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__________________________________________________________________RESUMO 

INTRODUÇÃO: A substituição monótona de bases G → A no genoma do HIV-1 é 

observada desde a década de 1990, entretanto, apenas recentemente esse efeito foi atribuído às 

APOBECs (apolipoprotein B editing catalytic polypeptide) da imunidade inata. 

As APOBECs celulares atuam na deaminação de citidina a uridina na fita de DNA viral de 

polaridade negativa e esse efeito é verificado como excesso de adeninas na fita complementar de 

DNA viral resultante do processo de transcrição reversa. 

A presença de hipermutações ocasiona perda da capacidade replicativa da partícula do HIV-1 e 

pode levar populações virais à extinção. Estudos in vitro demonstraram o efeito antiretroviral das 

APOBECs3 baseados, principalmente, na verificação de hipermutação. Por outro lado, estudos 

sistemáticos in vivo são escassos e os dados da literatura são controversos com relação ao efeito 

da hipermutação no genoma das subpopulações de HIV-1 e na dinâmica da infecção. 

OBJETIVOS: Este estudo objetivou avaliar os efeitos da hipermutação em pacientes HIV-

positivos não tratados correlacionando a freqüência de hipermutação com a carga viral. A carga 

viral é um importante indicador biológico de replicação do HIV-1 e clínico de progressão para a aids. 

Assim sendo, foi testado se a presença de hipermutação tem efeito protetor no controle da infecção 

natural pelo HIV utilizando como parâmetro de apoio a carga viral plasmática do HIV-1 nas 157 

amostras de pacientes não tratados testadas para detecção de hipermutação. A integrase constitui 

um hot spot de hipermutação no genoma viral. 

MÉTODOS: Foi realizada PCR (Polymerase Chain Reaction) para amplificar um fragmento 

de 582 pares de bases do gene da integrase e o produto de PCR foi visualizado em gel de agarose 

com HA-Yellow.  O corante HA-Yellow retarda a migração eletroforética de um produto de PCR 

proporcionalmente ao conteúdo de bases A da sequência. Nosso método de análise foi validado 

com base em sequências de clones e calibrado em acordo com os resultados gerados pelo 

programa Hypermut (disponível em http://www.hiv.lanl.gov/content/sequence/HYPERMUT/ 

hypermut.html). A análise dos dados realizou-se com base na estatística de K-means que 

permitiu agrupar as amostras clínicas de acordo com sua distância de migração no gel de 

agarose com HA-Yellow. 

RESULTADOS: Foi observada hipermutação em 31,2% (n=49/157) destas amostras e 

houve associação entre presença de hipermutação e maiores níveis de viremia (P=0,02, teste de 

Mann-Whitney). Adicionalmente, a presença de hipermutação não apresentou associação com 

menores níveis de linfócitos T CD4 positivos (P=0,06, Teste de Mann-Whitney), nem ao gênero ou à 

etnia. 

CONCLUSÕES: Os valores de carga viral detectados em cada indivíduo refletem a 

quantidade de partículas virais filtradas pelo processo de hipermutação e o substrato da 

hipermutação é a replicação viral. Assim sendo, nós constatamos que amostras clínicas com 



altos níveis de replicação viral exibiram o fenômeno de hipermutação mais frequentemente. Em 

resumo, a detecção de variantes provirais de HIV-1 portando hipermutação correlacionou-se 

com maiores níveis de carga viral nos pacientes avaliados. Assim sendo, concluímos que a 

hipermutação, fenômeno bioquímico de substituições G para A no HIV-1, é um processo 

pervasivo e está associada com níveis mais elevados de replicação viral. 

 

Palavras- Chave: HIV-1, APOBEC, imunidade inata, carga viral, hipermutação 
 



 
 

________________________________________________________________________ABSTRACT 
 INTRODUCTION: Monotonous G-to-A bases replacement in HIV-1 genome is observed 

since the 1990s, however, this effect was only recently associated with APOBECs 

(apolipoprotein B editing catalytic polypeptide) of the innate antiviral defense. 
Intracellular APOBECs operate in deamination of cytidine to uridine bases on the minus 

strand of HIV-1 DNA and its effect is seen as an excess of adenine in the positive strand of viral 

DNA resulting from reverse transcription. Hypermutation causes loss of fitness in HIV-1 

populations, rendering then non-viable replicant competent viruses and extinction. In vitro 

studies showed the effect of antiretroviral APOBECs3 based mainly on proving hypermutation. 

Furthermore, systematic studies in vivo are scarce and literature data are controversial 

regarding to the hypermutation effects on the HIV-1 subpopulations genome and in the 

infection´s dynamics.  

PURPOUSE: This study aimed to evaluate the effects of hypermutation in naïve HIV-

positive patients to correlate hypermutation frequency and viral load. The viral load indicates 

biological replication of HIV-1 and clinical progression to aids. It was hypothesized whether 

hypermutation had a protective effect in the control of natural HIV infection. Viral load was the 

supporting measure to asses hypermutation in 157 samples of untreated HIV-patients tested. 

Integrase is hot spot of hypermutation in viral genome. 

METHODS: PCR was used to amplify 582bp integrase gene fragment and PCR 

product was visualized in a HA-Yellow agarose gel. HA-Yellow dye retards electrophoretic 

migration of the PCR product proporcionally the amount of A bases in the sequence. Our 

analysis method was validated with clones sequences and calibrated according to the results of 

the Hypermut software (available on http://www.hiv.lanl.gov/content/sequence/ HYPERMUT/ 

hypermut.html).  

RESULTS: Data analysis of hypermutation was performed with K-means test and 

clinical samples were grouped according to their migration distance in the agarose gel with HA-

Yellow. Hypermutation was observed in 31,2% (49/157) of these samples and it was found an 

association between the presence of hypermutation and higher viremia values (p = 0.02, Mann-

Whitney Test). Additionally, the presence of hypermutation was neither associated with the 

status of the patient's CD4 T lymphocytes (p = 0.06, Mann-Whitney Test) nor gender, nor etnicy. 

CONCLUSIONS: Viral load detected values in each individual reflects the amount of 

viral particles filtered through the hypermutation process and the substrate of hypermutation is 

viral replication. So, we found that clinical samples on high viral replication levels exhibited 

hypermutation phenomena more frequently. In summary, the detection of proviral variants of 

HIV-1 carriers of hypermutation correlated with higher levels of viral load in patients and we 



conclude that hypermutation, the biochemical phenomena of G-to-A bases replacement, is a 

pervasive process and it is associated with higher HIV-1 replication levels. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Desde os primeiros relatos de aids1 e da identificação do HIV-12, o entendimento da 

imunopatogenia desse vírus e conhecimentos relacionados vêm sendo reunidos para 

melhoria racional das estratégias de tratamento. As elevadas taxas de mutação verificadas 

ao longo do genoma do HIV-1 são atribuídas à atuação da enzima transcriptase reversa 

viral (Reverse Transcriptase – RT) 3, 4 de maneira que a extensa variabilidade genética do 

HIV-1 resulta da taxa intrínseca de incorporação incorreta de nucleotídeos por genoma por 

ciclo, somada a números elevados de ciclos replicativos virais por dia. Adicionalmente, 

com relação à diversidade viral, num indivíduo não tratado, verifica-se a coexistência 

temporal e espacial de uma distribuição de variantes do HIV-1, as quasispécies 5  

 Diferentes técnicas detectaram a hipermutação ao longo do genoma do HIV-1 in 

vitro6 bem como em células mononucleares de sangue periférico de indivíduos infectados 

pelo vírus7. A hipermutação é detectada no HIV-1 como o acúmulo de substituições 

monótonas de guanina por adenina (G → A) ao longo do genoma viral. O cDNA 

sintetizado a partir da transcrição reversa viral (fita de polaridade negativa) sofre, ao longo 

de sua extensão, a deaminação de bases citidina a uridina8 por ação das APOBECs 

(apolipoprotein B editing catalytic polipeptide) celulares e, à medida que a fita 

complementar (fita de polaridade positiva) é sintetizada, observa-se a fixação de mutações 

G → A no DNA pré-integrativo e DNA proviral. 

