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RESUMO 

 

O HTLV-1 é o agente etiológico da leucemia / linfoma de células T do adulto e 
paraparesia espástica tropical, também conhecida como mielopatia associada 
ao HTLV. A associação de infecções por HTLV-2 com doenças neoplásicas 
ainda não foi claramente estabelecida. Ambos são retrovírus com um genoma 
de RNA compreendendo os seguintes genes: gag que codifica as proteínas da 
matriz, capsídeo e nucleocapsídeo; env, codificando as proteínas do envelope 
viral; pol, codificando a transcriptase reversa e; o gene pX que codifica 
proteínas reguladoras. A resposta inicial dos anticorpos à infecção pelo HTLV 
é direcionada às proteínas estruturais codificadas pelos genes gag e env. A 
maioria dos testes de diagnóstico é baseada na detecção de anticorpos que 
reconhecem essas proteínas. Não existe tratamento de cura completa ou 
vacina neutralizadora para infecções por HTLV. Portanto, o diagnóstico precoce 
é de extrema importância para o controle epidemiológico em regiões endêmicas 
e para o tratamento de indivíduos infectados. No Brasil, há uma necessidade 
de incentivo para a produção local de ensaios de diagnóstico, como os testes 
de diagnóstico utilizados para monitorar sangue para transfusão e redes de 
atenção primária à saúde. Esses testes geralmente são importados, o que 
aumenta os custos de triagem e diagnóstico confirmatório para esta infecção. 
Neste trabalho, as sequências completas ou regiões imunogênicas das 
proteínas p19, p24, gp21, gp46 do HTLV-1 e 2 foram clonadas nos vetores de 
expressão de Escherichia coli e expressas com sucesso como proteínas únicas 
ou quiméricas. Um total de nove antígenos HTLV-1 e cinco HTLV-2 foram 
produzidos compreendendo diferentes regiões imunogênicas desses vírus. 
Entre esses antígenos, apenas as construções antigênicas HTLV-1 Ag 2-4, Ag 
2-12, Ag 2-13 e Ag 2-16 e o HTLV-2 A g3-3 e Ag 3-4 foram expressos na fração 
solúvel. Os antígenos restantes foram solubilizados a partir de corpos de 
inclusões usando ureia. Todos os antígenos purificados foram avaliados em 
ensaios por ELISA com amostras de soro positivas para HTLV em paralelo com 
um conjunto de amostras de controle negativo. Três antígenos do HTLV-1 
atingiram índices de sensibilidade e especificidade de 98% ou mais. Um 
antígeno HTLV-2 mostrou um valor de sensibilidade de 100% e especificidade 
de 95,7%. As amostras de soro, no entanto, não foram genotipadas, de modo 
que não foi possível avaliar a correlação entre a eficiência do antígeno e o tipo 
de HTLV. No entanto, estes dados mostraram que esses dois vírus dificilmente 
podem ser diferenciados com base em imunoensaios. Poucos antígenos 
recombinantes do HTLV-1 mostraram reação cruzada com soros HIV positivos, 
enquanto o HTLV-2 mostrou uma extensão significativa da reação cruzada com 
soros HIV. Em conclusão, a eficiência demonstrada por esses antígenos 
demonstra seu potencial de utilização em ensaios para triagem de sangue para 
transfusão e para rede de atenção primária à saúde. 

 

Palavras-chave: antígenos recombinantes; HTLV1/2; imunodiagnóstico 



ABSTRACT 

 

HTLV-1 is the etiological agent of adult T-cell leukemia/lymphoma and tropical 
spastic paraparesis, also known as HTLV-associated myelopathy. Association 
of HTLV-2 infections with neoplastic diseases have not been clearly established 
yet. Both are retroviruses with an RNA genome comprising the following genes: 
gag that encodes the matrix, capsid, and nucleocapsid proteins; env, encoding 
the viral envelope proteins; pol, encoding the reverse transcriptase and; the pX 
gene encoding regulatory proteins. The initial antibody response upon HTLV 
infection is directed towards the structural proteins encoded by the gag and env 
genes. Most diagnosis tests are based on the detection of antibodies that 
recognize these proteins. There is no complete cure treatment or neutralizing 
vaccine for HTLV infections. Therefore, early diagnosis is of extreme importance 
for epidemiological control in endemic regions and for treatment of infected 
individuals. In Brazil, there is a need and incentive for local production of 
diagnostic assays, such as the diagnostic tests used to monitor blood for 
transfusion and primary health care networks. These tests are usually imported, 
which adds up to the costs for screening and confirmatory diagnosis for this 
infection. In this work, the complete sequences or immunogenic regions of 
HTLV-1 and 2 proteins p19, p24, gp21, gp46 were cloned into Escherichia coli 
expression vectors and successfully expressed as single or chimeric proteins. 
A total of nine HTLV-1 and five HTLV-2 antigens were produced comprising 
different immunogenic regions of these viruses. Among these antigens, only the 
HTLV-1 Ag2-4, Ag2-12, Ag2-13 and Ag2-16 antigenic constructs and the HTLV-
2 Ag3-3 and Ag3-4 were expressed in soluble fraction. The remaining antigens 
were solubilized from inclusions bodies using urea. All purified antigens were 
evaluated in ELISA assays with HTLV-positive serum samples in parallel with a 
set of control samples. Three HTLV-1 antigens reached sensibility and 
specificity indexes of 98% or higher. An HTLV-2 antigen showed a sensibility 
value of 100% and specificity of 95,7%. The serum samples, however, have not 
been genotyped so that a correlation between antigen efficiency and HTLV type 
could not be evaluated. However, these data shown that these two viruses can 
hardly be differentiated based on immunoassays. The HTLV-1 antigens showed 
no cross reaction with HIV positive sera whereas the HTLV-2 showed a 
significant extent of cross reaction with HIV sera. In conclusion, the efficiency 
shown by these antigens demonstrates their potential for utilization in assays to 
screen blood for transfusion and for primary health care network. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As doenças infecto-parasitarias figuram como a terceira maior causa de 

desenvolvimento de câncer no mundo. Vários agentes infecciosos e 

parasitários foram descritos associados ao desenvolvimento de câncer entre 

estes os retrovírus HTLV-1 e HTLV-2 De Flora; La Maestra (2015). 

 Embora os vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV-1 e 2), tenham 

sido descritos há mais de 30 anos e mesmo o HTLV-1 estando associado a 

doenças graves, eles são relativamente desconhecidos do público e até mesmo 

aos profissionais de saúde. Estas manifestações ocorrem em apenas cerca de 

10% dos indivíduos infectados, o que poderia explicar a falta de conhecimento 

público sobre o vírus Carneiro-Proietti et al. (2014). 

O vírus HTLV-1 foi inicialmente descoberto em 1979 em pacientes com 

leucemia de células T, Poiesz et al. (1980 e Seiki et al. (1983). Mais tarde em 

1984 no Japão foi isolado o vírus HTLV-2 Yoshida et al. (1984). Esta foi a 

primeira evidência da relação do vírus HTLV com neoplasias malignas Tagaya; 

Gallo (2017 e Willems et al. (2016) 

Estima-se que entre 15 a 20 milhões de pessoas estejam infectadas com 

HTLV-1 em todo o mundo Fox et al. (2016 e Tsukasaki; Tobinai (2014). No  

Brasil, a prevalência é de cerca de 800 mil infectados pelo vírus HTLV-1 

Gessain; Cassar (2012). Aqui, os primeiros casos relatados ocorreram em 

imigrantes japoneses no estado do Mato Grosso do Sul Kitagawa et al. (1986). 

O vírus HTLV-1 é encontrado em todos os estados brasileiros, com maior 

incidência nas regiões norte e nordeste e menos frequente na região sul.  

Castro Filho et al. (2009 e Santos (2013). Não existe cura nem vacina 

neutralizante para a infecção crônica por HTLV-1. O fator determinante do 

desenvolvimento de doenças associadas ao HTLV-1 ainda não é bem 

esclarecido Lim; Maini (2014). Embora uma pequena parcela das pessoas 

infectadas com o vírus HTLV-1 desenvolva doenças associadas ao longo da 

vida, o diagnóstico errôneo de portadores assintomáticos leva ao diagnóstico 

clínico tardio De Mendoza et al. (2019).  

As vias de transmissão pelo HTLV podem ser pelo sexo desprotegido, 

transmissão materno-infantil e contato com sangue e hemoderivados 



 

contaminados Carneiro-Proietti et al. (2014 e Paiva; Casseb (2014 e Ribeiro et 

al. (2018, 2012). 

 O vírus HTLV-1 infecta principalmente linfócitos T CD4+ enquanto HTLV-

2 infecta linfócitos T CD8+. A infecção pelo vírus ocorre a partir da invasão por 

partículas virais às células alvo, a transmissão célula a célula é mais frequente 

e se dá por sinapse viral. O hospedeiro identifica as partículas virais como 

estranhas e inicia a produção de anticorpos que poderão ser detectados por 

testes sorológicos Loureiro (2008).  

A triagem sorológica para o HTLV-1 e 2 de potenciais doadores de sangue 

é obrigatória no Brasil desde 1993. Embora esse rastreamento seja obrigatório, 

o Ministério da Saúde não exige testes confirmatórios realizados pelos 

hemocentros Catalan-Soares et al. (2005 e Saúde (2013 e SAÚDE (2016).  

A triagem sorológica para HTLV-1 é geralmente realizada por meio de 

ensaio de imunoadsorção enzimática (ELISA), aglutinação de partículas ou 

ensaios por quimiluminescência Da Silva Brito et al. (2018). Entretanto, é difícil 

comparar os resultados obtidos, uma vez que diferentes testes sorológicos e 

diferentes critérios de interpretação são usados. Entre os estudos disponíveis, 

os ensaios por ELISA baseados em antígenos recombinantes são os mais 

sensíveis Andersson et al. (1999 e Thorstensson et al. (2002). Aplicam-se 

também o uso de polipeptídios sintéticos, monoméricos ou quiméricos no qual 

se obtém um alto desempenho na detecção de anticorpos contra o vírus HTLV-

1 Bocalandro et al. (2004). 

Consideramos que antígenos em forma de proteínas únicas e construções 

quiméricas possam ser projetados para a detecção de anticorpos contra as 

proteínas de envelope, matriz e capsídeo simultaneamente. Assim, projetamos 

construções antigênicas baseadas nos fragmentos imunodominantes das 

proteínas estruturais dos virus HTLV-1 e 2, combinando com informações 

estruturais visando otimizar o rendimento e purificação. 

 

 

 

 



 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1  Os vírus do grupo HTLV 
 

Os vírus linfotrópicos de células T humanas (HTLVs) são retrovírus 

humanos complexos do gênero Deltaretrovirus. Quatro tipos foram 

identificados até agora, sendo o HTLV-1 e HTLV-2 mais prevalentes do que o 

HTLV-3 e HTLV-4. HTLV-1 e HTLV-2 possuem estruturas genômicas 

estritamente semelhante, mas diferem significativamente na patogenicidade. O 

HTLV do tipo 1 está associado ao desenvolvimento de leucemia de células T 

de adulto (ATL) e também está relacionado com mielopatia associada ao HTLV-

1 também denominada paraparesia espástica tropical (PET/MAH), enquanto 

que a correlação da infecção pelo HTLV-2 associado a neoplasias não é bem 

esclarecida Romanelli et al. (2013). Embora o papel do HTLV-2 na doença 

humana ainda não tenha sido claramente definido, há evidências acumuladas 

de que, assim como o HTLV-1, a infecção pelo HTLV-2 pode também estar 

associada a distúrbios linfoproliferativos e neurológicos raros Hall et al. (1996). 

Há grande semelhança entre HTLV-1 e HTLV-2 em sua organização 

genômica e padrão de expressão gênica. Os genomas de HTLV-1 e HTLV-2 

podem ser divididos em cinco regiões 5’ LTR, gag, pol, env, pX e 3’ LTR 

(FIGURA 1), mas eles diferem substancialmente na cinética de expressão das 

proteínas reguladoras e acessórias, e nas interações com fatores celulares e 

vias de transdução de sinal Bender et al. (2012 e Cavallari et al. (2013 e 

Ciminale et al. (2014). 

 

 



 

FIGURA 1: REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA ESTRUTURA E GENOMA DO VÍRUS 
HTLV 

 

Legenda: A) Corte transversal esquemático do HTLV-1, evidenciando sua estrutura e composição. TM: 
glicoproteína transmembrana; SU: glicoproteína de superfície; MA: Matriz da membrana; RT: 
Transcriptase reversa; IN: Integrase; PR: Protease; CA: Capsídeo; NC: Nucleocapsídeo. B) Organização 
genômica do HTLV-1. C) RNAs mensageiros 

FONTE: Van Dooren (2005). 
 

O genoma do vírus HTLV-1 (FIGURA 1B) possui aproximadamente 9 mil 

pares de bases, sendo semelhante aos demais retrovírus pelas regiões gag, 

pol e env, mas seu genoma codifica ainda duas proteínas adicionais tax e rex 

envolvidas na regulação da expressão gênica. Tax é a proteína transativadora 

da transcrição do genoma viral na célula hospedeira se ligando à região 5’ LTR 

e rex que atua como moduladora do transporte de RNAm viral. O gene env, 

codifica as proteínas externas de envelope a partir da precursora gp61/68 

derivando a glicoproteína de membrana gp46 e a proteína transmembrana 

gp21; o gene pol codifica as enzimas transcriptase reversa, RNAse, 

endonuclease e protease; o gene gag codifica as proteínas de matriz p19, 

capsídeo p24 e nucleocapsídeo p15; a região pX codifica as proteínas p8, p12, 

p13, p27, p30, p40 e HBZ que modulam a expressão de Tax Barreto et al. (2017 

e Van Dooren (2005 e Suzuki; Gojobori (1998 e Verdonck et al. (2007).  

Os estudos dos últimos anos, revelaram que a expressão de genes 

retrovirais depende de um promotor bidirecional. Esta avaliação decorre sobre 

descoberta de genes retrovirais denominados HBZ em HTLV-1 e ASP em HIV-

1, sua função e a regulação de sua expressão são interligadas a outras 

proteínas virais. A proteína Tax está diretamente envolvida na transmissão 

célula a célula do vírus HTLV, atuando na polimerização do citoesqueleto das 

células infectadas do hospedeiro que induz à formação de sinapse viral Gross 

et al. (2016).  Destaca-se ainda para a potencial implicação destas proteínas 



 

na manutenção da infecção crônica em indivíduos infectados. O conhecimento 

destes genes representa um novo caminho para o futuro tratamento de 

indivíduos infectados pelo HTLV-1 Barbeau; Mesnard (2015 e Loureiro (2008 e 

Matsuoka; Jeang (2007). 

A infecção por HTLV ocorre a partir da invasão por partículas virais às 

células alvo que são os linfócitos T CD4+, a transmissão célula a célula é mais 

frequente e se dá por sinapse viral. Após a penetração, o nucleocapsídeo se 

desfaz liberando a transcriptase reversa que inicia síntese do DNA viral a parir 

do RNA genômico viral. Pela ação da enzima integrase, o DNA pró-viral é 

integrado ao genoma da célula hospedeira. Após a integração do vírus ocorre 

a replicação e transcrição dos genes virais, produzindo RNAm das proteínas 

Tax e Rex reguladoras da replicação viral. Há ainda a formação de RNA 

mensageiro que codifica para as proteínas estruturais propiciando a formação 

de novas partículas virais, que emergem por brotamento (FIGURA 2) Nakano 

et al. (2016). 

 



 

FIGURA 2: ESQUEMA DO CICLO DE REPLICAÇÃO DO VÍRUS HTLV 

 

Legenda: 1) RNA genômico viral reversamente transcrito e integrado ao genoma do hospedeiro; 2) 
Ativação de expressão da proteína Tax viral; 3) Proteína Tax liga-se a 5’ LTR e ativa expressão de Rex; 
4) mRNAs virais codificando Gag, Pro, Pol e Env, para o citoplasma; 5) replicação viral ativa  

FONTE: Nakano et al. (2016) 

 

 As partículas virais que emergem por brotamento são reconhecidas 

como estranhas pelo hospedeiro que inicia a produção de anticorpos que 

poderão ser detectados por testes sorológicos.  

 

2.2  Importância clínica das infecções pelo HTLV - 1 e 2 
 

Muitos agentes infecciosos contribuem para o desenvolvimento do 

câncer. Alguns exemplos incluem o vírus do papiloma humano no câncer 

cervical, os vírus da hepatite B e C no carcinoma hepatocelular, o vírus do 

herpes no sarcoma de Kaposi, o vírus de Epstein-Barr no carcinoma da 

nasofaringe, do vírus linfotrópico da célula T humana (HTLV) em leucemia de 



 

células T e linfoma, Helicobacter pylori no câncer gástrico. Esses agentes 

causam instabilidade genômica no hospedeiro e a maioria deles comprometem 

o sistema imunológico. Ajiro; Zheng (2014 e De Flora; La Maestra (2015 e 

Vedham et al. (2015 e Vedham; Verma (2015).  

A compreensão da interação entre o vírus HTLV-1 e a resposta do 

hospedeiro melhorou consideravelmente, mas ainda não há marcadores para 

o prognóstico e há poucas opções de tratamento Verdonck et al. (2007). 

As doenças em decorrência da infecção pelo HTLV-1 dividem-se em 3 

categorias: síndromes inflamatórias como a paraparesia espástica tropical 

também denominada mielopatia associada ao HTLV (PET/MAH), uveíte, 

artropatias, síndrome de Sjögren, polimiosite, tireoidite, pneumopatias e 

alveolite do linfócito T. Doenças neoplásicas como a leucemia de linfócitos T 

em adultos (LTA ou LLTA), linfoma de célula T cutâneo e as infecções 

oportunistas como a estrongiloidíase, escrabiose encrustrada, dermatite 

infectiva, tuberculose e hanseníase Araujo (2015 e Cassar; Gessain (2017 e 

Matsuzaki et al. (1993 e Poiesz et al. (1980 e Verdonck et al. (2007). Já o HTLV-

2 foi associado a casos raros de um subtipo de leucemia linfoide crônica 

denominada leucemia de células “cabeludas” e a raros casos de mielopatia 

crônica, semelhante a PET/MAH (PROIETTI et al., 2005). Não existem relatos 

na literatura, até o momento, que associem o HTLV-3 e HTLV-4 a alguma 

doença (MAHIEUX; GESSAIN, 2008). 

A maior parte dos infectados pelos HTLV-1 ou 2 permanece assintomático 

por um longo período da vida, entretanto sabe-se da correlação da infecção 

pelos vírus com o desenvolvimento de doenças associadas. Alguns estudos 

afirmam que 1 a 5% dos indivíduos infectados por HTLV-1 desenvolvem 

neoplasias associadas ao HTLV de acordo com BANGHAM, (2018), entre 0,25 

e 2,0% dos infectados pelo HTLV-1 desenvolvem PET/MAH Loureiro (2008 e 

Verdonck et al. (2007)   

As duas proteínas regulatórias Tax e HBZ, estão relacionadas no 

processo oncogênico. A expressão de Tax e HBZ podem influenciar os 

resultados da infecção por HTLV-1 incluindo indução de senescência, latência 

e persistência viral, instabilidade do genoma, proliferação celular e 

desenvolvimento de leucemia Giam; Semmes (2016). 



 

Para a infecção crônica por HTLV-1, não existe tratamento com cura 

permanente nem vacina neutralizante e o fator determinante do 

desenvolvimento de doenças associadas ao HTLV-1 ainda não é bem 

esclarecido. Uma questão fundamental na pesquisa atual de HTLV-1 é 

entender melhor a interação dinâmica entre a infecção persistente pelo HTLV-

1 e a imunidade do hospedeiro em relação ao vírus Lim; Maini (2014). 

Os linfócitos T CD4+ são os principais reservatórios de HTLV-1 in vivo e 

desempenham um papel importante na resposta imunológica a estes retrovírus. 

Esta interação hospedeiro-vírus pode provocar alterações na resposta 

imunológica, tais como o aumento da produção de citocinas inflamatórias e a 

proliferação espontânea de linfócitos T CD4+, que estão implicados na 

patogênese da paraparesia espástica tropical Fuzii et al. (2014). Não há 

evidências absolutas que a carga viral de HTLV-1 esteja associada ao 

desenvolvimento desta doença. Pois, um terço dos portadores assintomáticos 

pode ter alta carga viral Coutinho et al. (2014). 

 

2.3  Formas de transmissão dos vírus do grupo HTLV 
 

Os modos conhecidos de transmissão do HTLV são: de mãe para filho, 

transmissão sexual e a transmissão por transfusão sanguínea (hemoderivados) 

e transplante de órgãos e tecidos contaminados Gessain; Cassar (2012). 

A transmissão sexual ocorre de forma mais eficiente de homens para 

mulheres e pode ser reforçada por doenças sexualmente transmissíveis que 

causam úlceras que resultam na ruptura das mucosas, como a sífilis e herpes 

simplex tipo 2 (HSV-2). Outras doenças sexualmente transmissíveis podem 

resultar no recrutamento de células inflamatórias que podem aumentar o risco 

de infecção por HTLV-1. Além disso, os fatores que estão associados com 

riscos de transmissão mais elevadas incluem a presença de anticorpos contra 

a proteína viral Tax (anti-tax), além de uma elevada carga pró-viral e do 

aumento das secreções cérvico vaginal ou seminais. Virions livres foram 

descobertos em plasma, o que revela um possível modo de replicação diferente 

do conhecido para o HTLV Paiva; Casseb (2014). 



 

A transmissão por HTLV de mãe para filho ocorre em 15 - 25% dos casos, 

principalmente através da amamentação. A duração da amamentação e a 

carga pró-viral estão relacionadas com a transmissão. Em países endêmicos, 

a triagem pré-natal ou neonatal de rotina combinada com a alimentação 

controlada do neonato pode ser uma estratégia importante para prevenir o 

desenvolvimento futuro de doenças relacionadas ao HTLV Ribeiro et al. (2012).  

Diferente da transmissão vertical por HIV; a transmissão por vírus do 

grupo HTLV não ocorre principalmente via transplacentária ou durante o parto. 

A transmissão é mais frequente durante a amamentação. Mesmo assim, a 

transmissão vertical pode ocorrer via transplacentária ou por transferência de 

vírus durante o parto, seja natural ou cesariana, mas essas rotas de infecção 

são mais raras Carneiro-Proietti et al. (2014). A infecção pelo HTLV-1 durante 

a amamentação está altamente associada ao desenvolvimento de leucemia de 

células T associada ao HTLV-1 (ATL). A relação da ATL  com a idade sugere 

um modelo de carcinogênese de várias etapas e de progressão lenta após a 

infecção pelo HTLV-1 Tsukasaki; Tobinai (2014). 

A transmissão via componentes sanguíneos contaminados pelo vírus 

pode ocorrer nos processos de transfusão além da possível transmissão por 

transplantes de órgãos e tecidos contaminados. A triagem para o HTLV-1 e 2 

de potenciais doadores de sangue é obrigatória no Brasil desde 1993, embora 

esse rastreamento seja obrigatório, o Ministério da Saúde não exige testes 

confirmatórios realizados pelos hemocentros Catalan-Soares et al. (2005). No 

Brasil, encontraram-se prevalências variáveis, sendo a maior ocorrência no 

estado da Bahia de 1,35% de sorologia positiva entre os doadores de sangue 

Marano et al. (2015 e Viana et al. (2014, 2015). 

Nos demais países da Europa, América do Norte, Japão e Taiwan  os 

doadores de sangue são rotineiramente triados para HTLV-1 e 2 Vrielink; 

Reesink (2004). Nos levantamentos realizados em doadores de sangue, a 

infecção pelo HTLV-1 foi mais frequente no Japão e Europa enquanto que nos 

Estados Unidos ocorre uma maior prevalência  da infecção pelo HTLV-2 

Marano et al. (2015).  

 



 

2.4  Prevalência de infecção pelos vírus do grupo HTLV 
 

A FIGURA 3 ilustra a distribuição de infectados pelo HTLV-1 no mundo. A 

área de maior prevalência tem entre 1 - 5% de infectados; são a América do 

Sul, África central, o sul da Ásia e o Japão. O sul do Japão foi a primeira região 

endêmica identificada com prevalência chegando a 37% da população na 

região mais sudoeste do país. Catalan-Soares et al. (2005) 

 

FIGURA 3: PREVALÊNCIA DE HTLV-1 NO MUNDO 

 

Legenda: Áreas de alta endemia demonstradas em verde, áreas de baixa endemia demonstradas em 
castanho  
Fonte: Catalan-Soares et al. (2005 e Loureiro (2008) 

 

Estima-se que entre 15 a 20 milhões de pessoas estejam infectadas com 

HTLV-1 em todo o mundo com 1,1 milhões dos quais residindo no Japão, e a 

incidência anual de leucemia de células T em adultos (ATL) foi estimada em 

cerca de 1.000 casos. Os estudos de prevalência do HTLV nem sempre 

refletem a realidade epidemiológica. A população amostral baseia-se em 

doadores de sangue, gestantes, usuários de drogas injetáveis, população 

carcerária, pacientes neurológicos e hematológicos Santos (2013). 

As prevalências de infecção pelo HTLV-1 na população em geral são 

maiores que 1% na Bacia do Caribe, da África Central, África do Sul e Japão. 

As Infecções por HTLV-1 e 2 são encontradas principalmente em grupos 

de alto risco (ou seja, os imigrantes provenientes de áreas endêmicas, os seus 

descendentes, seus contatos sexuais, usuários de drogas injetáveis e 



 

comportamento sexual de risco). Além disso, uma elevada taxa de infecção 

tanto para HTLV-1 e HTLV-2 foi observada na população indígena nativa tanto 

na América do Norte quanto na América do Sul.   

No Brasil, o vírus HTLV foi identificado pela primeira vez em 1986, na 

população de imigrantes japoneses no estado do Mato Grosso do Sul Kitagawa 

et al. (1986). 

O vírus do grupo HTLV são encontrados em todos os estados brasileiros, 

com maior incidência na cidade de Salvador na Bahia de 1,35% entre os 

doadores de sangue Galvão-Castro et al. (1997 e Pereira et al. (2019). 

