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Programa de Oncovirologia
– Papillomavírus humano (HPV)

• Fatores associados à infecção e à persistência (incluindo HLA)

• Adaptabilidade in vivo na persistência do HPV

• Marcadores virais de evolução para lesão cervical (hipermutação) 

• Avaliação de novos kits de deteção e tipagem de HPV

– Hepatites virais (HBV e HCV)
• Novos marcadores virais de progressão para doença hepática e 

hepatocarcinoma (deleções pré-S/S em HBV)

• Resistência primária e adquirida a novos antivirais adotados pelo • Resistência primária e adquirida a novos antivirais adotados pelo 
Ministério da Saúde (HBV e HCV)

• Marcadores genotípicos do hospedeiro da eficácia de resposta 
terapêutica (IL28β)

– Vírus da imunodeficiência humana (HIV)
• HIV e câncer no INCA (Epidemio, Residência Multiprofissional, HU-UFRJ)

• Monitoramento global de variantes genéticos do HIV  (Rede Internacional de 
Isolamento e Caracterização do HIV – OMS).

• Estudo de novas mutações de resistência aos antirretrovirais e resposta 
terapêutica de pacientes infectados pelo HIV
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Co-Infecção HIV/HPV

� HPV – mais de 120 genótipos, classificados como de alto,
médio e baixo risco para o desenvolvimento de câncer
cervical

� Em mulheres HIV+, a prevalência de co-infecção por HPV
é altíssima (51-87% na região Sudeste) e o risco de câncer
cervical é ~14x maiorcervical é ~14x maior

� O polimorfismo no códon 72 (P72R) do gene tp53 (p53)
tem sido associado a diversos tipos de câncer, incluindo o
cervical; também parece estar associado à recorrência do
câncer

� Esta associação tem sido questionada, visto que não
observada em diferentes estudos com o mesmo propósito



Objetivos

� Gerais:

� Determinar a prevalência do HPV e seus diferentes genótipos em
gestantes HIV+;

� Definir fatores de risco para persistência da infecção pelo HPV após
o parto.

� Específicos:

� Determinar a prevalência da infecção pelo HPV;� Determinar a prevalência da infecção pelo HPV;

� Investigar quais genótipos são mais freqüentes nesta população;

� Relacionar os dados da citologia oncótica com os genótipos
encontrados;

� Verificar a prevalência dos quatro genótipos cobertos pela vacina
quadrivalente contra o HPV;

� Determinar fatores de risco demográficos, clínicos e genéticos que
possam estar relacionados com a persistência do HPV após o parto.



Metodologia (1)

• Estudo longitudinal, prospectivo da prevalência de

HPV em uma coorte de gestantes HIV+.

• Pacientes que fazem acompanhamento no Programa

de Assistência Integral à Gestante HIV+ do IPPMG/

UFRJ (80 gestantes / ano).UFRJ (80 gestantes / ano).

• Amostras colhidas no 3º trimestre da gestação, e 6 e

12 meses após o parto.

• Acompanhamento clínico, laboratorial (HIV e pré-

natal) e de co-infecções com outras DSTs.

• Extração de DNA genômico de esfregaço vaginal



Metodologia (2)
� PCR com iniciadores MY09/11 (Molijn et al. 2005) e 

sequenciamento direto e Blast para determinação do genótipo de 

HPV

� Amostras com picos duplos foram clonadas e 8 a 10 clones 

sequenciados

� PCR alelo-específico (Ojeda et al. 2003) para determinação do 

genótipo de tp53genótipo de tp53

� Associações de dados clínicos com moleculares foram testadas com 

o uso do programa Stata v.8.0

� Análises univariadas com teste t de Student ou Wilcoxon (Mann-

Whitney)

� Teste de Fisher ou Qui-quadrado para testar variáveis categóricas

� Variáveis com valor de p ≤ 0,15 incluídas na análise multivariada.



