
Dectecção de hipermutação mediada pelas enzimas APOBEC em pacientes
HIV-1 positivos e correlação com diferentes padrões de progressão a

AIDS.

VIEIRA VC; AFONSO AO; SILVEIRA  J; MACHADO ES;  SOARES
MA; MARTINEZ AMB.

Introdução:
A história natural da infecção pelo HIV pode ser bastante variável entre

os indivíduos infectados.  Apesar de o tempo médio de progressão à AIDS ser
de 8 a 10 anos, um grupo restrito, de apenas 2 a 4% dos indivíduos, pode
permanecer assintomático por mais de 10 anos. Estes indivíduos, conhecidos
como não progressores (LNTPs), apresentam altos níveis de linfócitos T CD4 e
carga viral baixa (BUCHBINDER et al, 1994). Por outro lado, pacientes com
progressão rápida podem apresentar evolução para a Aids em menos de 5
anos. Acredita-se que os diferentes padrões de progressão sejam influenciados
por fatores genéticos virais e do hospedeiro (O´BRIEN & NELSON, 2004).

Recentemente foram descritos mecanismos celulares mediados pelas
enzimas APOBEC3F (A3F) e APOBEC3G (A3G), capazes de restringir o ciclo
do HIV in vitro (PACE et al., 2006). Entre estes, o mecanismo conhecido como
hipermutação, resulta em um alto nível de mutações GA no genoma do vírus,
comprometendo assim sua viabilidade (HARRIS et al., 2003). O papel das
enzimas APOBEC, entretanto, é antagonizado pela proteína viral Vif (fator de
infectividade viral). Em uma célula infectada, a presença de Vif induz a
degradação das enzimas A3G e A3F via proteossoma (CONTICELLO et al.,
2003). Apesar disto, estudos descrevem a presença de hipermutação GA in
vivo, sendo que seu papel no curso clínico da doença não esta completamente
esclarecido (LAND et al., 2008; PACE et al.,2006). Assim o objetivo deste
estudo foi verificar a presença de mutações GA mediadas pelas enzimas
APOBEC3 (A3) in vivo e sua influência no curso clínico da infecção pelo HIV-1.

Metodologia:

Foram selecionados 18 pacientes HIV-1 positivos atendidos no Hospital
Universitário da Universidade Federal do Rio Grande: 12 LNTPs e 6
progressores rápidos. Após assinatura de um termo de consentimento,
amostras de sangue foram coletadas e utilizadas para extração de DNA
genômico e RNA plasmático. Técnicas de PCR e RT-PCR foram empregadas
para a amplificação de um fragmento do gene que codifica a enzima protease
do HIV-1. Os produtos obtidos foram sequenciados em sequenciador
automático. Além disso, os produtos amplificados a partir da seqüência proviral
foram clonados utilizando-se o kit pMos Blue. Dez clones de cada amostra
foram seqüenciados. Para detecção de hipermutação as sequencias obtidas a



partir de clonagem foram comparadas com a seqüência viral circulante de cada
paciente, utilizando-se o programa Hypermut 2.0.

Resultados:

Após a análise das seqüências foi observado que entre os 12 pacientes
LNTPs um indivíduo (8,33%) apresentou seqüências drasticamente
hipermutadas, com índices de hipermutação de 13,2%. Entre os progressores
rápidos nenhuma seqüência drasticamente hipermutada foi observada. Além
disso, entre as seqüências que apresentavam trocas, uma média
significativamente maior de alterações GA no contexto dinucleotídico GG foi
observada no grupo de LNTPs quando comparadas ao grupo de  progressores
rápidos (p=0,01).

Discussão:

Neste estudo indivíduos LNTPs apresentaram seqüências drasticamente
hipermutadadas e uma maior média de mutações características das enzimas
APOBEC quando comparados com progressores rápidos. A partir dos
resultados obtidos, pode-se sugerir que a hipermutação mediada pelas
enzimas APOBEC pode ser um fator protectivo no curso clínico da infecção por
HIV, assim como sugerido por Land et al. (2008).  Estes resultados reforçam o
papel das enzimas APOBEC no curso da infecção por HIV, salientando a
importância de futuros estudos para avaliação do potencial deste mecanismo
como alvo para a terapia antiretroviral.
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