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Resumo 
Leal FE. Alterações de subpopulações de células T CD4+ em indivíduos infectados 

pelo HTLV-1 com paraparesia espástica tropical (HAM/TSP) [Tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012. 

 

O equilíbrio entre resposta imune e tolerância resulta da complexa interação 

entre células efetoras e reguladoras. Células capazes de amplificar a 

resposta imune foram descritas, mas um subgrupo de células T com esta 

capacidade ainda não foi identificado. Demonstramos que a ectoenzima 

CD39 ajuda a definir um subgrupo de células T CD4+ denominadas células T 

indutoras (Tind), capazes de amplificar proliferação e produção de citocinas 

por células T CD4+ efetoras, antagonizando a atividade supressora de 

células T reguladoras (Treg). Em doenças auto-imunes e infecções crônicas 

como a mielopatia associada à infecção pelo HTLV-1 (HAM/TSP), Tinds 

podem ter papel importante no processo inflamatório exacerbado visto 

nestas condições clínicas. 

Demonstramos ainda que as frequências de Treg estão aumentadas em 

pacientes infectados pelo HTLV-1 independentemente da condição clínica, 

mas apenas pacientes HAM/TSP apresentam aumento da frequência de 

Tind. Além disso, a frequência de Tind está associada à carga proviral, 

considerado fator de risco para o desenvolvimento da HAM/TSP. O aumento 

da produção de IFN-γ e a reduzida produção de IL-17 em pacientes 

HAM/TSP sugerem que células Th17 não possuem papel importante no 

processo inflamatório relacionado à infecção pelo HTLV-1, diferentemente 

do que ocorre em condições auto-imunes com quadros clínicos semelhantes 

à HAM/TSP. Estes dados demonstram importantes alterações no balanço 

entre inflamação e supressão e sugerem um papel para Tind na patogênese 

da HAM/TSP.  

 

Descritores: 1. Vírus linfotrópico de células T humanas do tipo 1  2. 

Paraparesia espástica tropical  3. Linfócitos T CD4-positivos  4. Interleucina-

17 
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Abstract 
Leal FE. CD4+ T cell subsets changes in HTLV-1-infected subjects with Tropical 

Spastic Paraparesis (HAM/TSP) [Thesis]. Sao Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de Sao Paulo” 

 

The balance between immunity and tolerance is a result from the interplay 

between effector and regulatory cells. An immunoregulatory cell that 

amplifies cellular immune responses upon activation is already known; 

however no T-cell subset with such function has been described. We report 

that the ectoenzyme CD39 helps to delineate a novel subpopulation called 

inducer T-cell (Tind) that significantly increases the proliferation and cytokine 

production of effector T cells, counterbalancing the suppressive activity of 

regulatory T cells (Treg). In autoimmune conditions and chronic viral 

infections, such as HTLV-1 associated myelopathy, Tinds may play an 

important role in the inflammatory milieu.  

Here we show that Treg frequency is increased in HTLV-1-infected subjects 

regardless of their clinical status, but only HAM/TSP patients have increased 

frequency of Tind. Besides, Tind frequency is associated to HTLV-1 proviral 

load, a established risk factor for the development of HAM/TSP. Increased 

IFN-γ and reduced IL-17 production seen in HAM/TSP patients suggest that 

Th17 does not play an important role in the proinflammatory milieu related to 

HTLV-1 infection, unlike autoimmune disorders with clinical features similar 

to HAM/TSP. Altogether, our data demonstrate important changes in the 

inflammatory-regulatory balance and suggest a role for Tind in the 

pathogenesis of HAM/TSP. 