 A perda do conteúdo informacional genômico, observada a partir do efeito deletério 

da hipermutação em proteínas com função enzimática e estrutural, pode levar à extinção 

populações e ou subpopulações virais. Sabe-se também que o excesso de uridinas ao 
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longo do DNA viral ocasiona a degradação do mesmo por ação de nucleases celulares9 e, 

ainda nesse contexto, suspeita-se que precursores dos produtos da transcrição reversa 

contendo muitas substituições do tipo G → A podem ser mais propensos a iniciação 

inespecífica da síntese de DNA10. Assim sendo, por mais de um mecanismo, a 

hipermutação pode levar partículas virais ao colapso. 

Dentre as proteínas da grande família das APOBECs, as APOPBECs3, 

notadamente APOBEC3G e APOBEC3F relacionam-se à atividade antiretroviral. Essas 

enzimas são empacotadas junto dos vírions nascentes e ocasionam perda da capacidade 

replicativa e inviabilização da nova partícula viral devido a acúmulo de fenótipos defectivos 

e mutações deletérias ou atuam durante transcrição reversa, na edição do DNA viral 

recém-sintetizado11, 12. As enzimas APOBEC3G e APOBEC3F não exercem modificação 

no genoma celular porque atuam no citoplasma13.  

 O fator de infectividade viral (virion infectiviy factor – vif) é uma fosfoproteína básica 

do HIV de aproximadamente 23kDa produzida em estágios tardios da replicação que se 

relaciona à patogênese viral in vivo através de modulação positiva da infectividade.  

Em estudos com partículas de HIV-1 defeituosas para a expressão do gene Vif foi 

descrita restrição significativa dos eventos do ciclo biológico viral que sucedem à entrada e 

à integração ao genoma hospedeiro e de incapacidade de estabelecimento de novas 

infecções14, 15. Além destes, estudos posteriores mostraram que partículas mutantes de 

HIV-1 com deleção da atividade de vif eram suscetíveis à atividade antiviral da enzima 

APOBEC3G, entretanto, na presença de vif, a ação da APOBEC3G era superada16.  

Em partículas de HIV-1 deficientes para vif, a APOBEC3G é incorporada aos 

vírions nascentes, ocasionando altas taxas de hipermutação e acúmulo de fenótipos 
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defectivos em fases críticas do ciclo replicativo viral17. Por outro lado, posteriormente, 

estudos mais detalhados demonstraram que vif forma um complexo com APOBEC3G 

marcando-a para ubiquitinação via proteossoma, e que de maneira muito semelhante esse 

evento também ocorre com a APOBEC3F 18,19, mas não com a APOBEC3B28. Assim 

sendo, apesar de a hipermutação ser um fenômeno prevalente7 e que funciona como fator 

de restrição antiretroviral, seus efeitos podem se restringir devido às interações funcionais 

entre APOBECs3 e vif. 

Atualmente, a partir de repetições dos ensaios com vif e APOBEC3G, discute-se a 

possibilidade de que o efeito antiretroviral da APOBEC3G possa ser atribuído não 

somente à sua função enzimática de edição do DNA, mas talvez também a uma outra via 

ou domínio que justifique suas propriedades antivirais além da atividade citidina 

deaminase20,21,22. Este mesmo achado também se deu com relação à APOBEC3F23, 

reforçando o argumento de que possa existir um modelo alternativo para explicar a 

atividade antiviral das APOBECs3 que extrapole a propriedade de edição genômica. 

Apesar da interação destrutiva da proteína acessória vif do HIV-1 para com a 

maioria das APOBECs celulares, o efeito da hipermutação no genoma viral é notável e o 

entendimento mais aprofundado do processo possibilitaria, inclusive, delineamento de 

possíveis alvos terapêuticos. 

Dada a dificuldade de se desenvolver vacinas anti-HIV devido à diversidade viral24, 

estratégias alternativas tem sido avaliadas. Mais recentemente tem sido observado um 

interesse crescente na pesquisa da imunidade inata em estudos de HIV.  

 A determinação dos níveis replicação do HIV-1 pela carga viral funciona como um 

dos melhores indicadores clínicos conhecidos para monitoramento do paciente HIV-
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positivo. Já está bem estabelecido que a contagem de células CD4+ e a carga viral podem 

funcionar como parâmetros preditivos para a progressão para a aids25. Diversos estudos 

que investigam a importância de fatores antivirais utilizam como referência a carga viral 

dos pacientes reforçando o argumento de que a carga viral pode ser considerada também 

um indicador biológico da replicação do HIV-126. 

Como dito anteriormente, as APOBECs representam um obstáculo para a 

replicação viral e constituem um dos fatores da imunidade inata contra o HIV. A ação 

antiviral das APOBECs, representada pelos níveis de hipermutação encontrados nos 

genomas virais, pode ser correlacionada com a carga viral de pacientes em uma 

população. Por isto este estudo sistemático populacional e viral se justifica e seus 

resultados fornecem respaldo para avaliação da relevância clínica e biológica das 

APOBECs na progressão da doença. 

Recentemente um estudo tentou relacionar níveis de expressão de RNA 

mensageiro da APOBEC3G e APOBEC3F com a carga viral, mas não encontrou 

correlação significativa entre estes dois parâmetros27. Entretanto, outro estudo também 

recentemente publicado encontrou correlação entre hipermutação e menores valores de 

carga viral28.  

Uma análise englobando maior número de amostras pode esclarecer essa 

possível relação entra carga viral e hipermutação.  O estudo de Pace e colaboradores fez 

análise de hipermutação em 127 indivíduos não tratados. Neste estudo, a partir do 

sequenciamento completo do genoma do HIV-1, os autores encontraram prevalência de 

seqüências hipermutadas em 9,4% (12/127) dos pacientes, com redução média de 0,7 log 

nos valores de viremia nesses indivíduos em relação àqueles que não apresentaram 
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seqüências hipermutadas. O estudo de Pace restringiu o número de amostras utilizadas 

porque utilizou sequenciamento completo do genoma do HIV-1 como ferramenta 

indicadora da presença de hipermutação. O estudo aqui proposto permitiu avaliar um 

número maior de amostras através da identificação desse evento com corantes 

reveladores de hipermutação29 e iniciadores direcionados a seqüências curtas do genoma 

(fragmento da integrase do HIV-1), que funcionam como hot spots para hipermutação.  

