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RESUMO

Vale DA. Detecção de proteínas e partículas virais do HTLV-1 em glândulas
salivares de pacientes com Síndrome de Sjögren e de infectados pelo HTLV-1 [tese].
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017. Versão
original.

O HTLV-1 (human T-cell lymphotropic virus type 1) foi o primeiro retrovírus humano
a ser identificado. O HTLV-1 tem a capacidade de ativar e gerar uma intensa
resposta inflamatória, podendo levar a alterações em diversos tecidos que
mimetizam uma doença autoimune. Do complexo de doenças associadas ao HTLV1, a Síndrome de Sjögren (SS) figura entre as mais estudadas. No entanto, nenhuma
relação definitiva foi ainda estabelecida. Este trabalho propõe-se a investigar indícios
da presença do HTLV-1 em glândulas salivares menores de pacientes infectados por
esse retrovírus e comparar as alterações morfológicas em glândulas salivares
menores de pacientes com HTLV-1 e de pacientes com SS não infectados.
Amostras de glândula salivar menor foram coletadas de 14 pacientes HTLV+ que
apresentavam síndrome seca (grupo de estudo) e 5 pacientes diagnosticados com
SS e negativos para o HTLV (grupo controle). No grupo de estudo, o infiltrado
inflamatório visto era composto principalmente por linfócitos T CD4+, no grupo
controle a população majoritária foi de linfócitos B CD20+. Alterações morfológicas
como fibrose e infiltração gordurosa foram mais comumente vistas nas amostras do
grupo de estudo, sendo a diferença estatisticamente significativa (p=0,038 e 0,033
respectivamente). Na análise por PCR 11 (78,57%) dos casos do grupo de estudo foi
detectado o gene tax e/ou rex do HTLV-1, no entanto 4 (80%) das amostras do
grupo controle também foram positivas. O HTLV-1 mostra indícios de estar presente
nas glândulas salivares de indivíduos com síndrome seca, no entanto pacientes
HTLV-1+ apresentam alterações morfológicas em padrões diferentes dos vistos em
pacientes com SS, denotando uma provável diferença no processo de ativação
imunológica.

Palavras-chave: HTLV. HAM/TSP. Síndrome de Sjögren. Xerostomia. Síndrome
seca.

ABSTRACT

Vale DA. Detection of HTLV-1 viral proteins and particles in the salivary glands of
patients with Sjögren’s Syndrome and patients infected with HTLV-1 [thesis]. São
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017. Versão
original.

Human T-cell lymphotropic virus type I (HTLV-1) was the first human retrovirus to be
discovered. HTLV-1 has the ability to activate and generate an intense inflammatory
response, which can lead to changes in several tissues that mimic an autoimmune
disease Of the complex of diseases associated with HTLV-1, Sjögren's Syndrome
(SS) is among the most studied. The aim of this study is to investigate the presence
of HTLV-1 in the minor salivary glands of patients infected with this retrovirus and to
compare the morphological alterations in the salivary glands of patients with HTLV-1
and patients with SS uninfected. Minor salivary gland samples were obtained from 14
HTLV + patients with dry syndrome (study group) and 5 patients diagnosed with SS
and HTLV negative (control group). In the study group, the inflammatory infiltrate was
mainly composed of CD4+ T lymphocytes, in the control group the majority
population was of CD20+ B lymphocytes. Morphological changes such as fibrosis
and adipose tissue infiltration were more common in the study group, the difference
was statistically significant (p = 0.038 and 0.033, respectively). The HTLV-1 tax
and/or rex genes were detected by PCR in 11 (78.57%) patients of the study group,
but 4 (80%) samples from the control group were also positive. HTLV-1 shows signs
of being present in the salivary glands of individuals with dry syndrome however,
HTLV-1+ patients present morphological alterations in different patterns from those
observed in SS patients, denoting a probable difference in the immunological
activation process.

Keywords: HTLV. HAM/TSP. Sjogren's Syndrome. Xerostomia. Sicca syndrome
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1 INTRODUÇÃO

Isolado em 1980, o HTLV-1 (human T-cell lymphotropic virus type 1) foi o
primeiro

retrovírus

humano

a

ser

identificado

(Poiesz

et

al.,

1980).

Comprovadamente o HTLV-1 é o agente etiológico da leucemia/linfoma de células T
no adulto (ATLL) e de uma doença neurológica degenerativa conhecida como
paraparesia espástica tropical ou mielopatia associada ao HTLV (HAM/TSP) (Poiesz
et al., 1980; Popovic et al., 1982). Tendo seu potencial patogênico já comprovado e
sendo o mais prevalente, o tipo 1 tem sido alvo de diversos estudos para se
determinar a associação deste a diversas alterações inflamatórias e degenerativas
que acometem os indivíduos infectados.
Embora o HTLV-1 possa permanecer latente no organismo durante vários
anos, de fato a maioria dos infectados se mantêm assintomáticos, somente entre 1 a
5% desenvolverão alguma manifestação (Kaplan et al., 1990). O HTLV-1 é capaz de
se integrar ao DNA (ácido desoxirribonucleico) das células do hospedeiro, mais
especificamente de linfócitos T CD4+, que infectados ocasionarão a ativação de
linfócitos T CD8+ liberando assim diversas citocinas responsáveis pela destruição
das células infectadas e consequentemente do tecido adjacente. Essa resposta
imunológica causa o dano tecidual observado predominantemente na medula
espinhal, responsável pela HAM/TSP (Bangham; Osame, 2005). Porém, à medida
que mais estudos são realizados nesse campo, mais se acredita que essa ativação
imunológica possa ser apontada como a responsável pela série de manifestações
inflamatórias descritas em indivíduos infectados por essa retrovirose como a uveíte,
polimiosite, artropatias, pneumopatias e a síndrome de Sjögren (SS). Contudo, a
comunidade científica ainda carece de provas definitivas da associação dessas
doenças com o HTLV-1.
A SS é uma exocrinopatia de origem autoimune que afeta particularmente as
glândulas

salivares

e

lacrimais

causando

variados

graus

de

xerostomia,

hipossalivação e queratoconjuntivite seca (Liquidato et al., 2002; Vitali et al., 2002).
Embora grades avanços tenham sido feitos para se explicar a patogênese dessa
doença sua etiologia continua incerta, de provável caráter multifatorial diversos vírus,
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sendo endógenos ou exógenos, têm sido levantados como possíveis fatores
contribuintes

ou

mesmo

desencadeadores

dessa

condição

(Mavragani;

Moutsopoulos, 2010; Vitali, 2011).
Dentre as doenças de caráter inflamatório possivelmente associadas ao
HTLV-1, a SS talvez figure entre as mais controversas. Essa relação foi
primeiramente sugerida graças a estudos que evidenciaram maior prevalência da SS
em infectados pelo HTLV-1 e acometidos pela HAM/TSP (Vernant et al., 1988;
Eguchi et al., 1992; Terada et al., 1994). À medida que mais pesquisadores
objetivavam um aprofundamento sobre o papel do vírus na resposta inflamatória
vista nas glândulas salivares mais resultados conflitantes eram publicados na
literatura. Em último trabalho publicado, viu-se que apesar da xerostomia ser uma
queixa constante nos pacientes infectados pelo HTLV-1, independente do uso de
medicamentos ou hábitos nocivos, outras características necessárias para o
diagnóstico da SS, como a presença de auto anticorpos, não estavam presentes
nesses pacientes (Vale et al., 2017).
Mesmo com resultados conflitantes acerca das alterações exócrinas vistas
nos pacientes com HTLV-1 representar ou não um quadro de SS verdadeiro parece
não haver dúvidas de que de fato existe um comprometimento glandular de natureza
inflamatória acometendo esses indivíduos. A questão se esse comprometimento
mimetiza, nos seus aspectos morfológicos e imunológicos, o observado em
glândulas salivares de pacientes com SS e soronegativos para o HTLV-1 ainda está
para ser respondida.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 HTLV

2.1.1 Aspectos gerais

Descrito em 1980, o HTLV-1 (human T-cell lymphotropic virus type 1) foi o
primeiro retrovírus humano a ser identificado (Poiesz et al., 1980). Sua denominação
deve-se ao fato desse vírus ter sido isolado a partir de uma linhagem de linfóticos T
CD4+ provenientes de um paciente com linfoma de células T cutâneo (Poiesz et al.,
1980). A partir dessa descoberta o potencial oncogênico do HTLV-1 foi rapidamente
comprovado e a neoplasia maligna hematopoiética causada pelo vírus recebeu o
nome de linfoma ou leucemia de células T do adulto (ATLL). Poucos anos depois,
durante um estudo epidemiológico conduzido na região caribenha notou-se a
presença desse retrovírus em pacientes que apresentavam uma neuromielopatia
crônica denominada paraparesia espástica tropical (Gessain et al., 1985; Gessain;
Gout, 1992). Paralelamente no Japão, uma doença neurológica similar vista em
infectados pelo HTLV-1 foi descrita e denominada mielopatia associada ao HTLV-1
(Osame et al., 1986). Logo verificou se tratar da mesma doença, hoje designada
como mielopatia associada ao HTLV-1/paraparesia espática tropical (HAM/TSP)
(Roman; Osame, 1988).
Logo após a descoberta do HTLV-1 um segundo retrovírus contendo uma
estrutura genômica 70% homóloga foi descrito e denominado de HTLV-2
(Kalyanaraman et al., 1982). Ao longo dos anos outros subtipos, como o HTLV-3 e o
HTLV-4, foram identificados em regiões remotas (Wolfe et al., 2005). No entanto, até
hoje, somente o potencial patogênico do HTLV do tipo 1 foi comprovado e sendo
também o tipo mais prevalente, o HTLV-1 tem sido alvo da maior parte das
investigações desenvolvidas sobre esse tema (Araujo; Hall, 2004; Feuer; Green,
2005).
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O HTLV-1 encontra-se disseminado ao longo do globo exibindo picos de
incidência em certas regiões como Japão, Caribe, América do Sul, África
subsaariana e oriente médio, marcadamente o Irã (Figura 2.1) (Gessain; Cassar,
2012). No entanto, a verdadeira proporção da epidemia ainda é desconhecida. A
última publicação abordando o assunto, realizada em 2012 levantando os mais
diversos estudos epidemiológicos regionais, estimou que aproximadamente 5 a 10
milhões de pessoas estejam infectadas pelo HTLV-1, embora os próprios autores
reconheçam que o número real de infectados deva ser muito maior (Gessain;
Cassar, 2012).
Figura 2.1 – Estimativa mundial do número de infectados pelo HTLV-1 (Gessain; Cassar,
2012)

No Brasil, estudos epidemiológicos conduzidos principalmente em bancos de
sangue detectaram a presença do vírus em todos os estados da federação,
ocorrendo em maior ou menor escala, com uma variação de 0,04 à 1%, dependendo
da região geográfica. Segundo último estudo realizado em bancos de sangue das
capitais brasileiras, a cidade de São Paulo conta com uma prevalência de 0,32% de
infectados entre a sua população (Figura 2.2) (Catalan-Soares et al., 2005).
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Figura 2.2 – Prevalência do HTLV-1/2 em doadores de sangue no Brasil (Catalan-Soares et
al., 2005)

A propagação do HTLV pode ocorrer através das três vias clássicas: vertical,
parenteral e sexual. Atualmente, o aleitamento materno prolongado representa a
principal via de disseminação, porém a transmissão durante a gestação ou durante o
parto também podem ocorrer. O contágio sexual ocorre principalmente, mas não
exclusivamente do homem para a mulher. A transmissão pelo uso compartilhado de
agulhas e seringas também é possível, já a transmissão sanguínea ou de
hemoderivados, embora seja a via de contaminação mais efetiva, teve seu risco
reduzido graças a testes de triagem para o HTLV, obrigatórios desde 1993 para todo
sangue doado em território brasileiro (Lopes; Proietti, 2008).
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2.1.2 Organização genômica