 

Descriptors: 1. Human T-lymphotropic virus 1  2. Paraparesis, Tropical 

Spastic 3. CD4-Positive T-Lymphocytes  4. Interleukin-17    
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Introdução 
 

História do HTLV-1 e de suas principais apresentações clínicas 
 

No começo da década de 70, um grupo de pesquisadores japoneses 

identificou a existência de uma doença linfoproliferativa até então 

desconhecida. A alta incidência de uma neoplasia hematológica de células T 

em adultos, especialmente entre indivíduos da província de Kyushu, 

desencadeou esforços para a identificação de causas genéticas ou virais 

que predispusessem à nova doença denominada leucemia de células T do 

adulto (LTA)(1). Em 1980, nos Estados Unidos da América, foi identificado o 

primeiro retrovírus humano, o vírus linfotrópico de células T humano do tipo 

1 (HTLV-1), a partir de culturas celulares de dois pacientes com diagnóstico 

de linfoma cutâneo de células T com características clínicas incomuns à 

época(2). A associação etiológica foi determinada inicialmente baseada nos 

seguintes fatos: 

• Correspondência entre áreas de alta incidência de LTA e de 

portadores de HTLV-1 identificados por testes sorológicos; 

• Todos os pacientes com LTA possuem anticorpos contra HTLV-1; 

• Há integração monoclonal do DNA proviral do HTLV-1 em células T 

de pacientes diagnosticados com LTA; 

• HTLV-1 é capaz de imortalizar células T humanas in vitro; 

 

Simultaneamente, caracterizava-se na mesma província de Kyushu 

uma síndrome espástica paraparética predominantemente de trato piramidal 

e com curso clínico lentamente progressivo. Anticorpos contra HTLV-1 eram 

identificados no soro e no líquor cefalorraquidiano (LCR) destes pacientes, o 

que sugeriu que o vírus recém-descrito em pacientes com LTA poderia ser a 

causa deste quadro clínico neurológico(3). A descrição simultânea em 

pacientes do Caribe de títulos elevados de anticorpos contra o HTLV-1 
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associados a uma síndrome denominada paraparesia espástica tropical(4) 

culminou com a caracterização de uma mielopatia crônica progressiva que 

passou a ser conhecida como Mielopatia Associada ao HTLV-1 ou 

Paraparesia Espástica Tropical (HAM/TSP)(5). 

Dois anos após a descrição do HTLV-1, outro vírus com significativa 

similaridade genética foi descrito em um paciente com neoplasia 

hematológica e denominado HTLV-2(6). Apesar do relato de alterações 

neurológicas compatíveis com HAM/TSP em pacientes portadores de HTLV-

2(7), a associação com quadros clínicos inflamatórios e hematológicos não é 

claramente estabelecida. 

As técnicas laboratoriais desenvolvidas para a identificação dos dois 

primeiros retrovírus descritos foram fundamentais para a descoberta do vírus 

da imunodeficiência humana (HIV) em 1983, responsável por uma das 

maiores epidemias da humanidade(8, 9). 

Após 30 anos de grande evolução do conhecimento em virologia e 

imunologia proporcionados pela pesquisa em retrovirologia, a patogênese 

das formas clínicas relacionadas à infecção pelo HTLV-1 ainda não foi 

completamente esclarecida. Além disso, nenhum tratamento clínico se 

mostrou capaz de alterar de forma significativa a história natural da 

HAM/TSP e a LTA continua sendo uma neoplasia hematológica de 

prognóstico ruim. 

Apesar de algumas medidas de prevenção terem sido capazes de 

reduzir a transmissão sexual, vertical e por transfusão de sangue e seus 

derivados, ainda não existe vacina disponível para o HTLV e o vírus mantém 

sua cadeia de transmissão. 

Este projeto se iniciou com a descrição, em pacientes saudáveis, de 

uma subpopulação de linfócitos com uma capacidade peculiar: induzir 

linfoproliferação de células T CD4+(10). Diante disso, formulamos a hipótese 

de que esta subpopulação pudesse ter relevante participação na patogênese 

da HAM/TSP pela conhecida ativação celular e linfoproliferação presentes 

em pacientes com esta síndrome. 
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Para contribuir com o maior entendimento da interação entre o HTLV-

1 e o sistema imunológico, realizamos uma análise comparativa de aspectos 

específicos da imunidade celular de indivíduos não infectados (CN), 

portadores assintomáticos de HTLV-1 (PA) e pacientes com diagnóstico de 

HAM/TSP.  
 