Entre os anos de 1995 e 2000 foi realizado o mais amplo levantamento 

sorológico para o HTLV-1 entre os doadores de sangue das 26 capitais 

brasileiras e Distrito Federal. A prevalência variou de 0,4/1000 em 

Florianópolis-SC e até 10,0/1000 em São Luís - MA, na região nordeste 

(FIGURA 4) Catalan-Soares et al. (2005). 

FIGURA 4: PREVALÊNCIA DE HLTV-1 EM DOADORES DE SANGUE NAS 26 CAPITAIS 
BRASILEIRAS E DISTRITO FEDERAL 

 

FONTE: Catalan-Soares et al. (2005) 

 

 Os estudos epidemiológicos consistem em amostras restritas a grupos 

específicos, como por exemplo: doadores de sangue, pacientes de centros de 

referência DST/AIDS, centros de hemodiálise e hemoterapia etc., portanto, as 



 

estimativas baseiam-se em levantamentos de diferentes estudos sorológicos 

conduzidos de forma independente e não relacionados.   

Embora não haja um levantamento epidemiológico abrangente 

LOUREIRO, (2008) apresenta uma estimativa de cerca de 880 mil infectados 

no Brasil, este modelo baseia-se no censo populacional correlacionado a 

soroprevalência descrita por Proietti et al. (2005) e o potencial risco de 

adoecimento estimado por Murphy et al. (1999 e Verdonck et al. (2007) 

A cidade de Salvador na Bahia apresenta a mais elevada prevalência de 

HTLV-1 no Brasil sendo maior entre as mulheres. A análise filogenética da 

região LTR do vírus demonstrou que as sequências estudadas eram do subtipo 

Cosmopolita (a), subgrupo transcontinental (A). A maioria dos imigrantes 

africanos do Brasil provem da região oeste da África, entretanto nesta região 

da África somente circula o subgrupo (C). Este fato demonstra que ocorreram 

múltiplas introduções do HTLV-1 em Salvador e consequentemente na 

população brasileira Castro Filho et al. (2009). 

Existe uma escassez de dados de sequências referentes a epidemiologia 

molecular de HTLV-1.  Assim, não é possível delinear um cenário global de 

infecção por HTLV-1. Dados moleculares relacionados com a epidemiologia 

devem ser oferecidos com maior frequência e detalhes, porque essas 

informações são uma importante ferramenta de saúde pública Hialla et al. 

(2014). 

O HTLV-2 parece acometer grupos populacionais distintos e 

aparentemente não relacionados entre si, distribuindo-se em diversas regiões 

geográficas (FIGURA 5). O HTLV-2 está presente na população indígena nativa 

norte americana, e nas populações indígenas da América Central e da América 

do Sul. Além de estar presente na África central mais especificamente na 

população de pigmeus e populações mongóis na Ásia. Por outro lado, foi 

detectado também a presença de HTLV-2 em usuários de drogas injetáveis nos 

Estados Unidos e Europa. Ishak et al. (2003 e Loureiro (2008) 

 



 

FIGURA 5: PREVALÊNCIA DE HTLV-2 NO MUNDO 

 

LEGENDA: Áreas endêmicas identificadas em verde e áreas epidêmicas em vermelho 
FONTE: Loureiro (2008) 

 

2.5  Proteínas antigênicas determinantes no imunodiagnóstico 
de HTLV-1 e 2 

 

Os primeiros anticorpos produzidos pelo hospedeiro frente a infecção 

pelos vírus do grupo HTLV são contra as proteínas estruturais. O gene gag 

codifica as proteínas de matriz viral p19, capsídeo p24 e nucleocapsídeo p15, 

e o gene env codifica as proteínas de envelope gp21 e gp46 e os testes 

laboratoriais baseiam-se na detecção de anticorpos contra estas proteínas Davi 

(2015 e Faramarzi; Dolatabadi (2017) 

As proteínas gp46, gp21, p19, p24 na forma nativa ou recombinante são 

determinantes para teste o confirmatório por Western blot no diagnóstico de 

infecção por HTLV Brasil (2010, 2016 e Ministério da Saúde do Brasil (2004 e 

Saúde (2013). 

As proteínas de envelope viral são expressas na superfície de células 

infectadas e em partículas virais, e são reconhecidas pelo hospedeiro no curso 

de uma resposta imune natural Sundaram et al. (2004). Peptídeos sintéticos 

derivados destas proteínas foram usados em ensaios por ELISA para identificar 

regiões imunogênicas lineares das proteínas gp21 e gp46. De acordo com 

HORAL et al., (1991) dez epítopos lineares foram identificados. A TABELA 1 

descreve estes epítopos.   



 

TABELA 1: EPÍTOPOS LINEARES IDENTIFICADOS POR (HORAL ET AL., 1991) 

Proteína Região Sequência de aminoácidos 
gp46 HTLV-1 176-199 LNTEPSQLPPTAPPLLPHSNLDHI 
gp46 HTLV-1 190-212 LLPHSNLDHILEPSIPWKSKLLT 
gp46 HTLV-1 240-262 VLYSPNVSVPSSSSTPLLYPSLA 
gp21 HTLV-1 346-368 SLLHEVDKDISQLTQAIVKNHKN 
gp21 HTLV-1 382-404 GLDLLFWEQGGLCKALQEQCRFPN 
gp21 HTLV-1 467-489 QLRHLPSRVRYPHYSLIKPESSL 
gp46 HTLV-2 85-106 IKKPNRQGLGYYSPSYNDPCSL 
gp46 HTLV-2 172-195 ITSEPTQPPPTSPPLVHDSDLEHV 
gp46 HTLV-2 185-208 PLVHDSDLEHVLTPSTSWTTKILK 
gp21 HTLV-2 377-400 GLDLLPWEQGGLCKAIQEQCCFLN 

 

No estudo desenvolvido por Marin et al. (2005) três peptídeos sintéticos 

foram avaliados em combinações quiméricas derivadas de gp46 e p19 de 

HTLV-1. As regiões imunogênicas correspondentes à proteína de envelope se 

sobrepõem aos epítopos descritos por HORAL et al., (1991). A sequência de 

gp46 composta pelos aminoácidos 190 a 207 (LLPHSNLDHILEPSIPWK) e o 

peptídeo de mesma sequência no qual a prolina 192 foi substituída por uma 

serina foram avaliadas em construções em fusão com peptídeos provenientes 

de p19 de HTLV-1 que abrange a região do aminoácido 105 ao 124 

(SPTHDPPDSDPQIPPPYVEP). Neste estudo concluiu-se que a prolina na 

posição 192 do peptídeo gp46 apresenta maior sensibilidade em relação a 

construção mutante em que foi substituída pela serina.   

O uso de antígenos quiméricos pode ser aplicado para detecção de 

anticorpos contra mais de uma proteína simultaneamente, a eficiência na 

detecção depende da ordem da sequência do epítopos Hernández et al. (2000). 

Num outro estudo conduzido por Hernández Marin, Milenen et al. (2001a) foram 

sintetizados dois peptídeos quiméricos que incorporam sequências 

imunodominantes de gp21 e gp46 de HTLV-1. O peptídeo denominado P7 

correspondente à proteína gp21 dos aminoácidos 374 a 400 

(YAAQNRRGLDLLFWEQGGLCKALQEQC) e o peptídeo denominado P8 

correspondente à proteína gp46 entre os aminoácidos 190 e 207 

(LLPHSNLDHILEPSIFWK) foram utilizados em forma de combinações 

quiméricas espaçados por um linker comporto por duas glicinas. As quimeras 

foram avaliadas nas combinações (P7-GG-P8 e P8-GG-P7) sendo a primeira 

construção mais reativa em relação a combinação P8-GG-P7.  



 

Da mesma forma que o estudo desenvolvido com peptídeos derivados 

das proteínas de envelope de HTLV-1 Hernández Marin, Milenen et al. (2001a) 

desenvolveram os peptídeos denominados P2 baseado em gp21 de HTLV-2 

constituído pelos aminoácidos 370 ao 396 

(YAAQNRRGLDLLFWEQGGLCKAIQEQC ) e o peptídeo P3 constituído pelos 

aminoácidos 178 ao 205 (QPPPTSPPLVHDSDLEHVLTPSTSWTTK ) de gp46 

de HTLV2. Esses peptídeos foram dispostos de maneira a permitir a obtenção 

de duas combinações de peptídeos quiméricos (P2-GG-P3 e P3-GG-P2), 

separados por dois resíduos de glicina. A maior sensibilidade observada na 

quimera Q5 (P2-GG-P3) pode relacionar-se a acessibilidade dos epítopos em 

ensaios de fase sólida.  

Ainda utilizando de peptídeos quiméricos para imunodiagnóstico de 

HTLV-2 Hernández Marin et al. (2003) avaliaram a contribuição de peptídeos 

sintéticos derivados da proteína de matriz p19 de HTLV-2  entre os aminoácidos 

116 e 134 (PPSPEAHVPPPYVEPTTTQ) denominado M1 e o peptídeo derivado 

de gp46 de HTLV-2 entre os aminoácidos 178 e 200 

(QPPPTSPPLVHDSDLEHVLTPST) denominado M2. Esses peptídeos foram 

avaliados em forma de monômeros M1 e M2 isoladamente e em forma de 

quimera QM (M1-GG-M2). Neste estudo concluíram que a construção 

quimérica demonstrou ser mais eficiente na detecção de anticorpos anti-HTLV-

2 quando comparada aos monômeros isolados. 

Seguindo os estudo de Bocalandro et al. (2004) utilizaram peptídeos 

sintéticos derivados de gp21, gp46-1, gp46-2 e p19 monoméricos e quiméricos 

como antígenos em combinações diferentes P13 (gp21/1), Q5 (gp21/2‐GG‐
gp46/2), e Q (gp46/1‐GG‐p19/1 ) num ensaio sorológico de fase sólida e 

resultaram em alta sensibilidade e especificidade para a detecção de anticorpos 

Anti-HTLV em amostras de soro provenientes de Cuba, Chile e Colômbia.  

Na construção quimérica produzida por FARAMARZI; DOLATABADI, 

(2017) os epítopos provenientes das proteínas de envelope algumas regiões 

imunogênicas se sobrepõem as regiões já descritas por Hernández Marin et al. 

(2003 e Hernández Marin, M et al. (2001 e Horal et al. (1991) aminoácidos de 

162 a 214 de gp46 de HTLV-1 

(LLVDAPGYDPIWFLNTEPSQLPPTAPPLLPHSNLDHILEPSIPWKSKL), 

aminoácidos de 160 a 210 de gp46 de HTLV-2 



 

(DAPGYDPLWFITSEPTQPPPTSPPLVHDSDLEHVLTPSTSWTTK) e 

aminoácidos de 370 a 400 de gp21 de HTLV-1 

(KIAQYAAQNRRGLDLLFWEQGGLCKALQEQCCFLNITNSHV). Além das 

regiões imunogênicas de envelope, esta quimera também foi constituída pelo 

epítopo formado pelos aminoácidos de 100 a 130 da proteína de matriz p19 de 

HTLV-1 (PPPPSSPTHDPPDSDPQIPPPYVEPTAPQVL). Como linker 

espaçador entre os epítopos foi inserido a sequência EAAAK, a quimera gp46-

1+linker+gp21-1+linker+p19-1+linker+gp46-2 foi expressa na forma solúvel em 

E. coli, purificada por afinidade e utilizada em ensaio imunológico por ELISA na 

qual obteve um desempenho significativo em relação ao ensaio comercial. 

A determinação da estrutura tridimensional da proteína de capsídeo de 

HTLV-1 p24 demonstrou que a proteína consiste em domínios N e C-terminais 

independentes conectados por um linker flexível. Os domínios são 

estruturalmente semelhantes aos domínios observados no vírus HIV-1 e EAIV- 

vírus da anemia infecciosa equina Khorasanizadeh et al. (1999).  

Após a infecção por virus do grupo HTLV, os anticorpos para as proteínas 

gag aparecem precocemente durante a soroconversão, em particular para a 

proteína de capsídeo p24 MANNS et al., (1991), variantes da proteína p24 

recombinantes são utilizadas como antígenos em imunoensaios na detecção 

das imunoglobulinas anti-p24 do tipo G FAATZ et al. (2017). Deste modo a 

aplicação de proteína do capsídeo viral de HTLV-1 é crucial na composição de 

testes diagnósticos  

 

2.6  Diagnóstico laboratorial 
 

O diagnóstico de HTLV-1 baseia-se principalmente no rastreamento de 

anticorpos por ensaios imunoenzimáticos (EIA). Os primeiros testes de triagem 

usavam lizado viral como antígeno. Depois os ensaios passaram a utilizar 

antígenos e peptídeos recombinantes e sintéticos Andersson et al. (1999). Com 

o aumento do conhecimento sobre a propagação do vírus e as doenças 

associadas, o diagnóstico também foi aprimorado Thorstensson et al. (2002). 

A detecção da infecção por HTLV ocorre em maior frequência pelo uso de 

ensaios imunológicos. Embora os testes atuais tenham alta sensibilidade e 

especificidade, em regiões de baixa prevalência, um número significativo de 



 

reações falso-positivas ainda ocorre Campos et al. (2017 e Tosswill; Taylor 

(2018) é necessária uma avaliação sistemática da precisão dos testes 

comerciais atualmente disponíveis Da Silva Brito et al. (2018).  

A presença simultânea de anticorpos contra as proteínas de envelope viral 

gp21 e gp46, proteína de capsídeo p24 e proteína de matriz p19 é aplicada 

como teste confirmatório da infecção pelo vírus em testes laboratoriais pelo 

método de Western blot. Nos ensaios comerciais por ELISA são estas mesmas 

proteínas expressas de forma recombinante que asseguram a detecção de 

anticorpos específicos contra o vírus Faramarzi; Dolatabadi (2017 e Mosadeghi 

et al. (2015 e Zarnagh et al. (2015).  

Num estudo conduzido por DA SILVA BRITO et al., (2018b) 370 amostras 

sorológicas foram utilizadas para avaliação de testes comerciais baseados em 

ensaios por ELISA. Todos os testes de triagem demonstraram 100% de 

sensibilidade. Em relação às amostras negativas para HTLV-1 e 2, os kits SYM 

Solution e Gold ELISA apresentaram valores de especificidade maiores que 

99,5%, enquanto o teste Architect rHTLV-1/2 apresentou especificidade de 

98,1%, seguido pelo Murex, com especificidade de 92,0%.  

 

2.7 Expressão de proteínas recombinantes em Escherichia coli 

 

Desde o início da década de 1970, com o advento da tecnologia do DNA 

recombinante, proteínas passaram a ser expressas em variados organismos 

hospedeiros.  O resultado foi a obtenção facilitada de uma vasta gama de 

proteínas de aplicação biotecnológica. Entretanto, para se produzir uma 

proteína recombinante é necessário primeiramente obter a sequência gênica 

codificante em vetores de expressão apropriados ao modelo celular escolhido 

Davi (2015). 

Devem ser avaliadas as caracteristicas da proteína de interese, 

necessidade de modificaçoes pós-traducionais, peptídeo sinal, atividade 

biológica e outros aspectos quando se determina a célula hospedeira e sistema 

de vetor  para expressão recombinante. Os sistemas de vetor para expressão 

possuem os elementos necessários para controlar a expressão de proteínas, a 

sequencia da origem de replicação (Ori) controla a taxa de replicação e a 



 

seleção das colonias que receberam o inserto adequado é facilitada pelos 

genes de resistência a antibióticos presentes nos vetores Davi (2015 e Rosano, 

Germán L.; Ceccarelli (2014). 

Os vetores ainda permitem o direcionamento da sequência de interesse 

através dos multiplos sítios de clonagem. Além disso, os plamídeos ainda 

possuem sequências para o controle da tradução como um sítio de ligação ao 

ribossomo (sequência de Shine-Dalgarno), uma sequência ATG como iniciador 

e um códon de parada para terminar a tradução Palomares et al. (2014). 

O sistema de expressão em E. coli é ainda um dos mais vantajosos 

sistemas de expressão recommbinante devido ao seu rápido crescimento em 

meios de cultura simples e de baixo custo, gética bem estabelecida e a 

disponibilidade de inúmeros vetores e cepas específicas Makrides (1996). 

Apesar dos avanços biotecnológicos o sistema bacteriano de expressão 

ainda apresenta algumas limitações. Algumas modificações pós-traducionais 

ainda não são possíveis como a glicosilação específica. As proteínas 

recombinantes ainda podem sofrer ação de proteases, dobramento inadequado 

e ser produzidas em forma de agragados insolúveis em corpos de inclusão 

Costa et al. (2014 e Davi (2015). Entretanto, algumas estratégias podem ser 

usadas para evitar a formação dos corpos de inclusão. Uma delas é realizar a 

expressão em baixas temperaturas, o que resulta na diminuição do grau de 

transcrição, tradução e redução das forças de interação hidrofóbicas, as quais 

contribuem para o dobramento errôneo da proteína Jevševar et al. (2008).  

Por se tratar de um sistema simples e de baixo custo, cepas 

geneticamente modificadas tem sido constantemente produzidas para se tornar 

um sistema eficiente de produção de proteínas recombinantes Costa et al. 

(2014 e Davi (2015 e Lebendiker; Danieli (2014 e Rosano, Germán L.; 

Ceccarelli (2014). 

 

2.8 Demanda de testes sorológicos. 
 

A segurança do sangue para transfusão e seus derivados para utilização 

médica é baseada em várias medidas de triagem de doadores e testes 

imunológicos e moleculares que visam reduzir o risco de transmissão de 



 

doenças infecciosas por transfusão e transplantes. A implementação destes 

testes proporcionou maior segurança nas transfusões sanguíneas quanto à 

infecção por patógenos específicos HIV, HBV, HCV e HTLV tornando as 

infecções via transfusão sanguínea extremamente raras. Laperche et al. 

(2015). Muitos países atualmente realizam triagem de anticorpos para infecção 

por HTLV-1 em doadores de sangue, tanto em países de alta incidência quanto 

em países de baixa incidência Murphy (2016). 

No Brasil existe uma política de saúde pública para a definição de medidas 

em centros de Hematologia e Hemoterapia, a fim de evitar a transmissão do 

vírus através de doações de sangue Viana et al. (2014). A resolução nº57 de 

2010 da ANVISA ratificada pela resolução n°158 de 2016, que trata dos exames 

de qualificação do sangue de doadores determina a obrigatoriedade da 

realização de testes de triagem sorológica nos serviços de hemoterapia para 

sífilis, doença de Chagas, hepatites A, B e C, HIV-1/2, HTLV-1/2 e malária. 

Atualmente, a pesquisa para HTLV-1/2 é realizada pelo método de ELISA com 

uso de kits comerciais importados Brasil (2010 e SAÚDE (2016). 

Os kits diagnósticos utilizados nos bancos de sangue nacionais e nos 

laboratórios de análises clínicas são, na sua maioria, comprados de empresas 

estrangeiras. Entre as empresas que comercializam conjuntos diagnósticos 

para HTLV-1 estão a BioMeriéux (USA), Murex (França), Genelabs (USA) e 

Abbott (USA) Davi (2015 e Da Silva Brito et al. (2018).  

O Brasil apresenta importante dependência tecnológica externa no que 

diz respeito ao acesso a novos fármacos e medicamentos, equipamentos de 

saúde, hemoderivados, vacinas e insumos para diagnóstico Gadelha; Costa 

(2007 e Da Silva Brito et al. (2018).  

Em países de alta renda, a segurança da transfusão de sanguínea em 

relação à infecção por HTLV atingiu um nível muito elevado, especialmente 

graças a implementação de várias medidas baseadas na qualificação das 

bolsas de sangue e mesmo tratamentos físico/químicos destinadas a reduzir o 

risco de transmissão viral Laperche; Pillonel (2014). 

Em paralelo com o controle de qualidade do sangue e seus derivados uma 

série de doenças infecciosas deve ser considerada como parte dos cuidados 

pré-natais, devido a severidade de complicações clínicas que podem ocasionar 

na mãe e/ou feto Coonrod et al. (2008 e Figueiró-Filho et al. (2007). Atendendo 



 

as diretrizes de prevenção da transmissão vertical de DST/AIDS, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) instituiu no programa Rede Cegonha, a triagem 

sorológica pré-natal de rubéola, sífilis, toxoplasmose, HIV-1/2, hepatites B e C, 

HTLV-1 e 2, doença de Chagas e malária em regiões endêmicas Brasil (2006, 

2013).  

Como a via mais frequente de transmissão vertical do HTLV-1 está na 

amamentação, e considerando a prevalência mais elevada nas mulheres, é 

muito importante a detecção de anticorpos anti-HTLV-1 como parte da rotina 

pré-natal. É necessário enfatizar que a falta de triagem de HTLV-1 em mulheres 

grávidas pode promover a transmissão especialmente em áreas endêmicas. A 

triagem de HTLV nesta população “vulnerável” e os cuidados com crianças de 

mães soropositivas podem ser importantes métodos de baixo custo para limitar 

a transmissão vertical. Além disso, a necessidade de estabelecer estratégias 

de vigilância ativa na casa e contatos familiares como importantes ações de 

vigilância epidemiológica para a detecção precoce da infecção pelo vírus e a 

prevenção da transmissão por contato ou sexual e parenteral Mello et al. 

(2014).  

Os kits diagnósticos atualmente disponíveis no mercado e que são 

utilizados nos laboratórios clínicos e nos bancos de sangue no Brasil, utilizam, 

na sua maioria, as proteínas recombinantes p19, gp21, p24 e gp46 como seus 

componentes. Dessa forma, a produção dessas quatro proteínas de forma 

recombinante é o primeiro passo para o desenvolvimento de kits diagnósticos 

com tecnologia nacional. Esses kits devem ser baseados em metodologias 

simples, para fácil manuseio pelo profissional de saúde e sem exigir 

equipamentos caros, devem ser baratos para se produzir, sensíveis e 

específicos Davi (2015). 

Assim, este trabalho propõe-se a desenvolver um conjunto de antígenos 

capazes de detectar anticorpos anti-HTLV-1 e 2 com alta sensibilidade e 

especificidade, que visam suprir a carência de desenvolvimento tecnológico 

que busca reduzir custos em triagem sorológica nos hemocentros e centros de 

atenção básica a saúde. 

 



 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo Geral 

Selecionar e produzir antígenos recombinantes para padronizar e validar 
técnicas sorológicas no diagnóstico da infecção pelo HTLV-1 e HTLV-2 (vírus 
linfotrópicos humanos de células T). 

3.2 Objetivos específicos 

a- Identificar um conjunto potencial de antígenos que permitam 
diagnóstico sorológico com alta sensibilidade e especificidade para infecção 
por HTLV-1 e HTLV-2. Considerando a variabilidade de sequências 
aminoacídicas que compõem os subtipos de HTLV; 

b- Definir as construções genéticas levando em conta a estrutura das 
proteínas e as regiões imunogênicas visando obter construções adequadas 
para a expressão em Escherichia coli; 

c- Padronizar a expressão e purificação dos antígenos de HTLV-1 e 2 em 
Escherichia coli; 

d- Validar os antígenos através imunoensaios pelo método de ELISA, 
empregando soros positivos e negativos para HTLV; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. METODOLOGIA 

4.1 Avaliação da divergência genética entre os antígenos dos 
subtipos de HTLV 

 

A partir das sequências identificadas, primeiramente analisamos a 

identidade de sequência de aminoácidos em relação às sequências de demais 

patógenos que podem oferecer risco de reação cruzada na detecção de 

anticorpos anti-HTLVs. As sequências foram alinhadas por BlastP no NCBI em 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov. A variabilidade genética e grau de conservação 

das sequências disponíveis de proteínas antigênicas de HTLV-1 e 2 foi 

verificada alinhando-se as sequências de aminoácidos das proteínas 

disponíveis no Genbank. Para critérios de inclusão das sequências nas 

análises, selecionamos apenas sequências com número de resíduos de 

aminoácidos igual ou superior à sequência de proteínas selecionadas para 

desenvolvimento dos antígenos. Após a seleção das sequências disponíveis 

no Genbank realizamos um alinhamento múltiplo usando o programa 

computacional MUSCLE - Multiple Sequence Comparison by Log- Expectation 

Edgar (2004). A distância p que representa o grau de distância de uma 

sequência foi obtida a partir do programa MEGA 6 - Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis Version 6.0, Tamura et al. (2013). Para analisar a 

conservação das proteínas entre HTLV-1 e HTLV-2, escolhemos 

aleatoriamente uma sequência completa de cada tipo e alinhamos no Genedoc. 

A identidade e a similaridade das sequências de aminoácidos foram indicadas 

pelo mesmo programa. 

 

4.2 Obtenção das sequências gênicas  
 

As sequências de aminoácidos que compõem as proteínas dos vírus 

HTLV-1 e 2 foram obtidas do Genbank do NCBI (National Center for 

Biotechnology Information, www.ncbi.nlm.nih.gov/).  

A partir da sequência de aminoácidos do antígeno, é feita a dedução da 

sequência de nucleotídeos, sendo que antes da síntese as sequências 

nucleotídicas são otimizadas para expressão em Escherichia coli. Os aspectos 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


 

genéticos otimizados nos genes sintéticos incluem taxa de utilização de códons 

(códon usage) e redução de: repetições de códons in tandem, estruturas 

secundárias, elementos de desestabilização do RNA mensageiro (mRNA), 

distribuição do conteúdo de resíduos G-C (Guanina-Citosina), repetições de 

longa amplitude e sequências codificadoras secundárias. Além disso, aplica-se 

um filtro para excluir da região interna da sequência codificadora os sítios das 

enzimas de restrição que serão utilizadas nas etapas de subclonagem nos 

vetores de expressão. 

As sequências nucleotídicas foram sintetizadas pela empresa GenScript 

(Piscataway, NJ, EUA) no vetor de clonagem pUC57 para as construções Ag 

2-2, 2-4 de HTLV-1 e Ag 3-1 e 3-3 de HTLV-2. E as construções antigênicas Ag 

2-12, 2-13, 2-14, 2-15 e 2-16 de HTLV-1 e Ag 3-4, 3-5 e 3-7 de HTLV-2 foram 

obtidas em genes sintéticos clonados no vetor de expressão pET28a. A 

TABELA 2 descreve as sequências genicas referente aos clones. 