Em sua estrutura genômica, composta por duas fitas simples de RNA (ácido
ribonucleico), o HTLV-1, da família Retroviridae, subfamília Orthoretrovirinae, possui
em comum com outros retrovírus os genes gag pol e env, responsáveis pela
codificação de proteínas estruturais e enzimáticas (Seiki et al., 1983; Delamarre et
al., 1996).
Adicionalmente, o genoma do HTLV-1 compreende uma região chamada de
“região X” onde se encontram genes regulatórios denominados tax, rex e HBZ
(Figura 2.3).
Figura 2.3 – Esquematização do genoma viral do HTLV-1 (adaptado de: (Currer et al., 2012))

A proteína codificada pelo gene rex, chamada p27rex (Rex), atua na fase póstranscricional regulando a expressão dos genes virais. Essa proteína realiza o
transporte do RNA viral, facilitando a saída do núcleo para o citoplasma de genes
que codificam as proteínas Gag, Pol e Env e ocasionando assim o aumento da
expressão das proteínas virais.
Já a regulação da transcrição do genoma viral fica a cargo da proteína p40 tax
(Tax), também envolvida na transformação celular. Foi demonstrado in vivo o
potencial oncogênico da proteína Tax e in vitro sua capacidade de imortalizar
linfócitos, o que a tem tornado alvo de diversos estudos envolvendo a patogênese
do HTLV-1.
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Outro gene recentemente descoberto o HTLV-1 basic leucine zíper factor
(HBZ) parece desempenhar importante papel na manutenção da transformação
celular e na proliferação de células T, sua transcrição têm sido correlacionada ao
aumento da carga proviral e à severidade da HAM/TSP (Currer et al., 2012; Gessain;
Cassar, 2012; Miyazato et al., 2016; Baratella et al., 2017).
Ao contrário de outros retrovírus partículas virais livres do HTLV não são
detectadas com facilidade no sangue ou em outros fluidos biológicos de indivíduos
infectados, sendo assim o material genético do HTLV encontra-se exclusivamente
associado ao genoma do hospedeiro em linfócitos infectados (Miyazato et al., 2016).
Desse modo, a chamada carga proviral é detectada através da quantidade de
células mononucleares do sangue periférico que possuem o genoma do vírus
integrado ao seu.

2.1.3 Doenças associadas

O HTLV-1 apresenta um caráter de persistência viral e pode permanecer no
hospedeiro de forma silenciosa durante várias décadas, de fato a maioria se mantém
assintomática ao longo da vida. Entre os infectados o risco de se ter HAM/TSP
oscila entre 0,3% a 4%, já para o desenvolvimento da ATLL o risco é de 1% a 5%
(Murphy et al., 1989; Kaplan et al., 1990).
A primeira doença associada ao HTLV-1, a ATLL é uma neoplasia maligna de
origem hematopoiética caracterizada pela intensa linfoproliferação monoclonal de
linfócitos infectados. Caracteristicamente manifesta-se após longo período de
latência

cursando

com

linfadenopatia

generalizada,

hepatoesplenomegalia,

imunossupressão, hipercalcemia e lesões osteolíticas. O envolvimento cutâneo
ocorre em 43-75% dos casos com o aparecimento de nódulos, placas ou pápulas
eritematosas, ocasionalmente ulceradas, dispersas pelo corpo (Shimoyama, 1991;
Yamaguchi et al., 2005). O prognóstico é variável, dependendo da extensão do
acometimento, em casos indolentes costuma ser bom quando comparado à forma
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mais agressiva em que a sobrevida fica em torno de 6 a 10 meses (Bittencourt et al.,
2007).
Já a HAM/TSP é uma desordem neurológica, crônica e progressiva que
acomete a medula espinhal, usualmente de início insidioso. Os primeiros sintomas
se manifestam, geralmente, entre a quarta e quinta décadas de vida sendo relatados
como lombalgia e fraqueza muscular, embora em alguns casos as queixas iniciais
sejam sensoriais, como formigamento e queimação nos membros inferiores, ou
disfunção vesical. Com a evolução do quadro, a fraqueza muscular torna-se nítida
pelo comprometimento da marcha, marcadamente espástica e hiper-reflexiva.
Distúrbios esfincterianos como disfunção urinária e constipação intestinal são
queixas frequentes. Prejuízo sensorial sutil pode ser observado, porém a dor
neuropática é comum especialmente em estágios avançados. A doença possui
graus variáveis de progressão, mas tende a estabilizar-se com graus severos de
deficiência motora e sensitiva (Gessain et al., 1985; Shibasaki et al., 1988; Orland et
al., 2003).
A terapia da HAM/TSP consiste na manutenção da qualidade de vida através
do manejo da sintomatologia. Diversos medicamentos como corticosteroides,
administrados por via oral ou através da pulsoterapia, outras medicações
imunossupressoras, altas doses de vitamina C e interferon podem ser utilizados na
tentativa de conter a progressão da doença, entretanto nenhuma dessas terapias
apresentou resultados satisfatórios na interrupção da progressão da doença (Proietti
et al., 2005; Martin et al., 2014).
Embora comprovadamente apenas a ATLL e a HAM/TSP tenham como
agente etiológico o HTLV-1 ao longo de mais de três décadas de estudo diversas
outras doenças foram vistas acometendo com maior frequência pacientes infectados
por esse vírus. Dentre o complexo de afecções possivelmente vinculadas ao HTLV-1
estão outras alterações de origem neurológica como a neuropatia periférica, a ataxia
cerebelar, a depressão e a disfunção cognitiva. Doenças infecciosas como
escabiose, pneumonia broncoalveolar, estrogiloidíase e dermatites infecciosas
também têm sido relatadas (Hirata et al., 2006; Okajima et al., 2013; Gascon et al.,
2017). Alterações inflamatórias, entre elas, uveíte, artropatias, polimiosite, dermatite,
alveolite e a síndrome de Sjögren têm recebido especial interesse pelo fato da
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resposta

imunológica

desencadeada

pelo

HTLV-1

apresentar

um

caráter

lifoproliferativo que predisporia ao desenvolvimento de doenças de origem
autoimune (Murphy et al., 1989; Kaplan et al., 1990; Verdonck et al., 2007; FerrazChaoui et al., 2010; Goncalves et al., 2010). Porém a comunidade científica ainda
carece de provas definitivas da associação dessas doenças com o vírus.

2.1.4 Patogênese da HAM/TSP

Ainda não se conhece com exatidão os mecanismos que levam à
degeneração neural vista na HAM/TSP. Sabe-se, no entanto, que a infecção pelo
HTLV-1 possui um caráter latente até o momento em que a ativação celular
promovida pelo vírus gera uma resposta imunológica que dá início a um processo de
natureza inflamatória que culmina na atrofia medular. Portanto, a interação
vírus/hospedeiro é crucial para o desenvolvimento dessa patologia. Fatores como
carga pró-viral e a eficiência da resposta imune celular contra o vírus, determinada
pela constituição genética do hospedeiro, parecem estar envolvidos na transição do
quadro assintomático para o desenvolvimento da doença (Verdonck et al., 2007).
Embora se saiba que o HTLV-1 tenha um marcado tropismo por linfócitos T
CD4+, outras células como linfócitos T CD8+, linfócitos B e células dendríticas
apresentam-se também como reservatórios desse retrovírus (Goon et al., 2004). Não
há evidências de que o HTLV-1 infecte diretamente células do sistema nervoso
central (SNC), apesar da hipótese de citotoxicidade direta, onde células da glia
estariam infectadas gerando uma ação direta dos linfócitos T CD8+, ter sido
considerada no passado (Bangham; Osame, 2005).
Um cenário onde antígenos do hospedeiro, por exemplo, alguma proteína
neural, seria confundida com um antígeno do HTLV-1, provavelmente a Tax,
gerando um processo inflamatório autoimune levando à lesão neural já foi
considerado. No entanto, esse princípio do mimetismo molecular ainda carece de
evidências (Bangham; Osame, 2005; Garcia-Vallejo et al., 2005).
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A teoria mais aceita hoje para explicar o mecanismo patogênico da
HAM/TSP cita como evento inicial a invasão do SNC por células inflamatórias,
predominantemente linfócitos T CD4+, infectadas pelo vírus. Essa invasão por
células infectadas levaria consequentemente a uma maior expressão da Tax na
região medular o que acarretaria na migração de células T CD8+ ativadas
específicas para o HTLV-1 que liberariam diversas citocinas responsáveis pela
destruição das células infectadas e secundariamente pelo dano ao tecido adjacente
(Figura 2.4). Assim, o início da patogênese seria representado por uma fase de
intensa inflamação, inicialmente com predominância de linfócitos T CD4+ que
gradualmente dariam lugar a linfócitos T CD8+ iniciando o processo de
desmielinização, uma vez controlada a expressão da Tax, pela destruição das
células infectadas, os linfócitos citotóxicos seriam removidos da porção medular
findando o processo inflamatório e deixando a região atrófica (Bangham; Osame,
2005; Goncalves et al., 2010).
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Figura 2.4 – Sequência hipotética de eventos da patogênese das doenças inflamatórias
associadas ao HTLV-1 (Bangham; Osame, 2005)

De fato, diversos parâmetros imunológicos encontram-se elevados em
pacientes com HAM/TSP como a concentração de linfócitos T CD8+ específicos
para o vírus, a expressão de citocinas e quimiocinas e também altas titulações de
anticorpos contra antígenos do HTLV-1. A peculiaridade imunológica mais notável
nos pacientes infectados, no entanto é a capacidade de proliferação espontânea das
células mononucleares, notadamente de linfócitos T CD8+, do sangue in vitro sem a
necessidade de indução por antígenos exógenos ou outros estimulantes. Ademais, a
magnitude da linfoproliferação é mais expressiva em pacientes com HAM/TSP do
que em assintomáticos (Sakai et al., 2001; Ureta-Vidal et al., 2001; Pinto et al.,
2011).
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Do ponto de vista histopatológico o que se observa é o comprometimento da medula
espinhal torácica com espessamento leptomeníngeo e atrofia medular em diferentes
graus. Infiltração linfocitária perivascular, desmielinização, degeneração axonal e
das células gliais estão também entre os achados histopatológicos (Gessain; Gout,
1992; Garcia-Vallejo et al., 2005).

2.2 Síndrome de Sjögren

2.2.1 Aspectos gerais

A Síndrome de Sjögren (SS) é uma doença autoimune, de caráter crônico,
que acarreta na disfunção das glândulas exócrinas, afetando particularmente as
glândulas salivares e lacrimais. Sendo mais comum em mulheres entre a quinta e
sétima décadas de vida, a SS pode ocorrer de forma isolada, quando é chamada de
SS primária, ou associada a outras doenças autoimunes, como a artrite reumatoide,
o lúpus eritematoso sistêmico ou a esclerose, recebendo nesses casos a
denominação de SS secundária (Vitali et al., 2002).
Dentre as doenças reumáticas autoimunes é a segunda mais comum, atrás
apenas da artrite reumatoide (Fox et al., 2000), apesar disso estudos sobre a
prevalência da SS ainda são esparsos na literatura, os até hoje realizados mostram
uma ampla variação de 0,1 a 4,8% em sua incidência (Mavragani; Moutsopoulos,
2010). De acordo com pesquisas realizadas em território brasileiro, onde a
incidência da SS aparenta estar entre 0,17 a 0,55%, é possível presumir que o Brasil
esteja entre as regiões com menor incidência da síndrome (Valim et al., 2013; Vale
et al., 2017).
Embora a SS afete particularmente as glândulas exócrinas, levando aos
sintomas clássicos de xerostomia e xeroftalmia, outras manifestações extra
glandulares podem ocorrer como fadiga, dores articulares e musculares, fenômeno
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de Raynaud, vasculite, serosite, neuropatia e alterações pulmonares ou renais
(Hernandez-Molina et al., 2011; Jonsson et al., 2011).
Ainda existe ampla discussão na literatura quanto à provável etiologia da SS,
embora o conhecimento atual aponte para uma causa multifatorial. Alterações
hormonais já foram relatadas e comprovadas nesses pacientes, fatores genéticos e
alta carga emocional também parecem exercer influencia no desenvolvimento da
síndrome (Laine et al., 2007; Mostafa et al., 2012). Porém, são os vírus que têm sido
o alvo dos mais diversos estudos sobre a etiopatogênse da SS. O Epstein-Barr vírus
(EBV), o HTLV-1, o vírus da hepatite C (HCV), o vírus da imunodeficiência humana
(HIV) assim como alguns retrovírus endôgenos já foram apontados como possíveis
desencadeadores da SS apesar de nenhuma relação definitiva ter sido estabelecida
(Mavragani; Moutsopoulos, 2010; Vitali, 2011; Konsta et al., 2014).