Epidemiologia do HTLV 

 
Apesar de ser encontrado em vários continentes, existem áreas 

conhecidamente com maior soroprevalência do HTLV-1. Os inquéritos 

epidemiológicos no Caribe e América Central revelam uma prevalência de 

3% a 6%(11). No sul do Japão, a soroprevalência atinge valores de até 30%. 

Outras áreas identificadas como bolsões de ocorrência de infecção pelo 

HTLV-1 são a Melanésia, costa oeste africana, Peru e nordeste brasileiro 

(Figura 1)(12). Estima-se que 10 a 20 milhões de pessoas vivam com HTLV 

no mundo, sendo 750 mil no Brasil (Ministério da Saúde – 2004). 

A maioria dos estudos de prevalência foram realizados em doadores 

de sangue. De acordo com estes estudos, a área de maior prevalência de 

HTLV-1 no Brasil é a Bahia, com taxas de positividade nos testes 

sorológicos de 1,35% entre doadores de sangue(13). Em um estudo 

populacional em Salvador, o índice foi de 1,75% da população avaliada(14). 

A infecção por HTLV-2 acomete diversas populações, que incluem 

desde índios Yanomami, com descrição de soroprevalência de 13,7%, a 

usuários de drogas injetáveis na Bahia que apresentam índices de 

prevalência de 35,2%(15). 
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Figura 1: Áreas de maior soroprevalência de HTLV-1. As áreas de maior 

prevalência de HTLV-1 no mundo estão representadas em amarelo (Adaptado do 

Guia de Manejo Clínico  do Paciente com HTLV – Ministério da Saúde, 2004 ) 

 

Modos de Transmissão 

 

Os principais modos de transmissão do HTLV são: 

1. Materno-fetal: através da contaminação intra-uterina, periparto 

ou principalmente pelo aleitamento materno(16) 

2. Transfusão de hemoderivados contaminados(17) 

3. Relações sexuais, com risco de transmissão significativamente 

maior do homem para mulher do que da mulher para o 

homem(18).  

 

Medidas de prevenção como teste sorológico durante a gravidez em 

regiões de alta prevalência, triagem sorológica de doadores de 

hemoderivados obrigatória desde 1986 no Japão(19) e 

posteriormente em diversos países, inclusive no Brasil(20), e uso de 

preservativos nas relações sexuais têm contribuído para redução 

gradual da prevalência do HTLV-1. 
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Aspectos virológicos 

 

O retrovírus HTLV pertence à subfamília Retroviridae, gênero 

Deltaretrovirus. Há quatro tipos identificados, incluindo HTLV-1, HTLV-2, 

HTLV-3 e HTLV-4. A descrição do HTLV-3 e HTLV-4 ocorreu 

recentemente(21, 22) e não existem evidências até o momento que estes 

retrovírus estejam associados ao desenvolvimento de doenças em 

humamos(23). O foco desta seção será o HTLV-1 com comparações com o 

HTLV-2 quando pertinente.  

A principal diferença em relação ao gênero Lentivirus, que inclui o 

HIV-1 e o HIV-2, é o efeito sobre as células T que cada gênero exerce. 

Apesar de também causarem infecção assintomática por longos períodos, 

os Deltaretrovirus são capazes de conduzir as células T à transformação e 

imortalização celular(24), enquanto os Lentivirus possuem efeito citopático 

que leva comumente à destruição da célula infectada(25). 

O HTLV-1 é filogeneticamente classificado em três grupos, que reflete 

sua distribuição geográfica: Melanésio, Centro-Africano e Cosmopolita. O 

grupo cosmopolita é subdividido em quatro subgrupos: transcontinental (A), 

japonês (B), africano do oeste (C) e norte africano (D) baseado na 

sequência de suas LTRs(26). Os genótipos filogenéticos têm forte relação 

com o local de origem do indivíduo, o que dificulta o estudo de desfecho 

clínico relacionado ao subgrupo viral. Mesmo comparando pacientes de 

áreas diferentes, não é possível excluir fatores geográficos e populacionais 

que potencialmente influenciem a evolução clínica. 