 

TABELA 2: SEQUÊNCIA GENICA DOS CLONES  

Clone Sequência nucleotídica Sítios de clonagem Vetor 

2-2 CCATGGCTGGATCCGTGGACGCTCCGGGCTACGACCCGATTTGGTT
TCTGAACACCGAACCGAGTCAACTGCCGCCGACCGCACCGCCGCT
GCTGTCTCACTCAAACCTGGATCATATTCTGGAACCGAGCATCCCG
TGGAAATCTAAGCTGCTGACCCTGGTTCAGCTGACGCTGCAATCG
ACCAACTATACGTGCATTGTTTGTATCGACCGTGCATCACTGTCGA
CCTGGCACGTCCTGTATAGTCCGAATGTGAGCGTTCCGTCTCCGAG
CTCTACGCCGCTGCTGTACCCGTCCCTGGCACTGCCGGCACCGCAT
CTGACCCTGCCGTTTAACTGGACGCACTGCTTCGATCCGCAGATTC
AAGCGATCGTTAGTTCCCCGTGTCATAATTCACTGATTCTGCCGCC
GTTTAGCCTGTCTCCGGTGCCGACCCTGGGCAGTCGTTCCCGTCGC
GCAGTCCCGGTGGCAGTTTGGCTGGTCTCTGCACTGGCTATGGGCG
CCGGTGTGGCTGGTCGTATTACCGGTTCAATGTCGCTGGCCAGTGG
TAAATCCCTGCTGCATGAAGTGGATAAGGACATTAGTCAGCTGAC
CCAAGCAATCGTTAAAAACCACAAGAATCTGCTGAAAATCGCTCA
GTACGCGGCCCAAAATCGTCGCGGCCTGGATCTGCTGTTTTGGGA
ACAGGGCGGTCTGTGCAAAGCGCTGCAGGAACAATGCTGTTTCCT
GAACATTACCAATTCACACGTCTCGATCCTGCAGGAACGTCCGCC
GCTGGAAAACCGTGTGCTGACGGGTTGGGGTCTGAATTGGGACCT
GGGTCTGAGCCAGTGGGCCCGCGCGAATTCCTGATAAAAGCTT 

BamHI – HindIII pUC57 

2-4 CCATGGCTGGATCCGCGTCAATGAAGGACCTGCAAGCAATCAAGC
AAGAAGTCAGTCAAGCCGCACCGGGTTCGCCGCAATTTATGCAAA
CGATCCGTCTGGCCGTGCAGCAATTTGATCCGACCGCAAAAGATC
TGCAAGACCTGCTGCAGTATCTGTGCAGCTCTCTGGTTGCAAGCCT
GCATCACCAGCAACTGGACTCACTGATTTCGGAAGCGGAAACCCG
TGGCATCACGGGTTATAACCCGCTGGCTGGTCCGCTGCGTGTCCAG
GCAAACAATCCGCAGCAACAGGGTCTGCGTCGCGAATACCAACAG
CTGTGGCTGGCAGCATTTGCAGCTCTGCCGGGCTCTGCCAAAGATC
CGAGCTGGGCATCTATTCTGCAGGGTCTGGAAGAACCGTATCATG
CTTTCGTTGAACGTCTGAACATTGCCCTGGATAATGGTCTGCCGGA
AGGTACCCCGAAGGACCCGATCCTGCGCAGTCTGGCTTACTCCAA
CGCGAATAAAGAATGTCAAAAGCTGCTGCAGGCACGTGGTCACAC
GAATAGCCCGCTGGGTGATATGCTGCGTGCATGCCAGGGCGGTAG
TTCCTGTGCGGCCGCAGCGAATTCCTGATAAAAGCTT 

BamHI - HindIII pUC57 

2-12 AAAACCAAAGCGCTGGGCGGCAGCGCGATGAGCCTGGCGAGCGG
CAAAAGCCTGCTGCATGAAGTGGATAAAGATATTAGCCAGCTGAC
CCAGGCGATTGTGAAAAACCATAAAAACCTGCTGAAAATTGCGCA
GTATGCGGCGCAGAACCGCCGCGGCCTGGATCTGCTGTTTTGGGA
ACAGGGCGGCCTGTGCAAAGCGCTGCAGGAACAGTGCTGCTTTCT
GAACATTACCAACAGCCATGTGAGCATTCTGCAGGAACGCCCGCC
GCTGGAAAACCTCGAG 

NcoI - XhoI pET28a 



 

2-13 CCATGGCGAAAGATCCGAGCTGGGCGAGCATCTGCAGGGCCTGGA
AGAACCGTATCATGCGTTTGTGGAACGCCTGAACATTGCGCTGGA
TACGGCCTGCCGGAAGGCACCCCGAAAGATCCGATTCTGCGCAGC
CTGGCGTATAGCAACGGAACAAAGAATGCCAGAAACTGCTGCAGG
CGCGCGGCCATACCAACAGCCCGCTGGGCATATGCTGCGCGCGTG
CCAGACCTGGACCCCGAAAGATAAAACCAAAGCGCTGGGCGGCG
CAAAATTGCGCAGTATGCGGCGCAGAACCGCCGCGGCCTGGATCT
GCTGTTTTGGGAACGGGCGGCCTGTGCAAAGCGCTGCAGGAACAG
TGCTGCTTTCTGAACATTACCAACAGCCTGTGAGCATTCTGCAGGA
ACGCCCGCCG CTGGAAAACCTCGAG 

NcoI - XhoI pET28a 

2-14 CCATGGCGAGCATGAAAGATCTGCAGGCGATTAAACAGGAAGTGA
GCCAGGCGGCGCCGGGCAGCCCGCAGTTTATGCAGACCATTCGCC
TGGCGGTGCAGCAGTTTGATCCGACCGCGAAAGATCTGCAGGATC
TGCTGCAGTATCTGTGCAGCAGCCTGGTGGCGAGCCTGCATCATCA
GCAGCTGGATAGCCTGATTAGCGAAGCGGAAACCCGCGGCATTAC
CGGCTATAACCCGCTGGCGGGCCCGCTGCGCGTGCAGGCGAACAA
CCCGCAGCAGCAGGGCCTGCGCCGCGAATATCAGCAGCTGTGGCT
GGCGGCGTTTGCGGCGCTGCCGGGCAGCGCGAAAGATCCGAGCTG
GGCGAGCATTCTGCAGGGCCTGGAAGAACCGTATCATGCGTTTGT
GGAACGCCTGAACATTGCGCTGGATAACGGCCTGCCGGAAGGCAC
CCCGAAAGATCCGATTCTGCGCAGCCTGGCGTATAGCAACGCGAA
CAAAGAATGCCAGAAACTGCTGCAGGCGCGCGGCCATACCAACA
GCCCGCTGGGCGATATGCTGCGCGCGTGCCAGACCTGGACCCCGA
AAGATAAAACCAAAGCGCTGGGCGGCAGCCTGCTGGTGGATGCGC
CGGGCTATGATCCGATTTGGTTTCTGAACACCGAACCGAGCCAGCT
GCCGCCGACCGCGCCGCCGCTGCTGCCGCATAGCAACCTGGATCA
TATTCTGGAACCGAGCATTCCGTGGAAAAGCAAACTGCTGACCCT
GGTGCAGCTGACCCTGCAGAGCACCAACCTCGAG 

NcoI - XhoI pET28a 

2-15 CCATGGCGAGCATGAAAGATCTGCAGGCGATTAAACAGGAAGTGA
GCCAGGCGGCGCCGGGCAGCCCGCAGTTTATGCAGACCATTCGCC
TGGCGGTGCAGCAGTTTGATCCGACCGCGAAAGATCTGCAGGATC
TGCTGCAGTATCTGTGCAGCAGCCTGGTGGCGAGCCTGCATCATCA
GCAGCTGGATAGCCTGATTAGCGAAGCGGAAACCCGCGGCATTAC
CGGCTATAACCCGCTGGCGGGCCCGCTGCGCGTGCAGGCGAACAA
CCCGCAGCAGCAGGGCCTGCGCCGCGAATATCAGCAGCTGTGGCT
GGCGGCGTTTGCGGCGCTGCCGGGCAGCGCGAAAGATCCGAGCTG
GGCGAGCATTCTGCAGGGCCTGGAAGAACCGTATCATGCGTTTGT
GGAACGCCTGAACATTGCGCTGGATAACGGCCTGCCGGAAGGCAC
CCCGAAAGATCCGATTCTGCGCAGCCTGGCGTATAGCAACGCGAA
CAAAGAATGCCAGAAACTGCTGCAGGCGCGCGGCCATACCAACA
GCCCGCTGGGCGATATGCTGCGCGCGTGCCAGACCTGGACCCCGA
AAGATAAAACCAAAGCGCTGGGCGGCAGCAGCACCTGGCATGTG
CTGTATAGCCCGAACGTGAGCGTGCCGAGCAGCAGCAGCACCCCG
CTGTTTTATCCGAGCCTGGCGCTCGAG 

NcoI - XhoI pET28a 

2-16 CCATGGCGAGCATGAAAGATCTGCAGGCGATTAAACAGGAAGTGA
GCCAGGCGGCGCCGGGCAGCCCGCAGTTTATGCAGACCATTCGCC
TGGCGGTGCAGCAGTTTGATCCGACCGCGAAAGATCTGCAGGATC
TGCTGCAGTATCTGTGCAGCAGCCTGGTGGCGAGCCTGCATCATCA
GCAGCTGGATAGCCTGATTAGCGAAGCGGAAACCCGCGGCATTAC
CGGCTATAACCCGCTGGCGGGCCCGCTGCGCGTGCAGGCGAACAA
CCCGCAGCAGCAGGGCCTGCGCCGCGAATATCAGCAGCTGTGGCT
GGCGGCGTTTGCGGCGCTGCCGGGCAGCGCGAAAGATCCGAGCTG
GGCGAGCATTCTGCAGGGCCTGGAAGAACCGTATCATGCGTTTGT
GGAACGCCTGAACATTGCGCTGGATAACGGCCTGCCGGAAGGCAC
CCCGAAAGATCCGATTCTGCGCAGCCTGGCGTATAGCAACGCGAA
CAAAGAATGCCAGAAACTGCTGCAGGCGCGCGGCCATACCAACA
GCCCGCTGGGCGATATGCTGCGCGCGTGCCAGACCTGGACCCCGA
AAGATAAAACCAAAGCGCTGGGCGGCAGCCCGAGCAGCCCGACC
CATGATCCGCCGGATAGCGATCCGCAGATTCCGCCGCCGTATGTG
GAACCGACCGCGCCGCAGGTGCTGCTCGAG 

NcoI - XhoI pET28a 

3-1 CCATGGCTGGATCCGTGGACGCTCCGGGCTATGACCCGCTGTGGTT
TATTACCTCCGAACCGACGCAACCGCCGCCGACGCCGCCGCCGCT
GGTGCACGATAGCGATCTGGAACATGTGCTGACCCCGAGTACGTC
CTGGACCACGAAAATGCTGAAGTTTATCCAGCTGACCCTGCAAAG
CACGAACTATTCTTGCATGGTGTGTGTTGACCGTAGCTCTCTGAGT
TCCTGGCATGTTCTGTACACCCCGAATATTAGTATCCCGCAGCAAA
CCTCATCGCGCACGATCCTGTTCCCGTCTCTGGCACTGCCGGCACC
GCCGTTTCAGCCGTTCCCGTGGACCCACTGCTATCAGCCGCGTCTG
CAAGCCATTACCACGGATAACTGTAACAATTCAATTATCCTGCCGC
CGTTTTCGCTGGCACCGGTCCCGCCGCCGGCAACCCGTCGCCGTCG
CGCAGTGCCGATCGCTGTTTGGTTCGTCAGCGCACTGGCAGCAGGT
ACCGGTATTGCTGGCGGTGTTACGGGCTCACTGTCGCTGGCGAGCT
CTAAAAGCCTGCTGTTTGAAGTCGATAAGGACATTTCTCATCTGAC
CCAGGCGATCGTGAAAAACCACCAAAATATTCTGCGTGTTGCCCA
GTACGCAGCTCAAAACCGTCGCGGTCTGGATCTGCTGTTTTGGGAA
CAGGGCGGTCTGTGCAAAGCAATCCAGGAACAATGCTGTTTCCTG
AACATTAGTAATACCCACGTCTCCGTGCTGCAGGAACGTCCGCCG
CTGGAAAAGCGCGTGATTACGGGCTGGGGTCTGAATTGGGACCTG
GGCCTGTCCCAGTGGGCTCGCGCGAATTCCTGATAAAAGCTT 

BamHI - HindIII pUC57 

3-3 CCATGGCTGGATCCATGAAAGATCTGCAGGCAATTAAACAAGAAG
TTAGCTCTAGTGCTCCGGGCTCACCGCAGTTTATGCAAACCCTGCG
TCTGGCAGTCCAGCAATTCGACCCGACGGCTAAAGATCTGCAGGA
CCTGCTGCAATATCTGTGCTCCTCACTGGTGGTTAGCCTGCATCAC
CAGCAACTGAACACCCTGATCACGGAAGCCGAAACCCGTGGCGTG
ACGGGTTATAATCCGATGGCGGGTCCGCTGCGTATGCAGGCAAAC
AATCCGGCTCAGCAAGGTCTGCGTCGCGAATACCAGAACCTGTGG

BamHI - HindIII pUC57 



 

CTGGCGGCCTTTTCTACCCTGCCGGGCAATACGCGCGATCCGAGTT
GGGCAGCTATTCTGCAGGGTCTGGAAGAACCGTATTGTGCGTTCGT
CGAACGTCTGAACGTGGCCCTGGACAATGGCCTGCCGGAAGGTAC
CCCGAAAGAACCGATTCTGCGCTCGCTGGCGTACAGCAACGCCAA
TAAAGAATGCCAGAAAATCCTGCAAGCGCGTGGCCATACCAACTC
CCCGCTGGGTGAAATGCTGCGCGCGTGTCAGGCCGCGAATTCCTG
ATAAAAGCTT 

3-4 CCATGGGCCATCATCATCATCATCATCATCATCATCATAGCAGCGG
CCATATGGGCCAGATTCATGGCCTGAGCCCGACCCCGATTCCGAA
AGCGCCGCGCGGCCTGAGCACCCATCATTGGCTGAACTTTCTGCA
GGCGGCGTATCGCCTGCAGCCGGGCCCGAGCGATTTTGATTTTCAG
CAGCTGCGCCGCTTTCTGAAACTGGCGCTGAAAACCCCGATTTGG
CTGAACCCGATTGATTATAGCCTGCTGGCGAGCCTGATTCCGAAA
GGCTATCCGGGCCGCGTGGTGGAAATTATTAACATTCTGGTGAAA
AACCAGGTGAGCCCGAGCGCGCCGGCGGCGCCGGTGCCGACCCCG
ATTAGCCCGACCACCACCCCGCCGCCGCCGCCGCCGCCGAGCCCG
GAAGCGCATGTGCCGCCGCCGTATGTGGAACCGACCACCACCCAG
AGCTTTTAACTCGAG 

NcoI - XhoI pET28a 

3-5 CCATGGCGGGCAGCATGAAAGATCTGCAGGCGATTAAACAGGAA
GTGAGCAGCAGCGCGCCGGGCAGCCCGCAGTTTATGCAGACCCTG
CGCCTGGCGGTGCAGCAGTTTGATCCGACCGCGAAAGATCTGCAG
GATCTGCTGCAGTATCTGTGCAGCAGCCTGGTGGTGAGCCTGCATC
ATCAGCAGCTGAACACCCTGATTACCGAAGCGGAAACCCGCGGCG
TGACCGGCTATAACCCGATGGCGGGCCCGCTGCGCATGCAGGCGA
ACAACCCGGCGCAGCAGGGCCTGCGCCGCGAATATCAGAACCTGT
GGCTGGCGGCGTTTAGCACCCTGCCGGGCAACACCCGCGATCCGA
GCTGGGCGGCGATTCTGCAGGGCCTGGAAGAACCGTATTGCGCGT
TTGTGGAACGCCTGAACGTGGCGCTGGATAACGGCCTGCCGGAAG
GCACCCCGAAAGAACCGATTCTGCGCAGCCTGGCGTATAGCAACG
CGAACAAAGAATGCCAGAAAATTCTGCAGGCGCGCGGCCATACCA
ACAGCCCGCTGGGCGAAATGCTGCGCGCGTGCCAGGCGGGCGGCA
GCCTGAGCCTGGCGAGCAGCAAAAGCCTGCTGTTTGAAGTGGATA
AAGATATTAGCCATCTGACCCAGGCGATTGTGAAAAACCATCAGA
ACATTCTGCGCGTGGCGCAGTATGCGGCGCAGAACCGCCGCGGCC
TGGATCTGCTGTTTTGGGAACAGGGCGGCCTGTGCAAAGCGATTC
AGGAACAGTGCTGCTTTCTGAACATTAGCAACACCCATGTGAGCG
TGCTGCAGGAACGCCCGCCGCTGGAAAAACGCGTGATTACCGGCT
GGGGCCTGAACTGGGATCTGGGCCTGAGCCAGTGGGCGCGCCTCG
AG 

NcoI - XhoI pET28a 

3-7 CCATGGCGGGCAGCATGAAAGATCTGCAGGCGATTAAACAGGAA
GTGAGCAGCAGCGCGCCGGGCAGCCCGCAGTTTATGCAGACCCTG
CGCCTGGCGGTGCAGCAGTTTGATCCGACCGCGAAAGATCTGCAG
GATCTGCTGCAGTATCTGTGCAGCAGCCTGGTGGTGAGCCTGCATC
ATCAGCAGCTGAACACCCTGATTACCGAAGCGGAAACCCGCGGCG
TGACCGGCTATAACCCGATGGCGGGCCCGCTGCGCATGCAGGCGA
ACAACCCGGCGCAGCAGGGCCTGCGCCGCGAATATCAGAACCTGT
GGCTGGCGGCGTTTAGCACCCTGCCGGGCAACACCCGCGATCCGA
GCTGGGCGGCGATTCTGCAGGGCCTGGAAGAACCGTATTGCGCGT
TTGTGGAACGCCTGAACGTGGCGCTGGATAACGGCCTGCCGGAAG
GCACCCCGAAAGAACCGATTCTGCGCAGCCTGGCGTATAGCAACG
CGAACAAAGAATGCCAGAAAATTCTGCAGGCGCGCGGCCATACCA
ACAGCCCGCTGGGCGAAATGCTGCGCGCGTGCCAGGCGGGCGGCA
GCGATGCGCCGGGCTATGATCCGCTGTGGTTTATTACCAGCGAACC
GACCCAGCCGCCGCCGACCCCGCCGCCGCTGGTGCATGATAGCGA
TCTGGAACATGTGCTGACCCCGAGCACCAGCTGGACCACCAAAAT
GCTGAAACTCGAG 

NcoI - XhoI pET28a 

Nota: Os códigos dos clones foram determinados de acordo com a ordem de solicitação, o mesmo 
código definido foi aplicado aos antígenos correspondentes.  
Fonte: O Autor 

 

O planejamento das construções genéticas para expressão dos antígenos 

foi realizado a partir de sequências aminoacídicas de proteínas inteiras e 

regiões antigênicas já mapeadas. Os antígenos alvos deste estudo foram 

selecionados com base nas proteínas estruturais dos vírus HTLV-1 e HTLV-2 

já descritas na literatura seguindo as diretrizes de triagem sorológica 

laboratorial preconizada pelo Ministério da Saúde Ministério da Saúde do Brasil 

(2004). Estas foram feitas para expressão de proteínas únicas e construções 

quiméricas descritas resumidamente na TABELA 3.   

 



 

TABELA 3: DESCRIÇÃO DOS CLONES CONSTRUÍDOS 

 
Código Gene Antígeno Regiões utilizadas nas construções Genbank 

H
T

L
V

-1
 

Ag 2-2 env Quimera gp21 + gp46 Env (166 – 440) NP_057865.1 
Ag 2-4 gag p24 Gag p24 (17 – 215) X91888.1 
Ag 2-5 gag env Quimera p24 + gp21 Gag p24 (17 – 215) Env gp21 (338 – 421) X91888.1  

NP_057865.1 
 

Ag 2-7 gag env Quimera p24 + gp46 Gag p24 (17 – 215) Env gp46 (166 – 340) X91888.1  
NP_057865.1 
 

Ag 2-12 gag env Quimera p24 + gp21 Gag p24 (130 – 217) Env gp21 (338 – 421) 1QRJ_A 
 BAD95661.1 

Ag 2-13 gag env Quimera p24 + gp21  Gag p24 (130 – 217) Env gp21 (404 – 456) 1QRJ_A  
BAD95661.1 

Ag 2-14 gag env Quimera p24 + gp46  
 

Gag p24 (17 – 215) Env gp46 (162 – 222) 1QRJ_A 
AAF66016.1 

Ag 2-15 gag env Quimera p24 + gp46  Gag p24 (17 – 215) Env gp46 (235 – 261) 1QRJ_A  
AAF66016.1 

Ag 2-16 gag Quimera p24 + p19  Gag p24 (17 – 204) Gag p19 (103 – 130) 1QRJ 
P03362.3 

H
T

L
V

-2
 

Ag 3-1 env Quimera gp21 + gp46 Env (161 – 436) CAA61545 
Ag 3-3 gag p24 Gag p24 (17 – 203) NP_954567.1 
Ag 3-4 gag p19 Gag p19 (02 - 138) 1JVR 
Ag 3-5 gag env Quimera p24 + gp21 Gag p24 (17 – 203) Env gp21 (334 – 436) NP_954567.1 

CAA61545 
Ag 3-7 gag env Quimera p24 + gp46 Gag p24 (17 – 203) Env gp46 (160 – 210) NP_954567.1 

CAA61545 
Fonte: O Autor 

 

4.3 Subclonagem dos genes sintéticos em vetor de expressão 

A sequência codificadora dos diferentes clones recebidos em pUC57 

foram isolados através de clivagem com as enzimas de restrição BamHI e 

HindIII. Após a digestão, os fragmentos foram excisados do gel de agarose e 

purificados com o kit de extração de DNA (Qiagen). O vetor pET28a foi 

linearizado pela clivagem com as mesmas enzimas de restrição, 

desfosforilados e ligados com os fragmentos isolados purificados, através da 

ligação catalisada pela enzima T4 DNA ligase (Thermo Scientific). 

O produto da ligação foi transformado em células competentes da cepa 

DH5α de E. coli, preparadas através do tratamento do cloreto de cálcio 

Hanahan (1983). Para identificação dos clones corretos o DNA plasmideal de 

diferentes colônias de cada antígeno foi extraído por lise alcalina Green; 

Sambrook (2018), clivados com as enzimas de restrição BamHI e HindIII e 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/1QRJ_A?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=2&RID=JYUPEYNT015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/BAD95662.1?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=JYV2NBPX015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/1QRJ_A?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=2&RID=JYUPEYNT015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/BAD95662.1?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=JYV2NBPX015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/1QRJ_A?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=2&RID=JYUPEYNT015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AAF66016.1?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=JYWTPNHX015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/1QRJ_A?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=2&RID=JYUPEYNT015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AAF66016.1?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=JYWTPNHX015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/NP_954567.1?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=2&RID=MSA9HT6N015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/NP_954567.1?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=2&RID=MSA9HT6N015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/NP_954567.1?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=2&RID=MSA9HT6N015


 

analisado por eletroforese em gel de agarose (1,0%) corado com brometo de 

etídio (0,5 µg/L). 

Uma das colônias portando o inserto com o tamanho esperado foi utilizada 

para transformar a cepa de E. coli DH5α cálcio-competente para preparar DNAs 

estoque dos clones. Para isso, as bactérias cresceram em 100 ml de meio LB 

(Luria-Bertani) com o antibiótico correspondente a este vetor (Canamicina, 50 

µg/ml) a 37°C a 200 rpm por um período de aproximadamente 16 horas (over 

night). Os plasmídeos foram purificados através do kit MidiPrep Plasmid 

Purification (Qiagen). 

 

4.4 Transformação de bactérias E. coli BL21 - Star (DE3) por 
choque térmico 

 

 
Alíquotas (50 µL) de células BL21 - Star (DE3) quimio competentes 

mantidas a -80°C foram descongeladas em gelo e a elas adicionado 1 a 5 µL 

(100ng) de DNA plasmidial. As células foram mantidas em gelo por 30 minutos, 

e então submetidas a choque térmico de 42°C por 2 minutos e retornando o 

gelo por mais 5 minutos. Em seguida foi adicionado 1 ml de meio SOC. As 

suspensões de células foram mantidas a 37°C sob agitação de 200 rpm por 90 

minutos e posteriormente plaqueadas em meio LB suplementado com 

canamicina (50 µg/ml). 

 

4.5 Construções quiméricas: proteína de capsídeo fusionadas a 
proteínas de envelope 

 

Nos testes iniciais de expressão a construção baseada no antígeno de 

envelope Ag 2-2 (gp21 + gp46 de HTLV-1) foi expressa na forma insolúvel e 

com baixo rendimento na recuperação destas proteínas em condição 

desnaturante, enquanto o antígeno Ag 2-4 (p24 de HTLV-1) foi expresso na 

forma solúvel e com alto rendimento. Assim planejamos a construção quimérica 

fusionando proteínas de envelope isoladas a proteína de capsídeo, com o 

objetivo de obter construções quiméricas solúveis. Clone 2-5 (p24 + gp21 de 

HTLV-1) e clone 2-7 (p24 + gp46 de HTLV-1) 



 

Para estas construções amplificamos as sequências de DNA que 

codificam as proteínas gp21 e gp46 por PCR usando como DNA molde o clone 

2-2 (pUC57 gp21gp46 de HTLV-1). O produto da PCR foi excisado do gel e 

purificado pelo kit (Gel extraction Qiagen). O clone 2-4 (pET28a p24 de HTLV-

1) foi linearizado pela clivagem com as enzimas de restrição EcoRI e HindIII, 

sítio no qual foi ligado os fragmentos isolados e purificados de gp21 e gp46 de 

HTLV-1, através da ligação catalisada pela enzima T4 DNA ligase (Thermo 

Scientific). 

