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RESUMO 

Introdução: O polimorfismo de IL28B foi descrito como fator importante na 

patogênese de infecções causadas por alguns vírus. O objetivo desta pesquisa 

foi avaliar se polimorfismos (SNP rs8099917 IL28B e SNP rs12979860) foram 

associados na presença de HAM/TSP. Métodos: O estudo incluiu 188 

pacientes do Instituto de Infectologia “Emilio Ribas” de São Paulo, divididos em 

três grupos: 117 Indivíduos infectados pelo HTLV-1 (49 assintomáticos e 68 

com HAM TSP), 47 Pacientes monoinfectados pelo vírus da Hepatite C (HCV) 

e 24 coinfectados pelo HTLV- 1 e HCV. Amostras de sangue foram coletadas, 

e o PBMC separado através da centrifugação por gradiente de densidade 

Ficoll-Hypaque. O DNA foi extraído usando um kit comercial, e armazenado a -

80 ° C e, a carga proviral do HTLV-1 foi quantificada. Os SNPs da IL28B na 

região rs8099917 e rs12979860 foram analisados em todos os grupos por PCR 

StepOnePlus. Resultados: A análise estatística usando modelo multivariado 

que incluiu as variáveis: gênero, idade, e carga proviral do HTLV-1, mostrando 

que o polimorfismo IL28B SNP rs12979860 não foi associado com a HAM/TSP. 

Em contraste, o SNP rs8099917 GG alelo foi associada com HAM/TSP, 

quando comprado aos indivíduos assintomáticos (OR = 6,25; IC95% = 1,22-

32,00).Conclusão: Pessoas com SNP rs8099917 genótipo GG podem 

apresentar uma resposta imune distinta contra a infecção pelo HTLV-1. Assim, 

parece razoável sugerir que uma pesquisa de polimorfismos IL28BSNP 

rs8099917 deve ser realizada em todos os indivíduos HTLV-1, a fim de 

monitorar o risco de desenvolvimento da doença. 

Palavras-chave: Hepatite C. Polimorfismo. Infecções por HTLV-I. Interleucinas. 
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ABSTRACT 

Background: The polymorphism of IL28B was described as important in the 

pathogenesis of infections caused by some viruses. The aim of this research 

was to evaluate whether IL28B gene polymorphisms (SNP rs8099917 and SNP 

rs12979860) were associated with HAM/TSP. Methods: The study included 188 

patients of the Institute of Infectious Diseases “Emilio Ribas” of São Paulo, they 

formed three groups: 117 subjects infected with HTLV-1(49 asymptomatic and 

68 with HAM TSP), 47 chronic HCV monoinfected patients and 24 co-infected 

with HTLV-1 and HCV. Blood samples were collected and PBMC separated by 

density gradient centrifugation in Ficoll-Hypaque. DNA was extracted using a 

commercial kit, and the DNA was stored at -80 ° C for later analysis. Thereafter, 

the proviral load of individuals with HTLV-1 was quantified SNPs rs12979860 

and rs8099917 in the region of IL28B were analyzed in all groups by PCR 

StepOnePlus system in real time. Results: A multivariate model analysis, 

including gender, age, and HTLV-1 DNA proviral load, showed that IL28B 

polymorphism SNP rs12979860 was not independently associated with 

HAM/TSP outcome. In contrast, the SNP rs8099917 allele GG was 

independently associated with HAM/TSP outcome (OR=6.25; IC95%=1.22– 

32.00). Conclusion: Persons with SNP rs8099917 genotype GG may present a 

distinct immune response against HTLV-1 infection. So, it seems reasonable to 

suggest that a search for IL28B polymorphisms should be performed for all 

HTLV-1-infected subjects in order to monitor their risk for disease development; 

however, since this is the first description of this finding in the literature, we 

should first replicate this study with more HTLV-1-infected persons to 

strengthen the evidence already provided by our results. 

 

Keywords: Hepatitis C. Polymorphism. HTLV-I Infections. Interleukins. 
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1.INTRODUÇÃO 

Estima-se que 15 a 25 milhões de pessoas em todo mundo estejam 

infectadas pelo HTLV-1 (vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1)(1-2), 

entretanto a maioria delas permanece assintomática. Apesar da infecção pelo 

HTLV-1 ocorra em todo mundo, sua prevalência varia de acordo com a 

localização geográfica, fatores étnicos e raciais ou ainda em grupos 

populacionais mais expostos aos fatores de risco(3).  

Por apresentarem mecanismos de transmissão superponíveis, a 

infecção concomitante pelo HCV (vírus da Hepatite C Crônica) e HTLV-1 é 

esperada. A Organização Mundial da Saúde estima que existam cerca de 170 

milhões de portadores do HCV no mundo. De modo geral, considera-se que a 

prevalência da infecção pelo HCV alcance 3% da população mundial, com 

variações de 0,1% a taxas superiores a 12%, dependendo do país(4-5). No 

Brasil, os estudos de prevalência são na maioria realizados por casos 

descobertos em bancos de sangue, o que acaba limitando as estatísticas. 

Recentemente, o Ministério da Saúde notificou entre 1999 a 2010, que maior 

frequência foi do sexo masculino, e somaram 60,5% (42.342) dos casos 

registrados (6). 

As coinfecções com HIV ou HTLV podem alterar tanto desenvolvimento 

da patogenese como alterar a resposta ao tratamento do HCV(7).Foi descrita a 

possibilidade de que outros vírus possam interferir na patogênese hepática 

quando coinfectados pelo HTLV-1/HCV(7). A imunidade celular envolvida no 

desenvolvimento e progressão de hepatopatias associadas à interação entre 

HTLV-1 e HCV pode contribuir para alterações na evolução natural das 

doenças causadas por estes vírus, como por exemplo, o desenvolvimento de 

hepatocarcinomas em coinfectados(8). Outra característica é a influência do 

HTLV-1 sobre os efeitos do tratamento com IFN (interferon) de pacientes c om 

HCV crônica (9). A coinfecção HTLV-1/HCV pode estar relacionada com a 

ineficácia de resposta ao tratamento para HCV com IFN, pois a resposta imune 
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em portadores de HTLV-1 está comprometida, afetando assim o curso da 

doença causada pela infecção por HCV(10). 

Os testes de polimorfismos associados à resposta virológica 

sustentada (RVS) e a terapia para HCV, com único gene vem sendo muito 

utilizado, pois existem evidências de que a resposta imunológica viral está 

associada ao loco 19, assim diversos grupos estudaram a correlação entre o 

polimorfismo da IL28B (interleucina 28 tipo beta) em dois pontos deste loco, o 

rs12979860 e o rs8099917 (11-13), demonstrando a associação desses dois 

pontos de mutações pontuais com a variação do genoma viral e a carga viral 

contribuindo para resposta virológica quando submetido a tratamento(12). 

A etnia está associada ao perfil de polimorfismo encontrado nas 

populações, no SNP (Polimorfismo de nucleotídeo único) rs12979860 o 

genótipo CC está mais presente em populações descendentes de caucasianos, 

asiáticos, hispânicos e menos presente em descendentes de africanos (13-14). 

Entretanto, o perfil SNP rs8099917, o genótipo TT predomina em descendentes 

de caucasianos e asiáticos (13, 15) , não temos ainda informações sobre a 

frequência em outras populações. 

Recentemente, TREVIÑO et al. (2012)(16), avaliou o perfil do 

polimorfismo da IL28B utilizando o SNP rs12979860 e a carga proviral de 

HTLV-1, em indivíduos portadores de HTLV-1 assintomáticos e com HAM/TSP 

(mielopatia associada ao HTLV-1/ paraparesia tropical espástica), observou-se 

um significativo aumento da carga proviral em pacientes que possuíam o perfil 

da IL28B rs12979860 CT/TT entre os indivíduos com HAM/TSP. Isto sugere 

que a imunidade inata está criticamente envolvida na secreção de interferon λ3, 

contribuindo para o controle da replicação viral, diminuindo assim o risco de 

desenvolver HAM/TSP.O grupo de Kamihira S, et al (2012)(17), observaram 

um grupo de indivíduos coinfectados por HCV/HTLV-1, genotipando o SNP 

rs8099917,  demonstrando que a expressão da IL28B suprime sua expressão 

independente do desenvolvimento de ATL (leucemiade células T no adulto) .   

Considerando a relevância dessas infecções e a existência de lacunas 

no conhecimento da evolução clínica de coinfectados por HCV/HTLV-1, uma 
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série de pacientes monoinfectados por HTLV-1, coinfectados HCV/HTLV-1, e 

indivíduos infectados pelo HCV isoladamente foram analisados. As 

características clínicas e laboratoriais, verificando qual o perfil do polimorfismo 

do gene da IL28B nessa população, e quais dessas características clínicas 

inferem principalmente no desenvolvimento de HAM/TSP foram também 

avaliadas. O principal achado do estudo foi à associação do polimorfismo da 

IL28B SNP rs8099917 (GG) com o desenvolvimento de HAM/TSP quando 

comparados com portadores assintomáticos do HTLV-1. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O vírus linfotrópico de células T humanas (Human T-cell lymphotropic 

vírus), HTLV-1 foi primeiramente descrito por POIESZ et al. (1980)(18), a partir 

de um paciente com linfoma cutâneo de células T. Esse vírus tem sido 

relacionado principalmente a duas entidades mórbidas: a leucemia/ linfoma de 

células T de adultos e a mielopatia associada ao HTLV-1 (HAM/TSP)(19). 

Estudos soro epidemiológicos para a infecção pelo HTLV, só foram possíveis a 

partir de 1983, quando foram introduzidos testes sorológicos para a detecção 

de anticorpos anti-HTLV-1 (20). 

As taxas de soroprevalência do HTLV-1  diferem de acordo com a área 

geográfica, a composição sociodemográfica da população estudada e os 

comportamentos de risco individuais (3). Estima-se que 15 a 25 milhões de 

pessoas em todo mundo estejam infectadas pelo HTLV-1 (1, 21), entretanto, a 

maioria delas permanece assintomática. 

O HTLV-1 é um retrovírus pertencente à família Retroviridae, e 

subfamília Orthoretrovirinae , subfamílias formada por vírus que contêm no seu 

genoma oncogenes, que são sequências de ácidos nucleicos que geram 

produtos capazes de induzir o aparecimento de neoplasias em animais e 

humanos (20). 