 Ainda levando-se em consideração o estudo de Pace e colaboradores, ressalta-se 

que o grupo populacional analisado era composto, em sua maioria, por caucasóides 

infectados predominantemente por subtipo B do HIV-1. Por outro lado, a população 

brasileira apresenta constituição étnica heterogênea e pode conter diferentes variantes 

genéticas dos genes celulares, inclusive dos genes que codificam as APOBECs, de 

maneira que polimorfismos genéticos podem resultar na produção de APOBECs com 

possível atividade enzimática diferenciada. Em um estudo publicado por Ping An e 

colaboradores30 foi avaliada a influência de polimorfismos da APOBEC3G na progressão 

para a aids, correlacionando o genótipo 186R/R, presente em americanos de origem 

africana, com progressão rápida para a aids. Estes dados sustentam ainda evidências de 

que populações com histórias etnogeográficas diferentes podem sofrer efeitos genéticos 

distintos no contexto da infecção pelo HIV-1 devido a polimorfismos populacionais. 

Além de diversidade étnica populacional, no Brasil já foi descrita a coexistência de 

diversos subtipos do HIV-131, inclusive recombinantes32. Nesse sentido, um estudo 

sistemático populacional e viral constitui-se uma ferramenta para auxiliar o entendimento e 

a validação dos efeitos da hipermutação no contexto da infecção pelo HIV-1. 
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2 OBJETIVOS 

 
 Correlacionar os níveis de hipermutação com a carga viral em uma população de 

indivíduos infectados pelo HIV-1 não submetida a tratamento com drogas 

antiretrovirais 
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3 METODOLOGIA 
 

Segue-se um fluxograma (Figura 1) com o delineamento geral do projeto para 

melhor entendimento da descrição metodológica.  

Figura 1. Esquema das atividades propostas para o estudo “Análise de Correlação entre eventos de 
hipermutação e carga viral em amostras de pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana tipo 
1 (HIV-1)” 
 
 

3.1 SELEÇÃO DA CASUÍSTICA 

Durante o período que compreende outubro de 2006 até março de 2007 foram 

triadas amostras de pacientes HIV-positivos para compor a casuística do estudo, a partir 

de uma lista de pacientes obtidas da Rede Nacional de Carga Viral, do ponto executor do 

Laboratório de Retrovirologia. Foram selecionados os pacientes maiores de 18 anos que 
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nunca haviam sido submetidos a tratamento com antiretrovirais na ocasião em que a 

amostra foi colhida. Salienta-se que o momento de infecção não foi utilizado como critério 

de seleção para estes pacientes, entretanto, mesmo indivíduos com infecção mais recente 

já haviam atingido o set point da infecção, no qual ocorre a estabilização da viremia. Ao 

final da etapa de triagem, das amostras de “papa leucocitária” (buffy coat) do arquivo 

biológico do Laboratório de Retrovirologia, foram resgatadas e analisadas 200. 

Adicionalmente, o prontuário de cada paciente foi avaliado e foram reunidos dados 

adicionais como: contagem de linfócitos T CD4 positivos (nº de células/mm3) na ocasião 

da amostra, coloração da pele/etnia e sexo do paciente.  

  

3.2 EXTRAÇÃO DE ÁCIDO NUCLEICO (DNA) DO HIV-1  

 
As amostras de “papa leucocitária” (buffy coat) armazenadas a – 80ºC foram 

submetidas ao protocolo de extração do DNA com o QIAamp DNA Blood Mini Kit (Quiagen 

Inc. Santa Clarita, CA, EUA). 

Resumidamente, em tubo 1,5 mL foram transferidos 200 μL da “papa leucocitária” 

adicionado de 20 μL de protease e 200 μL de solução tampão de lise (AL). Essa mistura 

foi homogeneizada no vortex e incubada a 56oC por 10 minutos em termobloco para 

liberação do DNA genômico. A presença do tampão de lise (AL) propicia à solução baixo 

pH e essa condição, associada à adição de etanol absoluto (200µL), permite a adsorção 

do DNA à coluna de sílica quando a mistura é centrifugada a 16.000 rpm (1 minuto). Com 

o DNA ligado à malha da sílica, sucedem-se lavagens e centrifugações sucessivas para a 

remoção de hemácias, proteínas e outras moléculas não-DNA com os tampões AW1 
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(500µL, 1 minuto de centrifugação a 16.000rpm, por duas vezes) e AW2 (500µL, 3 minutos 

de centrifugação a 16.000rpm, por uma vez). Para finalizar, o DNA é eluído em 100 μL de 

solução tampão com pH alcalino e baixa concentração de sais (Elution Buffer) e 

armazenado em tubo cônico de 1,5mL a –20oC. 

 

 

3.3 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) 

 
A detecção do fragmento da integrase do HIV-1 foi realizada em duas etapas 

distintas. Na primeira etapa, as amostras foram submetidas à amplificação de segmento 

de 738 pares de bases. Seguiu-se uma segunda etapa de PCR (nested-PCR) para 

amplificação de segmento de 582 pares de bases, interno ao obtido na reação anterior 

para amplificação do produto gerado na primeira etapa de PCR (Figura 2).  

 

Figura 2. Localização dos iniciadores externos e internos no genoma da seqüência de guia do HXB-2 do 
HIV-1. A seta vermelha indica a localização do fragmento gerado na primeira fase da PCR e a seta azul 
indica a localização do fragmento gerado na segunda fase da PCR.  
 

 

A hipermutação não é um evento aleatório ao longo do genoma do HIV-1. As 

regiões próximas dos tratos polipurínicos central e 3’ são as regiões em que este evento 
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ocorre em nível máximo, decrescendo à medida que se observam as regiões à jusante (5’) 

das mesmas33,34. A região gênica escolhida para amplificação foi a integrase do HIV-1 

porque representa um hot spot de hipermutação (próxima ao trato polipurínico central). 

Além disso, a integrase caracteriza-se por ser uma região conservada entre os diferentes 

subtipos virais, subtraindo a interferência de outras mutações não relacionadas e 

aumentando muito a qualidade dos dados obtidos. Os iniciadores foram obtidos com base 

na publicação HIV Sequence Compendium 2001 (disponível em http://hiv-web.lanl.gov). 

Os iniciadores externos foram especialmente desenhados para aumentar a 

sensibilidade da PCR para detecção de seqüências hipermutadas e estão relacionados no 

QUADRO 1. Esses pares de iniciadores externos contém intencionalmente sítios-alvo de 

hipermutação (base G seguida de outra base G - alvo da APOBEC3G, e base G seguida 

de base A - alvo da APOBEC3F). 

O par de iniciadores externos normais apresenta seqüência de bases equivalente 

àquela descrita no HXB-2, anelando em regiões sem hipermutação. Por outro lado, o par 

de iniciadores externos degenerados apresenta degenerações nos sítios onde é possível 

ocorrer hipermutação e o par de iniciadores externos hipermutados apresenta todas as 

possibilidades de hipermutação convertidas em sítios hipermutados, anelando 

especificamente em regiões altamente hipermutadas. A reação padrão utilizada neste 

estudo utiliza mistura de iniciadores externos degenerados e externos hipermutados na 

razão 1:1. Por outro lado, para a segunda etapa da PCR, os iniciadores internos não 

necessariamente contêm sítios de hipermutação. Em resumo, o fragmento de integrase 

amplificado para esse estudo conferiu à PCR grande sensibilidade para detecção de 

hipermutação porque permitiu a análise de um pequeno trecho do genoma do HIV que 
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funciona como hot spot para hipermutação e utilizou para a análise das seqüências 

geradas um corante revelador de hipermutação, o HA-Yellow. 