4.6 Sistema de expressão para os antígenos recombinantes 
 

A cepa de E. coli Bl21-Star (DE3) (Invitrogen) foi escolhida para expressão 

das proteínas de HTLV-1 e HTLV-2. Esta cepa contém sequência codificadora 

da RNA polimerase do fago T7 inserida no genoma sob o controle do promotor 

lac que pode ser induzido com IPTG (Isopropil–β-D-tiogalactopyranoside). 

Após a indução a RNA polimerase do T7 vai transcrever o gene do pET28a que 

está sob o promotor da RNA polimerase de T7. Esta cepa contém também uma 

mutação no gene rne (rne131) que codifica a RNAse. Com isso a cepa tem 

baixa capacidade de degradar mRNA resultando num aumento da estabilidade 

de mRNA Grunberg-Manago (1999). 

O plasmídeo para expressão das proteínas recombinantes em E. coli 

escolhido foi pET28a+ (Novagen). Os genes de interesse foram clonados sob 

o promotor da RNA polimerase T7 sob os sítios BamHI e HindIII que resultam 

na expressão de uma sequência de seis histidinas no N-terminal e NcoI e XhoI 

com seis histidinas na porção C-terminal das proteínas. 

 

4.7 Expressão das proteínas recombinantes 
 

4.7.1 Crescimento do inóculo 
 

Para expressão das proteínas recombinantes, cepas bacterianas BL21 - 

Star (DE3) transformadas com o plasmídeo de interesse foram cultivadas em 

2,5 ml de meio LB com canamicina (50 µg/ml) mantidos a 37°C sob agitação 

de 200 rpm por 16 horas. Ao fim deste período a cultura fui diluída na proporção 



 

1:20 (volume final 50 ml) e meio LB com canamicina (50 µg/ml) e mantida nas 

condições de crescimento já citadas acima, até a cultura atingir uma densidade 

óptica entre 0,6 – 0,8 com comprimento de onda de 600 nm. Estes volumes 

foram adequados aos testes iniciais de expressão das proteínas 

recombinastes.  

Para obtenção de volumes apropriados aos ensaios de purificação, 

caracterização e imunodiagnóstico foram preparados volumes de cultura de 

500 mL nas mesmas proporções aqui descritas. Quando a absorbância D.O.600 

0,6 – 0,8 foi atingida, foi adicionado IPTG em uma concentração final de 500 

µM, este reagente induz a expressão da proteína de interesse. Para avaliar o 

efeito da temperatura na expressão solúvel das proteínas de interesse, após a 

indução por IPTG, a expressão recombinante foi conduzida a 15°C por 16 horas 

e 25°C por 6 horas, 30°C e 37°C por 4 horas.  

 

4.8 Extração das proteínas recombinantes  
 

4.8.1 Preparação dos extratos por sonicação 
 

 
A cultura bacteriana foi centrifugada a 6000 x g por 15 minutos a 4°C. O 

pellet de células foi ressuspendido em solução de 50 mM Tris-HCl, 300 mM 

NaCl,1 mM PMSF e inibidor de protease Roche usando a proporção 3 ml de 

tampão por grama de células. Após a ressuspensão, foi adicionado lisozima 

(200 µg/ml) com incubação no gelo por 60 minutos. A lise celular foi realizada 

em sonicador (6 ciclos em banho de gelo por 15 segundos em amplitude de 

30% com intervalos de 1 minuto a cada pulso). Para separação das frações 

solúvel e insolúvel, o lizado foi centrifugado a 13000 x g por 15 minutos a 4°C. 

O sobrenadante contendo as proteínas solúveis foi coletado. O pellet foi 

ressuspendido em Tris HCl pH 8,0; 300 mM NaCl. Ambas as frações foram 

analisadas em gel de poliacrilamida. 

 

 

 



 

4.8.2 Extração de proteínas recombinantes por lise mecânica  
 

Em volumes de expressão em que o extrato atinja volume mínimo de 15 

mL (500 mL de cultivo em meio LB) a lise bacteriana pode ser realizada por 

pressão em microfluidificador. 

A cultura bacteriana foi centrifugada a 6000 x g por 15 minutos a 4°C. O 

pellet de células foi ressuspendido em solução de lise 50 mM Tris-HCl, 300 mM 

NaCl,1 mM PMSF usando a proporção 3 ml de tampão por grama de células. 

Após a ressuspensão a lise celular foi através de pressão no equipamento 

microfluidificador (modelo M-110L, Microfluidics) (10 ciclos com pressão de 

80000 psi). O extrato foi clarificado por centrifugação (20.000 x g, 30 minutos, 

4°C) e o sobrenadante resultante foi transferido para um novo tubo. Para os 

antígenos expressos de forma solúvel, o sobrenadante foi filtrado e 

imediatamente aplicado a purificação. Para os antígenos expressos de forma 

insolúvel, o pellet resultante foi utilizado nas etapas de solubilização. 

 

4.9 Solubilização das proteínas expressas em forma de corpos 
de inclusão 

 

O pellet foi ressuspendido em Tris HCL pH 8,0; 300 mM NaCl; 2% triton-

X100 e sonicado por 6 ciclos em banho de gelo por 15 segundos em amplitude 

de 30% com intervalos de 1 minuto a cada pulso. Este lavado foi clarificado por 

centrifugação a 13000 x g por 15 minutos a 4°C. O pellet foi novamente 

ressuspendido em Tris HCL pH 8,0; 300 mM NaCl; 2% triton-X100 e o ciclo de 

lavagem repedido por mais duas vezes. O sobrenadante foi coletado e o pellet 

ressuspendido com em Tris HCL pH 8,0; 300 mM NaCl adicionado de 4 M e 8 

M de ureia e colocado sob agitação leve por 1 h. Após o período de 

solubilização centrifugamos a 14000 x g por 15 minutos a 4°C, o sobrenadante 

foi coletado onde as proteínas solubilizadas foram analisadas por eletroforese 

em gel de poliacrilamida. 

Para os antígenos Ag 2-2 e Ag 3-1 avaliamos primeiramente a 

solubilização através de baixas concentrações de agentes desnaturantes pelo 

protocolo adaptado por Souza (2017). 



 

Para a solubilização das proteínas recombinantes, o pellet obtido da 

expressão foi ressuspenso em tampão de ressuspensão (NaCl 50 mM, Tris-

HCl 50 mM, DTT 1 mM, EDTA 0,5 mM, glicerol 5%, pH 8,0). Em seguida, foi 

adicionado lisozima 20 μg/μL e a mistura incubada em temperatura ambiente 

por 15 minutos sob agitação. Após essa incubação, foi adicionado um coquetel 

de inibidores de proteases (PIC, 1 mL para 20 g de pellet (v/p)) e realizada a 

sonicação por dez vezes com pulsos de 10 segundos e intervalos de mesmo 

tempo em banho de gelo.  

Após a sonicação, foi adicionado Triton-X 100 1% (v/v) e a mistura foi 

incubada em temperatura ambiente por 15 minutos sob agitação. Em seguida, 

foi centrifugada a 8.000 xg por 15 minutos a 10°C e o sobrenadante descartado. 

O pellet foi lavado com tampão de lavagem (NaCl 50 mM, Tris-HCl 50 mM, DTT 

1mM, EDTA 0,5 mM, glicerol 5%, Triton X-100 1% pH 8,0) e a amostra 

centrifugada 8.000 xg por 15 minutos a 10°C. Esse passo de lavagem foi 

repetido mais 3 vezes.  

Em seguida, para remoção de resíduos de Triton-X 100, o pellet foi 

ressuspenso novamente em tampão de ressuspensão e centrifugado. Essa 

última etapa foi repetida por 3 vezes. O pellet foi ressuspenso em tampão de 

desnaturação (NaCl 50 mM, Tris-Cl 50 mM, DTT 5 mM, EDTA 0,5 mM, Glicerol 

5%, pH 8,0) para desnaturação dos corpos de inclusão. As amostras foram 

sonicadas cinco vezes com pulsos de 10 segundos com intervalos de mesmo 

tempo no gelo entre cada pulso. Em seguida foi adicionado N-Laurilsarcosina 

(SLS) 30% (v/v) e incubado a temperatura ambiente por 2 horas sob agitação.  

4.10 Eletroforese em gel de poliacrilamida 
 

As frações dos extratos proteicos e das etapas cromatográficas foram 

analisados em gel de poliacrilamida 15% contendo SDS (Dodecil Sulfato de 

Sódio) e submetidas à eletroforese. O gel de empilhamento (Tris-HCl 0,125 M 

pH 8,6, SDS 0,1%, acrilamida e bis-acrilamida (30-0,9%), TEMED 0,1% e 

persulfato de amônio 0,1%) foi preparado com 5% de acrilamida e o gel de 

separação (Tris-HCl 0,56 M pH 8,8, SDS 0,1%, acrilamida e bis-acrilamida (30-

0,8%), TEMED 0,1% e persulfato de amônio 0,1%). 



 

A eletroforese foi realizada em equipamento Mini-PROTEAN® Tetra Cell 

(Bio-Rad) utilizando tampão de corrida (Tris-Base 25 mmol/L, glicina 250 

mmol/L e SDS 0,1%, pH8,3). A amperagem foi mantida constante em 20 mA 

para cada gel por tempo suficiente para separação das frações proteicas. 

As amostras foram preparadas conforme descrito por (Laemmli, 1970), 

utilizando 5 µl do tampão de amostra 4x para cada caso e aquecidas a 95°C 

por 5 minutos, com um curto ciclo de centrifugação, o volume total preparado 

foi aplicado nos géis de poliacrilamida 15% de 0,75mm de espessura e 

submetidos à eletroforese. Os géis foram corados com azul de Coomassie e 

descorados em metanol e ácido acético. 

 

4.11 Purificação das proteínas recombinantes 
 

Primeiramente foi realizado um teste de purificação em menor escala em 

microtubos de 1,5 mL para verificar o comportamento e a capacidade de 

interação da proteína a ser purificada com a resina selecionada, assim como a 

necessidade de ajuste na composição dos tampões. Com essas condições 

estabelecidas passamos então para a etapa de purificação em maior escala no 

cromatógrafo (Akta Purifier -GE Healthcare Life Sciences).  

A técnica utilizada no cromatógrafo foi a de cromatografia de afinidade, 

visto que as proteínas com sequência e poli-histidinas possuem afinidade ao 

níquel imobilizado na resina das colunas cromatográficas. Os passos para 

purificação cromatográfica foram: equilíbrio da coluna com 5 volume de coluna 

de tampão A; injeção de amostra, lavagem em 10 volumes de coluna, gradiente 

1 de 10 – 50 mM de imidazol e gradiente 2 de 50 – 500 mM de imidazol, com 

fluxo de 1 mL/min e pressão máxima estabelecida em 0,5 MPa. A coleta é feita 

em frações de 5 mL para as proteínas não ligadas, o passo de lavagem e o 

gradiente 1 e em frações de 1,0 mL para o gradiente 2.  

Tampões utilizados: tampão A: 50 mM Tris HCl; 300 mM NaCl; 10 mM 

imidazol; 1 mM PMSF e tampão B: 50 mM Tris HCl; 300 mM NaCl; 500 mM 

imidazol; 1 mM PMSF. 

Para as proteínas solubilizadas em ureia foi adicionado aos tampões A e 

B a mesma concentração de ureia utilizada para solubilização. 



 

4.12 Ensaios imunológicos por ELISA 
 

4.12.1 Padronização dos ensaios por ELISA 
 

Para a padronização dos testes de ELISA utilizamos o antígeno quimérico 

Ag 2-5 (p24 + gp21 de HTLV-1). Os ensaios imunoenzimáticos indiretos no 

formato ELISA foram padronizados de forma a determinar a quantidade ótima 

dos antígenos de HTLV, bem como a melhor titulação do anticorpo secundário 

e das amostras séricas. 

Em microplacas de poliestireno de 96 poços de fundo plano (Nunc 

MaxiSorp®, EUA) foram distribuídos 100 µl da solução tampão 

carbonato/bicarbonato (50 mM pH 9,6) contendo 400, 200, 100, 50, 25 e 12,5 

ng do antígeno incubado sob refrigeração de 4°C por 16 horas. Após a 

incubação, os poços foram esvaziados por inversão e efetuada as lavagens 

com PBS-T (fosfato de sódio 10 mM de Na3PO4, cloreto de sódio 150 mM de 

NaCl e Tween-20 0,05%, pH 7,2) 5 vezes. Como solução de bloqueio foi 

adicionado 100 µl PBS-T adicionado com 5% de leite em pó desnatado 

(Molico), as placas foram incubadas em temperatura ambiente por 1 hora. Ao 

final da incubação as placas foram lavadas em PBS-T por 5 vezes. Após a 

lavagem, 100 µl pool de soro diluídas foram adicionadas a cada poço.  

Para composição das amostras sorológicas foram utilizadas em triplicata 

amostras séricas formadas por pool positivo (8 amostras positivas para HTLV) 

e pool negativos (16 amostras negativas para HTLV) nas diluições de 100 e 

200 vezes utilizando o tampão PBS-T, 12 poços sem adição de antígeno 

(branco) e 12 poços com antígenos adsorvidos, porém sem adição de amostra 

sérica (controle).  

As placas foram seladas e incubadas em estufa a 37C por 60 min. Ao 

final deste período as placas foram lavadas cinco vezes com adição de 300 µl 

de tampão PBS-T. Em seguida, foram adicionados 100 µl do anticorpo 

secundário diluído em PBS-T em cada cavidade.  

O anticorpo secundário (anti-IgG Humano conjugado com peroxidase) 

produzido pelo LATED (Laboratório de Tecnologia Diagnóstica Biomanguinhos 

FIOCRUZ-RJ). O anticorpo secundário obtido na diluição estoque 1:1 foi 



 

avaliado nas diluições de 1:20000, 1:40.000 e 1:80.000. As microplacas foram 

novamente seladas e incubadas em estufa a 37C por 40 minutos.  

Ao final da incubação, as microplacas foram lavadas conforme descrito 

acima. A cada poço foi adicionado 100 µl do substrato TMB Plus (Ken-Em-Tec 

Diagnostics A/S, Taastrup, Dinamarca) e, após 10 minutos sob abrigo da luz, 

foi adicionado 100 µl de H2SO4 1M com objetivo de parar a reação, a 

absorbância dos poços foi medida no leitor de microplacas (Synergy H1 BioTek 

Winooski, VT, USA) no comprimento de 450 nm.  

Para a interpretação dos dados, os valores de DOs (densidades ópticas) 

obtidos dos poços denominados branco foram subtraídos das DOs das 

amostras. Em seguida as médias aritméticas dos valores das DOs das 

amostras positivas e negativas foram calculadas, bem como os seus 

respectivos desvios padrão, utilizando o programa Microsoft Excel 2010.  

Os critérios estabelecidos para a determinação das condições ótimas 

basearam-se na maior distância entre a média aritmética das DOs das 

amostras positivas daquela obtida para as amostras negativas acrescida à três 

desvios padrão (DP). Além disso, a média aritmética das DOs das amostras 

positivas deveriam obrigatoriamente ter uma distância numérica de 0,4 das 

amostras negativas. 

Assim os ensaios sorológicos para cada um dos antígenos foram 

realizados em duplicata utilizando as amostras sorológicas diluídas na 

proporção 1:100 e o anticorpo secundário (anti-IgG humano) diluído na 

proporção 1:20000 conforme estabelecido na padronização com o Ag 2-5.  

 

4.12.2 Amostras sorológicas 
 

As amostras sorológicas para padronização dos ensaios foram 

gentilmente cedidas pelo pesquisador Dr. Leonardo Foti (Instituto Carlos 

Chagas/FIOCRUZ-PR) em alíquotas de soros provenientes do painel de 

Análise Externa da Qualidade (AEQ), elaborado pelo Instituto Nacional de 

Controle de Qualidade em Saúde (INCQS-FIOCRUZ/RJ, Brasil) para validação 

e controle de qualidade dos kits diagnósticos utilizados pela HEMORREDE do 

Brasil.  



 

O painel AEQ tem como característica soros com alta reatividade aos 

marcadores das doenças, sendo composto 3 amostras positivas para HTLV, 5 

amostras positivas para HTLV e HIV, 1 amostra positiva para HIV e Doença de 

Chagas, 5 amostras positivas para HBV e HCV, 5 amostras positivas para HIV, 

e 5 amostras negativas para HTLV, HIV, HCV, HBV e Doença de Chagas. 

As amostras sorológicas para validação dos ensaios imunológicos foram 

gentilmente cedidas pelo Dr. Fred Luciano Neves Santos do Instituto Ageu 

Magalhães – FIOCRUZ-BA. O conjunto de amostras foi composto por 94 

amostras sorológicas positivas provenientes da FIOCRUZ-BA e 94 amostras 

negativas provenientes do HEMOBA (Centro de Hematologia e Hemoterapia 

da Bahia).  

 Para avaliar reatividade cruzada HTLV/HIV utilizamos 15 amostras de 

soros provenientes do painel de AEQ, elaborado pelo Instituto Nacional de 

Controle de Qualidade em Saúde (INCQS-FIOCRUZ/RJ, Brasil) cedidas pela 

Dra. Sandra Crestani do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP-PR).  

 

4.12.3 Análise de dados  
 

Os dados foram codificados e analisados usando o software gráfico GraphPad 

Prism 6 (San Diego, CA, EUA). A análise do ponto de corte foi usada para estabelecer 

uma absorbância máxima para distinguir amostras positivas e negativas. O limiar foi 

definido determinando a maior área sob a curva ROC (receiver operator characteristic). 

Os dados são apresentados através de gráficos de dispersão e são apresentados em 

termos do índice de reatividade (IR; isto é, razão entre a absorbância da amostra e 

linha de corte), com resultados ≥1,00 considerados positivos. Intervalos de confiança 

(IC) foram calculados para avaliar a precisão desses parâmetros, com intervalo de 

confiança de 95%. 

 

 

 

 



 

5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

5.1 Análise da variabilidade genética 
 

Uso do alinhamento múltiplo de sequências permitiu estabelecer as 

relações de similaridade de sequências aminoacídicas entre os antígenos já 

descritos na literatura.  A média de distância p TABELA 4, determina o grau de 

divergência entre múltiplas sequências de aminoácidos dos antígenos de 

HTLV-1 onde a variabilidade de sequência aminoacídica entre as sequências 

pareadas foi inferior a 7%.  

A análise inicial da variabilidade genética dos antígenos avaliada por 

BlastP das proteínas de HTLV contra o banco de dados de sequências do 

Genbank não mostram hits significativos com outros retrovírus, indicando que 

o uso dessas proteínas em testes sorológicos deve ser específico para HTLV. 

 

TABELA 4: GRAU DE VARIABILIDADE DE MÚLTIPLAS SEQUÊNCIAS DE AMINOÁCIDOS 
ENTRE PROTEÍNAS DE HTLV-1  

PROTEÍNAS SEQUÊNCIAS PAREADAS MÉDIA DE DISTÂNCIA (P) 

p19 HTLV-1 147 3,1 % 

gp21 HTLV-1 161 2,6 % 

gp46 HTLV-1 356 6,1 % 

p24 HTLV-1 197 0,9 % 

Fonte: O autor. 

  Analisando a variabilidade para os antígenos p24 e gp21+gp46 (env) de 

HTLV-2 na TABELA 5 verificamos que estas proteínas são bastante 

conservadas com base na média de distância p. 

 

 

 

 



 

TABELA 5: GRAU DE VARIABILIDADE DE MÚLTIPLAS SEQUÊNCIAS DE AMINOÁCIDOS 
ENTRE PROTEÍNAS DE HTLV-2 

Proteínas Sequências 
pareadas 

Média de distância (p) 

Gag HTLV-2 17 0,9 % 

Env HTLV-2 72 1,0 % 

Fonte: O autor. 

A comparação da conservação das proteínas entre os dois tipos de HTLV 

mostra uma grande similaridade para todas as proteínas demonstrado na 

TABELA 6, indicando que possivelmente os testes imunodiagnósticos 

baseados nestas proteínas podem não ser específicos para a genotipagem 

entre HTLV-1 e 2. 

 

TABELA 6: CONSERVAÇÃO DAS SEQUÊNCIAS DE AMINOÁCIDOS DAS DIFERENTES 
PROTEÍNAS DO HTLV ENTRE OS TIPOS HTLV-1 E HTLV-2. 

Proteínas  Identidade Similaridade 
Env 69% 84% 
p24 83% 90% 
p19 55% 72% 

   Fonte: O autor. 

 

5.2 Definição das construções genéticas para expressão dos 
antígenos de HTLV-1 e 2 

 

Inicialmente determinamos as construções antigênicas denominados Ag 

2-2 (Env de HTLV-1), Ag 2-4 (p24 de HTLV-1), Ag 3-1 (Env de HTLV-2) e Ag 3-

3 (p24 de HTLV-2) descritas nas TABELAS 2 e 3. Entretanto devido ao baixo 

rendimento de proteínas de envelope solubilizadas em condição desnaturante, 

planejamos as construções quiméricas destas proteínas de envelope 

fusionadas a proteína de capsídeo, as construções correspondem aos Ag 2-5 

(p24+gp21 de HTLV-1) e Ag 2-7 (p24+gp46 de HTLV-1). Diferentemente do 

resultado esperado as construções quiméricas Ag 2-5 e Ag 2-7 foram 

expressas de forma insolúvel e apresentando o mesmo grau de dificuldade na 

recuperação da solubilidade e reprodutibilidade dos métodos de solubilização. 

Assim definimos novas construções antigênicas priorizando as regiões 

imunogênicas das proteínas de envelope em fusão com a proteína de capsídeo 



 

p24 inteira e em uma construção truncada (apenas domínio C terminal) além 

de construções correspondentes a proteína de matriz p19 de HTLV-1 e 2.  

As construções antigênicas de HTLV-1 e 2 foram definidas a partir de 

regiões imunogênicas descritas na literatura. A FIGURA 6 apresenta o 

esquema em que as construções antigênicas foram desenvolvidas. 

 

FIGURA 6: ESQUEMA DAS CONSTRUÇÕES ANTIGÊNICAS DESENVOLVIDAS 

 

Legenda: A) Representação esquemática do genoma do vírus HTLV-1 e 2; B) Esquema das construções 
antigênicas das proteínas recombinantes de HTLV-1; C) Esquema das construções antigênicas das 
proteínas recombinantes de HTLV-2. 
Fonte: Adaptado de Barreto et al. (2017 e Ren et al. (2009) 

 

5.3 Sequências de aminoácidos dos clones usados para 
expressão dos antígenos de HTLV-1  

 

A construção quimérica Ag 2-2 baseada no gene env de HTLV-1 foi 

definida a partir do antígeno comercial HTLV-1 Mosaic (Jena Biociences GmbH 



 

- Thuringia, Germany). O antígeno Ag 2-2 compreende os aminoácidos 166 a 

440 correspondente a região gênica env de HTLV-1 a FIGURA 7 esquematiza 

a sequência de aminoácidos e as regiões de domínio das proteínas gp46 e 

gp21 de HTLV-1.  

  

FIGURA 7: SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS DO ANTÍGENO AG 2-2 

 

Legenda: Verde claro: aminoácidos de 166 a 338 de gp46 de HTLV-1; preto sublinhado: linker composto 
por uma glicina e uma serina; verde escuro: aminoácidos de 338 a 440 de gp21 de HTLV-1. 

 

O antígeno Ag 2-4 foi produzido em forma de proteína única da região do 

gene gag que corresponde a proteína de capsídeo p24 de HTLV-1. A utilização 

deste antígeno se baseia no trabalho de HORAL et al., (1991) no qual foi 

demonstrado que anticorpos contra esta proteína surgem precocemente após 

a infecção por HTLV-1. O clone contém a região que codifica os aminoácidos 

17 a 217 do domínio gag destacados em vermelho na FIGURA 8.  

 

FIGURA 8: SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS DOS ANTÍGENO AG 2-4 

 

Legenda: A sequência correspondente a proteína p24 de HTLV-1 

 

O antígeno Ag 2-5 foi obtido a partir da proteína p24 de HTLV-1 em fusão 

com gp21 de HTLV-1. Este antígeno compreende os aminoácidos de 17 a 215 

de p24 de HTLV-1 e os aminoácidos 338 a 421 de gp21 de HTLV-1 isolados da 

VDAPGYDPIWFLNTEPSQLPPTAPPLLSHSNLDHILEPSIPWKSKLLT
LVQLTLQSTNYTCIVCIDRASLSTWHVLYSPNVSVPSPSSTPLLYPSLA
LPAPHLTLPFNWTHCFDPQIQAIVSSPCHNSLILPPFSLSPVPTLGSRS
RRAVPVAVWLVSALAMGAGVAGRITGSMSLASGKSLLHEVDKDIS
QLTQAIVKNHKNLLKIAQYAAQNRRGLDLLFWEQGGLCKALQEQC
CFLNITNSHVSILQERPPLENRVLTGWGLNWDLGLSQWAR

MASMKDLQAIKQEVSQAAPGSPQFMQTIRLAVQQFDPTAKDLQDLL
QYLCSSLVASLHHQQLDSLISEAETRGITGYNPLAGPLRVQANNPQQQ
GLRREYQQLWLAAFAALPGSAKDPSWASILQGLEEPYHAFVERLNIAL
DNGLPEGTPKDPILRSLAYSNANKECQKLLQARGHTNSPLGDMLRAC
QGGSSCAAA



 

construção Ag 2-2. A FIGURA 9 apresenta a sequência da construção 

quimérica do antígeno Ag 2-5.  

 

FIGURA 9: SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS DO ANTÍGENO AG 2-5 

 

Legenda: A sequência correspondente a proteína p24 de HTLV-1 compreende os aminoácidos 17 a 215 
destacados em vermelho, a região destacada em verde escuro corresponde aos aminoácidos 338 a 421 da 
proteína gp21 de HTLV-1. 

 

 O antígeno Ag 2-7 foi obtido a partir da fusão da proteína p24 de HTLV-

1 com gp46 de HTLV-1. Assim como Ag 2-5, a sequência correspondente a 

proteína gp46 foi isolada da construção Ag 2-2. A FIGURA 10 apresenta a 

sequência de aminoácidos desta quimera.    