A morfologia do HTLV-1 é semelhante aos demais retrovírus, porém, 

além das regiões comuns aos retrovírus, possui uma região adicional chamada 

pX responsável por codificar as proteínas regulatórias, Tax e Rex e as 

proteínas acessórias p12, p13 e p30, importantes para a infectividade viral, 

proliferação e imortalização das células, e ainda, podem ter influência sobre a 

patogênese (19, 22-23) (Figura 1). 
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Figura 1. Representação esquemática do genoma do HTLV-1 

Fonte: Adaptado de LLORENS, C , 2011(23). 

Pouco se sabe a razão da evolução do estágio assintomático para 

HAM/TSP. Apesar dos vários estudos mostrando a importância da resposta 

imune, o perfil genético do portador do HTLV-1 pode ter muito relevância. Por 

exemplo, indivíduos com HLA (antígeno leucocitário humano) classe I tem 

maior susceptibilidade de evoluir para a doença que outros tipos de HLA(24), 

assim como citocinas inflamatórias como o IFN lambda, interlucina 15 (IL-15) e 

fator de necrose tumoral (TNF-α)(25). 

Mais recentemente, outros fatores imunológicos têm sido implicados na 

patogênese de algumas doenças virais, recentemente três polimorfismos em 

locos independentes do genoma da IL28B foram associados a respostas 

antivirais (11-12, 26).O exemplo mais estudado é referente à resposta ao 

tratamento de pessoas vivendo com HCV. 

O vírus da hepatite C (HCV) foi identificado pela primeira vez através de 

biologia molecular pela Chiron Corporation e Centro de Controle e Prevenção 

de Doenças dos EUA (CDC) em 1989. Após a extração dos ácidos nucléicos, 

sintetizou-se uma molécula de DNA complementar (cDNA), que foi inserida em 

um vetor (λgt11) e expressa em E. coli, mostrando-se reativo apenas o gene 5-

1-1, o que resultou na identificação do antígeno C100-3, o primeiro a ser 

utilizado em testes sorológicos para detecção de anticorpos conta HCV. A 

pesquisa por marcadores sorológicos permitiu determinar a prevalência, 

incidência e transmissão do novo agente viral, denominado vírus da hepatite C 

(HCV) (27-30). 



6 
 

Atualmente, a transmissão da hepatite C através de hemoderivados é 

rara; porém esta forma de contágio foi a principal via de propagação da 

transmissão viral nos anos precedentes a 1993, quando foi instituída a triagem 

em bancos de sangue após a disponibilização de kits comerciais (6). 

Os mecanismos responsáveis pela persistência da infecção pelo HCV 

não foram ainda totalmente elucidados. Além das quasispecies, a grande 

capacidade mutagênica do vírus propicia seu constante escape do sistema 

imune. Além disso, a carga viral e o genótipo também podem influenciar na 

evolução para a forma crônica. A infecção crônica pelo HCV, além de evoluir 

lentamente, costuma ter um amplo espectro clinico, desde formas 

assintomáticas até a hepatite crônica, cirrose e hepatocarcinoma(7). A lise dos 

hepatócitos e consequente dano hepático ocorrem por ação indireta do vírus, 

através da ação de linfócitos T citotóxicos (7).  

Sabe-se que o HCV não é apenas hepatotrópico, mas é também um 

vírus linfotrópico, capaz de replicar in vitro em linhagem de células T 

humanas(31-32), já que sequências genômicas do vírus foram encontradas. 

Em populações de células B e T periféricas de pacientes com hepatite C 

crônica (33). O HCV pode infectar diretamente o tecido linfático e sua 

estimulação levar ao desenvolvimento de linfomas de células B com 

malignidade (34). 

Nos últimos anos, a possibilidade de que outros vírus possam interferir 

na patogênese hepática quando coinfectados pelo HCV/HTLV-1(7) foi estudada 

pelo nosso grupo. Notamos em número elevado de pessoas coinfectadas uma 

alteração do padrão das enzimas hepáticas, pois quando coinfectados teriam 

uma menor elevação comparada aqueles monoinfectados pelo HCV(7). Como 

a presença do HTLV-1 é relativamente elevada entre usuários de drogas 

endovenosas(35) e/ou os que receberam transfusão de sangue antes 1993 

existe uma grande possibilidade de coinfecção pelo HCV, e vice-versa, 

pessoas com HCV apresentam coinfecção e HTLV-1. No Brasil, poucos 

estudos, ao nosso conhecimento, foram realizados com essa abordagem, 

encontramos na maioria estudos mostrando coinfecção com outros vírus como 

HIV-1, além do vírus HTLV-1 e HCV(35). 
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Os testes de polimorfismos associados à RVS (resposta virológica 

sustentada) e a terapia para HCV, tem sido relacionada a uma variação pontual 

em um único gene. A IL28B, também conhecida como IFN-λ3,  é responsável 

pela codificação do IFN tipo 3, que está agrupado ao gene com o IFN-e e IFN-

λ1  e λ2 no cromossomo 19q13.13 . A IL28B interage com um receptor de 

classe II de citocina heterodimera, induzindo uma sinalização intracelular 

utilizando a via JAK/STAT e MAPK, levando a uma reposta interferon sensível, 

o que resulta em uma resposta inibitória a replicação ao vírus da Hepatite C 

(HCV) quando submetido ao tratamento com Interferon Peguilado e Ribavirina 

(36) (Figura 2) ,porém fatores como a variação do genoma viral e a carga viral 

podem contribuir negativamente na resposta virológica, não ativando este 

sistema , além da característica genética do hospedeiro nas regiões 

específicas do cromossomo (rs12979860 e rs8099917), que ocasiona uma 

diferença na conformação da citocina, não proporcionando assim o encaixe ao 

receptor, inviabilizando a via de ativação (11).  

 

Figura 2.  Mecanismo de Ação da IL28B perante tratamento com Interferon Peguilado 

e Ribavirina em Indivíduos com Hepatite C 

Adaptado: Thio, et al, 2010. 
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O polimorfismo com perfil de alelos CC no SNP rs12979860 está 

associado ao clareamento espontâneo da infecção HCV. Nos últimos dois 

anos, a associação de estudos de genomas (GWAS) relacionam numerosos 

polimorfismos interferentes no perfil de resposta tanto espontânea, quanto ao 

tratamento utilizando PEG-IFN (interferon peguilado) no locus17 e locus 18, 

respectivamente(11).  

Já o SNP rs8099917, os pacientes com alelo TT, tem sido utilizado 

como importante fator preditor de resposta ao tratamento com interferon α 

peguilhado e ribavirina, em indivíduos portadores de HCV. Este fato tem sido 

importante para compreendermos melhor a patogênese do HCV(11, 26). 

A infecção pelo HCV persiste em cerca de 30% dos indivíduos 

infectados, podendo levar ao desenvolvimento de doença hepática crônica, 

incluindo cirrose e carcinoma hepatocelular(11, 14). Fatores epidemiológicos, 

virais e do hospedeiro têm sido associados com as diferenças na resposta 

virológica ou na persistência da infecção (Figura 3)(14). Estudos demonstram 

que a resposta imune intensa contra o vírus, favorece o clareamento 

espontâneo. Entretanto, a variação nos genes envolvidos na resposta imune 

pode contribuir para a capacidade de clareamento viral (12). As coinfecções 

com HIV ou HTLV podem alterar tanto desenvolvimento da patogenese como 

alterar a resposta ao tratamento do HCV(7, 37). 
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Figura 3. Esquema de persistência de infecção e resposta virológica sustentada para 

HCV 

Adaptado:Thio, et al, 2010. 
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3. OBJETIVO 

Estudar o perfil do polimorfismo da IL28B entre pacientes infectados 

pelo HTLV-1 e suas formas clínicas. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Avaliar o perfil de haplótipos do polimorfismo da IL28B e sua 

importância na apresentação clínicas dos portadores do HTLV-1; 

2)  Avaliação da carga proviral do HTLV-1 e sua correlação com o perfil 

do polimorfismo IL28B; 

3) Distribuição do polimorfismo da IL-28B nos pacientes coinfectados 

com HCV e HTLV-1. 
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4. MÉTODOS 

4.1  LOCAL DE ESTUDO 

Serviço de Ambulatório de HTLV e de Hepatologia do Instituto de 

Infectologia “Emílio Ribas”, em São Paulo. 

4.2  POPULAÇÃO ALVO 

Um total de 450 indivíduos com teste de PCR confirmatório para HTLV-

1, que estão em acompanhamento no ambulatório de HTLV, desses 117 

indivíduos infectados pelo HTLV-1 foram selecionados consecutivamente 

durante suas consulta laboratoriais, além de 24 coinfectados pelo HTLV- 1 e 

HCV, que foram convidados a participar e aceitaram, compondo assim um total 

de 141 indivíduos. Para compor a população de monoinfectados por HCV, 

recrutamos 47 indivíduos consecutivamente durante sua consulta ambulatorial 

de rotina no ambulatório de Hepatologia. Deste modo, compondo uma 

população total de 188 indivíduos neste estudo e o recrutamento foi realizado 

no período de maio de 2011 a maio de 2012. 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Somente indivíduos adultos com idade superior a 18 anos, que 

possuam PCR positivo para HCV e HTLV- 1 que estejam em acompanhamento 

regular no ambulatório do Instituto de Infectologia “Emilio Ribas” (IIER).   
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4.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: 

Pacientes portadores de HCV e/ou HTLV-1, que possuam outras 

coinfecções virais (HIV, HBV), e aqueles que apresentarem dados incompletos 

ou que sejam incapazes de responder ao questionário. 

4.5 GRUPOS ESTUDADOS 

Um total de 188 pacientes que preencheram os critérios de inclusão 

durante o período de coleta foram analisados, e ficaram classificados da 

seguinte forma: 

Grupo 1: 117 indivíduos infectados pelo HTLV-1 

Grupo 2: 47pacientes monoinfectados pelo HCV crônicos 

Grupo 3: 24 coinfectados pelo HTLV- 1 e HCV. 

4.6  ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO 

Rotineiramente, os testes sorológicos foram realizados no laboratório 

clínico no Instituto de Infectologia Emilio Ribas, no setor de imunologia, onde 

são realizados o teste de GOLD ELISA HTLV-1/2® (Teste imunoenzimático) e 

o teste de para Western Blot (WB) MP Diagnostics (MPD) HTLC Blot 2.4®, 

conforme as instruções dos respectivos fabricantes, para triagem de HTLV. As 

amostras, após a confirmação por WB são encaminhadas e processadas no 

LIM-56 no Instituto de Medicina Tropical, onde a reação da cadeia de 

polimerase qualitativo é realizada e seu produto amplificado utilizado para o 

estudo do  polimorfismo de comprimento de fragmento de restrição (RFLP), 

para a  tipagem viral (HTLV-1 ou HTLV-2).  