 

QUADRO 1 –Iniciadores empregados na detecção do fragmento da integrase do HIV-1. 

INICIADORES (SEQÜÊNCIA 5´-3´) LOCALIZAÇÃO 
NO HXB-2 TM (ºC) CONTEÚDO 

GC (%) 
Nº SÍTIOS DE 
HIPERMUTAÇÃO 

HIV INTEGRASE  – primeira reação 

EXTERNO NORMAL SENSO  
EXTERNO NORMAL ANTI-SENSO 

 

GCTTTGCAGGATTCGGGATTAG 
GTTCAGCCTGATCTCTTACCTGTCC 

 
4002-4023 
4716-4740 

 
56,2 
52,0 

 
50,0 
58,7 

 
5 
7 

HIV INTEGRASE – primeira reação 
EXTERNO DEGENERADO SENSO 
EXTERNO DEGENERADO ANTI-SENSO 

GCTTTGCARRATTCRRRATTAG 
GTTCAGYYTGATYTYTTAYYTGTYC 

4002-4023 
4716-4740 

 

47,6-56,2 
48,3-58,7 

 

38,6 
38,0 

 

5 
7 

HIV INTEGRASE – primeira reação 
EXTERNO HIPERMUTADO SENSO 
EXTERNO HIPERMUTADO ANTI-SENSO 

 

GCTTTGCAAAATTCAAAATTAG 
GTTCAGTTTGATTTTTTATTTGTTC 

 

4002-4023 
4716-4740 

 

47,6 
48,3 

 

27,3 
24,0 

 

5 
7 

HIV INTEGRASE - segunda reação 

INTERNO SENSO 
INTERNO ANTI-SENSO 
 

AGTGAATCAGAGTTAGTCAATCAAATAAT 
CCCTACAACCCACAAAGTCAA 

4091-4114 
4653-4673 

 
53,1 
55,0 

 
27,6 
47,6 

 
2 
0 

 

As concentrações finais dos reagentes utilizados para uma reação (50μL) na 

primeira etapa da PCR foram: Tampão 1X (200mM Tris-HCl pH 8,4 e 500mM KCl), MgCl2 

4,0mM, dNTP 0,4mM, iniciadores externos 0,6 pmoL e Taq DNA polimerase 0,025 U. 

Como dito anteriormente, a primeira etapa da PCR utiliza mistura de iniciadores 

externos: iniciadores externos degenerados e iniciadores externos hipermutados. Como a 

temperatura ótima de anelamento da mistura de iniciadores externos é difícil de ser 

determinada empiricamente, escolheu-se a utilização da PCR touch down para minimizar 

a formação de produtos inespecíficos. Neste caso, foi padronizada temperatura inicial de 

anelamento de 49ºC, decrescendo de 0,5ºC/ ciclo durante os 9 primeiros ciclos até atingir 
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45ºC, a temperatura de anelamento que se mantém durante os 26 ciclos que completam a 

reação (QUADRO 2). 

O termociclador em que a primeira etapa de PCR foi padronizada é o Eppendorf 

Mastercycler® Gradient (Eppendorf AG, Hamburg, Alemanha). 

Depois de completa a primeira etapa da PCR, foram transferidos 5,0μL desse 

produto amplificado para a segunda etapa da PCR (nested-PCR) que utilizou os 

iniciadores internos na composição da reação. O perfil de ciclagem da segunda etapa da 

PCR está nos Quadros 1 e 2. As concentrações dos reagentes utilizados para uma reação 

(50 μL) na segunda etapa da PCR foram: Tampão 1X (200mM Tris-HCl pH 8,4 e 500mM 

KCl), MgCl2 3,5mM, dNTP 0,4mM, iniciadores externos 0,6 pmoL e Taq DNA polimerase 

0,025 U (QUADRO 2). O termociclador utilizado na padronização da segunda etapa foi o 

ABI 9700 (Applied Byosistems, CA, EUA). 

Ressalta-se que em ambas as etapas de PCR foi utilizada água deionizada como 

controle negativo e que, até que fossem produzidos controles próprios para esse estudo 

com diferentes níveis de hipermutação, foi utilizado o controle-padrão do Laboratório de 

Retrovirologia: plasmídeos purificados do clone HXB2 do HIV-1. 

QUADRO 2 - Constituintes da reação e perfil de ciclagem da PCR empregada na 
detecção de fragmento da integrase do HIV-1. 

ETAPA DA PCR COMPOSIÇÃO DA REAÇÃO (1X) PERFIL DE CICLAGEM 

 
HIV  – INTEGRASE  primeira reação  
 

Tampão 1x (Tris-Cl 28mM pH 8,4 / KCl 70mM), MgCl2 
4,0mM, dNTP 0,4 mM, DNA polimerase (Taq) 0,025U 
e  cada iniciador 0,6pM. 
 

94°C – 7’(1x); 94°C –30”, 49 
a 45°C–45”, 72°C–55’’ (9x); 
94°C –30”, 45°C–45”, 72°C–
55’’ (26x); 72°C-7’(1x) 

 
HIV  – INTEGRASE  Segunda reação  
 

Tampão 1x (Tris-Cl 28mM pH 8,4 / KCl 70mM), MgCl2 
3,5mM, dNTP 0,4 mM, DNA polimerase (Taq) 0,025U 
e de cada iniciador 0,6 pM. 

94°C–7’(1x);94°C–30”, 
53°C–45”, 72°C–50’’ (35x); 
72°C-7’(1x) 
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3.4 DETECÇÃO DO PRODUTO AMPLIFICADO 

 
Para verificar a presença do produto amplificado do gene da integrase do HIV-1 foi 

realizado o fracionamento eletroforético. O produto da PCR foi submetido a eletroforese 

em gel de agarose 1% em Tampão TBE 0,5X (Tris-Borato-EDTA, Invitrogen Carlsbad CA, 

EUA), corado com o intercalante GelRed™ 10000X em água (Biotium, Inc.Qiagen, 

Alemanha). Foram utilizados 5,0μL do produto de nested-PCR e 2,0 μL de tampão de 

carregamento (40% de sacarose; 0,25% de azul de bromofenol) para a corrida 

eletroforética, que realizou-se no tempo de 45 minutos, a 100 Volts e 100mA. Para 

averiguar-se a especificidade da PCR, a determinação do tamanho do produto amplificado 

se deu em comparação com um marcador de peso molecular padrão de 100 bp 

(Invitrogen, BRL, Gaithersburg, MD, EUA).  

O gel de agarose foi visualizado em exposição a radiação ultravioleta (320 nm) e 

fotografado utilizando-se o fotodocumentador Geldoc-it TS Imaging Systems BioImaging 

(UVP, Cambridge, CA, EUA).  

 
 

3.5  DETECÇÃO DE HIPERMUTAÇÃO 

 
Ligantes seqüência-específicos de DNA retardam a mobilidade eletroforética de 

fragmentos de DNA de tamanhos semelhantes e composição distinta porque aumentam o 

coeficiente de fricção das seqüências a que se ligam durante uma eletroforese, 

ocasionando migração diferenciada proporcionalmente à quantidade de ligante que 

interage com a seqüência-alvo. 
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O corante HA-yellow (Resolve-It Kit - Vector Laboratories, Burlingname, CA, USA) 

contém bisbenzimida (Hoechst 33258 ou 2·-[4-hidroxifenil]-.5-[4-metil-1-piperazinil]-2,5·-bi-

1H-benzimidazol) ligada covalentemente ao polietilenoglicol. A bisbenzimida tem afinidade 

por bases adeninas (A) e timinas (T) do genoma, intercalando-se nessas regiões. Devido 

ao alto peso molecular resultante do composto HA-Yellow, em que a bisbenzimida está 

peguilada, seqüências de DNA com maior conteúdo genômico de adeninas são retardadas 

numa corrida eletroforética proporcionalmente ao conteúdo de adeninas que as constitui.  