 

FIGURA 10: SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS DO ANTÍGENO AG 2-7 

 

Legenda: Vermelho: sequência de aminoácidos de 17 a 215 correspondente a p24 de HTLV-1; preto 
sublinhado: linker comporto por duas glicinas e duas serinas; verde claro: aminoácidos de 166 a 340 da 
proteína gp46 de HTLV-1. 

 

O antígeno quimérico Ag 2-12 foi produzido a partir da fusão da proteína 

de envelope gp21 de HTLV-1 ao domínio C terminal da proteína de capsídeo 

p24 de HTLV-1. A FIGURA 11 apresenta a sequência de aminoácidos desta 

quimera.    

MAGSASMKDLQAIKQEVSQAAPGSPQFMQTIRLAVQQFDPTAKDLQ
DLLQYLCSSLVASLHHQQLDSLISEAETRGITGYNPLAGPLRVQANNPQ
QQGLRREYQQLWLAAFAALPGSAKDPSWASILQGLEEPYHAFVERLNI
ALDNGLPEGTPKDPILRSLAYSNANKECQKLLQARGHTNSPLGDMLRA
CQGGSSMSLASGKSLLHEVDKDISQLTQAIVKNHKNLLKIAQYAAQNRR
GLDLLFWEQGGLCKALQEQCCFLNITNSHVSILQERPPLEN

MAGSASMKDLQAIKQEVSQAAPGSPQFMQTIRLAVQQFDPTAKDLQ
DLLQYLCSSLVASLHHQQLDSLISEAETRGITGYNPLAGPLRVQANNPQ
QQGLRREYQQLWLAAFAALPGSAKDPSWASILQGLEEPYHAFVERLNI
ALDNGLPEGTPKDPILRSLAYSNANKECQKLLQARGHTNSPLGDMLRA
CQGGSSVDAPGYDPIWFLNTEPSQLPPTAPPLLSHSNLDHILEPSIPWK
SKLLTLVQLTLQSTNYTCIVCIDRASLSTWHVLYSPNVSVPSPSSTPLLYPS
LALPAPHLTLPFNWTHCFDPQIQAIVSSPCHNSLILPPFSLSPVPTLGSRS
RRAVPVAVWLVSALAMGAGVAGRITGS



 

  

FIGURA 11: SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS DO ANTÍGENO AG 2-12 

 

Legenda: Vermelho: Os aminoácidos 130 a 217 compreendem ao domínio C terminal da proteína p24 de 
HTLV-1; preto sublinhado: linker espaçador composto por duas glicinas e uma serina; verde escuro: Os 
aminoácidos de 338 a 421 da proteína gp21 de HTLV-1.  

  

 Semelhante ao antígeno quimérico Ag 2-12, a construção Ag 2-13 

também se baseou na quimera p24 + gp21 de HTLV-1 presente também no 

antígeno Ag 2-5. Entretanto, o domínio correspondente à proteína gp21 contém 

apenas a região da lisina 404 ao C terminal da proteína. Esta região foi descrita 

como imunogênica no trabalho de Hernández Marin, M et al. (2001).  A FIGURA 

12 apresenta a sequência de aminoácidos do antígeno Ag 2-13. 

 

Figura 12: SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS DO ANTÍGENO AG 2-13 

 

Legenda: Vermelho: Compreende os aminoácidos de 130 a 217 da proteína p24 de HTLV-1; preto 
sublinhado: linker espaçador composto por duas glicinas e uma serina; verde escuro: Os aminoácidos de 
404 ao 456 da proteína gp21 de HTLV-1. 

O antígeno quimérico Ag 2-14 baseia-se na construção quimérica p24 + 

gp46 presente também na construção Ag 2-7, o que difere esta construção é a 

sequência aminoacídica correspondente a proteína gp46. Nesta construção a 

região imunogênica de gp46 compreende os aminoácidos de 162 a 222, a qual 

corresponde à região imunogênica a identificada por Hernández Marin, M et al. 

MAKDPSWASILQGLEEPYHAFVERLNIALDNGLPEGTPKDPILRSLAYSNA
NKECQKLLQARGHTNSPLGDMLRACQTWTPKDKTKALGGSAMSLASGK
SLLHEVDKDISQLTQAIVKNHKNLLKIAQYAAQNRRGLDLLFWEQGGLCK
ALQEQCCFLNITNSHVSILQERPPLEN

MAKDPSWASILQGLEEPYHAFVERLNIALDNGLPEGTPKDPILRSLAYS
NANKECQKLLQARGHTNSPLGDMLRACQTWTPKDKTKALGGSKIAQ
YAAQNRRGLDLLFWEQGGLCKALQEQCCFLNITNSHVSILQERPPLEN



 

(2001 e Horal et al. (1991). A FIGURA 13 apresenta a sequência de 

aminoácidos desta quimera. 

FIGURA 13: SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS DO ANTÍGENO AG 2-14 

 

Legenda: Vermelho: Compreende os aminoácidos 130 a 217 do domínio C terminal da proteína p24 de 
HTLV-1; preto sublinhado: linker espaçador composto por duas glicinas e uma serina; verde claro: 
aminoácidos de 166 ao 222 pertencentes a proteína gp46 de HTLV-1. 

  

Assim como Ag 2-7 e Ag 2-14, o antígeno quimérico Ag 2-15 também se 

baseou na construção p24 de HTLV-1 em fusão com gp46 de HTLV-1. 

Diferente das construções 2-7 e 2-14 esta quimera se sobrepõe à região 

imunogênica de gp46 de HTLV-1 descrita por Horal et al. (1991). Os 

aminoácidos desta construção compreendem do 235 ao 261 de gp46 de HTLV-

1. A FIGURA 14 demonstra a sequência de aminoácidos desta quimera.   

 

FIGURA 14: SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS DO ANTÍGENO AG 2-15 

 

Legenda: Vermelho: aminoácidos 130 a 217 do domínio C terminal da proteína p24 de HTLV-1; preto 
sublinhado: linker espaçador composto por duas glicinas e uma serina; verde claro: aminoácidos de 235 
ao 261 da proteína gp46 de HTLV-1. 

 

 O antígeno Ag 2-16 foi produzido a partir da fusão da proteína p24 de 

capsídeo a parte da proteína p19 de matriz de HTLV-1. Para esta construção 

utilizamos a proteína p24 entre os aminoácidos 17 ao 217 e a proteína p19 

entre os aminoácidos 100 e 130. Esta região foi avaliada no trabalho de 

Faramarzi; Dolatabadi (2017). Entre as regiões imunogênicas p24 e p19 

MASMKDLQAIKQEVSQAAPGSPQFMQTIRLAVQQFDPTAKDLQDLL
QYLCSSLVASLHHQQLDSLISEAETRGITGYNPLAGPLRVQANNPQQQ
GLRREYQQLWLAAFAALPGSAKDPSWASILQGLEEPYHAFVERLNIAL
DNGLPEGTPKDPILRSLAYSNANKECQKLLQARGHTNSPLGDMLRAC
QTWTPKDKTKALGGSLLVDAPGYDPIWFLNTEPSQLPPTAPPLLPHSN
LDHILEPSIPWKSKLLTLVQLTLQSTN

MASMKDLQAIKQEVSQAAPGSPQFMQTIRLAVQQFDPTAKDLQDLL
QYLCSSLVASLHHQQLDSLISEAETRGITGYNPLAGPLRVQANNPQQQ
GLRREYQQLWLAAFAALPGSAKDPSWSILQGLEEPYHAFVERLNIALD
NGLPEGTPKDPILRSLAYSNANKECQKLLQARGHTNSPLGDMLRACQT
WTPKDKTKALGGSSTWHVLYSPNVSVPSSSSTPLFYPSLA



 

inserimos duas glicinas e uma serina como linker de flexibilidade (GGS). A 

FIGURA 15 descreve a sequência de aminoácidos desta quimera. 

 

FIGURA 15: SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS DO ANTÍGENO AG 2-16 

 

Legenda: Vermelho: Aminoácidos 130 a 217 do domínio C terminal da proteína p24 de HTLV-1; preto 
sublinhado: linker espaçador composto por duas glicinas e uma serina; bordô: Aminoácidos de 103 ao 
130 da proteína p19 de HTLV-1.  

     

5.4 Sequências de aminoácidos dos antígenos de HTLV-2 
 

O antígeno quimérico Ag 3-1 foi produzido a partir das regiões gp21 e 

gp46 do gene env de HTLV-2. Seguindo o arcabouço de Ag 2-2, o antígeno 

quimérico Ag 3-1 foi definido entre os aminoácidos 161 e 436. As regiões 

imunodominantes correspondentes a gp21 e gp46 de HTLV-2 foram espaçadas 

com a inserção de um linker composto por uma glicina e uma serina (GS). Esta 

construção contempla as regiões imunogênicas descritas por Faramarzi; 

Dolatabadi (2017 e Hernández Marin et al. (2003 e Hernández Marin, M et al. 

(2001 e Horal et al. (1991). A FIGURA 16 descreve a sequência de aminoácidos 

deste antígeno.  

 

FIGURA 16: SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS DO ANTÍGENO AG 3-1 

 

Legenda: Verde claro: Aminoácidos da região entre 161 a 334 de gp46 de HTLV-2; preto sublinhado: 
linker espaçador; verde escuro: Aminoácidos da região entre 334 a 436 de gp21 de HTLV-2. 

MAGSMKDLQAIKQEVSSSAPGSPQFMQTLRLAVQQFDPTAKDLQ
DLLQYLCSSLVVSLHHQQLNTLITEAETRGVTGYNPMAGPLRMQA
NNPAQQGLRREYQNLWLAAFSTLPGNTRDPSWAAILQGLEEPYCA
FVERLNVALDNGLPEGTPKEPILRSLAYSNANKECQKILQARGHTNS
PLGEMLRACQAGGSLSLASSKSLLFEVDKDISHLTQAIVKNHQNILR
VAQYAAQNRRGLDLLFWEQGGLCKAIQEQCCFLNISNTHVSVLQE
RPPLEKRVITGWGLNWDLGLSQWAR

VDAPGYDPLWFITSEPTQPPPTPPPLVHDSDLEHVLTPSTSWTTKMLKF
IQLTLQSTNYSCMVCVDRSSLSSWHVLYTPNISIPQQTSSRTILFPSLALP
APPFQPFPWTHCYQPRLQAITTDNCNNSIILPPFSLAPVPPPATRRRRA
VPIAVWFVSALAAGTGIAGGVTGSLSLASSKSLLFEVDKDISHLTQAIVK
NHQNILRVAQYAAQNRRGLDLLFWEQGGLCKAIQEQCCFLNISNTHV
SVLQERPPLEKRVITGWGLNWDLGLSQWAR



 

 

 O antígeno Ag 3-3 é corresponde a proteína de capsídeo p24 de HTLV-

2. A construção foi produzida em forma de proteína única contendo os 

aminoácidos de 17 a 203. A FIGURA 17 descreve a sequência de aminoácidos 

deste antígeno.  

 

FIGURA 17: SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS DO ANTÍGENO AG 3-3 

 

Legenda: A sequência correspondente a proteína p24 de HTLV-2. 

 

 A sequência de aminoácidos do antígeno Ag 3-4 foi determinada com 

base na estrutura tridimensional (PDB: 1JRV), que corresponde a proteína de 

matriz p19 de HTLV-2. Esta construção foi definida contendo os aminoácidos 

de 02 ao 138, com adição de 10 histidinas à porção N terminal e a substituição 

de duas cisteínas nas posições 108 e 137 por serinas. A FIGURA 18 apresenta 

a sequência de aminoácidos da proteína Ag 3-4.  

 

FIGURA 18: SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS DO ANTÍGENO Ag 3-4 

 

Legenda: Cinza claro: 10 histidinas inseridas na porção N terminal; bordô: aminoácidos de 2 a 138 
baseados em 1JRV; azul claro: serinas em substituição a cisteínas.  

    

O antígeno Ag 3-5 de HTLV-2 foi definido com base nas construções 2-5, 

2-12 e 2-13 de HTLV-1, as quais consistem em construções quiméricas a partir 

da fusão de p24 com gp21 de HTLV-2. Ag 3-5 contempla a região 

MKDLQAIKQEVSSSAPGSPQFMQTLRLAVQQFDPTAKDLQDLLQYLCS
SLVVSLHHQQLNTLITEAETRGVTGYNPMAGPLRMQANNPAQQGLRR
EYQNLWLAAFSTLPGNTRDPSWAAILQGLEEPYCAFVERLNVALDNGLP
EGTPKEPILRSLAYSNANKECQKILQARGHTNSPLGEMLRACQA

MGHHHHHHHHHHSSGHMGQIHGLSPTPIPKAPRGLST
HHWLNFLQAAYRLQPGPSDFDFQQLRRFLKLALKTPIW
LNPIDYSLLASLIPKGYPGRVVEIINILVKNQVSPSAPAAP
VPTPISPTTTPPPPPPPSPEAHVPPPYVEPTTTQSF



 

imunodominante de 17 a 203 de p24 de HTLV-2 separada por um linker de 

GGS em fusão com os aminoácidos 314 a 436 de gp21. Está região de gp21 

se sobrepõe aos epítopos descritos por Horal et al. (1991) e também está 

presente nos peptídeos avaliados por Hernández Marin, Milenen et al. (2001). 

A FIGURA 19 descreve a sequência de aminoácidos desta proteína.   

FIGURA 19: SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS DO ANTÍGENO AG 3-5 

 

Legenda: Vermelho: Sequência de aminoácidos de 17 a 203 da proteína p24 de HTLV-2; preto 
sublinhado: linker composto por duas glicinas e serina; verde escuro: Sequência de aminoácidos entre 
334 a 436 da proteína gp21 de HTLV-2  

 

 O antígeno Ag 3-7 de HTLV-2 foi baseado na construção quimérica p24 

+ gp46 presente nas construções 2-7, 2-14 e 2-15 de HTLV-1. A região 

imunodominante de gp46 compreende os aminoácidos de 160 a 210. Esta 

região se sobrepõe as regiões imunogênicas identificadas por Hernández Marin 

et al. (2003). A FIGURA 20 descreve a sequência de aminoácidos deste 

antígeno quimérico. 

 

FIGURA 20: SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS DO ANTÍGENO AG 3-7 

 

Legenda: Vermelho: região de 17 a 203 de p24 de HTLV-2; preto sublinhado: linker composto por duas 
glicinas e uma serina; verde claro: região de 160 a 210 de gp46 de HTLV-2. 

  

MAGSMKDLQAIKQEVSSSAPGSPQFMQTLRLAVQQFDPTAKDLQDL
LQYLCSSLVVSLHHQQLNTLITEAETRGVTGYNPMAGPLRMQANNPA
QQGLRREYQNLWLAAFSTLPGNTRDPSWAAILQGLEEPYCAFVERLN
VALDNGLPEGTPKEPILRSLAYSNANKECQKILQARGHTNSPLGEMLRA
CQAGGSLSLASSKSLLFEVDKDISHLTQAIVKNHQNILRVAQYAAQNRR
GLDLLFWEQGGLCKAIQEQCCFLNISNTHVSVLQERPPLEKRVITGWG
LNWDLGLSQWAR

MAGSMKDLQAIKQEVSSSAPGSPQFMQTLRLAVQQFDPTAKDLQDL
LQYLCSSLVVSLHHQQLNTLITEAETRGVTGYNPMAGPLRMQANNPA
QQGLRREYQNLWLAAFSTLPGNTRDPSWAAILQGLEEPYCAFVERLN
VALDNGLPEGTPKEPILRSLAYSNANKECQKILQARGHTNSPLGEMLRA
CQAGGSDAPGYDPLWFITSEPTQPPPTPPPLVHDSDLEHVLTPSTSWT
TKMLK



 

5.5 Expressão e solubilização dos antígenos baseados nas 
proteínas de envelope Ag 2-2 de HTLV-1 e Ag 3-1 de HTLV-2 

 

Os antígenos baseados em proteínas de envelope de HTLV Ag 2-2 de 

HTLV-1 e Ag 3-1 de HTLV-2 foram expressos na forma insolúvel. 

Primeiramente avaliamos o protocolo adaptado de SOUZA, (2017), entretanto 

não obtivemos êxito na solubilização, conforme demonstrado na FIGURA 21 A 

para o antígeno Ag 2-2 e a FIGURA 21-B para o antígeno Ag 3-1. A 

solubilização parcial destes antígenos foi alcançada ressuspendendo os pellets 

em tampão 50 mM Tris HCl pH 8,0; 300 mM NaCl; 4 M de ureia e incubação 

com leve agitação por 1 hora em temperatura ambiente. Após o período de 

incubação, a solução foi centrifugada à 14000 xg por 15 minutos a 4°C. A 

FIGURA 21-C demonstra as frações solubilizadas dos antígenos Ag 2-2 e Ag 

3-1 obtidas nesta condição. 

 

 

 

FIGURA 21: ANÁLISE EM GEL DE POLIACRILAMIDA DA SOLUBILIZAÇÃO DOS 
ANTÍGENOS AG 2-2 E AG 3-1 

 

Legenda: Análise dos antígenos Ag 2-2 e Ag 3-1 solubilizados dos corpos em de poliacrilamida 
15% M) Marcador de peso molecular; A) Proteína de envelope gp21gp46 de HTLV-1; ET- 
Extrato de proteínas após lise; Sol: Fração solúvel após lise e clarificação; Frações de 1 – 5 
lavagens; Ins: fração insolúvel obtida após última etapa de lavagem. B) Proteína de envelope 
gp21gp46 de HTLV-2, ET- Extrato de proteínas após lise; Sol: Fração solúvel após lise e 
clarificação; Frações de 1 – 5 lavagens; Ins: fração insolúvel obtida na última etapa de lavagem. 
C) Solubilização. Frações 1 e 2 proteínas de envelope gp21 + gp46 de HTLV-1 e HTLV-2 
respectivamente solubilizadas a partir da adição de 4 M de ureia; Frações 3 e 4 insolúvel após 
centrifugação. 



 

 

5.6  Purificação dos antígenos de envelope Ag 2-2 de HTLV-1 e 
Ag 3-1 de HTLV-2 

 

A purificação por afinidade dos antígenos Ag 2-2 e Ag 3-1 utilizando a 

resina de níquel, conforme mostram as FIGURAS  22 A e B, a maior parte das 

proteínas não interagem com a resina, e a quantidade que se ligou a resina não 

eluiu mesmo após a adição de tampão 50 mm Tris HCl; 300 mM NaCl e 500 

mM de imidazol. Entretanto a fração destes antígenos que não ligaram à resina 

permaneceram solúveis e com grau de pureza satisfatório para a realização de 

teste imunológicos por ELISA.   

FIGURA 22: ANÁLISE DE PURIFICAÇÃO DOS ANTÍGENOS DE ENVELOPE VIRAL AG 2-2 
DE HTLV-1 E AG 3-1 DE HTLV-2 EM RESINA DE NÍQUEL  

 

Legenda: A) Avaliação da purificação em resina de níquel, do antígeno Ag 2-2 de HTLV-1; A- 
Amostra aplicada a resina; NL: fração não ligada a resina; L1 e L2 sucessivas etapas de 
lavagem; E1 e E2 frações eluídas a partir da adição e tampão B; R- Resina de Níquel após 
etapas de purificação. B) Antígeno Ag 3-1 de HTLV-2; A- Amostra aplicada a resina; NL: fração 
não ligada a resina; L1 e L2 sucessivas etapas de lavagem; E1 e E2 frações eluídas a partir da 
adição e tampão B; R- Resina de níquel após etapas de purificação.    

 
 

5.7 Análise da purificação por afinidade do antígeno Ag 2-4 de 
HTLV-1  

 

O antígeno Ag 2-4 (p24 de HTLV-1) foi expresso a 37°C por 4 horas na 

forma solúvel podendo assim ser imediatamente purificado por afinidade a 

resina de níquel.  



 

O antígeno Ag 2-4 pode ser purificado com êxito em uma única etapa de 

purificação. Na FIGURA 23-A, analisamos o gradiente de eluição em relação 

ao sinal de absorbância, a partir da adição de 20% de tampão B (50 mM Tris 

HCl; 300 mM NaCl; 100 mM de imidazol) temos o início da eluição da proteína 

p24, observamos um pico de eluição que se estende entre as frações 12 a 18. 

Analisando a FIGURA 23-B, a seta vermelha indica a banda com massa 

molecular referente a proteína p24 de HTLV-1 de aproximadamente 25 kDa. 

Na fração ES da mesma figura observamos o rendimento de expressão solúvel 

desse antígeno. Nas frações 13 a 16 correspondentes ao pico de eluição 

confirmamos a presença da proteína de aproximadamente 25 kDa obtida com 

grau de pureza e rendimento satisfatório para aplicação em ensaios 

imunológicos. As frações de 14 e 15 foram reunidas, quantificadas e diluídas 

para a concentração final de 2 mg/mL. 

 

FIGURA 23: ANÁLISE DE PURIFICAÇÃO POR AFINIDADE DO ANTÍGENO AG 2-4 (P24 DE 
HTLV-1) 

 

Legenda: Avaliação de purificação por afinidade do antígeno Ag 2-4. A: Cromatograma gerado a partir 
do gradiente de purificação por afinidade. Linha azul: absorbância a 280 nm; linha verde: gradiente de 
imidazol (tampão B). B: Análise em gel de poliacrilamida 15%; M: marcador de massa molecular; ES: 
Amostra aplicada a purificação (extrato solúvel); 5: fração correspondente as amostras não ligadas a 
coluna; 10: fração correspondente a etapa de lavagem da coluna; 11: fração correspondente ao gradiente 
1 de eluição; 12 a 16 frações correspondentes ao gradiente 2 de eluição. 

  

5.8 Expressão, solubilização e purificação do antígeno Ag 2-5 
 

A B



 

5.8.1 Teste de expressão: Avaliação de solubilidade do antígeno 
Ag 2-5  

 

O antígeno Ag 2-5 foi planejado com base na solubilidade da proteína p24 

de HTLV-1. Como ela é bastante solúvel, esperava-se que auxiliaria na 

solubilização da porção de gp21. A expressão desta quimera foi testada nas 

temperaturas de 15°C e por 16 horas, 25 por 6 horas e 30°C e 37°C por 4 horas. 

Entretanto, ao avaliarmos a expressão desta quimera na FIGURA 24 

observamos que não obtivemos proteína correspondente ao Antígeno Ag 2-5 

expressa na forma solúvel em nenhuma das temperaturas testadas na 

expressão. Embora não realizada a quantificação das frações, a análise visual 

do gel de poliacrilamida nos mostra que a variação de temperatura não 

influenciou no rendimento de expressão deste antígeno.  

FIGURA 24: AVALIAÇÃO DE SOLUBILIDADE EM RELAÇÃO A TEMPERATURA DE 
EXPRESSÃO DO ANTÍGENO AG 2-5 

 

Legenda: Análise em gel de poliacrilamida 15%. M: Marcador de massa molecular; a seta vermelha indica 
bandas correspondente ao antígeno Ag 2-5 de aproximadamente 35 kDa. 

 

5.8.2 Ensaio de solubilização do antígeno Ag 2-5  
 

A avaliação da solubilização do antígeno Ag 2-5 expresso a 30°C por 4 

horas foi realizada ressuspendendo o pellet resultante da lise em tampão de 

lavagem Tris HCL pH 8,0; 300 mM NaCl; 2% triton-X100 e sonicação conforme 

descrito na metodologia. As condições de solubilização avaliadas foram com 

incubação em tampão Tris HCL pH 8,0; 300 mM de NaCl adicionado de 4 M e 

8 M de ureia. Alíquotas correspondentes as etapas de expressão, lise, lavagem 

e solubilização foram avaliadas por eletroforese em gel de poliacrilamida. 



 

A partir da etapa de lavagem, fração L da FIGURA 25, foi possível obter 

o antígeno Ag 2-5 solúvel, mas com baixo rendimento em relação a amostra 

desnaturada em tampão 50 mM tris HCl pH 8; 300 mM NaCl; 4 M e 8 M de 

ureia, portanto optamos por utilizar a fração desnaturada em tampão contendo 

4M de ureia para avaliar a purificação por afinidade em resina de níquel deste 

antígeno. 

 

FIGURA 25: ANÁLISE DO ENSAIO DE SOLUBILIZAÇÃO POR DESNATURAÇÃO DO 
ANTÍGENO AG 2-5 

 

Legenda: Análise em gel de poliacrilamida 15% da solubilização do antígeno Ag 2-5. M: Marcador de 
peso molecular; S: corresponde a fração solúvel após a clarificação; L: corresponde a etapa de lavagem; 
4M: corresponde a fração solubilizada com adição de 4M de ureia ao tampão; 8M: corresponde a fração 
solubilizada com adição de 8M de ureia ao tampão.  

 

5.8.3 Purificação por afinidade em resina de níquel do antígeno Ag 
2-5  

 

A purificação por afinidade ao níquel do antígeno quimérico Ag 2-5 (p24 + 

gp21 de HTLV-1) foi realizada em gradiente de imidazol. A coluna de níquel 

(Histrap HP GE de 1 mL) foi equilibrada em tampão A composto de 50 mM Tris 

HCl pH 8,0; 300 mM NaCl; 4 M de ureia. Após a injeção a coluna foi lavada com 

5 mL de tampão A em seguida foi lavada com adição gradual de 0 a 10% de 

tampão B (50 mM Tris HCl pH 8,0; 300 mM NaCl; 4 M ureia; 500 mM imidazol). 

A eluição foi realizada em gradiente linear de 10 mL de 10 a 100% de tampão 

B.  Analisando as frações 3 e 11 da FIGURA 25 - B observamos que o antígeno 

Ag 2-5 está presente nas frações correspondentes as proteínas não ligadas a 

resina. Entretanto como pode ser observado na mesma figura entre as frações 



 

12 a 23 temos a presença da proteína com grau de pureza satisfatório para a 

realização de ensaios imunológicos por ELISA. Estas frações, foram juntadas 

e concentradas para 2 mg/mL.  