Seguindo as normas do Ministério da Saúde no país, os pacientes com 

suspeita de infecção por HCV, realizam teste de quimioluminescência no 

laboratório clínico no Instituo de Infectologia Emilio Ribas, no setor de 
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imunologia, utilizando o teste ADVIA Centaur® (Siemens®), seguindo as 

instruções do fabricante. Após estas etapas de confirmação do diagnóstico, o 

paciente se torna elegível ao estudo, seguindo ainda os critérios descritos 

anteriormente de inclusão e exclusão. 

4.6.1 Coleta e preparo das amostras: 

As amostras de sangue dos pacientes foram colhidas por punção 

venosa e as identificações realizadas com auxilio de um agente de saúde, 

colocando-se o nome e o número conforme o prontuário médico em um tubo 

contendo EDTA K3 (0,054 ml/tubo), com aproximadamente 10 ml de sangue 

venoso periférico. Os tubos foram centrifugados a 2500 RPM por 15 minutos. 

Armazenamos as alíquotas do plasma e soro –80ºC para o processamento 

posterior da triagem sorológica e testes confirmatórios. Obtivemos as células 

mononucleares pela separação do gradiente de concentração de Ficoll-

Hypaque (Sigma Chemicals, St Louis, MO) e ficaram estocadas à –80º C para 

a realização de testes moleculares. 

4.6.2 Extração de DNA 

 As amostras de células mononucleares obtidas foram submetidas a 

um processo de extração de DNA pelo kit comercialmente disponível 

(ILLUSTRA Blood Genomic Prep Mim Spin Kit, GE Healthcare, Life Sciences, 

EUA), de acordo com as instruções do fabricante. O DNA genômico foi 

armazenado em freezer –80ºC. 

 

4.6.3 Carga Proviral para HTLV-1 

A carga proviral de HTLV-1 foi quantificada utilizando a técnica de PCR 

em tempo real, usando primers e sondas do gene da pol do vírus HTLV-1 que 

são os seguintes: SK110 (5'-CCCTACAATCCAACCAGCTCAG-3',  nucleotídeo 

4758-4779 do HTLV-1, e SK111 (5'-GTGGTGAAGCTGCCATCGGGTTTT-3', 
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nucleotídeo 4943-4920 do HTLV-1). Utilizamos sonda TaqMan interna para 

HTLV-1 (5'-CTTTACTGACAAACCCGACCTACCCATGGA-3') . Os fluorômetros 

utilizados para marcação da sonda foram: na porção 5’ FAM( 6-

carboxifluoresceina) como repórter, e na porção 3’ TAMRA (6-carboxi-

tetrametil-rodamina). 

O DNA da albumina humana foi utilizado como controle nesta reação 

em todas as amostras. Utilizamos como referência endógena para normalizar a 

variação entre as diferenças na contagem de células mononucleares e durante 

a extração do DNA da amostra. Para esta quantificação utilizamos os primers 

Alb-S (5'-GCTGTCATCTCTTGTGGGCTGT-3') e Alb-AS (5'-

AAACTCATGGGAGCTGCTGGTT-3') e a sonda de albumina Taq Man(5'-

FAMCCTGTCATGCCCACACAAATCTCTCCTAMRA-3'), os fluorômeros 

utilizados para marcação da sonda foram: na porção 5’ FAM como repórter, e 

na porção 3’ TAMRA (38-39). Para um volume final da reação de 25-μl , foi 

utilizado um Mix de PCR para HTLV-1 ou  DNA para albumina consistindo em  

5μl DNA extraído, primers SK110 e SK11 ou Alb-S e Alb-AS (10nM de cada), 

10 nM  sonda para HTLV-1 ou albumina TaqMan probe, TaqMan® Universal 

Master Mix II (Applied Biosystems®, Foster City, CA, USA). Para ambos HTLV-

1 e DNA para albumina a amplificação foi realizada da seguinte forma: após um 

ciclo de 50ºC por 2 min e um ciclo de 95ºC por 10 minutos. Temos um segundo 

bloco de amplificação consistindo de 45 ciclos de repetição da seguinte forma: 

15’ s a 95ºCe 1 min a 60ºC. Para isto utilizamos o equipamento ABI 7300 Fast 

Real-Time PCR System (Applied Biosystems®, Foster City, CA, EUA).  

Este protocolo possui um limite de detecção de 200 cópias de provírus 

em 104 células mononucleares, o número final de cópias foi estimado pela 

interpolarização de um plasmídeo, utilizando uma curva de regressão, 

normalizado com a quantidade de cópias de albumina presente na amostra, a 

qual foi quantificada em paralelo. Todas as amostras foram quantificadas em 

duplicata. Os resultados foram expressos como quantidade de cópias de 

HTLV-1 DNA/104 PBMCs (38-39). 
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4.6.4 Análise da Região rs12979860 e rs8099917 do Gene da IL28B 

Para analisarmos as regiões do gene IL28B rs12979860 e rs8099917 

utilizamos o kit comercial 40X SNP Genotyping Assays StepOnePlus Real-time 

PCR System® (Applied Biosystems, Foster City,USA) pelo sistema  TaqMan 

SNP Genotyping Assay, e o  TaqMan Universal PCR Master Mix® (Applied 

Biosystems, Foster City, CA) desenvolvido pela  Applied Biosystems. (40). 

Todas as amostras foram analisadas em duplicatas, inclusive os controles 

positivos com todas as suas variações nas regiões dos SNPs estudados, e os 

controles negativos.  

4.6.5 Controle de Qualidade dos Dados 

A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador principal com auxílio 

dos residentes e médicos dos respectivos ambulatórios do IIER-SP. A entrada 

dos dados foi realizada por duas pessoas do setor administrativo do laboratório 

de pesquisa, e posteriormente esses dados foram conferidos pelo pesquisador 

principal. Os resultados são tabulados em  planilhas elaboradas no Microsoft 

Excel (Microsoft Corporation, Seattle, WA, USA) e os dados coletados 

exportados para o programa estatístico SPSS versão 19.0 (IBM). 

4.6.6 Análise Estatística 

Os dados foram tratados por meio de estatística descritiva, com 

cálculos de percentuais, frequências. Na comparação de doentes com 

HAM/TSP e assintomáticos será utilizado o teste t se tiver distribuição normal, 

e os que não foram normais utilizamos a prova U de Man-Whitney para a 

comparação e o p de Spearman com o propósito de descobrir o relacionamento 

entre as variáveis. Os gráficos foram confeccionados no software GraphPad 

Software 5.0 (La Jolla, CA, EUA), utilizando o teste de Anova para comparar os 

grupos. Utilizamos análise logística bivariada para identificar possíveis 

associações com a HAM/TSP. Variáveis associadas com um valor de 

significância de p<0,20 com o desfecho (HAM/TSP) a análise bivariada foi 
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incluída no modelo multivariado de regressão logística, para realizar estes 

testes utilizamos o software STATA 11 (StataCorp. 2009. Stata: Release11. 

Statistical Software. College Station, TX: StataCorp LP, TX, EUA). 

4.6.7 Considerações Éticas 

Este trabalho foi aprovado pelos Comitês de Ética do Instituto de 

Medicina Tropical de São Paulo nº 2012/133 (anexo C), e do Instituto de 

Infectologia “Emilio Ribas” nº 13/2011 (anexo D) e na Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo nº 356/12 (anexo E), somente os pacientes, que 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, fizeram parte desta 

pesquisa.  
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5. RESULTADOS 

Seguindo a divisão dos grupos, as análises foram realizadas em três 

momentos diferentes, primeiramente, analisamos todos os pacientes infectados 

por HTLV-1, incluindo os coinfectados por HCV, onde comparamos os 

indivíduos com HAM/TSP e os assintomáticos. Foram estudados 60 indivíduos 

assintomáticos e 84 indivíduos com HAM/TSP. A média da idade foi de 52 

anos, sendo 66,66% do sexo feminino (Tabela 1). A distribuição alélica da 

IL28B no SNP rs12979860 em assintomáticos portadores de HTLV-1 foi: CC (n 

= 31; 21,5%), CT (n = 107; 74,3%) e TT (n = 6, 4,2%), (Tabela 1). A mediana 

da carga proviral de HTLV-1 (PVL) para assintomáticos com HTLV-1, foi de 36 

cópias, enquanto que em pacientes com HAM / TSP foi de 236 copias/104 

PBMC (p = 0,009) (Gráfico 1). O genótipo da IL28B CT no SNP rs12979860, o 

mais frequente em indivíduos com HAM/TSP do que em portadores 

assintomáticos (p = 0,42) (Gráfico 2a). 
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Tabela 1. Características dos 144 indivíduos infectados por HTLV-1  

Variáveis Categoria N % 

Gênero Masculino 48 33.3 

 Feminino 96 66.7 

Idade (anos) ≤ 30 5 3.5 

 31 – 40 28 19.4 

 41 – 50 27 18.8 

 > 50 84 58.3 

Status Clínico HAM/TSP 84 58.3 

 Assintomáticos 60 41.7 

Polimorfismo IL28B 

SNP rs12979860 

 

CC 

 

31 

 

21.5 

 CT 107 74.3 

 TT 6 4.2 

SNP rs8099917 TT 88 61.1 

 GT 38 26.4 

 GG 18 12.5 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único 
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Gráfico 1.Carga proviral de HTLV-1 em indivíduos assintomáticos e com 

HAM/TSP 
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A distribuição alélica da IL28B para o SNP rs8099917 em portadores 

assintomáticos de HTLV-1 mostrou TT (n = 88; 61,1%), GT (n = 38; 26,4%) e 

GG (n = 18, 12,5%) (Tabela 1), sendo que o alelo TT foi mais frequente em 

indivíduos com HAM/TSP que em assintomáticos, porém não foi 

estatisticamente significatante (p = 0,4633) (Gráfico 2b).  

Gráfico 2.Associação da carga proviral de HTLV-1 ao perfil do polimorfismo da 

IL28B, SNP rs12979860 (a) e SNP rs8099917 (b)
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A análise bivariada revelou que a carga proviral foi significativamente 

associada à HAM/ TSP (p <0,01), bem como o polimorfismo SNP rs8099917 ao 

genótipo GG (p = 0,02) (Tabela 2). 