A preparação do gel de agarose contendo HA-Yellow procedeu de maneira 

semelhante à de um gel de agarose convencional - gel de 1% de agarose em TBE 0,5 X 

(TBE: 0,89 M Tris; 0,89 ácido bórico e 0,02 M EDTA pH 8,0). Depois de aquecida e 

liquefeita a solução de agarose em TBE 0,5 X, o corante HA-Yellow foi adicionado em 

concentração de 9μL/ mL de gel depois que a solução de agarose teve o pH ajustado para 

7,5 e temperatura de cerca de 65ºC. Quando o gel estiver solidificado, 2,0 μL do produto 

da segunda etapa da PCR misturado a 2,0 μL de tampão de carregamento (40% de 

sacarose; 0,25% de azul de bromofenol) são aplicados no gel, que corre em cuba 

eletroforética por 2h30 min a 80V em tampão TBE 0,5X. Ressalta-se que em géis com HA-

Yellow não são utilizados marcadores de peso molecular. Após a corrida, as bandas foram 

reveladas a partir exposição a luz ultravioleta (320nm) porque o corante HA-Yellow emite 

fluorescência ou, quando foi necessária melhor visualização das bandas, o gel foi 

colocado numa solução de brometo de etídio (0,5μg/mL) em água destilada por 30 

minutos e depois fotografado utilizando-se o fotodocumentador Geldoc-it TS Imaging 

Systems BioImaging (UVP, Cambrige, CA, EUA).  
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3.6 CLONAGEM DO PRODUTO DA PCR  

 
Foram escolhidas algumas amostras clínicas (B190, AJB e amostra 35789 do 

paciente de índice 99 deste estudo) que apresentaram padrões de hipermutação variáveis 

para clonagem e sequenciamento. O objetivo desse procedimento foi produzir diferentes 

clones para validar o método de detecção de hipermutação com o corante HA-Yellow 

dentro desse estudo e produzir controles com níveis de hipermutação diferentes que 

serviriam como parâmetros para a classificação das amostras clínicas. 

A clonagem de um fragmento de PCR consiste na ligação entre o produto de PCR e 

um vetor bacteriano que possa ser selecionado por alguma característica fenotípica e na 

posterior inserção desse vetor em uma célula competente (transformação) para replicação 

do respectivo fragmento. 

 
 
3.6.1 REAÇÃO DE LIGAÇÃO 

 
Para a reação ligação foi utilizado o vetor TOPO TA® (Invitrogen) seguindo-se as 

recomendações estabelecidas pelo fabricante. TOPO TA é um vetor recombinante que 

possui um gene de resistência à ampicilina e um gene que codifica para a enzima β-

galactosidase. Além disso, inicialmente linearizado, o TOPO TA possui numa das 

extremidades uma cauda politiminada que atrai o fragmento fresco (recente) de PCR e, na 

outra extremidade, um resíduo de tirosina cujo grupamento fosfato fornece energia para a 

ligação fosfodiéster entre o vetor e o fragmento amplificado na PCR. 

Na reação de ligação, o fragmento de integrase do HIV-1 amplificado na PCR foi 

inserido no vetor Topo TA. Procedeu-se a reação (QUADRO 3) adicionando 1,0μL de 
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solução salina (NaCl 200mM, MgCl2 10mM), 1,0μL de vetor TOPO TA (10ng/μL) 

previamente descongelado em gelo, 0,5-4,0μL de produto fresco de PCR e água estéril 

para completar o volume final de 6,0μL da reação. Essa solução permaneceu por 5 

minutos a temperatura ambiente e depois foi mantida em gelo até a etapa da 

transformação. 

 

O QUADRO 3 apresenta a reação de ligação que produz o plasmídeo TOPO TA com o 
inserto de interesse. 
REAÇÃO DE LIGAÇÃO COMPOSIÇÃO DA REAÇÃO (1X) PROCEDIMENTO 

 HIV-1  –  INTEGRASE 
 

Vetor TOPO (DNA plasmidial 10ng/μL)                      1,0μL 
Solução salina (NaCl 200mM, MgCl2 10mM))            1,0μL 
Amostra (produto fresco de PCR )                             0,5 -4,0μL 
 Água Estéril  para completar o volume final                                       
                                                                                 __________ 
 Volume Final                                                                6,0μL. 

Depois de 5 minutos a temperatura 
ambiente, a solução é incubada em 
gelo até a transformação. 

 
 
3.6.2 TRANSFORMAÇÃO DE BACTÉRIAS QUIMIOCOMPETENTES POR CHOQUE TÉRMICO 

Alguns vials contendo bactérias quimiocompetentes foram gentilmente cedidos para 

a execução desse procedimento pelo Departamento de Biologia Celular da Universidade 

Federal de São Paulo, situado à Rua Botucatu 862, 8º andar. Ao microtubo contendo as 

bactérias quimiocompetentes previamente descongeladas em gelo foram adicionados 2,0-

3,0µL do DNA plasmidial. Inicialmente, os microtubos contendo solução composta de 

bactérias e os diferentes plasmídeos foram transferidos para um suporte com gelo, onde 

foram mantidos por 30 minutos. Após essa etapa, os microtubos foram transferidos para 

um termobloco previamente aquecido a 42ºC durante 1 minuto e, em seguida, esses 

microtubos foram novamente colocados no suporte com gelo por 2 minutos. O choque 

térmico ocasionou mudança de permeabilidade na parede bacteriana, permitindo que os 
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plasmídeos contendo os insertos de interesse fossem internalizados pela bactéria 

competente. 

Após esse procedimento, imediatamente, adicionou-se 400,0µL de meio SOC 

(Invitrogen) à solução contendo as bactérias transformadas, sucedendo-se a incubação 

das mesmas em estufa a 37ºC por 1 hora. Posteriormente, a solução foi distribuída em 

duas placas contendo meio LB, ampicilina (50µg/mL), IPTG (20μg/mL) e X-GAL 

(40μg/mL), com aproximadamente metade do volume total da solução em cada uma das 

placas, para incubação em estufa a 37oC por 18-24 horas. Ressalta-se que, devido ao 

delineamento do vetor TOPO TA, quando o fragmento amplificado na PCR se insere, 

impede a expressão da enzima β-galactosidase. A enzima β-galactosidase degrada o 

substrato X-Gal num produto de coloração azulada. Numa placa, as colônias azuladas 

sintetizavam a enzima β-galactosidase porque continham o vetor vazio (sem o inserto) e 

as colônias que continham o inserto eram as brancas e não degradavam, portanto, o 

substrato X- Gal. 