2.2.2 Etiopatogênese

O infiltrado inflamatório visto nas glândulas salivares de pacientes com SS
consiste basicamente em agregados de linfócitos T e B, o que corresponde a
aproximadamente 90% de todo o infiltrado, células apresentadoras de antígeno
como macrófagos e células dendríticas também são vistas, porém em menor
quantidade (Christodoulou et al., 2010; Hamza et al., 2012; Konsta et al., 2014).
Embora

a ocorrência

e

a distribuição das populações de

células

mononucleares inflamatórias vistas no infiltrado das glândulas salivares, assim como
suas repercussões clínicas, não estejam completamente esclarecidas alguns pontos
já foram demonstrados, como a relação que a intensidade do infiltrado inflamatório
possui na razão entre as células T e B. Em lesões iniciais, com apenas um foco
inflamatório em uma região de 4mm2 de glândula salivar, observa-se a
predominância de células T, o decréscimo quantitativo dessas células acompanha a
progressão da infiltração inflamatória, até que em lesões severas o agregado é
composto majoritariamente por linfócitos B (Christodoulou et al., 2010; Maehara et
al., 2012). A proporção entre os linfócitos T CD4+ e T CD8+ também sofre marcada
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redução conforme o infiltrado inflamatório vai se tornando mais severo, deixando
claro que a queda numérica dos linfócitos T ocorre à custa das células T CD4+
(Christodoulou et al., 2010). Em relação às células T regulatórias, estas se
encontram presentes no decorrer de todo o processo inflamatório, no entanto há um
aumento do seu número em lesões intermediárias e severas (Christodoulou et al.,
2010; Sarigul et al., 2010).
A destruição do tecido glandular é a sequela natural da intensa infiltração
inflamatória vista nos pacientes com SS, levando a consequente piora dos sinais
clínicos apresentados e também a mudanças expressivas na arquitetura glandular,
alterações com dilatação ductal, atrofia acinar, e substituição do parênquima
glandular por tecido fibroso e gorduroso são as alterações mais comumente vistas
(Dalavanga et al., 1986; Llamas-Gutierrez et al., 2014; Costa et al., 2015). A
organização das células mononucleares em estruturas semelhantes a centros
germinativos é ocorrência relativamente habitual, tendo sido visto em 18% a 59%
dos pacientes com SS primária e associada a maior severidade e níveis mais
elevados de auto anticorpos circulantes, especialmente anti-SSa e anti-SSb (Daniels
et al., 2011; Risselada et al., 2013; Carubbi et al., 2015).

2.3 HTLV-1 e SS

Os primeiros relatos da associação do HTLV com a SS ocorreram na década
de 80, época em que o HTLV começava a ser vinculado a um quadro de paraplegia.
Realizados pela mesma equipe, o primeiro trabalho partiu da observação na
literatura de que pessoas acometidas pela paraplegia apresentavam também outras
alterações sistêmicas, entre elas a vasculite de caráter autoimune, sendo assim os
pesquisadores decidiram verificar se pessoas infectadas pelo HTLV-1 poderiam
desenvolver doenças de natureza imunológica, e encontraram dois casos de
vasculite necrosante, um de dermatomiosite, um de lúpus eritematoso sistêmico e
um caso de esclerodemia acompanhado de SS. Já nesse primeiro estudo foi
levantada a hipótese do HTLV-1 poder levar à uma resposta imune muito mais
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importante ao organismo do que a própria toxicidade do vírus e citaram fatores
genéticos, como o complexo HLA, como possíveis determinantes da intensidade
dessa resposta (Vernant et al., 1987). O segundo trabalho, tendo em vista os
achados anteriores, investigou 5 pacientes com HTLV-1 e HAM/TSP e diagnosticou
nos 5 a SS através de confirmação por análise histológica das glândulas salivares
menores (Vernant et al., 1988).
Desse momento em diante pesquisadores de diversas regiões procuraram
compreender o possível impacto da infecção pelo HTLV-1 na estrutura e função dos
tecidos epiteliais das glândulas salivares. Baseados em estudos epidemiológicos
prévios que apontavam altas incidências de SS em infectados pelo HTLV
principalmente em áreas endêmicas, essas pesquisas foram focadas em identificar
indícios de que o vírus estaria presente nas células do parênquima glandular ou
infectando os linfócitos infiltrados nas glândulas.
O primeiro estudo realizado nesses moldes foi publicado por Green et al. em
1989 que, analisando ratos transgênicos que expressavam o gene tax do HTLV-1
encontrou, através da técnica da imuno-histoquímica, marcação positiva para a
proteína sintetizada por esse gene, predominantemente nas células epiteliais das
glândulas salivares, mesmo antes do processo de invasão linfocitária sofrido nessas
glândulas começar (Green et al., 1989). Utilizando um anticorpo monoclonal
responsivo à proteína p19gag do HTLV-1, outro trabalho procurou compreender a
etiologia das alterações autoimunes vistas em glândulas salivares e encontrou
positividade para esse anticorpo nas células epiteliais que estavam em proximidade
com o infiltrado inflamatório, outros anticorpos para a p24 do HTLV-1 a para as
proteínas p17 e p24 do HIV também foram testadas nessas mesmas amostras e não
mostraram marcação (Shattles et al., 1992).
Outros estudos ainda utilizando a imuno-histoquímica demonstraram um
infiltrado inflamatório com predomínio de células T CD4+ e T CD8+, além da
marcação positiva para a proteína Tax e proteínas do core do HTLV-1 como p19,
p24 e p28 (Nakamura et al., 1997; Cartier et al., 2005; Lee et al., 2012; Nakamura et
al., 2013). No entanto, mesmo em trabalhos que demonstraram a positividade para
proteínas do HLTV-1 esses resultados não foram expressivos tendo sido observada
a marcação de apenas algumas proteínas e em apenas alguns pacientes.
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Ao longo dos anos outros trabalhos foram publicados utilizando diferentes
técnicas além da imuno-histoquímica, como a reação em cadeia de polimerase
(PCR) e a hidridização in situ, com o mesmo objetivo de identificar partículas do
HTLV no tecido glandular.
Pesquisadores que utilizaram a técnica da hibridização in situ encontraram
resultados positivos para a pesquisa do gene tax, porém sua localização no
parênquima glandular ainda é questionável tendo sido encontrada tanto em células
epiteliais quanto em linfócitos (Mariette et al., 1993; Ohyama et al., 1998).
Outras partículas como as que codificam proteínas do core (gag, env e pol),
também foram pesquisadas através da técnica de PCR, em grupos de pacientes
soropositivos e soronegativos para o HTLV-1. Embora essas sequências tenham
sido amplificadas apenas nos pacientes positivos para o vírus, a amplificação do
gene tax foi evidenciada tanto nos pacientes positivos quanto nos negativos,
levantando hipóteses de que essa sequência específica poderia pertencer a algum
retrovírus endógeno ou ser resultado de uma infecção falha pelo HTLV-1, a hipótese
de contaminações durante o processo de amplificação também teve que ser
levantada (Mizokami et al., 1998; Tangy et al., 1999).
A respeito das possíveis alterações estomatológicas em indivíduos infectados
pelo HTLV um estudo desenvolvido no Brasil, avaliou 139 pacientes soropositivos
para o HTLV. As alterações bucais mais comumente encontradas foram: xerostomia
(26,5%), candidíase (25,4%) e língua fissurada (22,1%). Modelos estatísticos
confirmaram que a HAM/TSP pode ser considerada um fator de risco independente
para a xerostomia, apresentando, pacientes com HAM/TSP, três vezes mais
chances de desenvolver xerostomia quando comparados com pacientes sem
HAM/TSP (Martins et al., 2010).
Em outro estudo realizado também em território nacional, 129 pacientes
soropositivos somente para o HTLV foram investigados quanto à presença de sinais
secos e consequente diagnóstico da SS. Quarenta e seis (35,7%) e 18 (13,95%)
relataram xerostomia e xeroftalmia respectivamente, apenas 8 (6,2%) apresentaram
hipossalivação e 2 (1,55%) fluxo lacrimal alterado. Somente um (0,77%) teve
positividade para a pesquisa de autoanticorpos específicos (SSa ou SSb). Biópsias
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de

glândulas

salivares

menores

foram

realizadas

em

6

pacientes

com

hipossalivação, em todas foi observado infiltrado inflamatório mononuclear
compatível com a SS, ou seja havia ao menos um foco (aglomerado de 50 ou mais
células inflamatórias) por 4mm² de tecido glandular. Apenas 2 pacientes (1,55%)
foram de fato diagnosticados com SS, seguindo os princípios preconizados pelo
Grupo de Estudo da Comunidade Europeia sobre Critérios para Diagnóstico da SS
(Vitali et al., 2002). Embora nesse trabalho não tenha sido possível verificar uma
prevalência maior da SS nos pacientes com HTLV, quando comparado ao grupo
controle utilizado, os diversos relatos de xerostomia e xeroftalmia por parte dos
pacientes HTLV+ e o intenso infiltrado inflamatório encontrado no parênquima
glandular desses pacientes permite que seja levantada a hipótese de que o próprio
vírus ou a forte resposta imunológica contra ele possam estar envolvidos no
comprometimento funcional das glândulas salivares (Vale et al., 2017).
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3 PROPOSIÇÃO

A partir da hipótese que vem sendo levantada na literatura, sobre a
capacidade

do

HTLV-1

desencadear

alterações

inflamatórias

mimetizando

alterações de origem autoimune, este trabalho teve como objetivo investigar indícios
da presença do HTLV-1 em glândulas salivares menores de pacientes infectados por
esse retrovírus que apresentavam sinais e/ou sintomas relacionados à síndrome
seca.

Objetivos secundários

a) Verificar a presença de linfócitos T CD4+, TCD8+ e B CD20+ no infiltrado
inflamatório das glândulas salivares menores de pacientes HTLV-1 negativos com
SS e de pacientes HTLV-1 positivos.
b) Verificar a presença de proteínas virais nas glândulas salivares de
pacientes HTLV-1 negativos com SS e de pacientes HTLV-1 positivos.
c) Verificar a presença e a quantidade de material genético do HTLV-1 nas
glândulas salivares de pacientes HTLV-1 negativos com SS e de pacientes HTLV-1
positivos.
d) Verificar as características histopatológicas diferenciais entre as glândulas
salivares de pacientes HTLV-1 negativos com SS e de pacientes HTLV-1 positivos.
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4 CASUÍSTICA – MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa que deu origem a esse projeto foi aprovada pelos Comitês de
Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo
(FOUSP), protocolo 69/11 (Anexo A); do Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER),
protocolo 039/2012 (Anexo B) e da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
São Paulo (ISCMSP), projeto 119/12 (Anexo C). Esta nova fase obteve aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de
São Paulo (FOUSP), CAAE: 66230317.0.0000.0075, número do parecer: 2.006.186
(Anexo D).