Tabela 2. Análises bivariadas do polimorfismo da IL28B em pacientes 

infectados pelo HTLV-1 (assintomáticos VS HAM/TSP) 

Variáveis Total 
N(%) 

Assintomáticos 
(%) 

HAM/TSP 
N(%) 

OR (95%CI) Valor 
de P 

Gênero      
Masculino 48 (33.3) 20 (33.3) 28 (33.3) 0.81  

(0.37-1.75) 
0.90 

Feminino 96 (66.7) 40 (66.7) 56 (66.7) 1 - 
Idade (anos)      
Idade> 50 anos 84 (58.3) 31 (51.7) 53 (63.1) 1.74  

(0.89-3.39) 
0.10 

Idade ≤ 50 anos 60 (41.7) 29 (48.3) 31 (36.9) 1 -  
Carga proviral de 
HTLV-1  

     

<200 81 (56.2) 45 (75.0) 36 (42.9) 1 - 
≥200 63 (43.8) 15 (25.0) 48 (57.1) 4.26  

(2.07-8.79) 
0.001 

SNP rs12979860      
CC 31 (21.5) 16 (26.6) 15 (17.9) 1 - 
CT 107 

(74.3) 
40 (66.7) 67 (79.7) 1.78  

(0.79-4.00) 
0.16 

TT 6 (4.2) 4 (6.7) 2 (2.4) 0.53  
(0.08-3.35) 

0.50 

SNP rs8099917      
TT 88 (61.1) 40 (66.7) 48 (57.1) 1 - 
GT 38 (26.4) 18 (30.0) 20 (23.8) 0.93  

(0.43-1.98) 
0.84 

GG 18 (12.5) 2 (3.3) 16 (19.1) 6.66 
(1.44 -30.74) 

0.02 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único 

 

Um modelo de análise multivariada, incluindo sexo, idade, ecarga 

proviral de HTLV-1, mostrou que o polimorfismo IL28B SNP rs12979860 não foi 

associado à HAM/TSP. Em contraste, o SNP rs8099917 no alelo GG foi 

associado à HAM/TSP (OR = 6,25; IC95% = 1,22-32,00). Neste modelo, a 

idade também foi significativamente associada com o resultado quando incluído 

como uma variável contínua. (Tabela 3). 
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Tabela 3. Análise Multivariada do polimorfismo da IL28B em pacientes 

portadores de HTLV-1 

Variáveis OR (95% CI) Valor de P 

Idade (continua) 1.03  

(1.00-1.06) 

0.04 

Gênero 0.94  

(0.41-2.16) 

0.89 

Carga proviral de HTLV-1    

<200 1 - 

≥200 4.62 

(2.06 – 10.34) 

0.001 

SNP rs12979860   

TT 0.16  

(0.02 – 1.40) 

0.10 

CT 1.52  

(0.61 – 3.78) 

0.36 

CC 1 - 

 

SNP rs8099917 

  

GG 6.25  

(1.22 – 32.00) 

0.03 

GT 1.13  

(0.48 – 2.68) 

0.78 

TT 1 - 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único 

 

Analisamos os monoinfectados por HTLV-1 separadamente, onde 

observamos um total de 117 de indivíduos monoinfectados por HTLV-1 foram 

estudados, é na sua maioria do sexo feminino (71%), com idade superior a 50 

anos (74%), 58% assintomáticos. Quanto ao perfil da IL28B, foi notado que o 
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para o SNP rs12979860, 74% apresentaram genótipo CT, e no rs8099917, 

58% genótipo TT (tabela 4). 

Tabela 4. Características dos pacientes monoinfectados pelo HTLV-1. 

Variáveis N(%) 

Gênero  

Masculino 33 (28.21) 

Feminino 84 (71.29) 

Idade (Anos)  

31 – 40 34 (18.18) 

41 – 50 32 (16.58) 

> 50 122 (74.36) 

Status clínico  

Assintomático 68 (58.12) 

HAM/TSP 49 (41.88) 

SNP rs12979860  

CC 25 (21.37) 

CT 87 (74.36) 

TT 5 (4.27) 

SNP rs8099917  

TT 68 (58.12) 

GT 31 (26.50) 

GG 18 (15.38) 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único 

 

No grupo monoinfectados por HTLV-1, relacionamos ainda o status 

clinico com a carga proviral e o perfil da IL28B nos SNPs rs12979860 e 

rs8099917. Foi observada uma correlação entre a carga proviral superior a 200 

cópias (p = 0,001) e a HAM/TSP (OR = 3,95 (1,78 – 8,77)). Na análise do perfil 

da IL28B, observamos uma associação entre o SNP rs8099917 no alelo GG (p 

= 0.013) e a HAM/TSP (OR=7,11(1,51 – 33,34)) (tabela 5). 
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Tabela 5. Análise Univariada do perfil do polimorfismo da IL28B em indivíduos 

monoinfectados por HTLV-1 

Variáveis Total AssintomáticoN 

(%) 

HAM/TSP 

N(%) 

OR (95%CI) Valor 

de P 

Gênero      

Masculino 33 14 (42,42) 19 (57,58) 0,96 (0,42 – 

2,19) 

0,94 

Feminino 84 35 (41,67) 49 (58,33) 1  

Idade (Anos)      

> 50 anos 70 23 (32,86) 21 (44,68) 2,53 (1,18 – 

5,41) 

0,017 

 ≤ 50 anos 47 26 (55,32) 21 (44,68) 1  

Carga Proviral de 

HTLV-1 

     

<200 64 36 (56,25) 28 (43,75) 1 0,001 

≥200 53 13 (24,53) 40 (75,47) 3,95 (1,78 – 

8,77) 

 

SNP rs12979860      

CC 25 12 (48) 13 (52) 1  

CT 87 33 (37,93) 54 (67,02) 1,51 (0,61 -

3,70) 

0,36 

TT 4 4 (80) 1 (20) 0,23 (0,22 -

2,36) 

0,21 

SNP rs8099917      

TT 68 32 (47,06) 36 (52,94) - - 

GT 31 15 (48,39) 16 (51,61) 0,94 (0,40 – 

2,21) 

0,90 

GG 18 2 (11,11) 16 (88,89) 7,11 (1,51 – 

33,34) 

0,013 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único 

 

No grupo de coinfectados (HCV/HTLV-1), observamos que 54% dos 

indivíduos eram do sexo masculino, 79% com idade superior a 50 anos, e 

assintomáticos (58%), o alelo mais frequente encontrado nesse grupo  no SNP 
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rs12979860 foi o CT (75%) e  no rs8099917 o TT (71%) (tabela 6). Esses 

dados corroboram com os dados encontrados nos indivíduos monoinfectados 

por HTLV-1, porém devido ao tamanho da amostra, esses resultados devem 

ser vistos com cautela. 

Tabela 6. Características dos coinfectados (HCV/HTLV-1) 

Variáveis N(%) 

Genero  

Masculino 13 (54.17) 

Feminino 11 (45.83) 

Idade (Anos)  

31 – 40 2  (8.33) 

41 – 50 3 (12.50) 

> 50 19 (79.17) 

Status Clinico  

Assintomático 14 (58.33) 

HAM/TSP 10 (41.67) 

SNP rs12979860  

CC 5  (20.83) 

CT 18 (75) 

TT 1 (4.17) 

SNP rs8099917  

TT 17 (70.83) 

GT 7 (29.17) 

GG - 

SNP: Polimorfismo de nucleotideo único 

 

 

A análise Univariada do grupo de coinfectados por HCV/HTVL-1, não 

demonstrou nenhuma associação entre a carga proviral de HTLV-1 (p = 0,72), 

o SNP rs12979860 (p = 0,47) e o rs8099917 (p = 0,93) (tabela 7). 



25 
 

Tabela 7. Análise univariada do perfil do polimorfismo da IL28B em indivíduos 

coinfectados por HCV/HTLV-1 associados à HAM/TSP 

Variáveis Total Assintomáticos 

N(%) 

HAM/TSP 

N(%) 

OR (95%CI) Valor 

de P 

Gênero      

Masculino 13 5 (38,46) 8 (61,54) 1,33(0,26 – 

6,80) 

0,35 

Feminino 11 5 (45,45) 6 (54,55) 1  

Idade (Anos)      

> 50 anos 5 1 (20) 4 (80) 0,27 (0,02 – 

2,96) 

0,28 

 ≤ 50 anos 19 9 (47,37) 10 (52,63) 1  

Carga Proviral de 

HTLV-1  

     

<200 15 8 (53,33) 7 (46,67) 1  

≥200 9 2 (22,22) 7 (77,78) 1,37 (0,22- 8,29) 0,72 

SNP rs12979860      

CC 5 3 (60) 2(40) 1  

CT 18 7 (38,89) 11 (61,11) 2,35 (0,31 – 

17,85) 

0,47 

TT 1 1(100) - - - 

 

SNP rs8099917 

     

TT 17 7 (41,18) 10 (58,82) 1  

GT 7 3 (42,86) 4 (57,14) 0,93 (0,15 – 

5,54) 

0.93 

GG - - - - - 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único 
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Com a finalidade de responder a possível interação entre HCV/HTLV-1 e 

IL28B, foi estudado um subgrupo de 47 pacientes infectados somente pelo 

HCV. A Tabela 8 mostra que entre esses indivíduos, 57% eram mulheres e 

72% mais que 50 anos de idade. Os SNPs mais frequentes foram no 

rs12979860, 46% foram CT, 38% CC e 15% TT, e no rs8099917, os genótipos 

TT e GT foram encontrados em 49% cada, apenas uma pessoa apresentou 

perfil GG (Tabela7). Portanto, não observamos diferença entre a distribuição no 

rs12979860 nos pacientes com HCV comparados aos grupos com HTLV-1 e 

coinfectados (HCV/HTLV-1). Por outro lado, o genótipo TT foi predominante no 

snp rs8099917, entre os pacientes com HCV (70% vs 49%, p=0,8). 

 

Tabela 8. Características dos indivíduos com Hepatite C crônica 

Variáveis N(%) 

Gênero  

Masculino 20(42.55) 

Feminino 27(57.45) 

Idade (Anos)  

31 – 40 6   (13.95) 

41 – 50 6   (13.95) 

> 50 31 (72.09) 

SNP rs12979860  

CC 18 (38.30) 

CT 22 (46.61) 

TT 7  (14.89) 

SNP rs8099917  

TT 23 (48.94) 

GT 23 (48.94) 

GG 1   ( 2.13) 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único 
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A tabela 9 mostra o perfil da IL28B (SNP rs12979860 e rs8099917), 

entre os coinfectados (HCV/HTLV-1) e o grupo monoinfectados por HCV. Nesta 

análise não observamos associação entre os SNP e a coinfecção. 