Variáveis colhidas
• Citologia

• Tratamento antirretroviral (status e esquema), adesão

• Idade, escolaridade, estado civil

• Idade gestacional

• Menarca

• Idade 1ª relação sexual, no. de parceiros sexuais• Idade 1ª relação sexual, no. de parceiros sexuais

• No. gestações

• No. abortos

• Tabagismo (pregresso e atual), carga tabágica

• DSTs prévias

• CD4, CD8, co-infecções (0, 6 e 12 meses)

• Dados parceiro (HIV, tto)









Distribuição cumulativa de tipos 
de HPV encontrados no estudo



Características dos pacientes de 
acordo com a citologia anormal



Análise multivariada de fatores associados à 
infecção e à citologia anormal



Conclusões deste estudo
• Prevalência de co-infecção de 80%, similar à de outros estudos em

mulheres HIV+.

• Alta prevalência de tipos de alto risco (~80%), evidenciando vulnerabilidade
desta população.

• HPV16 foi o mais frequente, seguido pelos tipos 58, 35 e 53. Estes últimos
3 tipos somaram 27% das infecções. O HPV 18 só foi encontrado em 2%
das infecções � implicação para eficácia das vacinas atuais.

• Associação de contagens de linfócitos T-CD4+ baixas com infecção e com
alterações citológicas � papel da imunidade na proteção contra o HPV.

• Nenhum impacto dos genótipos de tp53 (codon 72) com infecção ou
alterações citológicas, em conformidade com alguns estudos multicêntricos
recentes.

• Estudos sobre o papel da terapia antirretroviral e da vacina anti-HPV nesta
população específica ainda são necessários.
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Características socio-demográficas, clínicas e laboratoriais de 87 
mulheres grávidas co-infectadas por HPV/HIV
CHARACTERISTIC n %

Age yrs (mean ± SD) 27 ± 6.3

Age ≥ 25 yrs 54 62.1

Married/co-habitating status 59 67.8

Complete primary education 54 62.1

1st sexual intercourse yrs (mean ± SD) 15 ± 2.4

Parity > 1 40 46

Past/Present Smoking 32 36.8

Number of sexual partners ≥ 4 55 63.2

Previous Sexually Transmitted Diseases 22 25.3

Presence of ASCUS, LSIL or HSIL in cytological smears 

at entry
33 37.9

Presence of ASCUS, LSIL or HSIL in cytological smears 1 

year after delivery
36 41.4

year after delivery

Pre-conception initiation of cART 26 29.9

Median CD4 T-cell counts (cells/mm3) at entry (IQR50)* 441

(273-597)

Median CD4 T-cell counts (cells/mm3) at delivery 

(IQR50)$

536

(327-704)

CD4 T-cell counts (cells/mm3) >350 mm3/ml* at entry 
47 59.5

CD4 T-cell counts (cells/mm3) >350 mm3/ml$ at 

delivery 
57 78.1

Median HIV viral load (copies/ml; IQR50)# at entry 1,105

(78.5-9,049.75)

p53 protein codon 72 genotype

Arg/Arg 35 40.2

Arg/Pro 37 42.5

Pro/Pro 15 17.2



Distribuição de tipos de HPV presentes na 1a amostra e 
sua persistência após 18 meses

HPV type at first sample No. of Infections Type-specific persistence (%)

HPV16 29 7 (24)

HPV58 10 4 (40)

HPV69 6 0 (0)

HPV35 5 1 (20)

HPV53 5 2 (40)

HPV73 4 1 (25)

HPV45 3 0 (0)

HPV31 3 0 (0)

HPV56 3 2 (66,7)

HPV82 3 0 (0)HPV82 3 0 (0)

HPV66 3 0 (0)

HPV33 2 1 (50)

HPV18 2 2 (100)

HPV52 2 0 (0)

HPV68 1 0 (0)

HPV67 1 1 (100)

HPV83 6 1 (16,7)

HPV81 5 2 (40)

HPV62 4 2 (50)

HPV44 3 0 (0)

HPV6 2 0 (0)

HPV11 2 0 (0)

HPV32 2 0 (0)

HPV61 2 0 (0)

HPV70 1 1 (100)

HPV84 1 0 (0)

HPV42 1 0 (0)



Fatores associados à persistência global 
e tipo-específica do HPV 

Variable

Any type HPV 

persistence

(n = 39)*

Any type HPV 

non persistence

(n = 48)#

p-

value

Type-specific 

HPV persistence

(n = 25)$

Type-specific HPV 

non persistence

(n = 62)&

p-

value

n % n % n % n %

Age ≥ 25 yrs 26 66.7 28 58.3 0.507 18 72.0 36 58.1 0.329

Age of 1st sexual intercourse ≤ 15 yrs 20 51.3 34 70.8 0.077 12 48.0 42 67.7 0.095