4.1 Desenho da pesquisa

A pesquisa é um estudo retrospectivo de caso controle, que avaliou as
glândulas

salivares

menores

de

pacientes

infectados

pelo

HTLV-1

que

apresentavam algum sinal e/ou sintoma relacionado à síndrome seca e de pacientes
sabidamente com SS e sorologia negativa para o HTLV-1.

4.2 Casuística

Dois grupos foram estudados:
O grupo controle (GC), constituído por amostras de glândulas salivares
menores obtidas de pacientes com SS primária ou secundária que buscaram o
serviço do Ambulatório de Estomatologia do Departamento de Otorrinolaringologia
da ISCMSP ou o Centro de Atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais
da FOUSP, para diagnóstico e acompanhamento da síndrome.
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O grupo de estudo (GE), composto por amostras de glândulas salivares
menores de pacientes soropositivos para o HTLV-1 do IIER, diagnosticados
previamente com SS ou síndrome seca.
Em todas as amostras o laudo histopatológico liberado foi de sialodenite, ou
seja, considerando como tal a presença de pelo menos um foco, mínimo de 50
células mononucleares, em 4mm² de tecido glandular.
Em ambos os grupos dados demográficos, da situação clínica e as amostras
de glândula salivar menor foram coletados em estudo realizado previamente (Vale et
al., 2017), porém para um n amostral mais significativo o referido trabalho foi
mantido em andamento, focado principalmente na obtenção de novas peças.

4.2.1 Detalhamento dos grupos

4.2.1.1 Grupo controle (GC)

Foram levantados os casos confirmados de SS de acordo com os critérios
estabelecidos pelo consenso Americano-Europeu para diagnóstico da SS (Vitali et
al., 2002). Esses pacientes eram provenientes do ambulatório de Estomatologia do
Departamento de Otorrinolaringologia da ISCMSP ou do Centro de Atendimento a
Pacientes com Necessidades Especiais da FOUSP. Todos os pacientes fizeram
parte da pesquisa já mencionada e, sendo assim, haviam realizado testes
sorológicos de triagem, sendo todos soronegativos para o HTLV.
Nenhum paciente apresentava infecções sistêmicas pelo HIV ou HCV e todos
eram maiores de 18 anos.
As biópsias de glândula salivar menor realizadas nesses pacientes foram
encaminhadas para o Laboratório de Patologia Cirúrgica da Disciplina de Patologia
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Oral e Maxilofacial da FOUSP, tendo sido emblocadas e armazenadas no arquivo da
instituição.

4.2.1.2 Grupo de estudo (GE)

As biópsias de glândula salivar menor desse grupo foram obtidas de
pacientes provenientes do ambulatório de HTLV do IIER, com diagnóstico
confirmado de infecção pelo HTLV-1 e que apresentavam sintomas e/ou sintomas
secos. Todas as biópsias realizadas foram encaminhadas para o Laboratório de
Patologia Cirúrgica da Disciplina de Patologia Oral e Maxilofacial da FOUSP onde
foram analisadas, emblocadas e armazenadas.
Nenhum paciente apresentava-se coinfectado pelo HIV ou HCV e todos eram
maiores de 18 anos.
Informações referentes à condição clínica desses pacientes também foram
levantados e utilizados nas análises correlacionais na tentativa de se estabelecer um
padrão para as alterações morfológicas e imuno-histoquímicas vistas nas glândulas
salivares menores. Dados como tempo de conhecimento da positividade para o
HTLV, situação clínica (assintomático ou HAM/TSP), tempo de evolução da
HAM/TSP, tratamento utilizado para controle da doença, carga pró-viral e exame de
linfoproliferação foram obtidos através de consulta aos prontuários desses
pacientes.
O exame de linfoproliferação consiste na avaliação da taxa de expansão de
células mononucleadas obtidas do sangue periférico. As células mononucleares são
mantidas em cultura sem estímulo externo e quantificadas, para fins comparativos
células mononucleares de controles são cultivadas conjuntamente, assim cada
resultado de linfoproliferação é analisado levando-se em consideração a taxa de
proliferação vista nos controles. Neste estudo utilizamos resultados obtidos após três
dias de cultura e para comparação entre os pacientes deste grupo utilizamos a razão
da taxa de linfoproliferação paciente/controle.
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4.2.2 Cálculo amostral

Com o objetivo de verificar se as amostras obtidas para o GE seriam
representativas da população infectada pelo HTLV-1 foi realizado o cálculo amostral
com o auxílio do software Epi-info 7.0, no módulo STATCALC.
Para a execução do cálculo estatístico foi considerado que a população da
cidade de São Paulo seja de 12.380.000, segundo estimativa do Instituto Brasileiro
de Tecnologia e Estatística (IBGE) (http://cod.ibge.gov.br/493). Considerando 0,32%
como a prevalência do HTLV na cidade de São Paulo (Catalan-Soares et al., 2005)
teremos 39.616 pessoas infectadas pelo vírus. O estudo que precedeu este projeto
analisou 129 pacientes HTLV+ e encontrou 8 (6,2%) pacientes com síndrome seca,
ou seja, sintomas de xerostomia e hipossalivação. Utilizando um fator de correção
de 1,0 para efeito do desenho do estudo, um intervalo de confiança de 99,9% e erro
padrão de 5% a amostra de 14 casos foi considerada significativa da população de
interesse.

4.3 Material e métodos

As amostras de glândulas salivares menores separadas para este estudo
foram previamente fixadas em formol 10%, emblocadas em parafina, coradas com
hematoxilina e eosina e analisadas sob microscopia de luz.

4.3.1 Análise morfológica

Com o objetivo de observar e comparar as possíveis alterações morfológicas
presentes nas glândulas salivares menores provenientes dos dois grupos de
pacientes estudados, as lâminas coradas por hematoxilina e eosina foram avaliadas
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com o auxílio da microscopia de luz. Para esta avaliação morfológica o corte
histológico obtido dos espécimes foi examinado na sua integridade.
As peculiaridades do infiltrado inflamatório foram categorizadas de acordo
com os seguintes parâmetros definidos pela Sjogren's International Collaborative
Clinical Alliance (SICCA) (SICA, 2005; Daniels et al., 2011):
- Sialodenite linfocitária focal: compreendida como a presença de um ou mais
agregados densos de 50 ou mais linfócitos usualmente localizados na região
periductal ou perivascular. Os focos devem estar adjacentes à ácinos de aparência
normal ou em lóbulos que não contenham dilatação ductal ou fibrose intersticial e
tenham não mais do que uma pequena proporção de plasmócitos.
- Sialodenite crônica não especificada: descrita quando há infiltrados focais ou
dispersos de linfócitos, macrófagos e plasmócitos que não estejam adjacentes à
ácinos de aparência normal mas localizados em lóbulos que exibam atrofia acinar,
fibrose intersticial e dilatação ductal.
Alterações estruturais nas glândulas também foram verificadas avaliando a
presença ou ausência dos seguintes fatores (Costa et al., 2015):
- Fibrose: deposição de colágeno em torno de ductos ou formando traves que
dissociam os lóbulos e envolvem os ácinos.
- Dilatação ductal: aumento do lúmen associado ao achatamento das células
luminais.
- Atrofia acinar: desdiferenciação do epitélio acinar e/ou perda do parênquima
glandular com substituição por fibrose ou tecido adiposo.
- Infiltração gordurosa: substituição do parênquima glandular por adipócitos.
- Centro germinativo: infiltrado de células inflamatórias mononucleares bem
circunscrito exibindo uma zona escura densa e uma zona clara mais frouxa, que
esteja próximo a tecido glandular de aspecto normal.
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4.3.2 Técnica da imuno-histoquímica

Após a confirmação do diagnóstico de sialoadenite crônica, pela coloração
com hematoxilina e eosina, os casos foram submetidos à reação de imunohistoquímica para identificação da proteína tax do HTLV-1 utilizando como marcador
o anticorpo anti-tax (clone 1A3, Abcam, Cambridge, Reino Unido), e da população
linfocitária, através dos anticorpos anti-CD4 (clone 4B12, Dako, Glostrup,
Dinamarca), anti-CD8 (clone 144B, Dako, Glostrup, Dinamarca) e anti-CD20 (clone
L26, Cell Marque, Sigma-Aldrich Co, Darmstadt, Alemanha).
Cortes seriados de 3μm foram obtidos das biópsias de glândulas salivares
menores emblocadas em parafina, esses cortes foram dispostos em lâminas de
vidro previamente silanizadas, submetidos à desparafinização em banhos de xilol e
reidratadas em concentrações decrescentes de etanol. Seguida da remoção do
pigmento formólico através da incubação com hidróxido de amônia, os cortes foram
lavados em água destilada e receberam tratamento para recuperação antigênica e
exposição dos epítopos, com imersão em banho de EDTA (anti-CD4, anti-CD8, antitax) ou ácido cítrico (anti-CD20) a 95ºC durante 30 minutos. Ao final do tratamento
de recuperação os cortes foram novamente lavados em água destilada.
Em sequencia, foi realizado o bloqueio da peroxidase endógena tecidual pela
imersão em peróxido de hidrogênio a 6% e metanol por 30 minutos, nova lavagem
em água destilada e posterior imersão em solução tampão. A partir desse momento
foi realizada a incubação dos anticorpos anti-CD4, anti-CD8, anti-CD20, em diluições
de 1:100, e anti-tax, em diluição de 1:300, todos foram incubados por 16 horas à
4ºC. Ao fim desse processo, após lavagem com solução tampão e incubação do
anticorpo de ligação e do complexo terciário pelo sistema EnVision (Dako, Glostrup,
Dinamarca)

as

lâminas

passaram

pela

etapa

de

revelação

através

da

diaminobenzidina, nova lavagem com água destilada e foram contracoradas com
hematoxilina de Mayer. Após desidratação em etanóis, diafanização em xilol e
montagem das lâminas os cortes seguiram para análise em microscopia de luz.
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Cortes de linfonodos reativos foram utilizados como controles positivos para
as marcações dos anticorpos anti-CD4, anti-CD8 e anti-CD20, para o anticorpo antitax foram utilizados cortes de células MT2 infectadas pelo HTLV-1 e para controle
negativo cortes de mucocele.
A análise foi quantitativa, pela contagem de células positivas expressas por
áreas em mm² em campos significativos e representativos do corte em relação à
positividade no parênquima glandular, tal contagem foi feita com o auxílio de um
microscópio de luz e o sistema de aquisição de imagem Axio Imager A1 (Carl Zeiss,
Thornwood, NY, EUA). Para cada corte analisado foram realizados 5 capturas em
regiões diferentes em um aumento de 400X, cada região teve suas células
marcadas contadas e o resultado final deu-se pela média dessas 5 contagens.