 

Tabela 9. 

Variáveis Total HCV/HTLV-1 

N(%) 

HCV N(%) OR (95%CI) Valor 

de P 

SNP rs12979860      

CC  5 (20.83) 18 (38.30) 1 - 

CT  18 (75) 22 (46.61) 0,34 (0,09 -

1,24) 

0,07 

TT  1 (4.17) 7 (2.13) 1,94 (0,16 – 

52,39) 

1,00 

SNP rs8099917      

TT  17 (70.83) 23 (48.94) 1 - 

GT  7 (29.17) 23 (48.94) 2,43 (0,7 – 

7,99) 

0,10 

GG  - 1 (2.13) - - 

SNP: Polimorfismo de nucleotídeo único 
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6. DISCUSSÃO 

A neuropatologia da HAM/TSP fornece evidências de que mecanismos 

imunes mediados desempenham um papel importante na patogênese da 

doença(40). Estudos anteriores comparam respostas celulares e respostas 

imunes humoral em pacientes com HAM/TSP, em assintomáticos, e em 

controles soronegativos para HTLV-1, mostrando que o vírus infecta uma 

variedade de células linfotrópicas, induzindo doença neurológica progressiva 

ou linfomas de células T em alguns portadores(41-42). 

Analisamos de duas formas o grupo de infectados por HTLV-1, a 

primeira observou apenas os indivíduos monoinfectados, e na outra análise 

incluímos os coinfectados por HCV, que foi escolhido devido ao fato de 

compartilhar as mesmas vias de transmissão do HTLV-1, incluindo parenteral, 

sexual e vertical, porém essas vias de infectividade se diferenciam entre 

eles(35). Analisamos o desfecho dos casos em relação à presença ou não de 

HAM/TSP. 

O principal achado deste estudo foi à associação independente de 

polimorfismos da IL28B no SNP rs8099917 (GG) com o desenvolvimento de 

HAM/TSP, quando comparados com portadores assintomáticos do HTLV-1. O 

polimorfismo SNP rs12979860 implica uma resposta virológica sustentada para 

a infecção pelo HCV em pacientes tratados com interferon alfa peguilado e 

ribavirina(43). Entretanto, esses achados não foram observados em outras 

infecções, tais como infecções por HBV e HIV (44), assim como não 

demostramos em relação ao HTLV-1, com exceção em pacientes com infecção 

aguda pelo HIV, a resposta ao antiretoviral foi relacionada ao SNP 

rs12979860(45). 

Vale ressaltar que a reposta imune parece ser um fator crucial na 

patogênese da HAM/TSP. Por exemplo, estudo anterior realizado pelo nosso 

grupo, mostrou que os pacientes com HAM/TSP apresentaram maiores níveis 

de IFN-gama em comparação com pacientes assintomáticos(46). Além disso, o 

perfil do polimorfismo no SNP rs12979860 induz a produção de IFN-lamba 3, e 
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uma resposta imune a infecção por HTLV-1 , levando a um dano neuronal na 

medula espinhal (36, 41). 

Outras características genéticas, como alguns haplótipos de HLA, 

foram descritas como envolvidas na patogênese da HAM / TSP (29) ou fatores 

pró-inflamatórios(30). Neste sentido, os polimorfismos na IL28B são 

influenciados pela ascendência genética. Da mesma forma, entre os pacientes 

crônicos do HCV, aqueles que carregavam o alelo G no rs8099917 tiveram 

menor expressão de RNA mensageiro de IL28B nas células PBMC (11). Como 

foi relatado recentemente genes estimulados por interferon, provavelmente 

regulam a expressão de citocinas, e essa regulação pode ser diferente no 

tecido infectado e ainda entre os tipos de células dentro do fígado e da medula 

espinal (31).Sabe-se que a IL28B atenua a produção da IL-13; e é também 

possível que a citocina produzida em pessoas com o alelo de proteção diminua 

a expressão desta, levando a um efeito semelhante ao protetor e menores 

interações entre inibitórios KIR e HLA-C (32). Assim, a IL28B e outros três 

interferons tais como IL28A ou IL-29 ativam a cascata antiviral via JAK-STAT 

que é semelhante e provavelmente sinérgica aos interferons do tipo 1 (como o 

interferon alfa), embora utilize distintos receptores, contribuindo para imune 

patogênese da HAM/TSP. 

Neste sentido, Treviño et al., avaliaram um total de 41 indivíduos 

espanhóis portadores de HTLV-1, sendo 29 assintomáticos e 12 com 

HAM/TSP. Desses, 56% eram mulheres, e a média de idade foi de 46 anos, 

78% tinham origem latina americana. Em relação à carga proviral, demonstrou 

que a média para indivíduos sintomáticos foi de 637 cópias/104PBMC, e os 

assintomáticos apresentaram uma média de 60 cópias/104 PBMC. Em relação 

ao perfil do polimorfismo da IL28B, o autor só estudou o SNP rs122979860, 

obtendo a seguinte distribuição alélica: CC (n=22, 54%), CT (n=16, 39%) e TT 

(n=3, 7%) (16), o que difere consideravelmente da nossa população onde a 

maior distribuição alélica observada no grupo de monoinfectados por HTLV-1 

no SNP rs12979860 foi de CT (74%).Nesse estudo, apesar da elevada carga 

proviral entre pacientes com HAM/TSP, não foi observada nenhuma 

associação entre a HAM/TSP e IL28B, apesar da carga proviral ter sido 

associada a HAM/TSP (p=0.001), o que mais uma vez diferiu dos nossos 

file:///D:/Doutorado/Relatorio%20CNPq%20Mestrado/Relatorio%20CNPq%20_%20TatianeAssonedosSantos_abril2013.docx%23_ENREF_29
file:///D:/Doutorado/Relatorio%20CNPq%20Mestrado/Relatorio%20CNPq%20_%20TatianeAssonedosSantos_abril2013.docx%23_ENREF_30
file:///D:/Doutorado/Relatorio%20CNPq%20Mestrado/Relatorio%20CNPq%20_%20TatianeAssonedosSantos_abril2013.docx%23_ENREF_11
file:///D:/Doutorado/Relatorio%20CNPq%20Mestrado/Relatorio%20CNPq%20_%20TatianeAssonedosSantos_abril2013.docx%23_ENREF_31
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achados, quando correlacionamos ao SNP rs12979860 isso não se manteve 

significativo (p=0.4633), este fato poderia ter ocorrido devido ao número 

limitado da amostra estudada (n=12). 

Corroborando com nossos dados, Sanabani et al. 2012, realizou um 

estudo em um grupo de 112 infectados por HTLV-1, com média de idade de 55 

anos, sendo 63% mulheres, onde 81 (72.3%) eram assintomáticos, 24 (21.4%) 

HAM/TSP e 7 (6.3%) com ATL. Ele observou que a média da carga proviral nos 

indivíduos assintomáticos e com HAM/TSP foi de 60 cópias/1000 PBMC e nos 

indivíduos com ATL foi de 272 cópias/1000 PBMC (p<0.001). Em relação a 

frequência alélica no SNP rs12979860, observaram que 45% apresentavam 

genótipo CC, 48% CT e 7% TT. A carga proviral  e o perfil do polimorfismo da 

IL28B no SNP12979860, não houve correlação entre elas (p=0.7)(47), como 

observado em outras populações virais(48),onde não foi encontrado correlação 

entre a regulação da carga proviral de HTLV-1 e o polimorfismo da IL28B (47).  

No grupo de coinfectados com HCV e HTLV-1, o perfil do polimorfismo 

mais frequente encontrado nesse grupo foi para o SNP rs12979860 foi CT 

(75%) e para o rs8099917 TT (71%) (tabela 2), esses dados corroboram com 

os dados encontrados nos indivíduos monoinfectados por HTLV-1. Kamihira et. 

al, realizaram um estudo na cidade de Nagasaki, Japão, com o objetivo de 

verificar a correlação entre o perfil rs8099917 e a coinfecção HCV/HTLV-1, em 

340 indivíduos, subdivididos em 59 indivíduos sadios, 73 portadores de HTLV-1 

(sendo 47 com ATL, e 26 assintomáticos), 179 indivíduos monoinfectados por 

HCV e 29 coinfectados (HCV/HTLV-1). A distribuição alélica encontrada no 

grupo dos coinfectados (HCV/HTLV-1) foi de 76% que possuíam o genótipo TT 

(p=0.9)(17) o que se aproxima dos dados encontrados em nosso estudo. Vale 

ressaltar que os pacientes com HAM/TSP foram estudados pela primeira para 

esse SNP. 

Até o presente momento, não existem nenhum relato na literatura em 

relação ao perfil rs8099917 correlacionado com a HAM/TSP, sendo assim essa 

a primeira descrição. A análise univariada do grupo de coinfectados por 

HCV/HTLV-1, não demonstrou nenhuma associação entre a carga proviral de 

HTLV-1 (p = 0,72), e o perfil do polimorfismo da IL28B rs12979860 (p = 0,47) e 
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o rs8099917 (p = 0,93 ).Entretanto, Kamihiraet al. mostraram que o perfil 

rs8099917 não está associado a coinfecção entre HCV/HTLV-1 e nem a ATL, 

porém descreve que encontrou uma baixa expressão de RNA mensageiro de 

IL28B nos indivíduos com perfil TT. Esses dados indicam que existe algum 

mecanismo ainda não descrito que afete a resposta imune ao vírus, pois as 

maiores expressões de RNA mensageiro de IL28B estão presentes no grupo 

de monoinfectados por HTLV-1(17). A explicação seria que IFN-λ geralmente é 

supra regulado, através da ativação da via do NF-kappa Beta após a infecção 

viral. Por conseguinte, este aumento pode ser explicado em virtude de uma 

proteína viral do HTLV-1, que tem a capacidade de ativação do NF-kappa Beta, 

estar presente durante este processo de ativação. Além disso, é instrutivo que 

IFN-λ tem uma função potente para expandir células T regulatórias que dão 

origem a ATL(49) as quais são principalmente infectadas com HTLV-1, o que 

predispõe ao desenvolvimento de ATL. Não existe estudo sobre essa citocina e 

a patogênese da HAM/TSP(17). 

Uma limitação deste estudo se refere ao polimorfismo da IL28B, este é 

influenciado pela ascendência genética, dado o contexto histórico da 

colonização brasileira, a população exibe características genéticas únicas, 

apresentando fenótipos de populações africanas, europeia e ameríndia (12). 