Verificado o crescimento de colônias bacterianas nas placas, algumas colônias 

brancas de cada placa foram selecionadas para crescer em 50,0mL de caldo TSB (Merck 

KGaA, Darmstadt, Alemanha) ou LB contendo ampicilina 50,0µg/mL (Sigma). Os tubos 

falcon (50,0mL) contendo a cultura bacteriana foram mantidos em um agitador (MODELO) 

a 37ºC com rotação moderada (aproximadamente 200rpm) por 18-24 horas. Após 

observação do crescimento dos clones no caldo pela análise da turbidez do meio, uma 

alíquota de 1mL foi retirada para a realização de uma PCR confirmatória da transformação 

e outra alíquota de 850,0µL de cada garrafa, adicionada de 150,0µL de glicerol 10% para 

serem estocadas a - 80 ºC. 
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3.6.3 PCR PARA VERIFICAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO BACTERIANA 

As alíquotas de 1,0mL com cada transformante foram centrifugadas por 15 minutos 

a 4,0oC e 6000rpm. O sobrenadante foi descartado e o precipitado formado foi 

ressuspenso em 50,0µL de água deionizada. A mistura foi aquecida em termobloco a 

100oC por 10 minutos para lise da parede bacteriana e liberação do material genético. 

Posteriormente, 5,0µL do lisado foram utilizados como amostra para a PCR confirmatória 

da transformação.  

A PCR confirmatória foi realizada em duas etapas, seguindo o protocolo e o perfil 

de ciclagem descritos anteriormente no QUADRO 1. As amostras que se revelaram 

positivas para o fragmento da integrase do HIV-1 foram submetidas a corrida eletroforética 

em gel de agarose contendo HA-Yellow e, dentre essas, algumas foram selecionadas para 

sequenciamento. 

 

 

3.7  PURIFICAÇÃO DOS PLASMÍDEOS 

 
Os transformantes positivos na PCR confirmatória da transformação foram 

purificados utilizando-se o HiYield™ Plasmid Mini Kit (Real Biotech Corporation, Calgary, 

AB, Canadá) de acordo com as instruções do fabricante.   

Foi retirada uma alíquota de 10,0mL do caldo de crescimento bacteriano turvo. 

Esse conteúdo foi transferido para um tubo falcon (15,0mL) para centrifugação por 15 

minutos a 6000rpm e 4,0ºC. O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspenso em 

400,0µL de tampão PD1. A solução foi vortexada por 5 segundos em velocidade média 
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e recebeu adição de 400,0µL de tampão de lise alcalina PD2. Depois de 

homogeneizada por inversão manual (10 vezes), a solução foi neutralizada pela adição 

de 600,0µL de tampão PD3. O composto viscoso formado foi separado do tampão que 

continha o DNA plasmidial por centrifugação a 14000rpm por 3 minutos. O 

sobrenadante foi coletado e transferido para uma coluna de sílica na qual passou por 

nova centrigação a 8000rpm por 30 segundos. Adicionou-se volume de 400,0µL do 

tampão de lavagem W1 buffer, seguindo-se uma etapa de centrifugação idêntica à 

ultima. Posteriormente descartou-se o conteúdo retido no tubo coletor, e acrescentou-

se volume de 600,0µL do segundo tampão de lavagem – Wash Buffer – A solução foi 

novamente centrifugada a 8000rpm por 30 segundos. Para secagem completa da 

coluna de sílica, procedeu-se uma centrifugação adicional em velocidade máxima por 2 

minutos. Ao final, o volume de 50,0µL de tampão de eluição (Elution Buffer) foi pipetado 

no centro da coluna para ser incubado por 2 minutos e centrifugado por 2 minutos em 

velocidade máxima para eluição do DNA plasmidial num microtubo de 1,5mL. Os 

plasmídeos purificados foram quantificados no GeneQuantpro (Amersham Pharmacia 

Biotech AB, Cambridge, England) a 260nm. 

 
3.8  PURIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DE PCR AMPLIFICADOS 

 
Os produtos da PCR de algumas amostras amplificadas do gene da integrase do 

HIV-1 que foram escolhidas para sequenciamento foram purificados utilizando-se o kit 

ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), conforme instruções do 

fabricante. 
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O kit de purificação de produto de PCR remove sais, iniciadores, dNTPs e outros 

reagentes não ácido-nucléicos. A tecnologia dos beads magnéticos para purificação do 

ácido nucléico é carga-dependente e é determinada pela solução-tampão em que estão os 

beads. Em condições de baixo pH, os beads magnéticos têm uma carga positiva e se 

ligam ao ácido nucléico. Proteínas e outros contaminantes não se ligam e são retirados na 

presença do tampão de lavagem. Para eluir o ácido nucléico, a carga na superfície é 

neutralizada pelo aumento de pH para 8,5 a partir de tampão de eluição com baixa 

concentração de sais. 

Resumidamente, em tubos cônicos de 1,5 mL foram transferidos 50,0 μL do produto 

de PCR e adicionados 50,0μL do tampão de purificação (N5) e 10,0μL dos beads 

magnéticos. A solução foi homogeneizada cuidadosamente para não ocasionar a 

formação de bolhas. Os tubos foram então incubados em temperatura ambiente por 1 

minuto para permitir a ligação dos beads ao produto da PCR. Seguidamente, os tubos 

foram colocados na Magna Rack diante de um ímã por 1 minuto ou até que se formasse o 

precipitado. Sem remover os tubos da frente do ímã, o sobrenadante de cada um foi 

descartado. Posteriormente, os tubos foram removidos da frente do ímã para adição de 

150μL de tampão de lavagem (W12), com homogeneização para dissolver o precipitado e 

cuidado de não formar bolhas. Os tubos foram colocados novamente na Magna Rack em 

frente ao ímã por 1 minuto ou até formação de novo precipitado e o sobrenadante foi 

novamente descartado, sem remover os tubos da frente do ímã. O procedimento de 

lavagem foi repetido. Por fim, foram adicionados 40μL do tampão de eluição (E5) e a 

solução foi homogeneizada até dissolver o precipitado. Os tubos foram incubados em 

temperatura ambiente por 1 minuto e colocados na frente do ímã por 1 minuto ou até que 
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se formasse o precipitado. Posteriormente, sem remover os tubos da frente do ímã, o 

sobrenadante contendo o produto purificado da PCR foi cuidadosamente transferido para 

tubos estéreis, armazenados a – 20ºC. 

Após obter o produto de purificação, foi realizado novo fracionamento eletroforético em de 

agarose (1% em TBE 0,5 X) com 2,0μL de tampão de carregamento (40% de sacarose; 

0,25% de azul de bromofenol) e 5,0μL do produto purificado. Para a comparação do peso 

molecular dos fragmentos amplificados foi utilizado um marcador padrão de peso 

molecularde 100 bp - Low DNA Mass Ladder (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). 

 
 

3.9 REAÇÃO DE SEQUENCIAMENTO 

 
A reação de seqüenciamento de alguns clones para o gene integrase do HIV-1 

realizou-se utilizando os iniciadores interno senso: 5’-AGT GAA TCA GAG TTA GTC AAT CAA 

ATA AT-3’ (localizado na posição 4091 – 4114  do HXB2) e interno anti-senso: 5’-CCC TAC 

AAC CCA CAA AGT CAA- 3’ (localizado na posição 4653 – 4673 do HXB2), seguindo as 

especificações do kit Amersham Biosciences DYEnamic ET Terminator Cycle Sequencing 

Kit (Piscataway, EUA). As concentrações dos reagentes e as condições da reação de 

seqüenciamento apresentam-se reunidas no QUADRO 4. 