FIGURA 26: ANÁLISE DA PURIFICAÇÃO POR AFINIDADE DO ANTÍGENO AG 2-5 

 

Legenda: Avaliação de purificação por afinidade do antígeno Ag 2-5. A: Cromatograma gerado a partir 
do gradiente de purificação por afinidade. Linha azul: absorbância a 280 nm; linha verde: gradiente de 
imidazol (tampão B). B: Análise em gel de poliacrilamida 15%; M: marcador de massa molecular; 3 e 
11: fração correspondente as amostras não ligadas a resina; 12 a 23 frações correspondentes ao gradiente 
de eluição. 

 

5.9 Expressão, solubilização e purificação do antígeno Ag 2-7 
(p24 + gp46 de HTLV-1) 

 

5.9.1 Teste de expressão: Avaliação de solubilidade do antígeno 
Ag 2-7  

 

Assim como a proteína quimérica Ag2-5, o antígeno quimérico Ag 2-7 foi 

planejado considerando a solubilidade da proteína p24 de HTLV-1, a qual 

poderia auxiliar na solubilidade da porção do antígeno gp46. A expressão deste 

antígeno foi avaliada nas temperaturas de 15°C e por 16 horas, 25°C por 6 

horas e 30°C e 37°C por 4 horas. Entretanto, ao avaliarmos a expressão deste 

antígeno observamos que não obtivemos proteína correspondente ao antígeno 

Ag 2-7 solúvel em nenhuma das temperaturas testadas. Uma análise visual do 

gel de poliacrilamida na FIGURA 27 nos mostra que a variação de temperatura 

não influenciou no rendimento de expressão deste antígeno.  



 

 

FIGURA 27: AVALIAÇÃO DE SOLUBILIDADE EM RELAÇÃO A TEMPERATURA DE 
EXPRESSÃO DO ANTÍGENO AG 2-7 

 

Legenda: Análise em gel de poliacrilamida 15%. M: Marcador de massa molecular; seta vermelha indica 
bandas correspondente ao antígeno Ag 2-7 de aproximadamente 45 kDa. 

 

5.9.2 Ensaio de solubilização do antígeno Ag 2-7  
 

Semelhante a solubilização do antígeno Ag 2-5 a solubilização do 

antígeno Ag 2-7 expresso a 37°C por 4 horas foi realizada ressuspendendo o 

pellet resultante da lise em tampão de lavagem Tris HCL pH 8,0; 300 mM NaCl; 

2% triton-X100 e sonicação conforme descrito na metodologia. As condições 

de solubilização avaliadas foram com incubação em tampão Tris HCL pH 8,0; 

300 mM de NaCl adicionado de 4 M e 8 M de ureia. Entretanto diferentemente 

do antígeno Ag 2-5 o antígeno Ag 2-7 foi solubilizado na condição desnaturada 

em tampão 50 mM tris HCl pH 8; 300 mM NaCl; 4 M e 8 M de ureia. Mesmo 

apresentando rendimento de solubilidade inferior a proteína desnaturada em 

tampão: 50 mM tris HCl; 300 mM NaCl; 8 M de ureia pH8,0, optamos por utilizar 

a fração 4M na FIGURA 28 para ensaios imunológicos pelo grau de pureza 

obtido na condição com menor adição de ureia. 



 

Figura 28: ANÁLISE DO ENSAIO DE SOLUBILIZAÇÃO POR DESNATURAÇÃO DO ANTÍGENO 
AG 2-7 

 

 

Legenda: Análise em gel de poliacrilamida 15% do ensaio de solubilização do antígeno Ag 2-7. M: 
Marcador de peso molecular; S: corresponde a fração solúvel após a clarificação; L: corresponde a etapa 
de lavagem; 4M: corresponde a fração solubilizada com adição de 4M de ureia ao tampão; 8M: 
corresponde a fração solubilizada com adição de 8M de ureia ao tampão. 

 

5.10 Purificação por afinidade do antígeno Ag 2-12 
 

O antígeno Ag 2-12 (p24 + gp21 HTLV-1) foi expresso de forma solúvel a 

37°C por 4 horas e imediatamente submetido a purificação por afinidade em 

coluna Histrap HP de 1 mL. A purificação foi realizada por gradiente de imidazol. 

A coluna foi equilibrada em tampão A (50 mM Tris HCl pH 8,0; 300 mM NaCl; 

20 mM imidazol). Após a injeção da amostra a coluna foi lavada em 10 mL de 

tampão A e em seguida realizamos um gradiente de eluição em tampão B (50 

mM Tris HCl pH 8,0; 300 mM NaCl; 500 mM imidazol) em duas etapas: O 

primeiro gradiente de eluição foi com adição gradual de 0 a 10% de tampão B 

e o segundo gradiente com a dição gradual de 10 a 100% de tampão B.  

Alíquotas correspondentes as etapas de purificação foram analisadas em gel 

de poliacrilamida 15%. 

Analisando a FIGURA 29 – B observamos que o antígeno Ag 2-12 foi 

obtido com bom rendimento e grau de pureza satisfatório para realização de 

imunoensaios nas frações correspondentes ao “pico” de eluição. 

 

 



 

FIGURA 29: AVALIAÇÃO DE PURIFICAÇÃO POR AFINIDADE DO ANTÍGENO AG 2-12 

 

Legenda: Avaliação de purificação por afinidade do antígeno Ag 2-12. A: Cromatograma gerado a partir 
do gradiente de purificação por afinidade. Linha azul: absorbância a 280 nm; linha verde: gradiente de 
imidazol (tampão B). B: Análise em gel de poliacrilamida 15%; M: marcador de massa molecular; A: 
Amostra; 2 e 8: frações correspondentes ao não ligado; 10 e 12: frações correspondentes a etapa de 
lavagem; 16: fração correspondente ao gradiente 1 de eluição; 22 a 30: frações correspondentes ao 
gradiente de eluição 2 

 

5.11 Purificação por afinidade em resina de níquel do antígeno Ag 
2-13 

 

 Assim como o antígeno Ag 2-12 o antígeno Ag 2-13 também foi 

construído com base na fusão de p24 com gp21 de HTLV-1, este antígeno 

também foi obtido de forma solúvel na expressão a 37°C por 4 horas. Embora 

com construções semelhantes o rendimento de expressão foi inferior em 

comparação ao Ag 2-12. Na fração A do gel de poliacrilamida da FIGURA 30 – 

B observamos uma banda de aproximadamente 16 kDa indicado pela seta 

vermelha. Mesmo com baixo rendimento prosseguimos com o ensaio de 

purificação.  

 A purificação por afinidade em coluna Histrap HP de 1 mL do antígeno 

Ag 2-13 também foi realizada em gradiente de imidazol com os mesmos 

tampões e etapas de eluição utilizados na purificação por afinidade do antígeno 

Ag 2-12. Analisando o perfil da cromatografia na FIGURA 30 – A observamos 

a formação de um “pico de eluição” entre as frações 22 e 30, a partir da análise 

destas frações em gel de poliacrilamida 15% na FIGURA 30 – B, confirmamos 

a eluição do antígeno Ag 2-13. As frações 26 e 27 desta purificação foram 

reunidas e concentradas para 1,5 mg/mL e utilizadas para ensaios 

imunológicos por ELISA. 



 

   

FIGURA 30: AVALIAÇÃO DA PURIFICAÇÃO POR AFINIDADE DO ANTÍGENO AG 2-13 

 

Legenda: Análise de purificação por afinidade do antígeno Ag 2-13. A) Perfil cromatográfico para 
cromatografia de afinidade da proteína Ag 2-13 de HTLV-1. Linha azul: Representa a dinâmica da 
absorbância em 280 nm ao longo da purificação. Linha verde: O gradiente de eluição. Em vermelho está 
identificada cada fração coletada ao longo da cromatografia. B) Amostras representativas das frações 
coletadas aplicadas em gel de poliacrilamida 15% corados com azul de Coomassie G-250. A) Amostra 
solúvel aplicada a coluna de níquel após clarificação. 

 

5.12 Solubilização e purificação do antígeno Ag 2-14 
 

 O planejamento da construção do antígeno Ag 2-14 foi semelhante aos 

antígenos Ag 2-7 e Ag 2-15, baseados na fusão a proteína p24 de HTLV-1 com 

a proteína gp46 de HTLV-1. Entretanto, nesta quimera a região da proteína de 

envelope gp46 corresponde aos aminoácidos 162 a 222, esta região 

imunogênica já avaliada no trabalho de Hernández Marin, M et al. (2001). 

 O antígeno Ag 2-14 foi expresso na forma insolúvel e solubilizado em 

condição desnaturante em tampão 50 mM Tris HCl pH 8,0; 300 mM NaCl; 4 M 

de ureia. Entretanto, tanto na expressão quanto na solubilização por 

desnaturação deste antígeno observamos baixo rendimento. A seta vermelha 

da FIGURA 37 – A indica a banda correspondente ao Ag 2-14 solubilizado. 

Mesmo com baixo rendimento utilizamos a amostra solubilizada para o ensaio 

de purificação por afinidade ao níquel.  Diferente do gradiente aplicado nas 

demais purificações por afinidade descrita na metodologia, o gradiente 2 de 

eluição de 10 a 100% de tampão B (50 mM Tris HCl pH 8,0; 300 mM NaCl; 4 

M ureia; 500 mM imidazol) foi modificado. Ao invés da eluição em 10 volumes 

de coluna o gradiente 2 foi alterado para 5 volumes de coluna. Assim, não 

ocorreu maior diluição do antígeno Ag 2-14 durante a eluição.  



 

Mesmo com baixo rendimento e solubilidade, obtivemos quantidade 

suficiente do antígeno Ag 2-14. Na FIGURA 31 – C entre as frações 09 e 11, 

podemos observar que foi possível purificar e concentrar a proteína solubilizada 

apenas na etapa de purificação por afinidade. O rendimento obtido foi de mais 

de 1 mg do antígeno Ag 2-14 adequado ao uso em ensaios imunológicos. 

 

FIGURA 31: AVALIAÇÃO DA SOLUBILIZAÇÃO E PURIFICAÇÃO DO ANTÍGENO AG 2-14 

 

Legenda: A) Etapas de solubilização da proteína Ag 2-14; B) Perfil cromatográfico para cromatografia 
de afinidade da proteína Ag 2-14 de HTLV-1. Linha azul: Representa a dinâmica da absorbância em 280 
nm ao longo da purificação. Linha verde: O gradiente de eluição. Em vermelho está identificada cada 
fração coletada ao longo da cromatografia. B) Amostras representativas das frações coletadas aplicadas 
em gel de poliacrilamida 15% corados com azul de Coomassie G-250. A) Amostra solúvel aplicada a 
coluna de níquel após clarificação. 

  

 

5.13 Purificação por afinidade do antígeno Ag 2-15 
 

 A construção Ag 2-15 foi planejada realizando a fusão da proteína p24 

com a região dos aminoácidos 235 a 261 da proteína de gp46 de HTLV-1. Este 

antígeno foi expresso de forma solúvel a 37°C por 4 horas. A purificação por 

afinidade em coluna Histrap HP 1 mL foi realizada em gradiente de imidazol 

conforme descrito na metodologia. Na FIGURA 32 A e B temos a análise da 

purificação do antígeno Ag 2-15, observamos que quando comparamos as 

frações de 21 a 23 do gel de poliacrilamida com a fração A correspondente a 

amostra solúvel aplicada na purificação, além de obter a proteína com alto grau 

de pureza houve também a concentração de proteína purificada, resultando em 

aproximadamente 2 mg de proteína adequada a realização de ensaios 

imunológicos por ELISA. 



 

 

 

FIGURA 32: AVALIAÇÃO DA PURIFICAÇÃO POR AFINIDADE DO ANTÍGENO AG 2-15 

 

Legenda: Análise de purificação por afinidade do antígeno Ag 2-15. A) Perfil cromatográfico para 
cromatografia de afinidade da proteína 2-15 de HTLV-1. Linha azul: Representa a dinâmica da 
absorbância em 280 nm ao longo da purificação. Linha verde: O gradiente de eluição. Em vermelho está 
identificada cada fração coletada ao longo da cromatografia. B) Amostras representativas das frações 
coletadas aplicadas em gel de poliacrilamida 15% corados com azul de Coomassie G-250. A) Amostra 
solúvel aplicada a coluna de níquel após clarificação. 

 

 

5.14 Purificação por afinidade do antígeno Ag 2-16  
 

O antígeno Ag 2-16 foi constituído pela proteína p24 em fusão com a 

região 103 a 130 da proteína de matriz p19 de HTLV-1. Este antígeno foi 

expresso de forma solúvel, mas com baixo rendimento. Devido ao baixo nível 

de expressão como observado na fração A da FIGURA 36. A purificação foi 

realizada em microtubos de 1,5 mL com volume de resina de Ni-Sepharose de 

250 µL. Na FIGURA 36 observamos que o antígeno Ag 2-16 mesmo expresso 

com baixo rendimento pode ser purificado e concentrado a partir da purificação 

por afinidade. Na fração G1 temos a proteína eluída com adição de tampão 50 

mM Tris HCl pH 8,0; 300 mM NaCl; 50 mM de imidazol, com alto grau de 

pureza. Esta fração corresponde a 2 mg de proteína, que é uma quantidade 

suficiente para aplicação em ensaios imunológicos. 

 

 



 

FIGURA 33: AVALIAÇÃO DE PURIFICAÇÃO POR AFINIDADE EM RESINA DE NÍQUEL DO 
ANTÍGENO AG 2-16 

 

Legenda: Análise em gel de poliacrilamida 15% da purificação por afinidade do antígeno Ag 2-16. A: 
Amostra solúvel; Ft1 e 2: Amostra não ligada a resina; L1 a L4 etapas de lavagem da resina; G1 e 2: 
Aumento gradual de imidazol; EI a E5: etapas de eluição com aumento de gradual de imidazol; R: Resina. 

 

5.15 Análise da purificação por afinidade da proteína de capsídeo 
p24 de HTLV-2, antígeno Ag 3-3. 

 

Assim como a proteína p24 de HTLV-1 o antígeno Ag 3-3 foi expresso a 

37°C por 4 horas de forma solúvel, podendo assim ser imediatamente 

purificado por afinidade a resina de níquel.  

O antígeno Ag 3-3 foi purificado por afinidade em coluna Histrap HP 1 mL 

conforme descrito na metodologia. A eluição deste antígeno ocorreu a partir da 

adição de 10% de tampão B (50 mM Tris HCl; 300 mM NaCl; 500 mM imidazol), 

conforme observado no pico de eluição na FIGURA 34 - A. Alíquotas 

correspondentes as etapas de purificação foram analisadas por eletroforese em 

gel de poliacrilamida 15%.  As frações 12 a 18 correspondentes ao pico de 

eluição correspondem ao antígeno Ag 3-3, analisando a FIGURA 34 – B 

observamos que este antígeno foi obtido com rendimento e pureza satisfatórios 

para uso em ensaios imunológicos por ELISA.  As frações de 14,15 e 16 foram 

reunidas, quantificadas e diluídas para a concentração final de 2 mg/mL.   

 

  

 



 

FIGURA 34: ANÁLISE DE PURIFICAÇÃO POR AFINIDADE DO ANTÍGENO AG 3-3  

 

 

Legenda: Avaliação de purificação por afinidade do antígeno Ag 3-1. A: Cromatograma gerado a partir 
do gradiente de purificação por afinidade. Linha azul: absorbância a 280 nm; linha verde: gradiente de 
imidazol (tampão B). B: Análise em gel de poliacrilamida 15%; M: marcador de massa molecular; ES: 
Amostra aplicada a purificação (extrato solúvel); 4: fração correspondente as amostras não ligadas a 
coluna; 8: fração correspondente a etapa de lavagem da coluna; 10: fração correspondente ao gradiente 1 
de eluição; 12 a 18 frações correspondentes ao gradiente 2 de eluição. 

  

5.16 Purificação por afinidade do antígeno AG 3-4 
 

 O antígeno Ag 3-4 foi produzido em forma de proteína única, 

corresponde a proteína p19 de matriz de HTLV-2. Este antígeno foi expresso 

de forma solúvel a 37°C por 4 horas. A purificação por afinidade foi realizada 

em coluna Histrap HP de 1 mL, utilizando um gradiente de eluição por imidazol 

em duas etapas conforme descrito na metodologia. Analisando o 

cromatograma da purificação por afinidade do antígeno Ag 3-4, na FIGURA 35 

- A observamos um pico de eluição a partir a adição de 30% de tampão B (50 

mM tris HCl pH 8,0; 300 mM NaCl; 500 mM imidazol). Na análise por 

eletroforese em gel de poliacrilamida as frações 14 a 21 correspondentes ao 

pico de eluição apresentam banda de aproximadamente 25 kDa 

correspondente a massa estimada para o antígeno Ag 3-4. Para este antígeno 

a purificação realizada por cromatografia de afinidade ao níquel resultou em 

alto rendimento de proteína purificada, reunindo as frações de 16 a 19 da 

FIGURA 35 – B foi possível obter 5 mg de proteína p19 de HTLV-2 em um 

volume de expressão de 500 mL de meio de cultivo. 

A B



 

 

FIGURA 35: AVALIAÇÃO DE PURIFICAÇÃO POR AFINIDADE DO ANTÍGENO AG 3-4 

 

Legenda: A) Perfil cromatográfico para cromatografia de afinidade do antígeno Ag 3-4 de HTLV-1. Linha 
azul: Representa a dinâmica da absorbância em 280 nm ao longo da purificação. Linha verde: O gradiente 
de eluição. Em vermelho está identificada cada fração coletada ao longo da cromatografia. B) Amostras 
representativas das frações coletadas aplicadas em gel de poliacrilamida 15% corados com azul de 
Coomassie G-250. A) Amostra solúvel aplicada a coluna de níquel após clarificação. 

 

5.17 Expressão, solubilização e purificação por afinidade do 
antígeno Ag 3-5 

 

O planejamento da construção quimérica do antígeno Ag 3-5 foi baseado 

na fusão da proteína p24 de HTLV-2 com a proteína gp21 de HTLV-2. A 

avaliação da solubilização do antígeno Ag 3-5 expresso a 37°C por 4 horas foi 

realizada ressuspendendo o pellet resultante da lise em tampão de lavagem 

Tris HCL pH 8,0; 300 mM NaCl; 2% triton-X100 e sonicação conforme descrito 

na metodologia. A condição de solubilização avaliada foi com incubação em 

tampão Tris HCl pH 8,0; 300 mM de NaCl adicionado de 8 M e de ureia. 

Alíquotas correspondentes as etapas de expressão, lise, lavagem e 

solubilização foram aplicadas a eletroforese em gel de poliacrilamida. 

O antígeno Ag 3-5 foi solubilizado apenas na condição desnaturante em 

tampão 50 mM Tris HCl pH 8; 300 mM NaCl; 8 M ureia. A fração 8M do gel de 

poliacrilamida na FIGURA 36 – A corresponde ao antígeno solubilizado 

utilizado na purificação por afinidade em resina de níquel.  

A purificação por afinidade ao níquel do antígeno quimérico Ag 3-5 foi 

realizada em gradiente de imidazol. A coluna de níquel (Histrap HP GE de 1 

mL) foi equilibrada em tampão A composto de 50 mM Tris HCl pH 8,0; 300 mM 



 

NaCl; 8 M de ureia. Após a injeção a coluna foi lavada com 5 mL de tampão A 

em seguida foi realizada a adição gradual de 0 a 10% de tampão B (50 mM Tris 

HCl pH 8,0; 300 mM NaCl; 8 M ureia; 500 mM imidazol). A eluição foi realizada 

em gradiente linear de 10 mL de 10 a 100% de tampão B. A FIGURA 36 – B 

apresenta o cromatograma correspondente a esta purificação, analisando este 

cromatograma observamos um pico ao final da etapa de lavagem e início do 

gradiente 1 de eluição, alíquotas correspondentes as etapas de purificação 

foram aplicadas a eletroforese em gel de poliacrilamida.  Analisando a fração 1 

da FIGURA 36 - C observamos que maior parte do antígeno alvo não se ligou 

a resina de níquel, nas frações 4 e 5 correspondentes ao maior pico presente 

no cromatograma observamos bandas correspondentes ao antígeno Ag 3-5, o 

mesmo ocorreu no pico de menor intensidade entre as frações 8 a 14. 

Entretanto, as frações correspondentes ao primeiro pico possuíam volume de 

5 mL enquanto as frações do gradiente 2 de eluição tinham volume de 1 mL em 

cada. Assim optamos por reunir as frações 4 e 5 e concentrar o volume final 

para 5 mL, obtendo assim o antígeno Ag 3-5 a 1,5 mg/mL.  

 

FIGURA 36: AVALIAÇÃO DA SOLUBILIZAÇÃO E PURIFICAÇÃO POR AFINIDADE DO 
ANTÍGENO AG 3-5 

 

Legenda: A) Análise em gel de poliacrilamida 13% corado por azul de Coomassie G-250. M: Marcador 
de proteínas (kDa); ET: Extrato total; Sol: Fração solúvel após lise e clarificação; L1: Lavagem em 
tampão contendo 2% de triton X-100; L2: Lavagem em tampão contendo 2 M de ureia; Solub: Produto 
da solubilização em tampão contendo 8 M de ureia. B) Perfil cromatográfico para cromatografia de 
afinidade da proteína Ag 3-5 de HTLV-1. Linha azul: Representa a dinâmica da absorbância em 280 nm 
ao longo da purificação. Linha verde: O gradiente de eluição. Em vermelho está identificada cada fração 
coletada ao longo da cromatografia. C) Amostras representativas das frações coletadas aplicadas em gel 
de poliacrilamida 15% corados com azul de Coomassie G-250. A) Amostra solúvel aplicada a coluna de 
níquel após clarificação. 

  

A) B) C)



 

5.18 Expressão, solubilização e purificação do antígeno Ag 3-7 
 

O antígeno quimérico Ag 3-7 foi desenvolvido a partir da fusão da proteína 

p24 de HTLV-2 a proteína gp46 de HTLV-2. Este antígeno foi expresso na 

forma insolúvel a 37°C, a solubilização do antígeno Ag 3-7 foi realizada 

ressuspendendo o pellet resultante da lise em tampão de lavagem Tris HCl pH 

8,0; 300 mM NaCl; 2% triton-X100 e sonicação conforme descrito na 

metodologia. A condição de solubilização avaliada foi com incubação em 

tampão Tris HCl pH 8,0; 300 mM de NaCl adicionado de 8 M e de ureia. 

Alíquotas correspondentes as etapas de expressão, lise, lavagem e 

solubilização foram aplicadas a eletroforese em gel de poliacrilamida. 

O antígeno Ag 3-7 foi solubilizado na condição desnaturante em tampão 

50 mM Tris HCl pH 8,0; 300 mM NaCl; 8 M ureia. A fração “solub” do gel de 

poliacrilamida na FIGURA 37 – A corresponde ao antígeno solubilizado. 

A purificação por afinidade ao níquel do antígeno quimérico Ag 3-7 foi 

realizada em gradiente de imidazol em coluna Histrap HP de 1 mL. A coluna de 

níquel foi equilibrada em tampão A composto de 50 mM Tris HCl pH 8,0; 300 

mM NaCl; 8 M ureia. Após a injeção, a coluna foi lavada com 5 mL de tampão 

A em seguida a eluição ocorreu em um gradiente linear de 0 a 100% de tampão 

B (50 mM Tris HCl pH 8,0; 300 mM NaCl; 8 M ureia; 500 mM imidazol. A 

FIGURA 37 – B apresenta o cromatograma correspondente a esta purificação. 

Analisando este cromatograma observamos um pico na etapa de eluição a 

partir de 12% de tampão B, as alíquotas correspondentes as etapas de 

purificação foram analisadas em gel de poliacrilamida.  Conforme esperado, as 

frações de 11 a 17 da FIGURA 36 - C corresponderam ao antígeno alvo. Estas 

frações foram reunidas e diluídas para a concentração final de 2 mg/mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 37: SOLUBILIZAÇÃO E PURIFICAÇÃO DO ANTÍGENO AG 3-7 

 

Legenda: A) Análise em gel de poliacrilamida 13% corado por azul de Coomassie G-250. M: Marcador 
de proteínas (kDa); ET: Extrato total; Sol: Fração solúvel após lise e clarificação; L1: Lavagem em 
tampão contendo 2% de triton X-100; L2: Lavagem em tampão contendo 2 M de ureia; Solub: Produto 
da solubilização em tampão contendo 8 M de ureia. B) Cromatograma Akta Purifier. Linha verde 
gradiente de imidazol; linha azul: sinal de absorbância em 280 nm. Frações de 10 – 17 correspondem as 
frações do pico de eluição.  C) Amostras representativas das frações coletadas analisadas em gel de 
poliacrilamida 13% corado por azul de Coomassie G-250. M: Marcador de proteínas (kDa); A: Amostra 
aplicada; 03 – 17 frações correspondentes ao gradiente de purificação. 

 

5.19 Conjunto de antígenos obtidos  
 

A partir da eletroforese em gel de poliacrilamida pudemos avaliar o grau 

de pureza dos antígenos produzidos.  Todos os antígenos alcançaram 

rendimento e grau de pureza satisfatórios para utilização em ensaios 

imunológicos. Na FIGURA 38 - A observamos o padrão de bandas esperado 

para as proteínas recombinantes de HTLV-1 e a FIGURA 38 - B apresenta o 

padrão de bandas das proteínas recombinantes de HTLV-2.  
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FIGURA 38: GEL DE POLIACRILAMIDA DOS ANTÍGENOS DE HTLV-1 E 2 

 

Legenda: Análise em gel de poliacrilamida dos antígenos produzidos. A) Antígenos recombinantes de 
HTLV-1. M: marcador de proteínas em quilodaltons (kDa); 2-2: gp21+gp46; 2-4 p24; 2-5: p24+gp21; 2-
7: p24+gp46; 2-12: p24 (D130) + gp21; 2-13: p24 (D130) + gp21 (K 404); 2-14: p24 + gp46 (L162-
N222); p24+gp46 (S235-A261); 2-16: p19 + p24. B) Antígenos recombinantes de HTLV-2. 3-1: 
gp21+gp46; 3-3: p24; 3-4: p19; 3-5: p24+gp21; 3-7: p24+gp46. 