Parity > 1 15 38.5 25 52.1 0.280 10 40.0 30 48.4 0.635

Married/co-habitating 26 66.7 33 68.8 1.000 22 88.0 37 59.7 0.011

Completed primary education 21 53.8 33 68.8 0.186 14 56.0 40 64.5 0.474

Past/Present Smoking 17 43.6 15 31.3 0.269 10 40.0 22 35.5 0.807Past/Present Smoking 17 43.6 15 31.3 0.269 10 40.0 22 35.5 0.807

Number of sexual partners ≥ 4& 24 61.5 31 64.6 0.825 16 64.0 39 62.9 1.000

Previous sexually transmitted disease 10 25.6 12 25.0 1.000 5 20.0 17 27.4 0.590

Past use of oral contraceptive 25 64.1 21 43.8 0.084 17 68.0 29 46.8 0.097

Past use of condom 8 20.5 18 37.5 0.103 4 16.0 22 35.5 0.119

Pre-conception use of cART 12 30.8 14 29.2 1.000 11 44.0 15 24.2 0.077

CD4 > 350 cel/mm3 at entry 15 41.7 32 74.4 0.005 9 37.5 38 69.1 0.013

Undetectable HIV viral load (≤ 400 copies/ml) at 

entry#
24 68.6 25 55.6 0.236 15 65.2 34 59.6 0.644

Codon 72 of p53 0.414 0.901

Arg/Arg 14 35.9 21 43.7 10 40.0 25 40.3

Arg/Pro 16 41 21 43.8 10 40.0 27 43.6

Pro/Pro 9 23.1 6 12.5 5 20.0 10 16.1



Análise multivariada de fatores de 
risco para a persistência do HPV

Variable
Any type HPV 

persistence
p-value

Type-specific HPV 

persistence
p-value

Age of 1st sexual intercourse ≤ 15 yrs

Yes 1.30
0.617

1.95
0.259

No 1 1

Married/co-habitating

Yes
ND ND

4.54
0.040

No 1

Past use of oral contraceptive

Yes 3.07
0.138

1.48
0.646

No 1 1

Past use of condom

Yes 1
0.515

1
0.524

No 1.72 1.90

Pre-conception use of cART

Yes
ND ND

3.14
0.056

No 1

CD4 > 350 cel/mm3 at entry

Yes 1
0.010

1
0.070

No 3.97 2.83



Fequência de desfechos citológicos nas 
duas amostras de acordo com a 

persistência do HPV

OR = 1 OR = 1.76 OR = 2.76

OR = 1 OR = 1.57



Conclusões deste estudo
• 80% das mulheres estavam infectadas com HPVs de alto risco no início

do estudo.

• 45% tiveram persistência global do vírus, mas somente 64% destas
infecções eram persistência tipo-específicas (36% eram reinfecções) �
persistência é clinicamente superestimada!

• Persistência difere entre tipos de HPV (ex., HPV58 persiste mais do
que HPV16) � corrobora o estudo de famílias finlandesas).

• HPV69 teve muitas infecções, mas não persistiu em nenhuma; HPV18
só estava presente em 2 infecções, mas persistiu em ambos os casos.

• Contagem de linfócitos T CD4+ baixa foi associada à persistência do
HPV � corrobora estudos prévios.

• Persistência tipo-específica do HPV teve um maior número de casos
de evolução desfavorável de anormalidade citológica quando
comparada à persistência global, e um maior valor preditivo para esta
última � necessidade de se utilizar a tipagem do HPV na clínica!



Avaliação dos níveis de 

hipermutação em sequências de 

DNA de diferentes tipos de HPVDNA de diferentes tipos de HPV



Edição de ácidos nucleicos e 
hipermutação

• Muitos sistemas biológicos desenvolveram
mecanismos direcionados para alterar sequências
de DNA e RNA e sua informação correspondente.

• Duas categorias de enzimas que editam sequencias• Duas categorias de enzimas que editam sequencias
polinucleotídicas:
– Citidina desaminases (AID/APOBEC) � desaminação de
citidinas a uridinas em DNA e RNA

– Adenosina desaminases (ADAR) � desaminação de
adenosinas

• Funções de transformação da informação e defesa.