A reação de seqüenciamento foi aplicada em uma placa de 96 poços, sendo que 

cada reação conterá 6,0μL amostra (produto de PCR purificado, diluído ou não em água 

RNA free q.s.p.) Assim sendo, o volume de cada amostra para essa solução foi definido 

por meio da quantificação realizada através da sua comparação visual com um padrão de 

massa molecular Low DNA Mass Ladder (200,0mL, 4,0mL/appl - Invitrogen, Califórnia, 
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USA) em gel de agarose pós-purificação. Objetivou-se que cada amostra a ser 

seqüenciada tivesse concentração de aproximadamente 40,0ng de DNA e por isso, 

quando necessário, a amostra foi diluída.  A solução final (mix, tampão, iniciador e 

amostra) totalizou 15,0 μL por reação. 

As reações foram submetidas à ciclagem em termociclador ABI 9700 (Applied 

Biosystems, CA, EUA) nas condições resumidas pelo QUADRO 4: 

 
QUADRO 4 - Constituintes da reação e perfil de ciclagem da PCR empregada na reação 
de sequenciamento de fragmento da integrase do HIV-1. 

REAÇÃO DE SEQUENCIAMENTO COMPOSIÇÃO DA REAÇÃO (1X) PERFIL DE CICLAGEM 

             HIV-1  –  INTEGRASE 
 

Terminator Ready Reaction Mix (Terminator Ready 
Reaction Mix : dNTPs, ddNTPs, AmpliTaq DNA 
polimerase, MgCl2, tampão Tris-HCl) 2,0 μL, Tampão 
4,0 μL, iniciador interno (0,2 pMol) 3,0 μL 

94°C – 20’’; 50°C –15”, 60°C–1’ 
(25x) 

 

Durante esta reação o iniciador se liga à seqüência complementar da fita de DNA 

e os nucleotídeos são incorporados de acordo com a fita molde. Ocorre tanto a 

incorporação dos nucleotídeos livres não-marcados, quanto a de nucleotídeos marcados 

com fluorescência. Os nucleotídeos marcados são chamados de nucleotídeos de 

terminação, pois, cada vez que um nucleotídeo de terminação é incorporado, a leitura da 

fita molde é interrompida, gerando um fragmento de tamanho respectivo ao local onde o 

nucleotídeo de terminação foi incorporado. Ao final da reação são gerados fragmentos de 

tamanhos diferentes. Para eliminar os resíduos (sobras de inciadores, ddNTPs, alguns 

sais, entre outros), os produtos gerados nessa reação foram precipitados (Reação de 

Precipitação) e, posteriormente, submetidos a separação eletroforética e análise por um 
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seqüenciador automático modelo ABI PRISM 3100 Genetic Analyzer (Applied Byosistems, 

CA, EUA). 

 
 
3.9.1 PRECIPITAÇÃO DA REAÇÃO DE SEQÜENCIAMENTO 

 
Ao final da reação de seqüenciamento, como já dito, são gerados fragmentos de 

tamanhos diferentes e existe sobra de iniciadores, dNTPs, alguns sais, entre outros. 

Procedeu-se a precipitação para eliminar esses resíduos. 

Foram adicionados 90,0μL de etanol 70% ao produto da reação sequenciamento, 

sucedendo-se mistura do mesmo em agitador automático e breve centrifugação. Após 

incubação por 15 minutos sob condição de temperatura ambiente e ausência de luz, esse 

produto foi centrifugado a 4000rpm por 45 minutos a 20oC. O resultado dessa centrifugação 

foi a formação de um botão (pellet) que continha o produto do sequenciamento precipitado. 

O sobrenadante foi desprezado. Adicionou-se 150,0μL de etanol 70%, submetendo o 

produto a uma segunda etapa de mistura em agitador automático e centrifugação a 

4000rpm por 15 minutos a 20o C para formação de botão (pellet) mais purificado e 

desprendimento de resíduos. Após retirada do sobrenadante, o produto precipitado foi 

colocado no termociclador a 94o C por cerca de 3 minutos, descoberto, para secagem 

completa do botão (pellet). 

As amostras precipitadas foram ressuspendidas em 15,0μL de formamida HiDye e 

centrifugadas a 200rpm por 1 minuto a 20o C. A seguir, foram denaturadas a 95oC por 3 

minutos e introduzidas no seqüenciador automático ABI PRISM 3100 Genetic Analyzer 

(Applied Byosistems, CA, EUA) para separação eletroforética.  
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3.9.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO SEQÜENCIAMENTO 

 
A edição e análise dos fragmentos seqüenciados foram feitas utilizando-se o 

software Seqüencher 4.5 (Genes Code Corporation, EUA), que permite a criação de uma 

seqüência consenso entre as seqüências de nucleotídeos geradas pelos iniciadores senso 

e anti-senso.  

Posteriormente, as seqüências de nucleotídeos obtidas foram alinhadas por meio do 

programa Clustal X (THOMPSON et al., 1997) e foram cortadas para terem o mesmo 

comprimento com o software BioEdit 7.0 para então serem submetidas ao software 

HyPermut (acessível na base de dados Los Alamos - http://hiv-web.lanl.gov/content/ 

index), específico para análise dos níveis de hipermutação das seqüências obtidas. 

Em estudo publicado em 2001, Janini e colaboradores7 validaram a técnica de 

detecção de hipermutação em gel com HA-Yellow utilizando sequenciamento do 

fragmento da protease do HIV-1 de clones. A Figura 3 demonstra como o 

sequenciamento permite estabelecer um equivalente de hipermutação ao padrão de 

migração de um produto amplificado por PCR em gel de agarose com HA-Yellow. As 

sequências geradas por PCR da região da protease do HIV-1 foram submetidas a 

fracionamento eletroforético em gel normal de agarose e depois a gel de agarose com HA-

Yellow. A partir do sequenciamento e do alinhamento das seqüências, o gradiente de 

hipermutação obtido no gel de agarose com HA-Yellow foi confirmado como sendo função 

do conteúdo AT da seqüência, e os parâmetros que foram aplicados às amostras clínicas 
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também foram estabelecidos. Assim, foi demonstrado que quanto menor a migração do 

produto de PCR amplificado, maior o conteúdo AT dessa seqüência.  

 

Figura 3. Calibração do método de detecção de hipermutação com sistema de gel com HA-Yellow. À 
esquerda abaixo, o produto de PCR de 297pb da região da protease do HIV-1 foi submetido a gel de 
agarose 1%. À direita, os mesmos fragmentos foram submetidos a gel de agarose com HA-Yellow e a 
sequenciamento. Observou-se que à medida que se verifica uma menor migração do produto amplificado 
por PCR segue-se um aumento proporcional do conteúdo AT da seqüência.  
Foram selecionados clones para serem utilizados como controles em cada corrida 

eletroforética para avaliação das amostras clínicas. Foram obtidas as sequências 

nucleotídicas dos clones utilizados como controles - controle normal, (B190D), controle de 

nível intermediário de hipermutação (A3IVaE) e controle hipermutado (A4aP) - as 

sequências alinhadas e de mesmo comprimento (em número de pares de bases) foram 

analisadas no software Hypermut (acessível em http://www.hiv.lanl.gov/content/sequence/ 

HYPERMUT/hypermut.html). Para cada teste realizado, este software infere um valor que 
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corresponde ao resultado de um Teste Exato de Fisher que compara uma amostra 

controle (determinada pelo próprio analista e que deve conter o menor índice de 

substituições G para A possível) a uma ou mais amostras. O algoritmo deste software 

normaliza o número de substituições do contexto da hipermutação (substituições G para 

A) em relação a outras substituições não-específicas e ao tamanho da sequência 

nucleotídica.  