 

Além das bandas correspondentes as massas esperadas, observamos 

bandas de proteínas com massas maiores para os antígenos Ag 2-5, Ag 2-7, 

Ag 3-1, Ag 3-5 e Ag 3-7 acima das proteínas alvo. O antígeno Ag 2-5 apresenta 

uma banda de 85 kDa (1) e Ag 2-7 com uma banda de 100 kDa (2). Ag 3-1 

apresenta uma banda de 60 kDa, Ag 3-5 com uma banda de 70 kDa e Ag 3-7 

com uma banda de 65 kDa.  

As bandas identificadas por 1 e 2 na FIGURA 38 – A foram excisadas do 

gel e encaminhadas a Plataforma de Espectrometria de Massas do Instituto 

Carlos Chagas – FIOCRUZ PR para identificação de peptídeos. A FIGURA 39 

apresenta os resíduos de peptídeos identificados por espectrometria de massa 

das bandas 1 (85 kDa) e 2 (100 kDa) estão marcados na sequência de 

aminoácidos dos antígenos Ag 2-5 na FIGURA 39 – A e do antígeno Ag 2-7 na 

FIGURA 3-9 – B. 
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FIGURA 39: PEPTÍDEOS IDENTIFICADOS POR ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

 

Legenda: Análise das bandas excisadas do gel analisadas por espectrometria de massas. A. Banda 1, 
sequência de aminoácidos do antígeno Ag 2-5, os resíduos em vermelho sublinhados correspondem aos 
peptídeos identificados por espectrometria de massa; B) Banda 2, sequência de aminoácidos do antígeno 
Ag 2-7, os resíduos em vermelho sublinhados correspondem aos peptídeos identificados por 
espectrometria de massa.  

 

Considerando que os peptídeos identificados pertencem aos antígenos 

Ag 2-5 e Ag 2-7 concluímos que estas bandas correspondem a oligômeros 

destes antígenos. As bandas acima dos antígenos Ag 3-1, 3-5 e 3-5 não foram 

analisadas, entretanto presumimos que se trata do mesmo perfil de formação 

de oligômeros destas proteínas.  

O rendimento e as condições finais de tampão em que foram obtidos os 

antígenos estão descritos resumidamente na TABELA 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGSASMKDLQAIKQEVSQAAPGSPQFMQTIRLAVQQFDPTAKDL
QDLLQYLCSSLVASLHHQQLDSLISEAETRGITGYNPLAGPLRVQANNP

QQQGLRREYQQLWLAAFAALPGSAKDPSWASILQGLEEPYHAFVERL

NIALDNGLPEGTPKDPILRSLAYSNANKECQKLLQARCQGGSSMSLAS
GKSLLHEVDKDISQLTQAIVKNHKNLLGHTNSPLGDMLRAKIAQYAAQ

NRRGLDLLFWEQGGLCKALQEQCCFLNITNSHVSILQERPPLEN

MAGSASMKDLQAIKQEVSQAAPGSPQFMQTIRLAVQQFDPTAKDL
QDLLQYLCSSLVASLHHQQLDSLISEAETRGITGYNPLAGPLRVQANN

PQQQGLRREYQQLWLAAFAALPGSAKDPSWASILQGLEEPYHAFVE
RRSLAYSNANKECQKLLQARGHTNSPLGDMLRACQGGSSVDAPGYD
PLNIALDNGLPEGTPKDPILIWFLNTEPSQLPPTAPPLLSHSNLDHILEP
SIPWKSKLLTLVQLTLQSTNYTCIVCIDRASLSTWHVLYSPNVSVPSPSST
PLLYPSLALPAPHLTLPFNWTHCFDPQIQAIVSSPCHNSLILPPFSLSPVP
TLGSRSRRAVPVAVWLVSALAMGAGVAGRITGS

A B



 

TABELA 7: RESUMO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES 

DE HTLV-1 E 2 

Antígeno Massa 
(kDa) 

Expressão Solubilização Método Concentração 
(mg/mL) 

2-2 33 Insolúvel 50 mM tris HCl pH 
8,0; 500 mM NaCl; 
de 4 M de ureia. 

Afinidade 0,75 

2-4 25 Solúvel 50 mM tris HCl pH 
8,0; 500 mM NaCl 

Afinidade 4,0 

2-5 35 Insolúvel 50 mM tris HCl pH 
8,0; 500 mM NaCl; 
de 2 M de ureia 

Afinidade 2,0 

2-7 44 Insolúvel 50 mM tris HCl pH 
8,0; 500 mM NaCl; 
de 4 M de ureia 

Obtida a partir 
das lavagens dos 
corpos de 
inclusão 

2,0 

2-12 19 Solúvel 50 mM tris HCl pH 
8,0; 300 mM NaCl  

Afinidade 2,0 

2-13 15 Solúvel 50 mM tris HCl pH 
8,0; 300 mM NaCl 

Afinidade 1,5 

2-14 30  Insolúvel 300 mM NaCl; 4 M 
de ureia 

Afinidade 1,0 

2-15 25 Solúvel 50 mM tris HCl pH 
8,0; 300 mM NaCl 

Afinidade 1,0 

2-16 25 Solúvel 50 mM tris HCl pH 
8,0; 300 mM NaCl 

Afinidade 2,0 

3-1 34 Insolúvel 50 mM tris HCl pH 
8,0; 300 mM NaCl; 
4 M de ureia 

Obtida a partir 
das lavagens dos 
corpos de 
inclusão 

1,0 

3-3 24 Solúvel 50 mM tris HCl pH 
8,0; 300 mM NaCl 

Afinidade 4,0 

3-4 16 Solúvel 50 mM tris HCl pH 
8,0; 300 mM NaCl 

Afinidade 2,0 

3-5 30 Insolúvel 50 mM tris HCl; 
300 mM NaCl; 8 M 
de ureia pH 8,0 

Afinidade 1,5 

3-7 30 Insolúvel 50 mM tris HCl; 
300 mM NaCl; 8 M 
de ureia pH 8,0 

Afinidade 2,0 

Fonte: O autor. 

 

5.20 Padronização de ensaios de ELISA 
 

A etapa de padronização de ensaios imunológicos consistiu em testar 

uma série de parâmetros como: quantidade de antígeno, condições de tampão, 

temperatura de incubação, condições de lavagem, diluição de soros e de 

anticorpos secundários. Por consequência um elevado consumo de soro. 

Devido à pouca disponibilidade de soros nos limitamos a padronizar as 

condições de ensaio com um único antígeno.  



 

Para o ensaio de padronização de ELISA indireto, utilizamos o antígeno 

Ag 2-5 (p24 + gp21 de HTLV-1) visto que o perfil de anticorpos das amostras 

sorológicas é desconhecido. Assim espera-se que as amostras séricas 

positivas possuam anticorpos contra um ou ambos antígenos constituídos 

nesta quimera.  

Portanto avaliamos a deposição do antígeno Ag 2-5 nos poços nas 

quantidades de 12,5, 25, 50, 100, 200 e 400 ng por poço. As diluições dos soros 

foram avaliadas nas proporções 1:100 e 1:200. O anticorpo secundário foi 

avaliado nas diluições 1:20000, 1:40000 e 1:80000.  

 Através da análise da absorbância obtida nos ensaios sorológicos 

demonstrados na FIGURA 40 foi possível estabelecer a diluição dos soros e a 

diluição do anticorpo secundário (anti-IgG humano). Portanto, a melhor 

condição estabelecida foi a diluição dos soros na proporção 1:100 e o anticorpo 

secundário diluído na proporção 1:20000.  Foi possível também concluir que 

em concentrações de antígeno acima de 50 ng (indicados pela seta preta), não 

houve aumento de absorbância proporcional, assim estabelecemos que a 

quantidade de 50 ng de antígeno por poço é uma condição adequada a 

realização de ensaios imunológicos para este antígeno.    



 

FIGURA 40: AVALIAÇÃO DA PADRONIZAÇÃO DOS ENSAIOS POR ELISA  

 

Legenda: Análise gráfica da absorbância A) amostras séricas positivas para HTLV diluídas 100 vezes; B) 
Amostras séricas negativas para HTLV diluídas 100 vezes; C) amostras séricas positivas para HTLV 
diluídas 200 vezes; D) amostras séricas negativas para HTLV diluídas 200 vezes.  Linha vermelha: 
Anticorpo anti-IgG humano diluído 20000 vezes; linha azul: Anticorpo anti-IgG humano diluído 40000 
vezes; linha preta: anticorpo anti-IgG humano diluído 80000 vezes. 

  

5.21 Ensaios imunológicos por ELISA antígenos de HTLV-1 e 2 
 

Os ensaios imunológicos por ELISA foram realizados em 188 amostras 

de soro cedidas pelo Dr. Fred Luciano Neves Santos, sendo 94 amostras 

positivas provenientes do Instituto Gonçalo Muniz – FIOCRUZ - BA e 94 

amostras negativas provenientes do Hemocentro do Estado da Bahia 

(HEMOBA).  

Os ensaios foram realizados com 50 ng de antígeno por poço, os soros 

foram diluídos na proporção 1:100 e o anticorpo anti-IgG humano conjugado 

com peroxidase diluído na proporção 1:20000.  

Nos ensaios imunológicos por ELISA com o antígeno Ag 2-2 (gp21 + gp46 

de HTLV-1) avaliamos o índice de reatividade frente a soros de pacientes 

infectados e não infectados pelo vírus HTLV-1/2. Entre os 94 soros positivos e 

94 soros negativos para HTLV-1/2. O antígeno Ag 2-2 identificou 90 amostras 



 

positivas (índice de reatividade ≥1) alcançando a sensibilidade de 95,74%, 

entre as amostras negativas foram identificadas 9 como falso-positivas obtendo 

a especificidade de 90,43%). O gráfico de dispersão das amostras sorológicas 

em relação ao índice de reatividade da FIGURA 41 – A demonstra que a média 

do índice de reatividade para amostras positivas foi de 1,52 enquanto que a 

média dos soros negativos foi de 0,72, observamos também que 8 amostras 

negativas e 5 amostras positivas apresentaram índice de reatividade entre 0,9 

– 1,10 (zona cinza).  

 O antígeno Ag 2-4 (p24 de HTLV-1) avaliado com o mesmo conjunto de 

soros identificou 84 amostras positivas alcançando a sensibilidade de 90,43%. 

Este antígeno identificou 11 amostras negativas como falso-positivas 

alcançando a especificidade de 88,30%. Na FIGURA 41 – B observamos que 

a média de reatividade dos soros positivos foi de 1,68 enquanto nos soros 

negativos foi de 0,82. Avaliando a zona cinza para este antígeno identificamos 

28 amostras, sendo 21 negativas e 7 amostras positivas. 

O antígeno Ag 2-5 (p24 + gp21 de HTLV-1) identificou corretamente 93 

das 94 amostras positivas obtendo a sensibilidade de 98,94%. Este antígeno 

obteve também a mesma sensibilidade pois identificou apenas 1 soro negativo 

erroneamente. A média de reatividade das amostras positivas foi de 2,30 e das 

amostras negativas foi de 0,76 (FIGURA 41 – C). Nos ensaios realizados com 

este antígeno 18 amostras obtiveram reatividade na zona cinza (16 negativas 

e 2 positivas). 

O antígeno Ag 2-7 (p24 + gp46 de HTLV-1) não identificou 3 das 94 

amostras positivas obtendo a sensibilidade de 96,81%. Dentre as amostras 

negativas, identificou 4 como falso-positivas alcançando a especificidade de 

95,74%. Analisando a FIGURA 41 – D observamos que a média de reatividade 

dos soros positivos foi de 2,32 enquanto nos soros negativos foi de 0,76. Nos 

ensaios realizados com este antígeno 22 amostras apresentaram reatividade 

na zona cinza, sendo 18 negativas e 4 positivas. 

Nos ensaios por ELISA com o antígeno Ag 2-12 [(p24 D130) (gp21 338 – 

421)] 91 amostras positivas foram corretamente identificadas, obtendo a 

sensibilidade de 96,81%. Dentre as amostras negativas este antígeno 

identificou 5 amostras negativas como falso-positivas, tendo assim uma 

especificidade de 94,68%. Na FIGURA 41 – E observamos que a média de 



 

reatividade dos soros positivos foi de 1,37 e para os negativos foi de 0,74. 24 

amostras permaneceram na faixa de reatividade da zona cinza sendo 12 

positivas e 12 negativas. 

O antígeno Ag 2-13 [(p24 D130) (gp21 404 – 456)] com construção 

quimérica semelhante aos antígenos Ag 2-7 e Ag 2-12, identificou 92 dos soros 

positivos e negativos corretamente, obtendo sensibilidade e especificidade de 

97,87%. A média de reatividade dos positivos para este antígeno foi de 1,53 e 

para os negativos foi de 0,73 (FIGURA 41 – F). Para este antígeno 16 amostras 

obtiveram reatividade na faixa da zona cinza, sendo 12 amostras negativas e 4 

positivas.  

Nos ensaios realizados com o antígeno Ag 2-14 [(p24) (gp46 162 – 222)] 

todas as 94 amostras positivas foram corretamente identificadas, alcançando a 

sensibilidade de 100%, umas das 94 amostras negativas foi identificada como 

falso-positiva, obtendo a especificidade de 98,94%. Na FIGURA 41 – G 

destacamos que a média de reatividade das amostras positivas foi de 1,52 e 

para as amostras negativas foi de 0,65. Apenas 8 amostras obtiveram índice 

de reatividade na faixa da zona cinza, 3 amostras negativas e 5 amostras 

positivas. 

O antígeno Ag 2-15 [(p24) (gp46 235 – 261)] possui construção quimérica 

semelhante a Ag 2-7 e 2-14. Nos ensaios imunológicos por ELISA o antígeno 

Ag 2-15 identificou corretamente 91 amostras positivas obtendo sensibilidade 

de 96,81% e identificou como falso-positivas 6 amostras negativas, 

permanecendo a especificidade em 93,62%. Analisando a FIGURA 41 – H 

observamos que a média de reatividade dos soros positivos foi de 1,28 

enquanto para os soros negativos foi de 0,81. Um total de 49 amostras 

permaneceu com reatividade na faixa da zona cinza, 30 negativas e 19 

positivas. 

O antígeno Ag 2-16 baseado na quimera p24 em fusão com p19 de HTLV-

1 identificou corretamente 83 das 94 amostras positivas (sensibilidade de 

88,30%) e entre as amostras negativas identificou apenas duas amostras como 

sendo falso-positivas alcançando a especificidade de 97,87%. Nos ensaios com 

este antígeno, 22 amostras tiveram reatividade na faixa da zona cinza, sendo 

5 negativas e 17 positivas.       

 



 

FIGURA 41: ANÁLISE DOS ENSAIOS IMUNOLÓGICOS POR ELISA COM OS ANTÍGENOS 
RECOMBINANTES DE HTLV-1 

 

Legenda: Análise do índice de reatividade dos antígenos de HTLV-1. A) Antígeno Ag 2-2 (gp21gp46); 
B) antígeno Ag 2-4 (p24); C) Antígeno Ag 2-5 (p24gp21); D) Antígeno Ag 2-7 (p24gp46); E) Antígeno 
Ag 2-12 [ (p24D130) (gp21); F) Ag 2-13 [ (p24D130) (gp21 404 – 456) ]; G) Ag 2-14 [ (p24) (gp46 166 
– 222) ]; H) Ag 2-15 [ (p24) (gp46 235 – 261) ]; I) Ag 2-16 (p24p19). 

  

A TABELA 8 resume o desempenho dos antígenos de HTLV-1 frente às 

amostras de soros. 

 

 

 

 

 



 

TABELA 8: PARÂMETROS DE DESEMPENHO DOS ANTÍGENOS DE HTLV-1 

Antígenos Linha 
de 
corte 

AUC  Sens (IC 95%) Esp (IC 95%) 

Ag 2-2 0,55  0,998 98,9% (94,22 - 99,81) 95,74% (89,56 - 98,34) 

Ag 2-4 0,51 0,989 96,8% (91,03 - 99,34) 90,43% (82,80 – 94,88) 

Ag 2-5  0,67 0,996 98,9% (94,22 - 99,81) 98,9% (94,22 - 99,81) 

Ag 2-7 0,58 0,986 96,8% (91,03 – 98,91) 95,7% (89,56 - 98,33) 

Ag 2-12  0,49 0,986 96,8% (91,03 – 98,91) 94,6% (88,15 - 97,71) 

Ag 2-13  0,52 0,997 97,8% (92,57 - 99,41) 97,8% (92,57 – 99,41) 

Ag 2-14  0,57 0,999 100% (96,07 – 100) 98,4% (94,22 - 99,81) 

Ag 2-15  0,60 0,984 96,8% (91,03 – 98,91) 93,6 % (86,77 – 97,04) 

Ag 2-16  0,49 0,986 88,3% (80,25 – 93,34) 97,8 % (92,57 - 99,41) 

Nota: AUC: área da curva ROC; Sens: Sensibilidade (%); Esp: Especificidade (%); IC 95%: Intervalo 
de confiança (%). 

 

Os ensaios por ELISA com antígenos de HTLV-2 foram realizados 

igualmente aos antígenos de HTLV-1. Entretanto o conjunto de soros não foi 

previamente genotipado para identificação de quais correspondem a HTLV-1 e 

HTLV-2. Portanto o conjunto de amostras refere-se a soros HTLVs sem 

distinção de subtipos. 

Nos ensaios imunológicos por ELISA com o antígeno Ag 3-1 (gp21 + gp46 

de HTLV-2) avaliamos o índice de reatividade frente a soros de pacientes 

infectados e não infectados pelo vírus HTLV-1/2. Entre os 94 soros positivos e 

94 soros negativos para HTLV-1/2, o antígeno Ag 3-1 identificou 89 amostras 

positivas (índice de reatividade ≥1) alcançando a sensibilidade de 94,68%. 

Dentre para os soros negativos foram identificados 8 como falso – positivos 

obtendo a especificidade de 91,49%. O gráfico de índice de reatividade da 

FIGURA 42 – A demonstra que a média de reatividade para amostras positivas 

foi de 1,43 enquanto a média dos soros negativos foi de 0,79, observamos 



 

também que 20 amostras negativas e 12 amostras positivas apresentaram 

índice de reatividade entre 0,9 – 1,10 (zona cinza). 

O antígeno Ag 3-3 (p24 de HTLV-2) avaliado com o mesmo conjunto de 

amostras identificou corretamente 88 das 94 amostras positivas (sensibilidade 

de 93,62%). Em relação aos soros negativos identificou 15 amostras como 

falso-positivas (especificidade de 84,04%). 42 amostras sorológicas 

apresentaram índice de reatividade na faixa da zona cinza, sendo 24 negativas 

e 18 positivas. 

O antígeno Ag 3-4 (p19 de HTLV-2) identificou como positiva 88 das 94 

amostras obtendo uma sensibilidade de 93,62%. Das 94 amostras negativas 

identificou 15 como falso-positivas tendo uma especificidade de 84,04%. A 

média de reatividade entre as amostras positivas foi 1,34 e para as amostras 

negativas foi de 0,84 (FIGURA 42 – C). Entre os 188 soros analisados 43 

amostras obtiveram índice de reatividade na faixa cinza, sendo 30 negativas 

e13 positivas. 

O antígeno Ag 3-5 (p24 + gp21 de HTLV-2) obteve 100% de sensibilidade 

identificando corretamente todas as 94 amostras positivas. Entre as amostras 

negativas 4 foram identificadas como falso-positivas alcançando a 

especificidade de 95,74%. Na FIGURA 42 - D observamos que a média de 

reatividade dos soros positivos foi de 1,43 e para os soros negativos foi de 0,76. 

Entre as amostras que obtiveram reatividade na faixa da zona cinza 16 são de 

soros negativos e 11 de soros positivos. 

O antígeno Ag 3-7 (p24gp46 de HTLV-2) analisado no mesmo conjunto 

de soros obteve sensibilidade de 92,55% identificando corretamente 87 

amostras positivas. A especificidade foi de 89,36% no qual identificou 

erroneamente 10 amostras negativas como positivas. A média de índice de 

reatividade demonstrado na FIGURA 42 – E foi de 1,40 para as amostras 

positivas e 0,83 para as amostras negativas. Para o antígeno Ag 3-7 52 

amostras tiveram reatividade na faixa da zona cinza sendo 30 negativos e 22 

positivos. 

 



 

FIGURA 42: RESULTADO DOS ENSAIOS IMUNOLÓGICOS POR ELISA COM OS ANTÍGENOS 
RECOMBINANTES DE HTLV-2 

 

Legenda: Análise do índice de reatividade dos antígenos de HTLV-2. A) Antígeno Ag 3-1 (gp21gp46); 
B) Antígeno Ag 3-3 (p24); C) Antígeno Ag 3-4 (p19); D) Antígeno Ag 3-5 (p24 + gp21); E) Antígeno 
Ag 3-7 (p24 + gp46) 

 

A tabela 9 resume os dados obtidos a partir dos ensaios por ELISA com 

os antígenos de HTLV-2.  

 

TABELA 9: PARÂMETROS DE DESEMPENHO DOS ANTÍGENOS DE HTLV-2. 

Cód.  Linha de 
corte  

AUC Sens (IC 95%)  Esp (IC 95%)  

Ag 3-1  0,48  0,985 94,6% (88,15 - 97,71)  91,4% (84,10 – 95,62)  

Ag 3-3  0,67 0,966 93,6% (86,77 - 97,04)  84,0% (75,33 - 90,08)  

Ag 3-4  0,61 0,949 93,6% (86,77 - 97,04)  84,0% (75,33 - 90,08) 
  

Ag 3-5  0,53 0,997 100% (96,07 - 100)  95,7% (89,56 - 98,33)  

Ag 3-7  0,62 0,956 92,5% (85,42 - 96,35)  89,3% (81,51 – 94,12)  

Nota: AUC: área da curva ROC; Sens: Sensibilidade (%); Esp: Especificidade (%); IC 95%: Intervalo 
de confiança (%) 

 



 

5.22  Avaliação do índice de reatividade dos ensaios 
imunológicos por ELISA realizados com combinação dos antígenos 
recombinantes de HTLV-1 
 

 Além dos ensaios com os antígenos individuais, realizamos ensaios 

combinando mais de um antígeno por poço para obtenção de cobertura de 

todas as regiões imunogênicas das proteínas estruturais do vírus HTLV-1 

[região intermembrana de envelope (gp21), superfície de envelope (gp46) 

matriz (p19) e capsídeo (p24)]. Os ensaios foram combinados na proporção de 

50 ng de cada antígeno em um mesmo poço, nas combinações Ag 2-2 + Ag 2-

16 e Ag 2-5 + Ag 2-7 + 2-16. Para as combinações Ag 2-5 + Ag 2-14 + Ag 2-16 

e Ag 2-5 + Ag 2-15 + Ag 2-16 o melhor desempenho obtido foi com a deposição 

de 20 ng de cada um dos antígenos por poço. 

 A combinação de multiantígenos Ag 2-2 + Ag 2-16 obteve a sensibilidade 

de 95,74%, identificando corretamente 90 amostras sorológicas positivas, entre 

as amostras negativas esta combinação identificou como falso-positivas 9 

soros, resultando numa especificidade de 90,43%. A média de índice de 

reatividade das amostras positivas foi de 1,45 enquanto das amostras 

negativas foi de 0,80 (FIGURA 43 – A). Num total de 36 amostras apresentaram 

reatividade na faixa da zona cinza, sendo 28 amostras negativas e 8 amostras 

positivas.  

 Analisando a combinação Ag 2-5 + Ag 2-7 + Ag 2-16 na FIGURA 43 – B 

observamos que esta combinação identificou 85 amostras positivas das 94 

atingindo a sensibilidade de 90,43%. Esta combinação identificou como falso - 

positivas 11 amostras obtendo 88,30% de especificidade. A média de 

reatividade das amostras positivas para esta combinação foi de 1,68 e para as 

amostras negativas foi de 0,82. No total, 40 amostras apresentaram índice de 

reatividade na faixa da zona cinza, sendo 30 amostras negativas e 10 amostras 

positivas. 

 Ao avaliarmos a combinação dos antígenos Ag 2-5 + Ag 2-14 + Ag 2-16 

observamos que esta combinação identificou 91 das 94 amostras positivas e 

não identificou nenhuma reação falso-positiva. Assim, a sensibilidade para este 

conjunto foi de 96,81% e especificidade de 100% (FIGURA 43 – C). A média 

de índice de reatividade das amostras positivas foi de 2,56 e para os soros 



 

negativos foi de 0,60. Neste ensaio, o total de amostras na zona cinza foi o 

menor para todas os testes realizados em nosso trabalho, 2 amostras negativas 

e 5 amostras positivas.   

Para a combinação Ag 2-5 + Ag 2-15 + Ag 2-16 a sensibilidade alcançada 

foi de 92,55% reconhecendo corretamente 87 amostras positivas, a 

especificidade foi de 98,94%. Analisando a FIGURA 43 – D observamos que a 

média de índice de reatividade das amostras positivas foi de 2,16 e para as 

amostras negativas foi de 0,72. Para esta combinação de antígenos, 19 

amostras obtiveram índice de reatividade na faixa da zona cinza, sendo 8 

amostras negativas e 5 amostras positivas. 

 

FIGURA 43: ANÁLISE DO ÍNDICE DE REATIVIDADE NOS ENSAIOS COMBINADOS DOS 
ANTÍGENOS RECOMBINANTES DE HTLV-1 

 

Legenda: Avaliação do índice de reatividade dos antígenos recombinantes de HTLV-1 em combinações 
equimolares. A) antígenos Ag 2-2 + Ag 2-16; B) Antígenos Ag 2-5 + Ag 2-7 + Ag 2-16; C) Antígenos 
Ag 2-5 + Ag 2-14 + Ag 2-16; D) Antígenos Ag 2-5 + Ag 2-15 + Ag 2-16 

 



 

5.23 Avaliação do índice de reatividade dos ensaios imunológicos 
por ELISA realizados com combinações equimolares dos antígenos 
recombinantes de HTLV-2 

 

Da mesma forma que avaliamos ensaios com multiantígenos de HTLV-1 

realizamos combinações entre as proteínas recombinantes de HTLV-2 com 50 

ng de antígeno por poço em cada combinação.  