Por exemplo, o alelo GG (SNP rs8099917) genótipo é mais frequente em 

asiáticos, africanos, enquanto o genótipo CC (SNP rs12979860) é mais 

frequente em populações europeias e ameríndias. Estudos brasileiros mostram 

que em média 60% dos pacientes monoinfectados por HCV apresentam perfil 

da IL28B no rs12979860 o genótipo CT e TT, o que corrobora com os dados 

encontrados em nosso estudo(50-52). Até o presente momento, não temos 

dados brasileiros sobre o perfil rs8099917, porém nossos achados são 

semelhantes por outros autores (12).  

Assim, pela primeira vez, foi observada associação do polimorfismo da 

IL28B no SNP rs8099917 ao desfecho clínico, tal como descrevemos. De fato, 

é importante salientarmos que a carga proviral de HTLV-1 em paciente com 

HAM/TSP, é de 3-4 vezes maior do que quando comparados com os 

portadores assintomáticos, o que pode estar relacionado com muitas das 

respostas imunológicas discutidas anteriormente(53). Outras características 
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genéticas, como alguns haplótipos HLA, têm sido descritos como envolvidos na 

patogênese da HAM/TSP (24), ou fatores pró-inflamatórios(54), que não foram 

estudadas e poderiam influenciar na patogênese da HAM/TSP. 
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7. CONCLUSÃO 

 

1. O perfil alélico da IL28B, foi mais prevalente no SNP rs12979860 

genótipo CT  no grupo de monoinfectados por HTLV-1, onde 67,2% 

pacientes com HAM/TSP e 37,93% assintomáticos.  

2. No SNP rs8099917 a maior prevalência observada foi  no genótipo 

TT, observada no grupo de monoinfectados por HTLV-1, onde 

88,89% pacientes com HAM/TSP e 11,11% assintomáticos. 

3. O polimorfismo da IL28B foi estatisticamente significante relacionado 

ao genótipo GG no SNP rs8099917; 

4. Apesar dos pacientes com genótipo mutante do SNP rs8099917. 

apresentarem maior carga proviral (maior 2,5 vezes), essa diferença 

não foi significativa. 
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ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Resolução nº 196/96 – Conselho Nacional de Saúde 

Protocolo nº.: 

 

O (a) Sr(a) foi selecionado(a) e está sendo CONVIDADO(A) para participar da 

pesquisa intitulada: Determinação do Perfil do Polimorfismo da IL28B em 

Indivíduos co-infectados com o vírus da Hepatite C crônica Genótipo 1 e 

pelo vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1 (HTLV-1 ), no  

ambulatório do “Instituto de Infectologia Emílio Ribas”. 

Esta pesquisa tem como objetivo: determinar o perfil do polimorfismo da IL28B 

de pessoas que tem o vírus HTLV- 1e/ ou o vírus da Hepatite C, com isso 

verificaremos como o vírus agem no organismo, e também como seria a 

resposta do organismo frente a infecção. Os resultados deste estudo irãonos 

ajudar a entender como esses vírus agem no organismo entre os pacientes de 

nosso país, visto que a maioria dos estudos sobre esse assunto foi realizada 

no exterior.  Nós teremos 3 grupos de pessoas que serão convidadas a 

participar da pesquisa: 

1º Grupo : Pacientes que estão sendo atendidos pelo ambulatório de HTLV 

(Dr. Augusto Penalva, as quartas-feiras) e possuem o vírus do HTLV-1. Nos 

pacientes que se encaixam neste grupo , realizaremos exame de sangue para 

avaliar se o Sr. (a) possui uma variação genética em uma proteína que pode 

demonstrar como será a reposta do vírus da HTLV-1 em relação ao 

desenvolvimento da TSP/HAM (doença que o vírus do HTLV-1 causa em 5% 

dos pacientes que tem esta infecção, levando a paralisia das pernas), e 

também analisaremos o seu prontuário médico, coletando informações sobre 

seus exames de sangue já realizados como : hemograma, glicemia, TGO, 

TGP. 

2º Grupo: Pacientes que estão sendo atendidos pelo ambulatório de 

Hepatologia (Dr. Fernando Vieira, segunda, terça e quartas- feiras) e possuem 

o vírus do  Hepatite C. Nos pacientes que se encaixam neste grupo,  
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realizaremos exame de sangue para avaliar se o Sr. (a) possui uma variação 

genética em uma proteína que pode demonstrar como será a reposta do vírus 

da Hepatite C ao tratamento, e também analisaremos o seu prontuário médico, 

coletando informações sobre seus exames de sangue já realizados como: 

hemograma, glicemia, TGO, TGP. 

3º Grupo: Pacientes que estão sendo atendidos pelo ambulatório pelo 

ambulatório de HTLV (Dr. Augusto Penalva, as quartas-feiras) e possuem o 

vírus do HTLV-1 e o vírus da Hepatite C. Nos pacientes que se encaixam 

neste grupo, realizaremos exame de sangue para avaliar se o Sr. (a) possui 

uma variação genética em uma proteína que pode demonstrar como será a 

reposta do vírus da Hepatite C ao tratamento, e  essa mesma proteína pode 

nos mostrar como será a reposta do vírus da HTLV-1 em relação ao 

desenvolvimento da TSP/HAM (doença que o vírus do HTLV-1 causa em 5% 

dos pacientes que tem esta infecção, levando a paralisia das pernas). 

Analisaremos o seu prontuário médico, coletando informações sobre seus 

exames de sangue já realizados como : hemograma, glicemia, TGO, TGP. 

Nós informaremos o Sr.(a) a qual grupo você pertence no momento da 

entrevista e vamos circular o grupo ao qual pertence, na sua cópia deste termo. 

A pesquisa terá duração de 2 anos, com o término previsto para março de 

2013.  

 

Aos pacientes do Grupo 1 , 2 e 3 realizamos uma coleta de sangue onde 

coletaremos  dez (10) ml de seu sangue para a realização de um exame que 

nos mostra quantos vírus HTLV- 1 e 2 tem no seu sangue. Caso seja preciso, 

você será chamado para nova coleta de sangue, igual à primeira, para que 

refaçamos o exame, você poderá sentir algum desconforto na hora da coleta 

do sangue, no local onde a agulha será colocada o Sr.(a) pode sentir dor, que 

logo desaparecerá; poderá surgir neste local uma área vermelha ou até mesmo 

roxa, que também desaparecerá depois de algum tempo, desmaio, ou em 

casos extremos pode ocorrer uma infecção na sua veia, que será tratada. Este 

sangue será coletado por uma equipe especializada que trabalha no 

Laboratório do “Instituto de Infectologia Emilio Ribas”, e utilizaremos todas as 
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técnicas para evitar todos os desconfortos mencionados acima.  A amostra de 

sangue obtida será estocada em freezer -20 C até a realização dos exames, e 

será descartada após o término da pesquisa. Caso o paciente recuse/desista 

de participar do estudo, as amostras serão descartadas. 

 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a 

serem realizadas sob a forma de questionário, onde perguntaremos sobre sua 

vida pessoal, por exemplo: seu estado civil, seu salário, seu comportamento 

em relação ao uso de drogas, sua vida sexual. A entrevista será respondida em 

questionário– que será guardado por cinco (05) anos e será destruídoapós 

esse período. 

 

Suas respostas ao questionário serão tratadas de forma anônima e 

confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em 

qualquer fase do estudo. Quando for necessário exemplificar determinada 

situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome será 

substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas 

NESTA pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas 

científicas.  

 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-

se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa ou desistência não trará nenhum prejuízo em sua 

relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados, 

como também na que trabalha.  

 

Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não 

haverá nenhum benefício à sua participação, a não ser de aumentar o 

conhecimento científico para compreender a infecção pelo vírus da Hepatite C 

e o vírus HTLV- 1.  

 

Caso tenha alguma dúvida em relação a questões éticas da pesquisa o Sr(a) 

pode entrar e contato com o Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto do Instituto 
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de Infectologia Emilio Ribas pelo telefone (11)3896-1406 ou pelo e-mail: 

comitedeetica-iier@ig.com.br . 

 

OSr(a) receberá uma cópia deste termo, caso tenha qualquer dúvida sobre a 

pesquisa pode entrar em contato com Tatiane Assone ou Dr. Jorge Casseb 

pelo telefone (11) 3066-7194 ou pelo e-mail (tatianeassone@usp.br ou 

jorge_casseb@yahoo.com.br),  podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e 

sua participação, agora ou a qualquer momento. Desde já agradecemos!  

 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO. 

 

 

Nome e assinatura do paciente 

Data: ___/___/_____ 

 

 

Etiqueta do Paciente : 

 

 

 

Nome e assinatura de quem obteve o 

TCLE  

DATA 

 

 

mailto:comitedeetica-iier@ig.com.br
mailto:tatianeassone@usp.br
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ANEXO B 

 

Laboratório de Dermatologia e Imunodeficiências - LIM-56 

Av. Dr. Eneas 500, 3º andar– Tel.: (11) 3061-7499 / 7457 Fax.: 

(11) 3081-7190 

 

Questionário Sócio Demográfico 

A- Dados Pessoais 

1-Identificação:__________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

Bairro:__________________________ Cidade:________________________ 

CEP:___________Telefone: (   ) ______-________ ou (   ) ______-________ 

e-mail.: ________________________________________________________ 

2-Data da entrevista: _____/_____/_____       

3-Data de Nascimento:______/_____/____       

4-Escolaridade: 

1-nenhuma.       2-de 1a a 4a série.          3-de 5a a 8a série.     

 4-2o grau.          5-superior.                     6-não respondeu. 

5-Renda familiar em salários mínimos: 

1-< 2.                            2-de 2 a 4.                3-de 5 a 10.       

4-maior que 10.          5-não sabe.                6-não respondeu. 

6-Situação marital: 

1-casado/amigado2-solteiro3-separado    4-viúvo    5-não respondeu 

7-Raça/cor (auto-referida) que você se considera : 

1-branca2-negra3-amarela    4-parda    5-indígena   6-não respondeu 
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B- Dados comportamentais 

 

1. Ingere Bebida Alcólica? 

Sim  2- Não  3- Eventualmente 

2. Fuma? 

Sim  2- Não  3- Ex-fumante 

3-Idade da 1a relação sexual: (          ) 

4-Relação sexual nos últimos 12 meses: 

1-não teve2-só com mulheres      3-com homens e mulheres 

4-só com homens      5-não respondeu. 