• Proteínas envolvidas nos sistemas imunes inato 
e adaptativo introduzem diversidade genética 
considerável nos genes de receptores de 
antígenos da resposta imune, permitindo uma 
plasticidade de reconhecimento quase infinita.
– Edição de mRNA de genes da resposta imune inata 
(ADAR)(ADAR)

– Edição direta de material genético do patógeno, 
tornando-o defectivo (APOBEC)

– Edição de DNA da resposta imune adaptativa – loci

de imunoglobulinas (AID)



APOBEC1

• Citidina desaminase de RNA

• Primeira citidina desaminase identificada em 
mamíferos (início dos anos 90)

• Apolipoprotein B mRNA editing enzyme, • Apolipoprotein B mRNA editing enzyme, 

catalytic polypeptide 1

• Enzima de edição de mRNA de função bem 
caracterizada no metabolismo de lipídeos
– Medeia a regulação tecido-específica das isoformas 
da apoliproteína B (apoB)



AID

• Activation-induced deaminase

• Direciona a diversificação de anticorpos em 
resposta ao desafio de antígenos
– Hipermutação somática– Hipermutação somática

– Recombinação de troca de classes



Hipermutação Somática

• Mutações pontuais são introduzidas nas regiões 
V(D)J das Igs, alterando suas propriedades de 
ligação a antígenos

• Ocorre nos linfócitos B nos centros germinativos • Ocorre nos linfócitos B nos centros germinativos 
� os clones que têm afinidade aumentada são 
selecionados positivamente



Recombinação de Troca de 
Classes

• AID desamina sítios nas regiões S (switch) do 
lócus Ig, causando quebras no DNA fita-dupla.

• Uma recombinação em região específica que 
substitui a região constante primária (Cµ) por substitui a região constante primária (Cµ) por 
regiões constantes à jusante no lócus �
codifica a porção Fc dos anticorpos, e a troca 
muda o isotipo deste último.



Família APOBEC



APOBEC3 e Defesa Antiviral

• A primeira evidência da atividade antiviral de
APOBECs (e na verdade a descoberta da
família da APOBEC3) veio com estudos em HIV-
1.1.



Hipermutação

A3G - GG para AG

A3F - GA para AA



HYPERMUTATIONS IN HIV SAMPLES FROM PATIENTS

• high content of mutations
• creations of stop codons 
• inactivation of viral proteins
• decrease of viral replication



Atividade antiviral de APOBECs

• HIV

• MLV

• EIAV

• Espumavírus

• HBV

• HCV

• HPV

• AAV• Espumavírus • AAV

• Retroelementos 
endógenos



Desaminação e Câncer



• Atividade excessiva de APOBEC

• Mutações fora de local no genoma celular

• Genotóxico e oncogênico

APOBEC e Câncer

• O papel da APOBEC3 no curso da infecção por HPV e  no 

desenvolvimento de câncer é amplamente desconhecido.



Objetivo

• Verificar a presença de hipermutação de G����A 

e de C����T introduzida por APOBEC3 em

sequências de HPV-16.

• Investigar sua correlação com lesões cervicais

associadas ao HPV.



Metodologia

Escovado 
cervical

Extração de 

Genital Scrapes from 9 patients:

•Normal cytology (n=3), 

•Low-grade squamous intraepithelial lesion (n=4)

• High-grade squamous intraepithelial lesion (n=2)

Commercial Kit (QIAamp DNA Mini Kit®-Qiagen)

Differential DNA Denaturation-PCR 

(3D-PCR)

-Lower denaturation temperature

-Preferential amplification of AT-rich sequences

Extração de 
DNA 

Amplificação

da região
LCR 

Commercial Kit (QIAamp DNA Mini Kit®-Qiagen)



Methodology

Molecular cloning

Sequencing

- pMOS Vector (Promega, Madison,WI) 

-Ten clones from each sample: 
Sequencing

Hypermutation

Analysis

-Ten clones from each sample: 

-Amplified  by PCR colony

-Sequenced 

-Parameters of hypermutation were evaluated with Hypermut

Program Package



Results

• A total of 113 viral sequences (9 patients) were analyzed

• Sequences with extensive and monotonous G-to-A changes



Results

• Sequences exhibiting monotonous C-to-T changes 

• Both DNA strands have been edited





Sumário dos tipos de substituição de bases em 
sequências editadas de LCR de HPV



Análise de contexto dinucleotídico de G ���� A 
em sequências hipermutadas de HPV in vivo



• In this study, we found drastically G-to-A 

hypermutated HPV-16 sequences in vivo.