4.3.3 Reação em cadeia da polimerase (PCR)

Todas as amostras parafinizadas foram cortadas e submetidas à extração de
DNA utilizando o Ambion™ MagMAX™ FFPE Total Nucleic Acid Isolation Kit. Quatro
à 5 cortes de 5 μm cada foram obtidos, armazenados em microtubos e seguiram
imediatamente para tratamento e digestão através da enzima protease. Após a lise
do tecido e inativação da protease foram adicionadas esferas magnéticas que
capturaram o DNA e com o auxílio de um suporte magnético o separaram do
sobrenadante que foi descartado. Após as lavagens e a dissociação do DNA das
esferas magnéticas a pureza do DNA obtido foi verificada através da leitura em
espectrofotômetro.
Para a amplificação dos seguimentos do HTLV foi utilizada a nested-PCR.
Para a primeira amplificação 5 µL do DNA extraído foram adicionados à 23µL do mix
contendo água ultrapura, master mix, 1 µL do primer SK-44A e 1 µL do primer SK44B, a seguir as amostras foram levadas ao termociclador para amplificação em 35
ciclos. Na segunda amplificação 5 µL do produto obtido foram adicionados à 23 µL
do segundo mix contendo também água ultrapura, master mix e 1µL de cada um dos
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primers SK-43A e SK-43B e novamente as amostras foram submetidas a 35 ciclos
no termociclador, produzindo fragmentos de DNA correspondentes às sequencias
tax e rex do HTLV. Ao final da amplificação foram adicionados 2 µL do corante
BlueJuice Gel Loading Buffer (Invitrogen – Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) à
5 µL do material obtido de cada amostra para finalmente ser realizada a corrida de
eletroforese em voltagem de 90V por 1 hora em gel de agarose a 3%.
Para a revelação do gel de agarose foi utilizado o programa Launch Doc-ItLS
(Analytik Jena AG, Jena, Alemanha) no transiluminador. As amostras positivas para
os seguimentos do HTLV foram identificados pela presença de uma banda de 128
pb.
Nas amostras positivas foi realizada a diferenciação entre os subtipos 1 e 2
do HTLV através da adição de 15 µL do mix da restrição contendo água ultrapura,
buffer, BSA e Taq 1 à 5 µL do produto obtido de cada amostra após a segunda
amplificação. Após passagem no termociclador as amostras foram submetidas à
corrida em gel de agarosse seguindo os mesmos procedimentos de coloração e
revelação sendo que amostras positivas para o tipo 1 mostraram a presença de uma
banda de 128 pb e para o tipo 2 de duas bandas de 69 pb e 53 pb.
Na realização da PCR em tempo real para verificação da carga pró-viral das
amostras de glândulas salivares, foram adicionados 20 µL do mix para a pol
contendo água ultrapura, master mix, probe e os primers SK-110 e SK-111 em meia
placa de PCR juntamente com 5 µL do DNA extraído referente à cada amostra. A
placa foi levada ao termociclador. A quantidade de DNA proviral do HTLV foi
calculada seguindo a fórmula:
Média CT POL___x 2 x 10000 =

N˚ cópias em 10.000 células

Média CT Albumina
Os resultados são relatados como cópias/10.000 células sendo o limite de
detecção de 5 cópias. O gene da albumina serviu como controle interno genômico, e
células MT2 foram utilizadas como controle positivo. Além disso, algumas amostras
tiveram todos os ensaios repetidos a fim de confirmar os resultados obtidos e
garantir sua confiabilidade. Esses testes foram realizados no Laboratório de
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Investigação Médica em Dermatologia e Imunodeficiências (LIM-56) da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo.

4.4 Análise estatística

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o pacote estatístico
BioEstat versão 5.3.
A análise descritiva dos dados foi realizada com números absolutos,
percentuais, médias, medianas e desvio-padrão. Através destas estatísticas
descritivas e após realização do teste de normalidade, para saber se seriam
utilizados testes paramétricos ou não-paramétricos, foram feitas as análises
exploratórias dos dados. O teste de normalidade utilizado neste trabalho foi o de
Shapiro-Wilk. Como a hipótese de normalidade foi rejeitada em todos os casos o
coeficiente de correlação de Spearman e o teste não paramétrico de Mann-Whitney
foram utilizados, quando foi feita a divisão dos indivíduos estudados em mais de dois
grupos o teste de Kruskal Wallis foi empregado.
Para o cruzamento entre variáveis categóricas a técnica estatística aplicada
foi a tabela cruzada com teste qui-quadrado.
Devido ao tamanho reduzido da amostra o teste exato de Fisher foi aplicado,
pela mesma razão o modelo de regressão não foi considerado adequado tendo sido
preferido o cálculo da medida de razão de risco univariada, obtendo-se a odds ratio
(OR).
Assim a medida de associação calculada a partir do modelo logístico foi a
odds ratio (OR), o intervalo de confiança estipulado foi de 95% e o nível de
significância p<0,05.
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5 RESULTADOS

5.1 Avaliação descritiva dos grupos estudados

5.1.1 Grupo controle (GC) – SS

Com o intuito de agregar informações que auxiliassem na compreensão das
alterações estruturais e imunológicas vistas nas glândulas salivares de pacientes
HTLV-1 positivos um grupo controle foi formado a partir das amostras de glândula
salivar menor de cinco pacientes com SS e sorologia negativa para o HTLV-1, todos
eram do sexo feminino com média de idade de 46,8 anos (mínimo = 27; máximo =
62; desvio padrão = 12,26). Apenas uma relatava ser fumante e nenhuma tinha
como hábito o etilismo. Duas pacientes exibiam concomitância de doenças
autoimunes, juntamente com a SS, uma apresentava artrite reumatoide e a outra
paciente estava diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico e esclerose
sistêmica, sendo estas duas, portanto classificadas com SS secundária.
Tabela 5.1 – Sinais e sintomas característicos da SS em pacientes diagnosticados com a doença
AnitAntiNº do
SS
Xerostomia Xeroftalmia Sialometria¹ Schirmer²
SSa
SSb
caso
1

Secundária

Sim

Sim

0,05

Sim

Sim

Sim

2

Primária

Sim

Sim

0,33

Sim

Não

Não

3

Primária

Sim

Sim

0,043

Não

Sim

Sim

4

Primária

Sim

Sim

0,178

Sim

Não

Não

5

Secundária

Sim

Sim

0,435

Sim

Sim

Não

¹resultado em ml/min dos testes de sialometria; ²resultado dos testes de Schirmer

As queixas de xerostomia e xeroftalmia eram unânimes, duas pacientes
apresentavam hipossalivação, averiguado através da técnica da sialometria. A
média de fluxo salivar do grupo foi de 0,207ml/min (desvio padrão = 0,173ml/min). A
hipossalivação foi constatada quando o paciente apresentava um fluxo menor que
0,1 ml/min. O teste de Schirmer, realizado para verificar o grau de lacrimejamento
comprovou que 4 pacientes apresentavam comprometimento na lubrificação ocular.
Pesquisa de auto anticorpos como anti-SSa e anti-SSb também eram realizados de
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maneira rotineira para compor o diagnóstico da SS, assim 3 pacientes mostraram
positividade para algum dos dois auto anticorpos (Tabela 5.1).
A quantidade de células marcadas para os anticorpos anti-T CD4+, anti-T
CD8+, anti-B CD20+ e anti-Tax está expressa na tabela 5.2. A proporção média
entre a contagem de linfócitos T CD4 e CD8 foi de 0,23 (desvio padrão = 0,24), entre
a contagem de linfócitos T e linfócitos B foi de 1,91 (desvio padrão = 2,70) e entre a
quantidade de linfócitos T e células marcadas pelo anti-Tax de 12,60 (desvio padrão
= 11,46).
Tabela 5.2 – Contagem das células positivas por mm², para os anticorpos pesquisados em amostras
de glândulas salivares menores de pacientes com SS e HTLV-1 negativos

Nº do caso

CD4

CD8

CD20

Tax

1

1

86,2

285

7,4

2

1,4

24,8

4

13,4

3

1,4

8,4

216,8

9,2

4

10,2

37

23,8

2,2

5

8,2

13,2

31,2

0,8

Média

4,44

33,92

112,16

6,6

Desvio padrão

4,40

31,25

129,31

5,16

O infiltrado inflamatório de quatro (80%) amostras foi caracterizado como
sialodenite linfocitária focal, outras alterações morfológicas comprovadas pela
análise histopatológica das lâminas está listada na tabela 5.3, em nenhuma amostra
foi evidenciada a formação de estruturas semelhantes à centros germinativos.
Tabela 5.3 – Alterações morfológicas evidenciadas nas glândulas salivares de pacientes com SS e
HLTV-1 negativos
Sialodenite
Sialodenite
Atrofia
Dilatação
Infiltração
Nº do
linfocitária
crônica não
Fibrose
acinar
ductal
gordurosa
caso
focal
especificada
1

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

2

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

3

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

4

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

5

Sim

Não

Não

Não

Não

Não
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Todos os espécimes foram submetidas à análise da presença das sequências
tax e rex do HTLV através da técnica da PCR, 4 (80%) foram positivas porém em
nenhuma foi possível obter a quantificação das sequências do vírus.

5.1.2 Grupo de estudo (GE) – HTLV-1+

Este estudo reuniu 14 pacientes sabidamente soropositivos para o HTLV-1
que apresentavam algum sinal ou sintoma compatível com SS e que realizaram
biópsia de glândula salivar menor para investigação desse quadro. Todos os
pacientes eram do sexo feminino com idade média de 51,71 anos (mínimo = 30;
máximo = 68; desvio padrão = 10,56), 3 eram fumantes e 2 relatavam etilismo social.
Os pacientes deste grupo tinham conhecimento da infecção pelo HTLV-1 em
média há 8,36 anos (desvio padrão = 5,51), 3 (21,43%) eram assintomáticos, 1
(7,14%) apesar de apresentar-se sintomático ainda não possuía o diagnóstico da
HAM/TSP e 10 (71,43%) estavam com diagnóstico fechado de HAM/TSP. O tempo
médio de evolução da HAM/TSP nesses pacientes era de 4,5 anos (desvio padrão =
4,32), 8 (57%) realizavam pulsoterapia, administração de succinato sódico de
metilprednisolona intravenoso, para controle dos sintomas e da progressão da
doença em esquemas mensais ou trimestrais. A carga pró-viral pode ser verificada
em 12 pacientes (Tabela 5.4).
Tabela 5.4 – Resultado da carga pró-viral (n=12)

Carga pró-viral (/10mil céls)
<100

6 (50%)

100-500

5 (41,66%)

>500

1 (8,33%)

Em relação aos sintomas característicos da SS, 12 (85,71%) relatavam
xerostomia, 10 (71,42%) xeroftalmia, 8 (57%) apresentavam hipossalivação (Tabela
5.5) e 3 (21,43%) fluxo lacrimal alterado evidenciado pelo teste de Schirmer, apenas
uma paciente apresentava soropositividade para o anti-SSb e nenhuma para o antiSSa.
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Tabela 5.5 – Fluxo salivar medido através da técnica da sialometria de pacientes HTLV-1 positivos e
com queixas relacionadas à SS (n=14)

Sialometria (ml/min)
Média

Mediana

Mínimo

Máximo

Desvio
padrão

Normal (n=6)

0,148

0,132

0,103

0,225

0,052

Alterado (n=8)

0,070

0,072

0,032

0,095

0,020

A quantificação de células que expressavam anticorpos anti-CD4, anti-CD8,
anti-CD20 e anti-Tax está exposta na tabela 5.6. A proporção média da expressão
entre linfócitos T CD4+ e T CD8+ foi de 0,47 (desvio padrão = 0,69), entre linfócitos
T e B foi de 5,3 (desvio padrão = 4,49) e de células T e células marcadas pelo antiTax de 13,21 (desvio padrão = 21,13).
Tabela 5.6 – Contagem das células positivas por mm², para os anticorpos pesquisados em amostras
de glândulas salivares menores de pacientes HTLV-1 positivos (n=14)

Média

Mínimo

Máximo

Desviopadrão

CD4

13,75

0,2

78

21,73

CD8

49,64

7,8

223,8

54,11

CD20

27,9

2,6

108,8

34,79

Tax

8,53

2,8

16,6

4,95

A sialodenite crônica não especificada foi constatada na maioria dos casos
(85,71%), apenas 2 (14,29%) amostras foram caracterizadas como tendo sialodenite
linfocitária focal (Tabela 5.7). Em nenhuma amostra foi visto estruturas semelhantes
à centros germinativos.
Tabela 5.7 – Alterações morfológicas evidenciadas nas glândulas salivares de pacientes HLTV-1
positivos (n=14)

Sialodenite crônica
não especificada
(n=12)
Sialodenite linfocitária
focal (n=2)

Atrofia
acinar

Dilatação
ductal

Fibrose

Infiltração
gordurosa

11 (91,66%)

11 (91,66%)

9 (75%)

8 (66,66%)

0

0

2 (100%)

1 (50%)

A pesquisa de sequências genômicas do HTLV (tax e rex) foi realizada e
mostrou-se positiva para 11 (78,57%) casos, a PCR quantitativa foi realizada em
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todos os casos positivos, porém em somente um a carga pró-viral pode ser
quantificada e em baixa quantidade, 8 cópias por 10 mil células.