Uma vez que o software Hypermut corroborou a classificação inicial dos clones 

utilizados como controles hipermutado (A4aP) e normal (B190D) nos géis de agarose com 

HA-Yellow, procedeu-se um estudo para encontrar um correspondente estatístico que 

relacionasse o deslocamento de cada amostra clínica no gel em relação ao deslocamento 

dos clones controles, reproduzindo os resultados do Hypermut. A resolução estatística das 

imagens se deu a partir do teste de análise de variância (ANOVA) de K-means que 

permitiu inferir se cada amostra seria agrupada como normal ou hipermutada. Esta 

metodologia estatística foi validada a partir de outros 20 clones sequenciados (clones da 

amostra 35789 do paciente 99) e possibilitou, ao final, discriminar de forma inequívoca 

uma amostra segundo seu padrão de deslocamento como pertencente ao mesmo 

grupamento do padrão de clone hipermutado ou ao mesmo grupamento do padrão de 

clone normal.  

 
 
3.10 PADRONIZAÇÃO DA DETECÇÃO DE HIPERMUTAÇÃO COM PCR EM TEMPO REAL 

 
A PCR em Tempo Real (PCR Real Time) une a metodologia de PCR convencional 

a um sistema que monitora, por detecção de fluorescência, a quantidade de produto 
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amplificado durante o curso da reação. Nesta metodologia, a fluorescência emitida por 

sondas ou corantes é diretamente proporcional à quantidade de produto formado. Assim 

sendo, o monitoramento da cinética de amplificação da PCR permite que sejam realizadas 

mensurações quantitativas relativas ou absolutas do ácido nucléico presente em uma 

amostra.  

O SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Warrington, UK) é um dos 

corantes intercalantes mais utilizados na PCR em Tempo Real. Ele é inespecífico e tem 

por característica a emissão de fluorescência (~560nm) quando ligado na dupla fita, mas 

não na fita simples, de DNA. A fluorescência emitida pelo SYBR Green é proporcional ao 

número de fitas duplas de DNA em uma reação. 

Ainda na PCR em Tempo Real, depois que a fase amplificação do ácido nucléico se 

completa, são coletados os dados para o cálculo da Temperatura de Melting. Nesta etapa, 

a temperatura é gradualmente aumentada e a fluorescência é medida em função da 

temperatura. Quando é atingida uma temperatura suficiente para ocasionar a separação 

das fitas duplas de DNA amplificadas numa reação, o corante intercalante se desliga e a 

fluorescência emitida cai abruptamente. Graficamente, neste ponto forma-se um ângulo 

(slope) que corresponde à temperatura de dissociação da sequência. Esta temperatura, 

referida como Temperatura de Melting (TM), indica que 50% das fitas de produto 

amplificado estão dissociadas e é determinada como o máximo valor da primeira derivada 

negativa da curva de Melting35, como apresentado na Figura 4.  
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 Figura 4. Obtenção da Temperatura de Melting numa curva de temperatura em função da emissão de 
fluorescência e a derivação desta curva. 
 
 

Adicionalmente, sabe-se que uma das limitações do SYBR Green é que esse 

corante se liga a quaisquer DNA de fita dupla, inclusive a produtos inespecíficos ou 

dímeros de iniciadores formados durante a PCR. A análise da Curva de Melting permite 

que as seqüências não específicas sejam excluídas da análise por acusarem diferentes 

temperaturas de dissociação distintas das da seqüência específica. 

Uma seqüência hipermutada tem diminuído seu conteúdo GC e tem, portanto, 

temperatura de dissociação diminuída em relação a uma seqüência normal (QUADRO 6). 

Por isso a análise da Curva de Melting por PCR em Tempo Real pode distinguir 

seqüências hipermutadas de seqüências não hipermutadas com base na temperatura de 

dissociação destas seqüências. 

O produto da primeira etapa de PCR de alguns plasmídeos purificados e algumas 

amostras clínicas bem como os clones gerados foram submetidos a análise por PCR em 

Tempo Real seguindo o protocolo descrito no Quadro 5. 
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QUADRO 5 - Constituintes da reação e perfil de ciclagem da PCR Em Tempo Real  
empregada na detecção de fragmento da integrase do HIV-1. 

PCR EM TEMPO REAL  COMPOSIÇÃO DA REAÇÃO (1X) PERFIL DE CICLAGEM 

             HIV-1  –  INTEGRASE 
 

SYBR Green PCR Master Mix (1x) 12,5μL, iniciador 
interno senso (10,0pM) 1,0μL, iniciador interno anti-
senso (10,0pM) 1,0μL, água deionizada 5,5μL, Amostra 
5,0μL 

95°C – 10’ (1x); 95ºC -15’’, 
54ºC-40’’, 72ºC-30’’ (40X); 
95°C –1’ (1x); 54ºC-1’ (1x); 
54-80°C (0,5º/ciclo)–10’’ (80x)  

 
 
4 RESULTADOS  
 

4.1 PADRONIZAÇÃO DA PCR 

 
Na padronização da PCR para detecção do fragmento de integrase do HIV-1, foram 

testados os diferentes pares de iniciadores externos individualmente na primeira etapa da 

PCR e o par de iniciadores internos na segunda etapa. Posteriormente, foi observado que 

a mistura de iniciadores externos degenerados com iniciadores externos hipermutados 

(proporção de 1:1) na primeira etapa da PCR resultava em bandas bem definidas (Figura 

5). Essa mistura de iniciadores e a proporção dos mesmos na reação foram adotadas para 

os experimentos que se sucederam. 

 

Figura 5:Padronização da PCR para detecção de fragmento da integrase do HIV-1. Acima estão 
representadas diferentes combinações de iniciadores externos e abaixo estão representadas as 
concentrações finais de Cloreto de Magnésio na primeira etapa da PCR.  
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A primeira etapa da PCR é crítica para detecção de seqüências hipermutadas, 

principalmente porque os iniciadores dessa etapa tem sítios hipermutados e determinam a 

especificidade dessa reação em amplificar possíveis seqüências com essa característica.  

De acordo com a Figura 5, a alteração na concentração final do cloreto de magnésio 

aparentemente não produziu grande efeito sobre a qualidade da banda amplificada no gel 

de agarose, entretanto, quando as mesmas amostras foram submetidas a fracionamento 

eletroforético em gel com corante revelador de hipermutação, HA-Yellow, seguiu-se uma 

maior detecção de seqüências hipermutadas nas amostras de maior concentração final de 

magnésio (4,0mM) na primeira etapa da PCR. Assim sendo, uma das informações mais 

relevantes obtidas nos testes de padronização da PCR para amplificação de fragmento da 

integrase do HIV-1 foi que a detecção de seqüências hipermutadas é dependente da 

concentração de magnésio da primeira etapa da PCR. O cloreto de magnésio utilizado na 

PCR tem função de estabilizar as fitas de DNA e de facilitar a atividade da enzima 

polimerase. Nesse sentido, proporcionalmente à medida que a concentração final do 

magnésio foi aumentada (de 3,0 para 4,0mM) na primeira etapa da PCR, seguiu-se uma 

melhor a capacidade de detecção de hipermutação no gel com HA-Yellow (Figura 6).  

 


