para microscopia 

electrónica, será interessante repetir a observação de estirpes primárias de VIH-2, 

quiméricas, mutantes e de um número mais alargado de ultra-estruturas, 

nomeadamente de VIH-1, para poder estabelecer-se uma possível relação entre 

subtis alterações estruturais, características fenotípicas e a presença de vesículas de 

endocitose com o menor potencial patogénico do VIH-2. 

Partindo da análise e identificação dos aminoácidos específicos das regiões V1 e 

V2 do gene env que são imprescindíveis para os eventos iniciais de entrada destes 

vírus em células, temos condições para seguir com o estudo da identificação de 

determinantes antigénicos indutores de anticorpos neutralizantes. 
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Consequentemente e, juntamente com os reagentes entretanto obtidos, surge uma 

oportunidade única para estabelecer o ponto de partida para o estudo de novas 

abordagens/estratégias com interesse na prevenção (vacinas ou moléculas com 

acção anti-retrovírica), na profilaxia de pré e pós-exposição e no tratamento da 

infecção pelo VIH e, por fim, na erradicação deste vírus. 

Existe ainda um grupo de resultados preliminares não apresentados nesta tese, que 

merece particular atenção: um estudo comparativo entre o número de cópias 

gene env de VIH-2 integrado em ADN de linfócitos T CD4+  infectados e a expressão 

do gene endógeno ccr5 e do gene env. 

Qual será a relação entre número de integrações e a expressão de genes 

endógenos e de genes víricos e, a fase clínica evolutiva do indivíduo infectado? E 

no que diz respeito à terapêutica: existirá uma relação entre estes dados e a 

eficácia versus resistência à terapêutica anti-retrovírica, mais especificamente aos 

inibidores da integrase vírica? Poder-se-ão chegar a valores realmente preditivos da 

evolução clínica e imunológica da infecção por VIH? 

Seria muito interessante encontrar um fio condutor entre estes diferentes 

parâmetros. Para tal parece ser necessário constituir um novo grupo de amostras 

aleatórias de indivíduos infectados em diferentes fases clínicas [com consentimento 

informado] ou utilizar uma biblioteca de vírus já caracterizados, como por exemplo 

a Viroteca da URIA-FFUL, para testar e confirmar esta nova abordagem.  

Com certeza que, um método simples, de baixo custo e rápido na emissão de 

resultados, que combine estes elementos, iria contribuir para um melhor e mais 

célere acompanhamento do indivíduo infectado, permitindo ao médico uma 

avaliação clínico-terapêutica mais personalizada e precisa, podendo até realizar 

uma modificação precoce de prescrição, ou seja, prévia à manifestação de 

resistências aos fármacos e do aumento da carga vírica. 

Ainda que o nosso País atravesse uma grave crise económica e social, torna-se 

urgente e premente continuar a estudar a infecção por VIH/SIDA colocando o 

máximo de atenção nos mecanismos subjacentes à batalha complexa travada 

entre o VIH e o seu hospedeiro, num crescente optimismo, com milhares de 
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investigadores a trabalhar para um único objectivo - a cura e erradicação da 

infecção VIH/SIDA - um novo mundo livre da SIDA, outrora pensado ser impossível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Por vontade da autora, o texto desta tese não seguiu as normas do novo 

acordo ortográfico.  

 