• These findings corroborate a previous report 

showing evidence for APOBEC3 editing of HPV-16 

Discussion and Conclusions

showing evidence for APOBEC3 editing of HPV-16 

in precancerous lesions (Vartanian et al., 2008).

•APOBEC3 may have a role in controlling HPV 

replication.



• In contrast to the previous study (Vartanian et 

al.,  2008), hypermutated sequences were found 

in the absence of cytological abnormalities.

• This suggests an early role of APOBEC3 proteins 

in the natural history of HPV cervical infection.



• High level of cytidine editing observed in some 

sequences (40%).

• Comparable to the levels of hypermutation found in 

vitro, with ectopic expression of APOBEC3 (Vartanian et 

al., 2008)al., 2008)

• This suggests that editing of these HPV sequences 

occourred in cells expressing high levels of APOBEC3 

(Petit et al., 2009)



• HPV replicates and is packaged within the cell 

nucleus.

• Editing of HPV genomic DNA is mediated by nuclear 

APOBEC3 (A3A, A3C and A3H) (Vartanian et al., 2008)

• APOBEC3 protein (A3A in particular) were shown to 

mutate mitochondrial and genomic DNA (Suspene et 

al., 2011)



• Despite there is no experimental evidence for

involvement of APOBEC3 in cancer, overexpression of

members of APOBEC family are associated with cancer

development (Conticello, 2008)

• It is possible that upregulation of APOBEC3 in• It is possible that upregulation of APOBEC3 in

persistent infections provides a recurrent source of

genomic stress (Suspene et al., 2011).

•Detection of HPV hypermutation may be a putative

biomarker for cancer progression.



HPV antiviral 
activity

APOBEC proteins as

double-edged swords

Genotoxicity to 
cellular genome

����ONCOGENESIS



Presença de deleções no gene pré-
S/S do vírus da hepatite B e 

desfecho desfavorável para a desfecho desfavorável para a 
doença hepática



Epidemiologia do HBV

• No mundo são mais de 2 bilhões de pessoas
infectadas pelo HBV (Yeung et al., 2011)

– 400 milhões apresentam infecção crônica e entre 15-
25% de risco de morrer por alguma doença do fígado
relacionada ao HBV (Mun et al., 2011)relacionada ao HBV (Mun et al., 2011)

• RESPONSÁVEL POR ATÉ 80% DOS CASOS
DE HEPATOCARCINOMA (HC) (Yeung et al., 2011)

• O HC é o sexto tipo de câncer mais comum no
mundo e representa a terceira causa de morte
por câncer (Heathcote, 2008)



Classificação do HBV

• Genótipos: A-H (8%)
– I: recombinante complexo entre genótipos A, C e G

(Huy et al., 2008)

• I1, I2 e I3 (Arankalle et al., 2010; Olinger et al., 2008)

– J– J (Tatematsu et al., 2009)

• Subgenótipos (4% - <8%)
– A (6), B (8), C (7), D (8), F (4)



Panorama mundial

Kurbanov et al., 2010



Panorama Nacional
Distribuição dos genótipos do HBV no Brasil

Ministério da Saúde/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais,  2009 
Modificado de Mello et al., 2007



Vírus da hepatite B

• Família Hepadnaviridae

• DNA, dupla fita parcial, 3.2Kb

• Regiões abertas de leitura altamente
sobrepostassobrepostas
– Pré-S/S: proteínas de superfície

– Pol: transcriptase reversa

– Pré-C/C: proteínas do core e Hbe

– X: proteína X



Estrutura genômica do HBV

Beck e Nassal, 2007



Região genômica pré-S/S
• Pré-S1 (108-119 aa)

– Importante no ciclo de vida do HBV

– Sítios de ligação dos hepatócitos

– Apresenta alguns epítopos de células B e T

• Pré-S2 (55 aa)• Pré-S2 (55 aa)
– Se liga à albumina sérica humana que tem afinidade
pelos hepatócitos