5.2 Análise correlacional do GE

Os aspectos imunológicos juntamente com a expressão da proteína Tax
foram correlacionados com as alterações morfológicas vistas no tecido glandular.
Através do teste de Mann-Whitney observou-se que amostras que apresentavam
infiltrado linfocitário focal tinham maior expressão de CD20, portanto, de maneira
contrária, amostras em que o infiltrado inflamatório caracterizava-se como crônico
não especificado tinham menor expressão de CD20 (Tabela 5.8).
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Tabela 5.8 – Análise correlacional entre a expressão de marcadores linfocitários e da proteína Tax com as alterações inflamatórias e morfológicas vistas em
glândula salivar menor (n=14)

CD4
Média

DP

CD8

CD20

Tax

p

Média

DP

p

Média

DP

p

Média

DP

p

0,352

27,40
53,35

27,71
57,32

0,352

103,30
15,33

7,77
14,79

0,022

14,30
7,56

0,14
4,64

0,088

Sialodenite linfocitária focal
Sim
Não

2,00
15,72

1,41
22,99

Sialodenite crônica não especificada
Sim
Não

15,71
2,00

22,99
1,41

0,352

53,35
27,40

57,32
27,71

0,352

15,33
103,30

14,79
7,78

0,022

7,56
14,30

4,68
0,14

0,088

23,85
2,00

0,555

52,51
39,13

60,04
28,23

0,885

15,72
72,53

15,45
53,57

0,126

7,91
10,80

4,75
6,06

0,368

17,11
1,46

23,81
1,36

0,088

55,00
30,00

59,81
20,11

0,368

16,49
69,73

14,94
58,39

0,456

7,80
11,20

4,84
5,37

0,225

16,91
2,20

23,70
2,45

0,291

47,94
55,86

61,03
18,25

0,170

31,02
16,46

38,26
17,26

0,555

8,96
6,93

5,20
4,42

0,769

25,58
15,01

0,699

61,86
27,64

63,58
22,14

0,240

28,55
26,72

34,19
39,91

0,518

9,75
6,32

4,98
4,55

0,364

Atrofia acinar
Sim
Não

16,69
3,00

Dilatação ductal
Sim
Não
Fibrose
Sim
Não

Infiltração gordurosa
Sim
Não

14,02
13,28
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A taxa de linfoproliferação foi correlacionada com a quantidade de células
CD4+, CD8+, CD20+, linfócitos T (CD4+; CD8+), linfócitos mononucleares (CD4+;
CD8+; CD20+) e células que expressavam a proteína Tax, porém não houve
associação estatisticamente significante com nenhuma das variáveis (Tabela 5.9),
assim como não houve relação entre a linfoproliferação e o padrão do infiltrado
inflamatório e as alterações morfológicas vistas nas glândulas salivares (Tabela
5.10).
Tabela 5.9 – Correlação dos valores de linfoproliferação com os parâmetros imuno-histoquímicos
(n=14)

Variáveis

r

p

CD4

-0,449

0,107

CD8

0,327

0,253

CD20

-0,297

0,303

Linfócitos T

0,103

0,725

Linfócitos
mononucleares

-0,130

0,659

Tax

-0,284

0,326

Tabela 5.10 – Correlação dos valores de linfoproliferação com as alterações histológicas (n=14)

Linfoproliferação
Média

Desvio-padrão

p

Sialodenite linfocitária focal
Sim

4,43

0,94

Não

14,42

15,34

0,549

Sialodenite crônica não especificada
Sim

14,42

15,34

Não

4,43

0,94

Sim

15,53

15,58

Não

3,71

1,41

Sim

14,75

16,05

Não

6,57

3,77

0,549

Atrofia acinar
0,225

Dilatação ductal
0,659
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Fibrose
Sim

13,43

16,05

Não

11,39

9,38

Sim

16,70

16,94

Não

6,32

5,47

1,00

Infiltração gordurosa
0,240

A presença dos seguimentos genômicos do HTLV, tax e rex, também não
obteve significância na sua correlação com a expressão de diferentes populações
linfocitárias nem com a expressão da Tax (Tabela 5.11).
Tabela 5.11 – Correlação entre os padrões imuno-histoquímicos e a presença da sequencia tax e/ou
rex nas amostras de glândula salivar menor (n=14)

Variáveis

CD4

PCR
Positivo

Negativo

Média

12,71

17,60

DP

23,78

14,62

p

CD8

0,659

Média

56,14

25,80

DP

59,33

18,57

p

CD20

0,291

Média

23,58

43,73

DP

29,02

56,36

p

Tax

0,555

Média

8,45

8,80

DP

5,01

5,81

p

1,00

5.3 Comparação entre o GC e o GE

A presença de sinais e sintomas associados à SS foi relacionada entre os
pacientes dos dois grupos (Tabela 5.12). A correlação entre o fluxo salivar de
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pacientes HTLV-1 negativos com SS e HTLV-1 positivos não apresentou
significância (p= 0,559). Evidenciando que não houve diferenças estatisticamente
significantes da presença de sintomas secos nem das alterações de fluxo salivar e
lacrimal entre os grupos.
Tabela 5.12 – Sinais e sintomas característicos da SS apresentados por pacientes dos dois grupos
(n=19)

GC

GE

Total

Sim

5 (100%)

12 (85,7%)

17 (89,5%)

Não

0

2 (14,3%)

2 (10,5%)

Sim

5 (100%)

10 (71,4%)

15 (78,9%)

Não

0

4 (28,6%)

4 (21,1%)

Sim

2 (40%)

7 (50%)

9 (47,4%)

Não

3 (60%)

7 (50%)

10 (52,6%)

p

OR bruta
(IC95%)

1,000

1,41 (1,04-1,92)

0,530

1,50 (1,05-2,14)

1,000

1,50 (0,19-11,92)

0,202

0,18 (0,02-1,64)

Xerostomia

Xeroftalmia

Hipossalivação

Teste de Schirmer
Sim

3 (60%)

3 (21,4%)

6 (31,6%)

Não

2 (40%)

11 (78,6%)

13 (68,4%)

A sorologia para o HTLV-1 não afetou os parâmetros imuno-histoquímicos
evidenciados nas amostras de glândulas salivares menores (Tabela 5.13).
Tabela 5.13 – Análise correlacional entre os dois grupos a respeito da quantificação de diferentes
subtipos de células linfocitárias (n=19)

GC
Variáveis

GE

Média

Desviopadrão

Média

Desviopadrão

P

CD4

4,44

4,40

13,75

21,73

0,754

CD8

33,92

31,25

49,64

54,11

0,622

CD20

112,16

129,31

27,90

34,79

0,219

Linfócitos T

38,36

30,47

63,40

70,98

0,266

Linfócitos
mononucleares

150,52

146,04

91,30

83,23

0,643

Tax

6,60

5,16

8,53

4,95

0,391
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O padrão do infiltrado inflamatório assim como as alterações morfológicas
constatadas nos fragmentos de glândula salivar menor foram correlacionados com o
status sorológico para o HTLV-1 (Tabela 5.14). Os casos referentes a pacientes
HTLV-1 positivos apresentaram em sua maioria uma sialodenite crônica não
especificada ao contrário de pacientes HTLV-1 negativos com SS, diferença essa
que foi estatisticamente significante (p=0,017). Fibrose e infiltração gordurosa foram
as duas alterações que se associaram a sorologia positiva para o HTLV-1 com
relevância estatística (respectivamente, p= 0,038 e p= 0,033).
Tabela 5.14 – Comparação do padrão inflamatório e das alterações morfológicas entre os grupos
(n=19)

GC

GE

Total

p

OR bruta
(IC95%)

0,017

0,04 (0,01-0,59)

0,017

8,66 (1,21-61,91)

0,262

5,50 (0,61-49,53)

0,570

2,44 (0,27-22,01)

0,038

14,66 (1,1649,82)

0,033

0,50 (0,27-0,93)

Sialodenite linfocitária focal
Sim

4 (80%)

2 (14,3%)

6 (31,6%)

Não

1 (20%)

12 (85,7%)

13 (68,4%)

Sialodenite crônica não especificada
Sim

1 (20%)

12 (85,7%)

13 (68,4%)

Não

4 (80%)

2 (14,3%)

6 (31,6%)

Sim

2 (40%)

11 (78,6%)

13 (68,4%)

Não

3 (60%)

3 (21,4%)

6 (31,6%)

Atrofia acinar

Dilatação ductal
Sim

3 (60%)

11 (78,6%)

14 (73,7%)

Não

2 (40%)

3 (21,4%)

5 (26,3%)

Sim

1 (20%)

11 (78,6%)

12 (63,2%)

Não

4 (80%)

3 (21,4%)

7 (36,8%)

Fibrose

Infiltração gordurosa
Sim

0

9 (64,3%)

9 (47,4%)

Não

5 (100%)

5 (35,7%)

10 (52,6%)
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A presença de partículas virais como tax e rex nas amostras de glândula
salivar menor foi evidenciada em 4 (80%) pacientes soronegativos para o HTLV-1 e
em 11 (78,6%) positivos, esses resultados não mostraram relação estatisticamente
significante (p=1,000).
Entre os pacientes positivos para o HTLV-1, dois preencheram os critérios
para SS, apresentando sintomas secos, hipossalivação e achados histológicos em
glândula salivar menor compatíveis com o estabelecido pelo consenso AmericanoEuropeu para diagnóstico da SS (Vitali et al., 2002). Sendo assim, para as análises
finais optou-se por dividir o total de pacientes em três grupos: com SS; HTLV-1
positivos; e HTLV-1 positivos com SS. Por conseguinte, as alterações histológicas
foram correlacionadas com esses três grupos (Tabela 5.15).
Tabela 5.15 – Distribuição do Qui-quadrado para a prevalência das diferenças histológicas entre os
grupos (n=19)

SS (n=5)

HTLV-1 (n=12)

HTLV-1+SS
(n=2)

p

Sialodenite linfocitária focal
Sim

4 (80%)

1 (8,3%)

1 (50%)

Não

1 (20%)

11 (91,7%)

1 (50%)

0,013

Sialodenite crônica não especificada
Sim

1 (20%)

11 (91,7%)

1 (50%)

Não

4 (80%)

1 (8,3%)

1 (50%)

Sim

2 (40%)

10 (83,3%)

1 (50%)

Não

3 (60%)

2 (16,7%)

1 (50%)

Sim

3 (60%)

10 (83,3%)

1 (50%)

Não

2 (40%)

2 (16,7%)

1 (50%)

Sim

1 (20%)

10 (83,3%)

1 (50%)

Não

4 (80%)

2 (16,7%)

1 (50%)

0,013

Atrofia acinar
0,181

Dilatação ductal
0,441

Fibrose
0,044

Infiltração gordurosa
Sim

0

8 (66,7%)

1 (50%)

Não

5 (100%)

4 (33,3%)

1 (50%)

0,043
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A correlação entre os grupos e parâmetros imuno-histoquímicos também foi
verificada,

no

entanto

nenhuma

das

variáveis

apresentou

associação

estatisticamente significante (Tabela 5.16). As figuras 5.1, 5.2, 5.3 e 5,4 representam
a expressão de CD4+, CD8+, CD20+ e Tax, respectivamente.
Tabela 5.16 – Relação das diferenças dos padrões imunológicos entre os grupos (n=19)