5-Usa preservativo com parceira (o) eventual: 

1-não tem parceira (o) eventual     2-sempre     3-às vezes usa  

 4-nunca usa              5-não respondeu 

6 -Usa preservativo com parceira (o) fixa (o): 

1-não tem parceira fixa (o).        2-sempre.         3-às vezes usa.  

 4-nunca usa.            5-não respondeu. 

7- Número de parceiros (as),com quem teve relações sexuais nos últimos 

12 meses: 

1-nenhuma.                 2-só uma.                      3- duas a quatro.   

4- cinco a dez.          5-mais de dez.               6-não responde. 

8- Já usou ou usa algumas das drogas abaixo: 

1-maconha.         2-cocaína.         3-craque.                              4-LSD.    

 5-ectasy.            6-cola                 7-mais de uma anterior.       8-nenhuma. 

9-Compartilha ou já compartilhou agulhas e/ou sergingas? 
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1 . Sim   2.Não 

10- Já fez transfusão de sangue? 

1 . Sim   2.Não 

11-Tomou vacina de revólver (que eram administradas na escola)? 

1 . Sim   2.Não 

12- Compartilha ou já Compartilhou algum desses objetos pessoais: 

- Escova de Dentes: 1 . Sim   2.Não 

- Objetos de Manicure (lixas, alicates, esmaltes, etc.) : 1 . Sim   2.Não 

-Lâmina de Barbear: 1 . Sim   2.Não 

13- Realizou alguma cirurgia? 

1 . Sim   2.Não 

14-Já sofreu acidente com material Perfurocortante? 

1 . Sim   2.Não 

15-Fez tatuagem? 

1 . Sim   2.Não 

17-Foi amamentado ao nascer? 

. Sim  Tempo___________ 2.Não 

15-Exames laboratoriais 

RESULTADO HCV:__________ DATA DO TESTE HCV:____/_____/____ 

RESULTADO HTLV:_________DATA DO TESTE HTLV:____/_____/____ 

RESULTADO HIV:__________DATA DO TESTE HIV:____/_____/____ 

16-Forma de contaminação: 

1-Prática HSM (homem faz sexo com mulher)      2-prática HSH (Homem que  
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faz sexo com homem)   3-UDI(usuário de drogas injetável)    4-Hemotransfusão 

5-não sei           6-não respondo 

17-Carga viral do HCV (RNA) atual (qualitativa):______________ 

18-Genótipo HCV: 

19-Biópsia: 

20-ALT: 

21-Eletoforese de Proteínas: 

Albumina :____  Gama Globulina:_____   
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E 
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Background: The polymorphism of IL28Bwas described as important in the pathogenesis of 

infections caused by some viruses. The aim of this research was to evaluate whether IL28B gene 

polymorphisms (SNP rs8099917 and SNP rs12979860) were associated with HAM/TSP. 

 

Methods: The study included 144subjects were classified according to their neurological status 

in two groups: Group I (60 asymptomatic HTLV-1 carriers) and Group II (84 HAM/TSP 

patients). Blood samples were collected, and PBMC separated by Ficoll density gradient 

centrifugation. DNA was extracted using a commercial kit, and the DNA was stored at -80°C 

for later analysis. After this, the proviral load was quantified, and the rs8099917 and 

rs12979860 SNPs in the region of IL28B-gene were analyzed by StepOnePlus Real-time PCR 

System. 

 

Results: A multivariate model analysis, including gender, age, and HTLV-1 DNA proviral load, 

showed that IL28B polymorphism SNP rs12979860 was not independently associated with 

HAM/TSP outcome. In contrast, the SNP rs8099917 allele GG was independently associated 

with HAM/TSP outcome (OR=6.25; IC95%=1.22– 32.00). 

 

Conclusion: Persons with SNP rs8099917 genotype GG may present a distinct immune 

response against HTLV-1 infection. So, it seems reasonable to suggest that a search for IL28B 

polymorphisms should be performed for all HTLV-1-infected subjects in order to monitor their 

risk for disease development; however, since this is the first description of this finding in the 

literature, we should first replicate this study with more HTLV-1-infected persons to strengthen 

the evidence already provided by our results. 

 

Keywords: HAM/TSP; proviral load; IL28B, HTLV-1, SNP 
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Introduction 

Human T-cell lymphotropic Virus Type 1 (HTLV-1) is a retrovirus etiologically linked 

with adult T-cell leukemia/lymphoma [1], HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic 

paraparesis (HAM/TSP) and other inflammatory diseases [4]. This virus is endemic in Japan, 

Caribbean Basin, and some countries in Latin America [5, 6], with more than 15-25 million 

people infected worldwide [7, 8]. In Brazil, the highest prevalence of HTLV-1 is found in the 

Northeastern region, particularly in the cities of Sao Luiz and Salvador [9]. 

New evidence has shown that the pathogenic mechanism of disease-associated HTLV-1 

infection is an impairment of the immunity [10]. More recently, it has been demonstrated that 

IL28B (also known as interferon lambda 3) polymorphisms were more likely to occur among 

HTLV-1/HCV co-infected subjects and that the IL28B polymorphisms were associated with 

higher proviral loads in HTLV-1 carriers [11]. 

IL28B is located on chromosome 19, using a cytokine receptor that is specific to the 

IL10Rβ and IL28Rα, which is expressed in macrophages, dendritic cells and hepatocytes. The 

signaling receptors for interferons are the result of phosphorylation of JAK1 and Tyk2 kinases, 

which actively transcribe the factor containing STAT1, STAT2 and interferon regulatory factor 

9. Those groups of interferons up regulate viral infections by other interferons, leading to an 

immune response to HCV [12]. This adjustment is similar to IFN-α, and although the specific 

mechanism remains unknown, the haplotype can exert effects on different contexts such as 

transcription of mRNA half-life or cytokine receptor affinity [13]. Thus, the aim of this study 

was to examine the association between IL28B polymorphisms (rs8099917 and rs12979860 

SNPs) and HAM/TSP in a large cohort of HTLV-1-infected subjects in Sao Paulo city, Brazil. 

Patients and Methods 

 

The HTLV outpatient Clinic from Institute of Infectious Diseases “Emilio Ribas” 

(IIER) has been following HTLV-infected patients for 15years, 144 of whom were studied in 

this project. For the purpose of this study, only patients who were in active follow-up during the 

period from June 2011 to May 2012 were invited to participate.  

The Ethical Board of the IIER approved the protocol (Number 13/2011), and an 

informed signed consent was obtained from all participants prior to study inclusion. The 

subjects were classified according to their neurological status in two groups: Group I (60 

asymptomatic HTLV-1 carriers) and Group II (84 HAM/TSP patients). Blood samples were 

collected in acid-citrate-dextrose solution, and PBMC separated by Ficoll density gradient 

centrifugation (Pharmacia, Uppsala, Sweden).Cells were washed with saline solution;cell 

number was adjusted to 2 x 10
6
 cells andthen stored at -80

° 
C.  DNA was extracted using a 

commercial kit (Illustra Tissue and Cells GenomicPrep Mini Spin kit, Easton Turnpike, 
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Fairfield, CA) according to manufacturer's instructions. After this procedurethe DNA was stored 

at -80°C for later analysis. 

 

Quantitation of HTLV-1 proviral load 

 

The HTLV-1 proviral load was quantified by real-time PCR, using primers and probes 

targeting the pol gene: SK110 (5'-CCCTACAATCCAACCAGCTCAG-3', HTLV-1 nucleotide 

4758-4779 (GenBank accession No. J02029), and SK111 (5'-

GTGGTGAAGCTGCCATCGGGTTTT-3', HTLV-1 nucleotide 4943-4920). The internal 

HTLV-1 TaqMan probe (5'-CTTTACTGACAAACCCGACCTACCCATGGA-3') was selected 

using the Oligo (version 4, National Biosciences, Plymouth, MI, USA) and Primer Express 

(Perkin-Elmer Applied Biosystems, Boston, MA, USA) software programs and checked by a 

search of GenBank. The probe was located between positions 4829 and 4858 of the HTLV-1 

genome and carried a 5' reporter dye FAM (6-carboxy fluorescein) and a 3' quencher dye 

TAMRA (6-carboxy tetramethylrhodamine). For quantification of the human albumin gene, the 

primers Alb-S (5'-GCTGTCATCTCTTGTGGGCTGT-3') and Alb-AS (5'-

AAACTCATGGGAGCTGCTGGTT-3')and the albumin TaqMan probe (5'-

FAMCCTGTCATGCCCACACAAATCTCTCCTAMRA-3') were used as described previously 

[14, 15]. Albumin DNA was quantitated jointly in all samples in order to determine the amount 

of DNA used as an endogenous reference to normalize variations due to differences in PBMC 

counts or DNA extraction. The 25-μl PCR mixture for HTLV-1 or albumin DNA amplifications 

consisted of 5μl DNA extract, primers SK110 and SK11 or Alb-S and Alb-AS (10nM of each), 

10 nM HTLV-1 or albumin TaqMan probe, TaqMan® Universal Master Mix II (Applied 

Biosystems®, Foster City, CA). For both the HTLV-1 and albumin DNA amplifications, after 

one cycle at 50ºC for 2 min and one cycle at 95ºC for 10 min, a two-step PAC procedure was 

used consisting in 15 s at 95ºC and 1 min at 60ºC for 45 cycles. Amplifications were carried out 

using the ABI 7300Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems®, Foster City, CA).The 

HTLV-1 copy number in each clinical sample was estimated by interpolation from the plasmid 

regression curve. To determine the proviral load, the HTLV-1 DNA copy number was 

normalized to the amount of the cellular albumin of the clinical sample,which was quantified in 

parallel. All samples were run in duplicates. Results were expressed as HTLV-1 DNA 

copies/10
4 

PBMCs, as described elsewhere [15]. Based on the median of asymptomatic 

individuals, 200 copies/10
4 

PBMCs of PVL was used as a cut off to discriminate from 

HAM/TSP subjects. 
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Testing for rs8099917 and rs12979860 SNP Genotyping 

 

The rs8099917 and rs12979860 SNPs in the region of IL28B-gene were analyzed by 

StepOnePlus Real-time PCR System (ABI TaqMan allelic discrimination, Applied Biosystems, 

Foster City, CA) with the help of a Custom TaqMan SNP Genotyping Assay developed together 

with Applied Biosystems. The sequences were obtained from NCBI Entrez SNP Database 

(hptt://www.ncbi.nim.nih.gov/sites/entrez). 5’-GCCTGTCGTGTACTGAACCA-3’ was used as 

the forward and 5’-GCGCGGSGTGCAATTCAA-3’ as the reverse primer for rs12979860. For 

rs80999917, 5’-TCACTGTTCCTCCTTTTGTTTTCCT-3’ was used as the forward and 5’-

CCAGCTACCAAACTGTATACAGCAT-3’ as the reverse primer [16]. Also, TaqMan 

Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA) was used. All samples were 

run in duplicated, and negative and positive controls for all variations of each SNP regions were 

also included in the analysis. 