• S (226 aa)
– Apresenta o determinante “a”, comum todos os vírus



Marcadores de progressão em pré-S/S

• Deleções foram relacionadas a um pior
prognóstico da doença hepática (Utama et al., 2011; Yeung
et al., 2011; Huang et al., 2010; Chen et al., 2007; Lin et al., 2007)

• A frequência e o tipo da mutação podem
determinar do grau da patogênese clínica (Chen et

al., 2006; Huy et al., 2003)al., 2006; Huy et al., 2003)

• A mutação F141L na região genômica pré-S2
(aa 22) também está relacionada a um pior
prognóstico (Mun et al., 2011)

– Pode ter papel fundamental na progressão de cirrose
para HC, induzindo a proliferação e a transformação
celular



Correlação pré-S/S x HC
• Qu et al., 2011



• Possíveis desfechos causados pelas deleções
– 15 a 40% dos indivíduos infectados pelo HBV irão
desenvolver sequelas graves ao longo da vida (Lok &
McMahon, 2001)

– Indivíduos com HC apresentaram maior prevalência
de deleções no start codon da pré-S2 ou seu entorno

Desfechos das deleções em pré-S/S

de deleções no start codon da pré-S2 ou seu entorno
(Fang et al., 2008)

– Rápida progressão da doença de fígado
necessitando transplante (Villa et al., 2003)

– Relacionadas com a transição da hepatite crônica
para o HC (Mun et al., 2011)



Objetivo

• Caracterizar molecularmente a região genômica
correspondente ao gene de superfície pré-S/S em
doadores de sangue recém diagnosticados com o
vírus da hepatite B
– Comparar os genótipos encontrados em nossa
casuística com outros estudos

– Evidenciar a existência de deleções em pré-S/S



Casuística

• Colaboração com a Soroteca da Santa Casa de
Joinville, SC (Dr Paulo França)

• 78 amostras de soro

• 2005-2007• 2005-2007

• HBsAg+ e anti-HBc+

• CEP do INCA (nº 104/05 de 09/02/2006)

• Indivíduos doadores de sangue anônimos



Metodologia 
• Extração do HBV a partir do soro - QIAamp® 
DNA Mini Kit

• PCR semi-aninhada
– 1º round - PS8 e HS5-2 (ca. 1500pb)

– 2º round, fragmento 1 - PS8 e REV1 (ca. 1140pb)

– 2º round, fragmento 2 - FOW1 e HS5-2 (ca. 920pb)– 2º round, fragmento 2 - FOW1 e HS5-2 (ca. 920pb)

Iniciadores Sequências (5’-3’) Posição Orientação

PS8* GTCACCATATTCTTGGGAAC 2818-2837 Senso

HS5-2* GGCGARAAAGTRAAAGCCTG 1086-1105 Anti-senso

REV1# CTTGGCCCCCAGAACCACATCATC 740-767 Anti-senso

FOW1# CAGGATTCCATGGACCCCTTCTC 173-195 Senso



Metodologia

• Purificação HiYield Gel/PCR DNAMini Kit

• Sequenciamento na Plataforma ABI 3130xl Big
Dye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit

• Análise das sequências: SeqMan DNASTAR Lasergene 7

• Alinhamento: BioEdit versão 7.0.9.0

• Análise filogenética
– ModelGenerator
– PhyML v3
– FigTree

• Clonagem TOPO® TA Cloning® Kit for Sequencing

• Simplot



Resultados: Genótipos
58 vírus analisados com sucesso

• Árvore de máxima verossimilhança

• Genótipo A
– Subgenótipo A1



• Árvore de máxima 
verossimilhança

• Genótipo D

HBV06

D3.EU594436

HBV11

D8.FN594771

HBV64

HBV30

HBV50

HBV22

HBV40

D1.EU594397

HBV07

HBV12

HBV45

HBV31

HBV15

D5.DQ315780

HBV13

HBV83

HBV26

HBV89

HBV23

D1.FJ386590

HBV02
HBV21

HBV44

HBV59

HBV28

HBV32

HBV10

HBV05

HBV19

D3.DQ315776

HBV18

D5.DQ315779

HBV68

HBV29

HBV84

D8.FN594770

HBV20

HBV82

F

D3 (34)