SS (n=5)
Variáveis

HTLV-1 (n=12)

HTLV-1+SS (n=2)

Média

Desviopadrão

Média

Desviopadrão

Média

Desviopadrão

p

CD4

4,40

4,40

15,70

23,00

2,10

1,27

0,680

CD8

33,92

31,25

51,45

57,10

38,80

43,84

0,795

CD20

112,16

129,16

21,41

30,57

66,80

43,84

0,115

Linfócitos T

38,36

30,47

67,15

75,38

40,90

42,56

0,504

Linfócitos
mononucleares

150,52

146,04

88,56

90,16

107,70

1,27

0,377

Tax

6,60

5,16

7,76

4,93

13,10

1,55

0,288

Os dois pacientes que possuíam concomitância da infecção retroviral e da
doença autoimune possuíam nas glândulas salivares menores fragmentos dos
genes tax e/ou rex, no entanto quando comparado com os outros dois grupos esse
achado não obteve relevância estatística (p=0,723).
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Figura 5.1 – Positividade para linfócitos T CD4+ (400X). A e B) em amostras de pacientes HTLV-1+. C) positividade em amostra de paciente com SS e
HTLV-1+. D) positividade em amostra de paciente com SS negativo para o HTLV-1
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Figura 5.2 – Positividade para linfócitos T CD8+ (400X). A e B) positividade em amostras de pacientes HTLV-1+. C) positividade em amostra de paciente
com SS e HTLV-1+. D) positividade em amostra de paciente com SS negativo para o HTLV-1
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Figura 5.3 – Positividade para linfócitos B CD20+ (400X). A e B) positividade em amostras de pacientes HTLV-1+. C) positividade em amostra de paciente
com SS e HTLV-1+. D) positividade em amostra de paciente com SS negativo para o HTLV-1
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Figura 5.4 – Positividade para a proteína Tax do HTLV-1 (400X). A e B) positividade em amostras de pacientes HTLV-1+. C) positividade em amostra de
paciente com SS e HTLV-1+. D) positividade em amostra de paciente com SS negativo para o HTLV-1
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6 DISCUSSÃO

A capacidade do HTLV-1 de causar uma intensa resposta inflamatória é
amplamente relatada na literatura (Sakai et al., 2001; Goon et al., 2004; Bangham;
Osame, 2005; Verdonck et al., 2007). Esse fato aliado a dados epidemiológicos que
mostram maior frequência de alterações autoimunes em pacientes infectados pelo
HTLV-1 (Nishioka et al., 1996; Watanabe, 1997; Verdonck et al., 2007), permitem
levantar a hipótese de que esse retrovírus possa funcionar como um patógeno
imunoativador para alterações de caráter autoimune.
A SS é uma dessas manifestações autoimunes cada vez mais associadas ao
HTLV-1, muitas publicações apontam para uma maior prevalência desse vírus em
pessoas acometidas pela SS (Vernant et al., 1987; Vernant et al., 1988; Eguchi et
al., 1992; Terada et al., 1994), esses achados contudo, não foram unânimes (Talal et
al., 1990; Cartier et al., 1992; Cevallos et al., 1993; Leon-Monzon et al., 1993;
Mariette et al., 1995; Rigby et al., 1996; Yamano et al., 1997; Vale et al., 2017). Não
obstante, um conceito corriqueiro na literatura que trata desse tema é a alteração
secretória relatada por pacientes soropositivos para o HTLV-1, mesmo que por
vezes, possa não ser classificada como SS, de acordo com o padronizado pelo
Grupo de Estudo da Comunidade Europeia sobre Critérios para Diagnóstico da SS
(Vitali et al., 2002), certamente constitui uma síndrome seca importante no manejo
desse paciente (Martins et al., 2010; Poetker et al., 2011; Lima et al., 2016; Vale et
al., 2017).
No intuito de esclarecer o efeito que a infecção pelo HTLV-1 possa ter nas
glândulas exócrinas, análises têm sido feitas em amostras de glândula salivar menor
de pacientes infectados e comparadas com amostras teciduais de não infectados,
seguindo diversos parâmetros e utilizando variadas técnicas como a imunohistoquímica, a PCR e a hidridização in situ (Shattles et al., 1992; Mariette et al.,
1993; Sumida et al., 1994; Rigby et al., 1996; Yamano et al., 1997; Mizokami et al.,
1998; Ohyama et al., 1998; Tangy et al., 1999; Cartier et al., 2005; Lee et al., 2012;
Nakamura et al., 2013).
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Embora o estabelecido para se concluir o diagnóstico da SS determina que,
para o preenchimento do critério histopatológico, o mínimo de um foco (aglomerado
de 50 ou mais células inflamatórias) deva estar presente em 4mm² de glândula
salivar (Vitali et al., 2002), outros grupos propuseram classificações para o padrão
disposto pelo infiltrado inflamatório no parênquima glandular. O grupo internacional
SICCA descreveu a sialodenite linfocitária focal como a mais específica para o
diagnóstico da SS (SICA, 2005; Daniels et al., 2011). De fato, 80% das amostras de
glândula salivar menor do GC demonstravam esse padrão.
Das alterações morfológicas, a dilatação ductal foi a mais comumente vista
(60%) em biópsias provenientes de pacientes com SS e HTLV-1 negativos.
Alterações como, atrofia acinar e fibrose foram menos comuns, 40% e 20%
respectivamente. Em nenhuma amostra observou-se infiltração por adipócitos ou
centros germinativos, concordando com estudos que confirmaram essas como as
alterações estruturais menos frequentes em amostras de glândula salivar menor de
pacientes com SS (Llamas-Gutierrez et al., 2014; Costa et al., 2015).
A população linfocitária evidenciada no GE era composta majoritariamente
por células B CD20+ (112,16 células em média, por campo), apesar do
conhecimento de que a SS tem início com um infiltrado inflamatório predominante de
células T e somente com a progressão há uma mudança do fenótipo para células B
(Christodoulou et al., 2010; Konsta et al., 2014). Esse resultado, portanto, sugere
que todos os pacientes avaliados neste estudo estavam em fases mais tardias, logo
mais severas da doença, o que pode indicar a demora desses pacientes em
procurarem o diagnóstico, devido aos sintomas serem insidiosos ou a dificuldade de
se encontrar profissionais familiarizados com o processo diagnóstico.
Na análise do GE, a maioria (85,71%) das amostras de glândula salivar
menor apresentava um infiltrado inflamatório caracterizado como sialodenite crônica
não especificada, designação dada na presença de células inflamatórias agrupadas
ou dispersas no parênquima e que não estejam adjacentes à ácinos de aparência
normal. A presença desse perfil inflamatório tem sido associada à menor produção
de citocinas inflamatórias e com sintomas mais brandos (Daniels et al., 2011;
Carubbi et al., 2015).
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Vários sistemas de graduação da intensidade do infiltrado inflamatório
também foram sugeridos como forma de avaliar a progressão e gravidade da
doença e consequentemente comparar diferentes populações (Chisholm; Mason,
1968; Greenspan et al., 1974). Em único estudo, encontrado nas principais bases de
dados, que se propôs a quantificar os focos inflamatórios observados nas glândulas
salivares menores, 60 biópsias de pacientes com SS de uma área altamente
endêmica para o HTLV-1 foram analisadas e não foram evidenciadas diferenças
estatisticamente significantes na contagem de focos inflamatórios entre pacientes
com SS e positivos para o HTLV-1+ e pacientes com SS e negativos para o HTLV-1
(Nakamura et al., 2008) . Embora, a real importância da contagem de focos
inflamatórios ainda seja discutida na literatura essa quantificação parece refletir a
intensidade da resposta inflamatória e consequente piora dos sinais clínicos. No
entanto, como o presente estudo teve por objetivo analisar retrospectivamente
amostras de glândula salivar e pela dificuldade durante as biópsias de encontrar
tecido glandular em pacientes HTLV-1 positivos, parte dos nossos espécimes não
tinham as dimensões mínimas para realização do cálculo de contagem do foco
inflamatório estabelecidos pelo grupo SICCA (SICA, 2005).
Um fato que não pode ser desconsiderado é o uso da pulsoterapia como
método de controle da dor e progressão da doença pela maioria dos pacientes
positivos para o HTLV-1. As altas doses de corticoides administradas de maneira
contínua a esses pacientes poderiam alterar não só a severidade e distribuição do
infiltrado