 

Statistical analysis 

Statistical analysis was conducted using Student’s t-test for parametric data, and the chi-

square test for proportions. Possible differences in patient characteristics or laboratory values 

among the groups were evaluated with two-way Mann-Whitney’s test and Kruskal-Wallis 

test.Group analysis was done using Anova test (GraphPadSoftware 5.0, La Jolla, CA).Bivariate 

logistic analysis was performed to identify independent variables associated with HAM/TSP. 

Variables associated with the outcome at a significance level of p<0.20(HAM/TSP/TSP) in the 

bivariate analysis were included in a multivariate logistic model; the only exception to this 

procedure was the inclusion of the variable gender, which was included regardless of its 

statistical significance in the bivariate model.Logistic analysis were performed with the aid of 

Stata 11 software (StataCorp. 2009. Stata: Release11. Statistical Software. College Station, 

TX). 

 

Results 

Sixty asymptomatic HTLV-1-infected subjects and 84HAM/TSP patients were studied. 

The mean age of the study population was 52 years, and 96 (66.7%) were females (Table 1). 

Sexual risk of transmission was not different for HAM/TSP and asymptomatic patients (data not 

shown). IL28B allelic distribution at the SNP rs12979860 in HTLV-1 patients was as follows: 

CC (n=31; 21.5%), CT (n=107; 74.3%) and TT(n=6; 4.2%), (Table 1).Median HTLV-1 DNA 

proviral load (PVL) from asymptomatic HTLV-1 subjects was 36 copies, while that from 

HAM/TSP patients was 236 copies/10
4
 PBMC (p=0.009) (Figure 1).Furthermore, the IL28B CT 

genotype was more frequent in HAM/TSP patients than in asymptomatic carriers (p=0.42) 

(Figure 2a). IL28B allelic distribution at the SNP rs8099917 in HTLV-1 patientswas:TT (n=88; 
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61.1%), GT (n=38; 26.4%) and GG (n=18; 12.5%) (Table1). TT allele was more frequent in 

HAM/TSP patients when compared to asymptomatic carriers (p=0.4633)(Figure 2b).Bivariate 

analysis revealed that the proviral load wassignificantly associated with HAM/TSP (p<0.01), as 

well the polymorphism SNP rs8099917 in the profile GG (p=0.02)(Table 2). 

A multivariate model analysis, including gender, age,and HTLV-1 DNA proviral load, 

showed that IL28B polymorphism SNP rs12979860 was not independently associated with 

HAM/TSP outcome.In contrast, the SNP rs8099917 allele GGwas independently associated 

with HAM/TSP outcome (OR=6.25; IC95%=1.22– 32.00). In this model, age was also 

significantly associated with the outcome when included as a continuous variable (Table 3). 

 

Discussion 

The neuropathology of HAM/TSP provides evidence that immune mediated 

mechanisms may play a significant role in the pathogenesis of the disease [16]. Some studies 

have described and compared both cellular and humoral immune responses in patients with 

HAM/TSP, asymptomatic HTLV-1-seropositive individuals, and in HTLV-1-seronegative 

controls [17, 18]. 

The major finding of this study, so far, was the independent association of IL28B 

polymorphismSNP rs8099917 (GG) with the development of HAM/TSPwhen compared to 

asymptomatic HTLV-1 carriers. To our knowledge, this is the first time that these findings have 

been related with HAM/TSP outcome, although polymorphismSNP rs12979860 hasalready 

been implicated in a sustained virological response to HCV infection in patients treated with 

pegylated interferon alpha and ribavirin [19], a finding that has not been demonstrated for other 

infections, such as HBV and HIV infections [20].Moreover, the profile of polymorphism SNP 

rs12979860 would induce the production of IFN-lambda 3, and an immune active HTLV-1 

infection with neuronal damage in the spinal cord, indicating additional evidence for immune 

damage in the HAM/TSP pathogenesis [13, 17]. Our own previous study showed that patients 

with HAM/TSP had higher levels of IFN-gamma production compared to asymptomatic 

patients [21]. 

The majority of the studies, so far, emphasized the polymorphism SNP rs12979860. 

However, Soriano´s group showed higher proviral loads among HAM/TSP patients, although no 

association between HAM/TSP and IL28B has been found [12]. This fact could have been due 

to the small sample size (n=12 patients) or to a different ethnic background of patients in that 

study. More recently, a Brazilian study also failed to find a positive association between the 

IL28B rs12979860 polymorphisms and an increased risk of developing HAM/TSP in 24 

patients [22]. 
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Thus, for the first time, this polymorphism was associated to clinical outcome, as 

described in our study. In fact, PVL is important in HAM/TSP patients since they may have up 

to 5-6 times more HTLV-1 proviral DNA in PBMC when compared to asymptomatic carriers, 

what may be related to many of the immunologic responses discussed above [23]. Other genetic 

background characteristics, such as some HLA haplotypes, have been described as involved in 

HAM/TSP pathogenesis [24] or pro-inflammatory factors [25].In this regard, IL28B 

polymorphisms are influenced by genetic ancestry. Given the historical context of the Brazilian 

colonization, the population displays unique genetic characteristics, presenting phenotypes from 

African, European and Amerindian populations [26]. For example, the allele GG (SNP 

rs8099917) genotype is more frequent in Asiatic, African and European Americans, while CC 

(SNP rs12979860) genotype is more frequent in European and Amerindian populations [27]. 

The distribution of those genotypes is similar to the genotype distribution found in our study. 

Similarly, among HCV chronic patients, those who carried the G risk allele at 

rs8099917 had lower PBMC mRNA expression of IL28B [28]. It is likely that regulation will 

differ in the infected tissue and even between cell types within the liver and may be spinal cord, 

as has been reported recently for some interferon stimulated genes[29]. IL28B attenuates IL-13; 

it is also possible that the cytokine produced in persons with the protective allele diminishes IL-

13 to a lesser extent than the molecule with the risk allele, similar to the protective effect of the 

least inhibitory interactions between KIR and HLA-C [30]. Thus, IL28B and other type 3 

interferons like IL28A or IL-29 trigger an antiviral cascade via JAK-STAT that is similar to 

probably synergistic with type 1 interferons (such as interferon alfa), although using distinct 

receptors, contributing to HAM/TSP immune pathogenesis. 

Finally, an attempt of explanation: persons with SNP rs8099917 genotype GG may 

present a distinct immune response against HTLV-1 infection. So,it seems reasonable to suggest 

that a search for IL28B polymorphisms should be performedfor all HTLV-1-infected subjects in 

order to monitor their risk for disease development; however, since this is the first description of 

this finding in the literature, we should first replicate this study with more HTLV-1-infected 

persons to strengthen the evidence already provided by our results. It is likely that IL28B may 

have some importance for protection against disease progression [13], but longitudinal studies 

should be done in order to assess this hypothesis. 
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Table 1. Characteristics of the HTLV-1-infected subjects in the cohort 

Variable Category N % 

Gender Males 48 33.3 

 Females 96 66.7 

Age (years) ≤ 30  5 3.5 

 31 – 40  28 19.4 

 41 – 50  27 18.8 

 > 50  84 58.3 

Clinical Status HAM/TSP 84 58.3 

 Asymptomatic 60 41.7 

SNP rs12979860 CC 31 21.5 

 CT 107 74.3 

 TT 6 4.2 

SNP rs8099917 TT 88 61.1 

 GT 38 26.4 

 GG 18 12.5 

SNP: Single nucleotide polymorphism 
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Table 2.Bivariate analysis of IL28B polymorphisms and HTLV-1-associated myelopathy 

Characteristic Total 

N(%) 

Asymptomatic(% HAM/TSP 

N(%) 

OR (95%CI) P 

Value 

Male 48 (33.3) 20 (33.3) 28 (33.3) 0.81  

(0.37-1.75) 

0.90 

Female 96 (66.7) 40 (66.7) 56 (66.7) 1 - 

Age > 50 years 84 (58.3) 31 (51.7) 53 (63.1) 1.74  

(0.89-3.39) 

0.10 

Age ≤ 50 years 60 (41.7) 29 (48.3) 
31 (36.9) 1 - 

 

HTLV-1 DNA  

proviral Load 

     

<200 81 (56.2) 45 (75.0) 36 (42.9) 1 - 

≥200 63 (43.8) 15 (25.0) 48 (57.1) 4.26  

(2.07-8.79) 

0.001 

SNP rs12979860      

CC 31 (21.5) 16 (26.6) 15 (17.9) 1 - 

CT 107 (74.3) 40 (66.7) 67 (79.7) 1.78  

(0.79-4.00) 

0.16 

TT 6 (4.2) 4 (6.7) 2 (2.4) 0.53  

(0.08-3.35) 

0.50 

SNP rs8099917      

TT 88 (61.1) 40 (66.7) 48 (57.1) 1 - 

GT 38 (26.4) 18 (30.0) 20 (23.8) 0.93  

(0.43-1.98) 

0.84 

GG 18 (12.5) 2 (3.3) 16 (19.1) 6.66 

(1.44 -30.74) 

0.02 

SNP: Single nucleotide polymorphism 
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Table 3.Multivariate analysis for IL28B polymorphisms and HTLV-1-associated myelopathy 

outcome 

Characteristic OR (95% CI) P value 

Age (continuous) 
1.03  

(1.00-1.06) 

0.04 

Gender 
0.94  

(0.41-2.16) 

0.89 

HTLV-1 DNA proviral Load   

<200 1 - 

≥200 
4.62 

 (2.06 – 10.34) 

0.001 

SNP rs12979860   

TT 
0.16  

(0.02 – 1.40) 

0.10 

CT 
1.52  

(0.61 – 3.78) 

0.36 

CC 
1 - 

SNP rs8099917   

GG 
6.25  

(1.22 – 32.00) 

0.03 

GT 
1.13  

(0.48 – 2.68) 

0.78 

TT 
1 - 

SNP: Single nucleotide polymorphism 
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Figure 1. HTLV-1 proviral DNA in asymptomatic and HAM/TSP carriers
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Figure 2. HTLV-1 proviral DNA in accordance to IL28B polymorphisms SNP rs12979860 

(a) and SNP rs8099917 (b) 
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