D1 (2)

0.05

HBV75

HBV03

HBV33

HBV14

WMHBV2.AY226578

HBV24
HBV17

D7.FJ904395

HBV50

HBV08

D2.EU594416

HBV43

HBV37
HBV01

D2.EU594410

HBV16

D6.AB493846

HBV35

HBV39

HBV04

D7.FJ904394

D6.AB493848

HBV42

HBV87

HBV88

HBV56

HBV34

D4.AB033559

HBV44

HBV49

HBV47

HBV27

HBV62

D4.AB048702

HBV48

A

0,75 – 0,89
0,90 – 1,00

D6 (6)

D2 (9)

Clonadas 

(3)

D4 (1)



• Árvore de máxima verossimilhança

• Genótipo F
– Subgenótipo F2



Resultados: Deleções
• Deleções em Pré-S/S, sem alterar o quadro de
leitura, por sequenciamento direto

• Amostras 08 e 27
start codon pré-S2

6 nt (aa 108-109)

3 nt (aa 109)



• Deleções em Pré-S/S, sem alterar o quadro de
leitura, por sequenciamento direto

• Amostras 46 e 59

start codon pré-S2start codon pré-S2

39 nt (aa 52-64)

48 nt (aa 116-131)



• Deleções em Pré-S/S, sem alterar o quadro de
leitura, por análise de clones (QUASISPÉCIE)

• Amostra 34

start codon pré-S2

51 nt (aa 50-66)

18 nt (aa 61-66)



• Deleções em Pré-S/S, sem alterar o quadro de
leitura, por análise de clones (QUASISPÉCIE)

• Amostra 39

start codon pré-S2

183 nt (aa 46-107)

9 nt (aa 108-110)



Resultados: Mutação F141L

start codon pré-S2

• Pré-S1 genótipo C: aa 141; Pré-S2: aa 22

• Amostra 14
– Subgenótio D2



Discussão
• Foram relatados os genótipos A, B, C, D, F e G
no Brasil
– B e C em indivíduos de ascendência asiática (Sitinik et

al., 2004)

• Regiões geográficas
– Norte: F (Santos et al., 2010; Gomes-Gouvêa et al., 2005; Viana et al.,

2005)

– Nordeste: A (Ribeiro et al., 2006; Lyra et al., 2005)

– Centro-Oeste: D (Ferreira et al., 2006)

– Sudeste: D e A (Haddad et al., 2010; Alcalde et al., 2009; Rezende et al.,
2005)

– Sul: D (Becker et al., 2010; Bertolini et al., 2010; Carrilho et al., 2004)



Discussão

• Poucos estudos de subgenótipos somente na região
Norte, onde o genótipo D não é o prevalente
– A1, F2, D1, D3 e D4 (Santos et al., 2010; Gomes-Gouvêa et al., 2009; Victoria et

al., 2008)

• Araújo et al. (2004) descreveram deleções de 21nt em
pré-S1, em doadores de sanguepré-S1, em doadores de sangue

• As deleções em pré-S/S são mundialmente descritas,
em especial para os genótipos B e C, e em diversos
casos incluem o start codon da pré-S2 (Biswas et al., 2012;
Mohebbi et al., 2012; Chen et al., 2011; Skelton et al., 2011; Qu et al., 2011; Utama et
al., 2011; Yeung et al., 2011; Huang et al., 2010; Ni et al., 2010; Schulze et al., 2010;
Yeung et al., 2010)



Conclusões

• Foram encontrados os genótipos A, D e F

– Subgenótipos: D1, D2, D3, D4, D6

• Quatro indivíduos apresentaram deleções por
sequenciamento direto e dos três indivíduos clonados
dois apresentaram clones com deleções (6/58 � 10%;dois apresentaram clones com deleções (6/58 � 10%;
67% dos clonados)

• A clonagem evidenciou deleções nas populações
minoritárias de mais dois vírus, que não foram
identificadas nas populações majoritárias analisadas por
sequenciamento direto

• Um indivíduo apresentou a mutação F141L



� Evidência de infecções duplas por diferentes subgenótipos de D por clonagem

� Evidência de cepas recombinantes de diferentes subgenótipos de D
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