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O HIV-1 é um vírus com alta taxa de mutação. Isto faz com que 

praticamente cada partícula viral contenha um genoma diferente das demais. 

Para descrever esta alta var iedade do HIV, foi ut i l izado o concei to de 

'quasispescie' (Meyerhans et al., 1989), em que o HIV é visto como uma 

população de vírus e não como um genoma único. 

A diversidade do HIV-1 está em torno de 6 % num mesmo indivíduo, 

podendo chegar a 5 0 % entre indivíduos de diferentes regiões geográficas 

(Myers et al., 1992). Com essa alta taxa de variação, é de se esperar que o 

v í rus apresente característ icas biológicas diferentes. Por outro lado, tal 

diversidade dificulta uma classificação coerente das diversas cepas. 

A diversidade do HIV tem sido estudada sob vários prismas. U m a das 

primeiras características detectadas foi a forma como algumas cepas cresciam 

em cultura. Enquanto algumas cresciam lentamente e não causavam sincício 

in vitro, outras causavam sincício e cresciam rapidamente e em altos títulos 

(Cheng-Mayer et al., 1988). Posteriormente, foi demonstrado que indivíduos 



que apresentavam as cepas indutoras de sincício evoluíam de modo mais 

acelerado para a doença (Tersmette et al.,1989). 

U m a outra forma de se estudar a variabilidade genética do HIV é pela 

análise filogenética. Por meio de análise filogenética do gene env (Myers et 

al., 1992) ou do gene gag (Louwagie et al., 1993) de cepas de HIV, isoladas 

no mundo inteiro, foi possível a divisão do HIV-1 em dois grupos: Μ (de 
major) e O (de outlier) (Myers, 1994). No grupo Μ está classificada a maioria 

das cepas responsáveis pela epidemia de AIDS. Este grupo está dividido em 

pelo menos oito subtipos denominados de A a H, que divergem entre si em 

torno de 30%, na região do envelope (vide Tabela 1 para ver o local onde 

estes subtipos são encontrados). O grupo O representa 5 % dos casos de 

HIV presentes na República dos Camarões e diverge em 5 0 % das outras 

cepas do grupo Μ (Nkengasong et al., 1994a). A análise filogenética feita 
com cepas representativas dos oito subtipos do grupo Μ sugere que todos 
tiveram um único ancestral em comum (Korber et al., 1994; Myers, 1994). 
O grupo O, ao contrário, parece ter evoluído a partir de um ancestral diferente 
daquele que deu origem aos demais subtipos de HIV 



Um dos p rob lemas no es tudo dos subt ipos de HIV é que essa 

classificação baseava-se na técnica de seqüenciamento que é cara e trabalhosa 

e, em geral, só pode ser realizada em um número pequeno de amostras. 

Recentemente, foi desenvolvido um ensaio (heteroduplex mobility essay) que 

permite a subtipagem de HIV sem a necessidade de seqüenciamento. l i s ta 

técnica baseia-se na mobilidade de fitas híbridas de produto de PCR em gel 

de acrilamida e permite o estudo de um maior número de amostras, num 

tempo menor, do que a técnica de seqüenciamento (Delwart et al., 1993). 

Ela foi avaliada por um grupo de trabalho internacional da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) para caracterização e isolamento de HIV em todo 

o mundo, e escolhida como a técnica de triagem para subtipagem do HIV 

(Bachman et al., 1994). 

No Brasil, 199 amostras foram estudadas através de seqüenciamento 

ou pela técnica de HMA e três subtipos foram detectados: B, C e F (Potts et 

al., 1993; Sabino et a l , 1995) (Cf. Tabela 2) . A maioria das amostras foram 

classificadas no subtipo B. 

T a b e l a 2 - Sub t ipos de HIV-1 p r e s e n t e s no Bra s i l 



Foram avaliadas em nosso estudo setenta amostras de indivíduos 

soropositivos da cidade de São Paulo. O subtipo F foi relacionado ao uso de 

drogas endovenosas (Sabino et al., 1995). Quatro entre doze usuários de 

droga eram subtipo F. Das outras dez amostras de subtipo F encontradas nos 

outros estudos, apenas se tem os dados epidemiológicos de seis indivíduos: 

um usuário de droga; duas mulheres infectadas por relação heterossexual; 

dois homossexuais e um homem sem fator de risco definido. 

Três amostras C foram encontradas no Rio Grande do Sul e uma na 

cidade de São Paulo (WHO, 1994; Sabino et a l , 1995). 

Ainda não sabemos qual o significado biológico dos subtipos genéticos 

de HIV. Cepas indutoras de sincício e não-indutoras de sincício foram 

encontradas em amostras de todos os subtipos. São necessários estudos para 

determinar como se comportam os diversos subtipos em relação à evolução 

clínica, transmissibilidade e resposta imunológica. 

Ε t a m b é m p o s s í v e l que v í r u s de um m e s m o s u b t i p o t e n h a m 
características diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, 
onde o subtipo Β prevalece, a maioria das cepas contém no topo da alça V3 

quatro aminoácidos que são relativamente conservados (GPGR) (Myers et 

a l , 1992). As cepas brasileiras são mais variáveis nessa região, cerca de 3 0 % 

contêm o motivo GWGR (Potts et a l , 1993; Louwagie et a l , 1994). A troca 

de uma prolina por um triptofano altera a conformação tridimensional deste 

epitopo importante. Assim, é possível que as cepas G W G R tenham um 

comportamento biológico muito diferente de outra do mesmo subtipo, porém 

com a seqüência GPGR no topo da alça V3. 

Nesse sentido, Korber et al. (1994) tentaram caracterizar o HIV-1 de 

acordo com a conservação dos aminoácidos na alça V3. Através de análise 

fenética as cepas foram divididas em 14 grupos. Esta análise também é recente 

e seu significado biológico ainda está para ser determinado. 

Também não sabemos se será necessário uma vacina para cada subtipo 

de HIV. Estudos iniciais sugeriam uma concordância entre subtipo genético 

e resultados obtidos por testes de neutralização (Mascola et a l , 1994). Estes 

resultados não foram confirmados por outros grupos (Nkengasong et al., 

1994b). Na verdade, não sabemos nem mesmo se anticorpos neutralizantes 

terão alguma função protetora nos indivíduos vacinados. 



O encontro de subtipos diferentes em uma mesma população nos 

permitirá estudar mais facilmente o fenômeno de dupla infecção. A dupla 

infecção já pode ser demonstrada em pelo menos dois indivíduos que foram 

expostos, ao mesmo tempo, a dois vírus diferentes (Zhu et a l , 1995; Diaz et 

a l , 1994). Um caso de vírus recombinante entre o subtipo Β e F pode ser 
encontrado em nosso meio (Sabino et a l , 1994). Resta saber se um indivíduo 

infectado por um vírus pode, subseqüentemente, se infectar por outro. 

Concluindo, a classificação atual do HIV é baseada em dados da 

seqüência do genoma viral. Ainda não sabemos o significado biológico desta 

classificação. Em países como o Brasil, onde mais de um subtipo é prevalente, 

os estudos para avaliar as diferenças clínicas e imunológicas destes vírus são 

de fundamental importância. 
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