A combinação de antígenos Ag 3-1 + Ag 3-3 + Ag 3-4 identificou 

corretamente apenas 77 das amostras positivas (sensibilidade de 81,91%) e 

identificou como falso-positivas 19 amostras negativas (especificidade de 

79,79%). Analisando o índice de reatividade na FIGURA 44 – A observamos a 

que média das amostras positivas foi de 2,21 e das amostras negativas foi de 

0,87. Nesta combinação de antígenos observamos o maior número de 

amostras com índice de reatividade na faixa da zona cinza, foram 39 amostras 

negativas e 28 amostras positivas.  

A combinação dos antígenos Ag 3-4 + Ag 3-5 + Ag 3-7 identificou 

corretamente apenas 58 das 94 amostras positivas (sensibilidade de 61,70%). 

Dentre as 94 amostras negativas identificou 8 amostras negativas como 

positivas (especificidade de 91,49%). Na FIGURA 44 – B, analisamos a média 

do índice de reatividade que foi de apenas 1,17 para as amostras positivas e 

0,75 para as amostras negativas. Entre o conjunto de 188 amostras, 35 

obtiveram índice de reatividade na faixa da zona cinza, sendo 15 amostras 

negativas e 20 amostras positivas.  

 



 

FIGURA 44: ANÁLISE DO ÍNDICE DE REATIVIDADE NOS ENSAIOS COMBINADOS DOS 
ANTÍGENOS RECOMBINANTES DE HTLV-2 

 

 

Legenda: Avaliação do índice de reatividade dos antígenos recombinantes de HTLV-1 em combinações 
equimolares. A) Antígenos Ag 3-1 + Ag 3-3 + Ag 3-4; B) Antígenos Ag 3-4 + Ag 3-5 + Ag 3-7. 

 

5.24 Avaliação de reatividade cruzada com soros de HIV 
 

 Para avaliar a taxa de reação cruzada com soros de portadores de HIV, 

utilizamos 15 amostras positivas para HIV que são negativas para HTLV. As 

amostras foram cedidas pela Dra. Sandra Crestani do IBMP - Instituto de 

Biologia Molecular do Paraná. Estas amostras foram previamente testadas e 

compõem o painel AEQ – Avaliação externa de qualidade do Ministério da 

Saúde. Em paralelo incluímos 15 amostras positivas e 15 amostras negativas 

dos soros de HTLV provenientes da FIOCRUZ da Bahia já utilizados em nosso 

trabalho. O resultado desta avaliação do índice de reatividade é apresentado 

na FIGURA 45. 

 



 

FIGURA 45: ANÁLISE GRÁFICA DO ÍNDICE DE REATIVIDADE DOS ANTÍGENOS DE HTLV-1 
E 2 COM AMOSTRAS SÉRICAS POSITIVAS PARA HIV 

 

 

 Dentre os antígenos recombinantes de HTLV-1 avaliados, os antígenos 

Ag 2-2, Ag 2-7, Ag 2-13, Ag 2-14, Ag 2-15 e Ag 2-16 não apresentaram 

reatividade cruzada com os soros de pacientes portadores de HIV. Para os 

antígenos recombinantes de HTLV-2 apenas o antígeno Ag 3-5 não apresentou 

reatividade cruzada com as mesmas amostras. A média do índice de 

reatividade dos antígenos recombinantes de HTLV-1 variou entre 0,57 para o 

antígeno Ag 2-16 a 0,84 para o antígeno Ag 2-5. Já a média do índice do 

antígeno Ag 3-5 de HTLV-2 foi de 0,68. 

 Os antígenos recombinantes de HTLV-1 Ag 2-4 e Ag 2-12 apresentaram 

reatividade cruzada com amostras de soro positivas para HIV. Para os 

antígenos recombinantes de HTLV-2 a reatividade cruzada ocorreu com os 

antígenos Ag 3-1, Ag 3-3, Ag 3-4 e Ag 3-7. Embora os antígenos recombinantes 

que apresentaram reatividade cruzada tiveram uma média de índice de 

reatividade semelhante aos antígenos que não apresentaram reação cruzada, 

um soro positivo para HIV foi reconhecido erroneamente pelos antígenos Ag 2-

4 e Ag 2-12 enquanto sete soros foram erroneamente diagnosticados usando 

os antígenos recombinantes de HTLV-2. 

  

 



 

6. DISCUSSÃO 
 

6.1 Produção proteínas estruturais de HTLV recombinantes em 
sistema procarioto 

 

 A expressão recombinante de proteínas de HTLV-1 em E. coli se 

mostrou uma eficiente estratégia, na qual obtivemos proteínas com alto 

rendimento. A produção recombinante em E. coli é bem estabelecida com uma 

vasta variedade de linhagens modificadas e plasmídeos de expressão o que 

torna este microrganismo uma plataforma ideal de expressão de proteínas 

heterólogas. Rosano, GermÃ¡n L.; Ceccarelli (2014)  

A sequência gênica exógena pode conter códons não muito utilizados por 

E. coli, denominados códons raros (Wada et al.,1992). Existe um potencial 

impedimento na expressão de proteínas recombinantes com base na taxa de 

códons raros, entretanto sequências gênicas podem ser analisadas e 

melhoradas. Assim, estes códons podem ser substituídos por códons 

sinônimos mais utilizados pela bactéria Makrides (1996 e Sharp; Li (1987). Os 

genes podem ser sintetizados no próprio laboratório ou como em nosso 

trabalho serem adquiridos de empresas de biotecnologia que sintetizam DNA 

com a taxa códon ideal para várias células hospedeiras de expressão. 

As principais vantagens em se utilizar o sistema bacteriano de expressão 

são: expressão induzível, baixo custo, condições de cultura simples, 

crescimento rápido, escalonável, protocolos simples e vários parâmetros 

podem ser alterados para melhorar a expressão. A linhagem celular utilizada 

neste trabalho E. coli  BL21 - Star (DE3) é amplamente utilizada na obtenção 

de antígenos recombinantes Jana; Deb (2005 e Kane (1995). A escolha do 

plasmídeo pET28 para expressão baseou-se na facilidade de clonagem dos 

genes de interesse com poli histidina tanto N- como C-terminal e na presença 

do gene lacI que permite maior inibição da transcrição basal na ausência do 

indutor IPTG. Sørensen; Mortensen (2005). 

Os protocolos de expressão em E. coli BL21 - Star (DE3) usados neste 

trabalho mostraram ser eficientes, uma vez que permitiram a produção das 

proteínas recombinantes de HTLV-1 e 2 com elevado nível de expressão para 

maioria das construções, entretanto sob forma de corpos de inclusão para 



 

maioria delas. A produção de proteínas recombinantes com elevados 

rendimentos em E. coli requer grande otimização das condições de expressão. 

A produção é ainda mais complexa para as proteínas que requerem 

modificações pós-traducionais como as ligações dissulfeto Ke; Berkmen 

(2014).    

Por esta razão, existem muitas ferramentas moleculares e protocolos 

disponíveis para a produção em nível elevado de proteínas heterólogas, tais 

como um vasto catálogo de plasmídeos para expressão, e uma grande número 

de linhagens modificadas de E. coli Rosano, Germán L; Ceccarelli (2014). 

A temperatura de indução também pode influenciar na solubilidade das 

proteínas, embora não tenhamos observado variação na solubilidade 

influenciada pela temperatura de expressão nos nossos testes. As alterações 

na temperatura de indução podem influenciar a taxa de alongamento da cadeia 

polipeptídica, consequentemente alongar a cadeia polipeptídica para formar 

domínios estruturais ordenados. A redução da temperatura de indução, muitas 

vezes tem um efeito positivo sobre a solubilidade, atribuído à ação mais lenta 

de elongação da cadeia polipeptídica, entretanto nos testes de expressão em 

baixas temperaturas realizados em nosso trabalho, expressão de proteínas nas 

temperaturas de 15°C e 25°C não influenciaram na solubilidade e aumento nos 

níveis de expressão das proteínas Lebendiker; Danieli (2014 e Vasina; Baneyx 

(1997). 

A recuperação de proteínas nativas a partir de agregados em corpos de 

inclusão citoplasmáticos em E. coli é um obstáculo na produção de proteínas 

recombinantes, tanto para finalidade de pesquisa quanto para a produção 

industrial. Os processos tradicionais de desnaturação das proteínas nos 

agregados utilizando-se altas concentrações de agentes caotrópicos seguido 

de renaturação geralmente levam a baixos rendimentos de proteínas nativas, 

pois as porcentagens de reagregação frequentemente são altas Dias (2008). 

Entretanto, para a solubilização dos antígenos Ag 2-2, 2-5, 2-7, 2-14 de HTLV-

1 e Ag 3-1, 3-5 e 3-7 de HTLV-2 a desnaturação com adição de ureia mostrou-

se bastante eficiente. 

O correto dobramento da proteína e sua forma biologicamente ativa 

podem ser obtidos a partir dos corpos de inclusão. Primeiramente é necessário 

a desnaturação, seguida de renaturação in vitro. Para este feito podemos 



 

adicionar agentes desnaturantes como: ureia ou cloreto de guanidina Jevševar 

et al. (2008 e Tsumoto et al. (2003). Estes agentes caotrópicos causam o 

desdobramento na estrutura das proteínas. A renaturação (refolding) pode ser 

obtida diminuindo gradativamente a concentração do agente desnaturante, 

empregando diálise e etapas de cromatografia. Por ser demasiadamente 

demorado e resultar em baixo rendimento, este processo nem sempre é 

recomendado, principalmente por representar passos adicionais no processo 

industrial na produção de proteínas de interesse clínico Phan et al. (2011). Para 

as proteínas obtidas em condição desnaturante, não utilizamos etapas de 

refolding, estas proteínas foram armazenadas e submetidas aos ensaios 

imunológicos na forma desnaturada.  

A produção de antígenos em forma de quimeras desenvolvidas em nosso 

trabalho simplificou o processo de produção de variadas regiões antigênicas 

em uma mesma proteína. A preparação individual de antígenos de HTLV-1 é 

demorada e dispendiosa. O uso de antígenos quiméricos substitui a expressão 

separada de proteínas e reduz o custo de produção Heydari-Zarnagh et al. 

(2015).  

A purificação de proteínas é a base central nos estudos que envolvem as 

pesquisas biotecnológicas. A adição de etiquetas de captura continua sendo 

uma alternativa rápida, econômica e eficiente Lin et al. (2015). A fusão com 

etiquetas também favorece uma ferramenta útil no estudo das interações 

proteína-proteína, uma das etiquetas fusionadas mais amplamente utilizadas é 

a hexa histidina (6xHis). Estas etiquetas, podem interagir com cátions metálicos 

imobilizados para fornecer a captura de proteínas e complexos proteicos de 

interesse Puckett (2015). 

A purificação por afinidade realizada com as proteínas recombinantes de 

HTLV-1 e 2 se mostrou altamente eficiente, visto que apenas neste método de 

purificação obtivemos proteínas com grau de pureza satisfatório para aplicação 

em ensaios imunológicos por ELISA. 

 

 

 



 

6.2 Potencial dos antígenos recombinantes para 
imunodiagnóstico de HTLV-1 e 2 

 

A controvérsia sobre a eficiência nos testes diagnósticos para infecção de 

HTLV-1 e HTLV-2 são constantes. Baixa especificidade nos testes diagnósticos 

são observadas em kits que possuem lizado viral e proteínas recombinantes 

como antígenos. Mesmo os kits de 3ª geração não obtém 100% de 

especificidade na relação HTLV-1 e 2, o que demanda sempre um segundo 

teste confirmatório Jacob et al. (2007). O diagnóstico do HTLV-1 está em 

constante evolução, desde os primeiros testes com resultados de baixa 

especificidade que foram reduzidos graças aos avanços em técnicas de ensaio 

que se aplicam antígenos específicos Ishihara et al. (2014). 

Os kits diagnósticos desenvolvidos com peptídeos recombinantes e 

sintéticos são mais específicos quando comparados com kits compostos por 

lizado viral Qiu et al. (2008 e Vrielink et al. (1999). As proteínas antigênicas 

baseadas no envelope, matriz e capsídeo de HTLV-1 e 2 atendem a 

regulamentação brasileira para triagem e teste confirmatório aplicados aos 

testes de diagnóstico Brasil (2016 e Ministério da Saúde do Brasil (2004 e 

Saúde (2013 e SAÚDE (2016). 

Nos retrovírus de modo geral, a proteína estrutural de capsídeo p24 é a 

principal responsável pela biogênese das partículas virais. No vírus HIV-1, por 

exemplo, o domínio C terminal é o principal determinante das interações Gag-

Gag, já no vírus HTLV-1 o domínio N terminal fornece contribuições distintas 

para a oligomerização de Gag-Gag Martin, Jessica L et al. (2017). Desta forma 

a proteína p24 de HTLV-1 pode ser expressa em forma de oligômeros distintos 

dos domínios N ou C terminal para obtenção de monômeros solúveis desta 

proteína. 

Muitas proteínas, domínios ou peptídeos diferentes podem ser fundidos 

com a proteína alvo. As vantagens da utilização de proteínas de fusão para 

facilitar a purificação e a detecção de proteínas recombinantes são bem 

reconhecidas Terpe (2003). As construções quiméricas baseadas na fusão com 

o dominio C-terminal da proteína de capsídeo p24 permaneceram solúveis 

quando comparadas com as construções em que adicionamos a proteína de 

capsísio completa. As regiões de proteínas de envelope e matriz utilizadas 



 

nestas fusões basearam-se em peptideos descritos como imunogênicos          

Bocalandro et al. (2004 e Guerra et al. (2018 e Hernández Marin et al. (2003 e 

Hernández Marin, M et al. (2001 e Marin et al. (2005 e Martin, Jessica L. et al. 

(2017 e Meissner et al. (2017 e Rayne et al. (2002). 

 

6.3 Desempenhos dos ensaios imunológicos com misturas de 
antígenos 

 

O uso combinado de dois ou mais antígenos em ensaios 

imunoenzimáticos é frequente no diagnóstico de diversas patologias 

Baschirotto et al. (2017 e Crestani et al. (2016 e Fonseca et al. (2011 e Foti et 

al. (2009). Assim determinamos ensaios por ELISA com a combinação dos 

antígenos de HTLV de modo que em cada ensaio estivessem presentes regiões 

imunogênicas das proteínas estruturais p24, gp21, gp46 e p19. Para a 

combinação Ag 2-2 + Ag 2-16, a sensibilidade alcançada foi de 95,7% e a 

especificidade de 90,43%. Embora o desempenho desta combinação tenha 

sido superior ao alcançado pelo antígeno Ag 2-16 testado sozinho, o resultado 

foi inferior ao obtido apenas com o antígeno Ag 2-2, que alcançou a 

sensibilidade de 98,9% e especificidade de 95,74%.  

A melhora no desempenho dos antígenos testados em mistura não foi 

observada nas combinações Ag 2-5 + Ag 2-7 + Ag 2-16 e Ag 2-5 + Ag 2-15 + 

Ag 2-16.  Entretanto na combinação Ag 2-5 + Ag 2-14 + Ag 2-16, observamos 

que a especificidade alcançada foi de 100%, este resultado não foi obtido com 

nenhum dos antígenos testados isoladamente. Este fato ressalta que o uso de 

antígenos combinados deve ser avaliado levando-se em conta qual o critério 

de desempenho é mais relevante para determinada população de amostras. 

Os ensaios combinados com os antígenos Ag 3-1 + Ag 3-3 + Ag 3-4 de 

HTLV-2 a sensibilidade foi de 81,91% e a especificidade de 79,79%. No ensaio 

com a combinação Ag 3-4 + Ag 3-5 + Ag 3-7 também de HTLV-2 a sensibilidade 

obtida foi de 61,7% e a especificidade de 91,49%. Ambos os resultados foram 

inferiores ao desempenho alcançado pelos antígenos recombinantes de HTLV-

2 testados isoladamente. Este resultado pode estar   relacionado com a 

possibilidade de antígenos individuais competirem uns com os outros pelos 



 

sítios de ligação, acarretando na diminuição da sensibilidade e especificidade 

Kenny; Dunsmoor (1983). 

 

6.4 Amostras da zona cinza  
 

A zona cinza foi definida como ± 10% da linha de corte, ou seja, com 

índice de reatividade de 0.90 a 1.10. De modo geral, a quantidade de amostras 

na zona cinza foi bastante elevada, em especial no conjunto de soros 

negativos. O fato de as amostras negativas apresentarem índice de reatividade 

elevados pode estar relacionado com a etapa de padronização ineficiente.  

Uma das grandes dificuldades enfrentadas em nosso trabalho se trata da 

obtenção de amostras sorológicas previamente qualificadas, tanto em 

quantidade de soros quanto em volume de amostras. A etapa de padronização 

de ensaios imunológicos requer uma ampla testagem e por consequência um 

elevado consumo destas amostras. Portanto, limitamos a testagem de um único 

antígeno como modelo para os ensaios e restringimos os parâmetros de 

testagem.  

Para o ensaio de padronização, utilizamos o antígeno Ag 2-5 (p24 + gp21) 

visto que o perfil de anticorpos das amostras sorológicas é desconhecido. E 

entre os antígenos avaliados o antígeno Ag 2-5 apresentou menor percentagem 

de amostras na zona cinza.   

Outro fator relevante baseia-se na conservação das amostras, sucessivos 

congelamentos e descongelamentos e a estocagem prolongada dos soros que 

podem ocasionar reações inespecíficas nos ensaios por ELISA Lal (1996).  

 

6.5 Reatividade cruzada com soros de portadores de HIV 
 

 Num estudo com amostras indeterminadas por Western Blot para 

sorologia de HIV e HTLV-1/2 GASTALDELLO et al., (2001) sugerem que 

amostras indeterminadas apresentam reação cruzada entre as proteínas de 

HIV-1 e HTLV-1 e 2. 

 A reação cruzada com amostras de portadores de HIV ocorreu em uma 

amostra sorológica para os antígenos Ag 2-4 e Ag 2-12 de HTLV-1. De acordo 



 

com Rasuli et al. (1995) os peptídeos 100 a 130 de p19, 376 a 392 e 381 a 400 

de gp21 de HTLV-1, podem apresentar reatividade cruzada com 3 a 54% dos 

soros de HIV-1. O antígeno Ag 2-12 compreende a região 330 a 421 da proteína 

gp21de HTLV-1. 

 Entre os antígenos de HTLV-2 apenas o antígeno Ag 3-5 não apresentou 

reação cruzada, ao todo 7 das 15 amostras amostras de soros positivas para 

HIV reagiram de forma erronea com os antígenos Ag 3-1, Ag 3-3, Ag 3-4 e Ag 

3-7 de HTLV-2.  

 

6.6 Ensaios imunológicos por ELISA 
 

A detecção da infecção pelo vírus da leucemia de células T humanas tipo 

1 (HTLV-1) baseia-se principalmente na sorologia, entretanto diferentes 

métodos podem ser utilizados. Embora os testes atuais tenham alta 

sensibilidade e especificidade, em regiões de baixa prevalência, um número 

significativo de reações falso-positivas ocorre Campos et al. (2017 e Tosswill; 

Taylor (2018). 

A adequada avaliação de desempenho de um teste diagnóstico deve ser 

realizada por meio da determinação de parâmetros de desempenho frente a 

uma amostragem representativa, avaliação dos ensaios de reprodutibilidade e 

verificação de reação cruzada com outros patógenos. No entanto comparar 

antígenos em desenvolvimento com o desempenho de kits comerciais 

disponíveis representa um desafio e por vezes um demérito dos insumos em 

fase inicial de pesquisa. Kits de diagnóstico comerciais já passaram por etapas 

de aprovação por órgãos regulatórios e seu desempenho já foi comprovado em 

amostras com sorologia desconhecida Santos (2016 e Vray (2015). Apesar 

disso, buscamos comparar o desempenho atingido pelos antígenos 

desenvolvidos em nosso trabalho com objetivo de verificar se nossos antígenos 

possuem desempenho semelhante aos kits de imunodiagnóstico já 

estabelecidos. 

Num estudo comparativo entre sete sistemas de diagnóstico de HTLV-1 e 

HTLV-2 o melhor desempenho obtido foi em testes realizados com os kits 

Roche Diagnostics, Abbott Arctect rHTLV I/II, Abbot Prisma HTLV-I/HTLV-II e 



 

Abbot Elecsys HTLV-I / II, a sensibilidade alcançada nestes testes foi de 100% 

enquanto que a especificidade foi de 99,83% (LAPERCHE et al., 2017; 

CAMPOS et al., 2017). 

Na Argentina foi realizado estudo comparativo com quatro kits comerciais 

incluindo o teste de aglutinação Serodia HTLV-1 (Fujirebio, Toquio, Japão) e 

três testes baseados em ELISA, incluindo BioELISA (HTLV-1+2, BioKit, 

Barcelona, Espanha), Vironostika (HTLV-1/2, bioMerieux, Boxtel, Holanda) e 

Murex (HTLV-1+2, Murex Diagnostics, Dartford, Inglaterra). O ensaio mais 

sensível para HTLV-1/2 foi Fujirebio Biokit (98,6%) seguido por Murex (97,2%) 

e Vironostika (96,5%). O mais específico foi Murex (99,7%), seguido por Biokit 

(97,0%), Fujirebio (95,8%), e Vironostika (92,9%) Berini et al. (2008). Estes 

valores de sensibilidade e especificidade encontram-se numa faixa abaixo do 

ideal que seria de ≥99% Berini et al. (2008).  

Comparando o desempenho dos antígenos aqui produzidos verificamos 

que o EIA Retrovírus ROCHE obteve resultados bastante semelhantes: 

especificidade de 99,16% e sensibilidade de 97,56% em amostras sorológicas 

de doadores de sangue Dobec et al. (1993) 

Um estudo comparativo entre as técnicas de Western Blot e PCR 

desenvolvido no Instituto Adolfo Lutz demonstrou que a técnica de PCR possui 

melhor relação custo benefício que o Western Blot na detecção da infecção 

pelo HTLV-1/2, entretanto esta técnica não está disponível em todos os 

serviços de saúde tornando assim o Western Blot uma metodologia 

complementar no diagnóstico confirmatório da infecção pelo HTLV-1 e 2 Avelar 

et al. (2011 e Costa et al. (2011). 

A realização dos ensaios sorológicos por ELISA demonstrou o valioso 

potencial das construções antigênicas aqui propostas. Entre os antígenos 

destinados a triagem sorológica para HTLV-1 apenas o antígeno Ag 2-16 

apresentou baixa sensibilidade (88,3%), entretanto a especificidade para este 

antígeno foi de 97,8%. O antígeno Ag 2-14 apresentou sensibilidade de 100 % 

e especificidade de 98,4%.  Em geral os antígenos recombinantes produzidos 

neste trabalho apresentaram um alto desempenho, em destaque as 

construções Ag 2-5 e 2-14 (TABELA 8). Entre os antígenos recombinantes de 

HTLV-2 destaca-se o antígeno Ag 3-5 baseado na construção quimérica (p24 

de HTLV-2 em fusão com gp21 de HTLV-1) que obteve sensibilidade de 100% 



 

e especificidade de 95,7% (TABELA 9). Mesmo quando comparados com 

ensaios comerciais automatizados o conjunto de antígenos aqui produzidos 

demonstra grande potencial de aplicação em triagem sorológica em bancos de 

sangue e rede de assistência básica a saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

- O planejamento das construções genéticas para expressão dos 

antígenos foi realizado a partir de sequências aminoacídicas de proteínas 

inteiras e regiões antigênicas já mapeadas atendendo as diretrizes da portaria 

nº158 de 2016 da ANVISA que regulamenta a triagem sorológica de HTLV em 

procedimentos seroterápicos.  

- Avaliamos o grau de conservação das sequências aminoacídicas das 

proteínas estruturais dos vírus HTLV-1 e 2 e evidenciamos que a divergência 

entre isolados do mesmo vírus é baixa, não necessitando assim de múltiplas 

construções para um mesmo antígeno. 

- A estratégia de fusão das proteínas insolúveis a proteínas solúveis 

mostrou-se eficiente. Avaliamos a expressão de regiões imunogênicas das 

proteínas de envelope (insolúveis) fusionadas ao domínio C-terminal (solúvel) 

da proteína de capsídeo. Estas construções quiméricas foram expressas na 

forma solúvel e com bom rendimento.  

- Os antígenos planejados foram expressos com sucesso em sistema 

procarioto. Mesmo as proteínas expressas sob forma de corpos de inclusão 

puderam ser obtidas em condições desnaturantes, purificadas e avaliadas em 

ensaios imunológicos por ELISA.  

- A avaliação do desempenho do conjunto de antígenos demonstrou o alto 

potencial deste conjunto para aplicação em sistemas de triagem e diagnóstico 

confirmatório da infecção pelo HTLV-1, de modo geral a sensibilidade da 

maioria dos antígenos foi superior a 95% e a especificidade superior a 90%. 

- Mesmo não podendo realizar o diagnóstico diferenciado entre HTLV-1 e 

2 devido à falta de amostras genotipadas, as construções antigênicas 

destinadas ao diagnóstico de HTLV-2 obtiveram um bom desempenho, em 

destaque o antígeno Ag 3-5 com sensibilidade de 100% e especificidade de 

95,7%. Isso demonstra que mesmo não havendo discriminação entre os 



 

subtipos, este antígeno possui excelente desempenho para triagem de 

amostras infectadas pelo HTLV-1 e/ou 2.  

- Diferente do esperado, os ensaios com múltiplos antígenos aqui 

avaliados não resultaram no aumento da sensibilidade, entretanto é uma 

metodologia que pode ser otimizada visto que permitirá uma maior cobertura 

de regiões antigênicas e corresponder a variedade de amostras sorológicas, 

principalmente em regiões não endêmicas.  

-  A avaliação de reatividade com amostras de HIV-1 demonstrou 

significativa especificidade dos antígenos de HTLV-1, apenas 1 soro 

apresentou reação cruzada, entretanto entre os antígenos de HTLV-2 a reação 

cruzada ocorreu em maior frequência.  
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