inflamatório

como

consequentemente

impedir

a

produção

de

autoanticorpos. Esse pensamento, aparentemente lógico, encontra discordância na
literatura, embora alguns trabalhos já tenham encontrado evidências da influência
dos corticoesteróides no infiltrado inflamatório visto na SS outros encontraram dados
que refutaram essa ideia (Zandbelt et al., 2001; Pijpe et al., 2007; Alunno et al.,
2013). Da amostra estudada, 8 (57,14%) realizavam a pulsoterapia em esquemas
mensais ou trimestrais, no entanto o momento escolhido para a biópsia foi sempre
antes do início da pulsoterapia, na tentativa de minimizar a interferência dessa
medicação nos achados histológicos.
As amostras do GE que exibiram uma inflamação caracterizada como
sialodenite linfocitária focal mostraram maior predominância de linfócitos B CD20+,
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sendo esse dado estatisticamente significante (p = 0,022), de maneira semelhante,
portanto, as amostras que apresentaram sialodenite crônica não especificada a
maior expressão foi de linfócitos T CD4+ e T CD8+. Padrão visto também em
amostras do GC (p = 0,045). Evidenciando que a caracterização do infiltrado
inflamatório parece ter relação com o fenótipo exibido pelas células inflamatórias.
Alterações morfológicas como atrofia acinar, dilatação ductal fibrose e
infiltração gordurosa não mostraram relações estatisticamente significantes com
nenhum dos imunofenótipos seja para pacientes do GC ou do GE. A presença da
proteína Tax também não pode ser associada a nenhuma das variáveis morfológicas
em nenhum dos grupos. Taxas de linfoproliferação, e a presença de partículas virais
do HTLV-1 foram analisadas conjuntamente a padrões imuno-histoquímicos e
alterações morfológicas, porém nenhuma relação pode ser estabelecida.
Assim como no GC, em nenhuma amostra do GE foi evidenciada a formação
de estruturas semelhantes à centros germinativos. No GC isso pode ser justificado
pela pequena amostra, já que a literatura aponta para uma frequência de 18 a 59%
de centros germinativos (Risselada et al., 2013). Já no GE, a presença de centros
germinativos já foi relatada como ocorrência rara em pacientes infectados pelo
HTLV-1 (Nakamura et al., 2009), a explicação para isso pode estar no simples fato
dos centros germinativos tenderem a se formar quando o infiltrado inflamatório
exibem um padrão dominante de linfócitos B (Johnsen et al., 2014) o que não parece
ocorrer no infiltrado de glândulas salivares menores de pacientes com HTLV-1. A
baixa expressão de linfócitos B quando comparada à expressão de linfócitos T,
embora não tenha sido estatisticamente significante, pode também justificar a falta
de autoanticorpos circulantes como anti-SSa e anti-SSb, já que se acredita que
sejam essas células as responsáveis pela produção de anticorpos (Candon et al.,
2009).
Sendo pacientes acometidos pela síndrome seca, diagnosticados ou não com
SS, os pacientes que compunham o GC e o GE possuíam sinais e sintomas secos
em proporções equivalentes, denotando a similaridade dos grupos no que diz
respeito às características clínicas.
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Na análise histológica, no entanto amostras provenientes de pacientes do GE
apresentaram com mais frequência sialodenite crônica não especificada, ao
contrário das amostras do GC, sendo essa diferença estatisticamente significante (p
= 0,017). Outras alterações morfológicas como fibrose e infiltração gordurosa
também foram mais comuns no GE (respectivamente, p = 0,038 e p = 0,033).
Como alguns pacientes do GE foram efetivamente diagnosticados com SS
decidimos verificar esses padrões dividindo a amostra total em três grupos: com SS
e negativos para o HTLV-1, com SS e positivos para o HTLV-1 e sem SS e positivos
para o HTLV-1. Mesmo com um cenário diferente as relações de todos os
parâmetros se mantiveram, a sialodenite crônica não especificada foi mais frequente
em positivos para o HTLV-1 (p = 0,013) e a presença de fibrose e infiltração
gordurosa também (respectivamente, p = 0,044 e p = 0,043).
Na quantificação dos subtipos de linfócitos, amostras de pacientes HTLV-1
positivos com e sem SS apresentaram maior expressão de linfócitos T
(respectivamente, 67,15 e 40,90 células marcadas por campo, em média) se
comparada à expressão em amostras de pacientes com SS e negativos para o
HTLV-1 (38,36 células por campo, em média). Quanto à expressão de linfócitos B
CD20+, 21,41 e 66,80 células foram marcadas em média, por campo, nas amostras
de pacientes positivos para o HTLV-1 com SS e sem SS, respectivamente e 112,16
em pacientes com SS negativos para o HTLV-1, no entanto essas diferenças não
obtiveram significância estatística (p = 0,377 para linfócitos T e p = 0,115 para
linfócitos B CD20+).
A literatura mostra-se escassa quanto à fenotipagem do infiltrado inflamatório
visto nas glândulas salivares de infectados pelo HTLV-1, uma predominância de
células T em comparação com as células B parece ser o padrão nesses casos
(Nakamura et al., 1997; Ohyama et al., 1998; Cartier et al., 2005). No entanto, há
divergências na predominância dos subtipos de linfócitos T, com alguns estudos
mostrando uma população majoritária de linfócitos T CD4+ (Nakamura et al., 1997;
Ohyama et al., 1998) e outros, como o presente estudo, evidenciando uma maior
expressão de linfócitos T CD8+ (Cartier et al., 2005).
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De maneira geral, o infiltrado inflamatório das amostras do GE era composto
em sua maioria por linfócitos T CD8+ (média de 49,64 células marcadas por campo).
Mesmo o papel das células B na infecção pelo HTLV-1 ainda não estar bem
elucidado, tendo conhecimento sobre o tropismo exibido por esse vírus por linfócitos
T CD4+ (Gessain; Cassar, 2012), juntamente com sua capacidade de causar uma
linfoproliferação espontânea de células T (Sakai et al., 2001; Ureta-Vidal et al., 2001;
Pinto et al., 2011), um infiltrado inflamatório exibindo esse fenótipo era uma
descoberta esperada. O início da patogênese da HAM/TSP é marcado pela fase
inflamatória, a princípio representada principalmente por linfócitos T CD4+, essa
população tende a diminuir à medida que mais linfócitos citotóxicos (CD8+) chegam
ao local da inflamação (Bangham; Osame, 2005; Goncalves et al., 2010). Embora a
linfoproliferação desencadeada pelo HTLV-1 afete linfócitos T, células T CD8+
parecem estar mais propensas a se proliferarem (Sakai et al., 2001). Extrapolando
esses fatos para a inflamação encontrada nas glândulas salivares de pacientes com
HTLV-1, a predominância de linfócitos T CD8+ no infiltrado pode ser explicada ou
pela expansão sofrida mais facilmente pelas células T CD8+ ou pelo fato de que,
sendo os pacientes selecionados de maneira randômica não houve uniformidade no
momento da biópsia em relação ao tempo de infecção pelo HTLV-1 ou ao tempo de
progressão da HAM/TSP assim, poderia ser possível que a maioria dos pacientes do
GE estivesse em um estado mais avançado da doença, o que causaria uma
expressão maior de CD8+ no infiltrado inflamatório.
A expressão da proteína Tax foi levemente menor em amostras do GC (média
de 6,60 células por campo) quando comparada a vista no GE (média de 8,53 células
por campo) (p = 0,391). Na análise por PCR os genes tax e/ou rex foram
amplificados em 80% das amostras do GC e em 78,6% das amostras do GE (p =
1,000). Não sendo essas diferenças, portanto, estatisticamente significantes.
Diversos estudos têm evidenciado a presença de indícios do HTLV-1, especialmente
o gene tax, ou sua proteína, nas glândulas salivares de pacientes com SS e
soronegativos (Shattles et al., 1992; Mariette et al., 1993; Mariette et al., 1995;
Mizokami et al., 1998; Tangy et al., 1999; Mariette et al., 2000). A reatividade nesses
pacientes para outras proteínas virais como p19, p 24, p28, transcritas pelo gene
gag, é variável na literatura. Dois estudos reportaram expressão da p19 (Shattles et
al., 1992; Lee et al., 2012), já outro trabalho que utilizou um anticorpo reativo para a
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p19 e p28 não obteve marcação. A p24 não teve expressão no único trabalho que a
estudou (Shattles et al., 1992). Outras partículas virais do HTLV-1, como gag, pol,
env, LTR (long terminal repeat), foram pesquisadas por meio da PCR, nenhuma
obteve amplificação em glândulas salivares de pacientes com SS e negativos para o
HTLV-1 (Mariette et al., 1993; Sumida et al., 1994; Mariette et al., 1995; Yamano et
al., 1997; Mizokami et al., 1998; Ohyama et al., 1998; Tangy et al., 1999). Já em
amostras de pacientes soropositivos para o HTLV-1 essas sequencias foram
identificadas, (Mizokami et al., 1998; Ohyama et al., 1998; Tangy et al., 1999), com
exceção de um único trabalho que apesar de ter encontrado positividade para o
gene tax não encontrou para os genes gag, env e pol (Mariette et al., 2000).
Diversas hipóteses têm sido levantadas na tentativa de compreender a
presença do gene tax nas glândulas salivares de pacientes soronegativos para o
HTLV-1. A possibilidade de essa sequência pertencer a um retrovírus endógeno tem
sido extensivamente relatada (Sumida et al., 1994; Mariette et al., 1995; Mizokami et
al., 1998; Tangy et al., 1999). No entanto, um dos estudos publicados verificou que a
sequência encontrada nas glândulas salivares era 98 a 99% homóloga à pX e que
as sequencias endógenas até então descritas possuíam não mais do que 80% de
homogeneidade com seu retrovírus exógeno correspondente (Mariette et al., 2000).
A segunda hipótese considerada sugere a infecção por um HTLV-1 defeituoso ou
uma infecção imperfeita incapaz de induzir uma resposta sorológica. Há relatos na
literatura sobre a pesquisa por PCR de fragmentos do HTLV-1 em pacientes
soronegativos para o vírus, embora em pacientes que apresentem anticorpos para o
HTLV-1 todas as sequências genômicas terem sido amplificadas, para aqueles
soronegativos apenas a tax foi identificada em 42,5% de pacientes com alterações
neurológicas semelhantes à HAM/TSP (Ramirez et al., 2003). Resultados
semelhantes foram encontrados em outros estudos similares (d'Auriol et al., 1990;
van der Ryst et al., 1996). No entanto, trabalhos pesquisando sequências genômicas
do HTLV-1 em soronegativos sem doenças neurológicas não encontraram
discrepância entre os resultados obtidos por PCR e por exames de pesquisa de
anticorpo (Nakashima et al., 1990; Kinoshita et al., 1993). Embora a literatura não
seja unânime, a infecção falha pelo HTLV-1 onde não há produção de anticorpos,
porém sequências como a tax estão presentes parece ser uma possibilidade e uma

82

interessante alternativa para a presença desse gene nas glândulas salivares de
pessoas com SS e HTLV-1 negativas.
Em trabalhos que encontraram o genoma do HTLV-1 nas glândulas salivares
menores de pacientes infectados apenas um realizou a quantificação do DNA próviral, encontrando uma quantidade de 8,32 a 8,68 X 10³ maior no tecido glandular do
que nas células mononucleares do sangue periférico, através da quantificação da
região pX (Ohyama et al., 1998). Achado contrário ao presente estudo onde foi visto
que, apesar da sequência do HTLV-1 ter sido encontrada nas amostras analisadas o
vírus só pode ser quantificado em uma amostra e em valor reduzido.
A utilização dos fragmentos tax e rex para a realização da PCR qualitativa e
do segmento pol para a quantificação, poderia explicar essa divergência caso a
reação inflamatória vista nas glândulas salivares fosse devido a uma reação cruzada
com alguma outra sequencia semelhante à tax. Partículas virais em quantidades
menores que o limite de detecção, porém presentes no parênquima glandular dando
início a resposta inflamatória é uma hipótese que também não pode ser descartada.
Já em 1992, Shattles observando a expressão da p19 e a falta de expressão
para a p14 do HTLV-1 nas glândulas salivares de indivíduos não infectados pelo
vírus pesquisou possíveis reações cruzadas com citoqueratinas teciduais e outros
vírus como EBV, citomegalovírus, herpesvírus humano tipo 6 e um retrovírus
denominado sequencia endógena relacionada ao HTLV (HRES-1), embora a
hipótese da reação cruzada com tais proteínas não tenha sido confirmada a
possibilidade de que um retrovírus endógeno com uma sequencia similar à p19, mas
diferente do HRES-1, possa ter sido o responsável pela expressão da p19 não foi
afastada pelos autores (Shattles et al., 1992).
Os retrovírus endógenos humanos (HERVs) constituem 8% do genoma
humano e embora a maioria seja defectiva sua expressão tem sido reportada em
tecidos

humanos

e

especialmente

associado

a

doenças

autoimunes

e

neurodegenerativas (Perzova et al., 2013; Barbeau et al., 2014). As glândulas
salivares têm sido reconhecidas como locais de alta expressão dos HERVs (Tanaka
et al., 2003; Singh, 2007; Fei et al., 2014). Ainda que, o possível papel dessas
sequências não ter sido investigado no âmbito da patogênese da SS, o fato de
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agentes externos diversos, entre eles a tax do HTLV-1, poder causar a ativação de
LTRs dos HERVs aumentando assim sua expressão e levando a respostas
inflamatórias nesses tecidos (Toufaily et al., 2011; Perzova et al., 2013) pode ser
usada para explicar a reação linfocitária vista nas glândulas salivares menores de
pacientes soropositivos para o HTLV-1 e talvez explicar também a diferença na
população celular vista entre os GC e o GE.
A investigação do papel que o HTLV-1 possa exercer nas exocrinopatias
observadas nos pacientes infectados ainda precisa ser mais bem elucidada, o fato
do infiltrado inflamatório visto nas glândulas salivares menores exibir um padrão
diferente do observado em glândulas de pacientes com SS negativos para o HTLV-1
e em consequência um fenótipo distinto ratifica as evidências de que se trata de
alterações com patogêneses diferentes.
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7 CONCLUSÕES

Baseado nos dados obtidos neste trabalho, podemos concluir que:
Pacientes soropositivos para o HTLV-1 e com síndrome seca mostraram
diferentes alterações morfológicas e padrões de infiltração inflamatória distintos dos
apresentados por pacientes com SS e soronegativos para o HTLV-1.
Diferenças no parâmetros imuno-histoquímicos não foram estatisticamente
significantes entre os grupos estudados.
A presença de proteína Tax e seu gene foram verificados em grandes
proporções em ambos os grupos, no entanto pelo fato de apenas uma proteína e
uma sequencia genômica do HTLV-1 terem sido pesquisadas não é possível afastar
hipóteses relacionadas a reações cruzadas e mimetismos moleculares com
proteínas e/ou genes que possam possuir sequências semelhantes ao HTLV-1.
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