O HTLV apresenta-se como partículas esféricas de 100nm de 

diâmetro, revestidas por um envelope composto por elementos da 

membrana da célula hospedeira e glicoproteínas virais. A porção central, 

também esférica, contém duas cópias de RNA de fita simples, as enzimas 

virais e as proteínas da matriz.  
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Figura 2: Estrutura do HTLV-1. Cortesia do webiste da Ohio State University 

(http://researchnews.osu.edu). 

 

O genoma proviral contém aproximadamente 9000 nucleotídeos com 

dois segmentos terminais longos repetitivos (Long Terminal Repeat, LTR) 

nas extremidades 5’ e 3’ do genoma. Os LTRs participam do processo de 

integração proviral, e contêm elementos reguladores da transcrição viral(27). 

Resumidamente, os genomas virais do HTLV-1 e do HTLV-2 são 

divididos nas seguintes regiões: 

• gag – codifica proteínas estruturais do capsídeo, nucleocapsídeo e 

matriz virais. São denominadas p15, p24 e p19 

• pol – região de transcrição das enzimas protease, transcriptase 

reversa e integrase 

• env – responsável pela codificação das glicoproteínas do envelope 

gp46 e gp21 

• pX – contém quatro pequenas regiões abertas de leitura (Open 

Reading Frames – ORFs): pX-I, pX-II, pX-III e pX-IV 

o pX-I e pX-II – codificam as proteínas p12 e p30 

respectivamente. São importantes no processo inicial de 

infecção e na persistência viral(28) 
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o pX-III – contém o gene rex que codifica a proteína p27 no 

HTLV-1 e p21 no HTLV-2. Atuam em nível pós-transcricional, 

estabilizando o mRNA viral. São fundamentais no processo de 

exportação do mRNA do núcleo para o citoplasma(29). 

o pX-IV – contém o gene tax que codifica a proteína p40 (Tax1) 

no HTLV-1 e p37 (Tax2) no HTLV-2. Responsáveis pela 

transativação do segmento LTR e de genes celulares 

relacionados à ativação e proliferação celulares. Atua também 

em proto-oncogenes como c-fos e c-erg. 

 

As LTRs são sequências de nucleotídeos nas extremidades do 

genoma viral. São divididas em 3 partes: 

• U5, R e U3 – contêm regiões que controlam a transcrição viral 

• Elementos responsivos à proteína Rex – local de atuação de Rex 

para facilitar exportação do mRNA 

• Elemento responsivo de 21 pares de bases – local de atuação de Tax 

para transativação transcricional 

 

A transcrição inversa do genoma do HTLV-1 entre as regiões env e 

pX codifica uma proteína denominada HBZ que modula, assim como Tax, a 

transcrição de genes celulares e virais(30).  

A similaridade entre os genomas provirais do HTLV-1 e do HTLV-2 é 

de 65%, sendo menor nos LTRs e maior na região dos genes 

reguladores(27). 

Assim como os demais retrovírus, HTLV-1 e HTLV-2 possuem três 

regiões genômicas principais (gag, pol e env) que produzem poliproteínas 

posteriormente processadas pela enzima protease. 

Os Deltaretrovirus possuem uma região em seu genoma denominada 

pX, responsável pela transcrição dos genes tax e rex. As proteínas Tax e 

Rex estão envolvidas na transativação do segmento LTR, de promotores 

heterólogos de transcrição celular e na regulação pós-transcricional da 

síntese de proteínas virais. Apesar de desempenharem funções 
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semelhantes às proteínas Tat e Rev do HIV-1, a similaridade da sequência 

de aminoácidos destas regiões é pequena quando comparados os genomas 

do HTLV-1 e do HIV-1. 

 
Figura 3: Estrutura do genoma do HTLV-1. Nomes dos genes transcritos sobre 

cada linha. Linhas contínuas indicam exons e linhas pontilhadas indicam introns. 

Números representam a posição dos nucleotídeos relativa ao RNA viral. Baseado 

em ilustração de Kannian et al 2010(31) 

 

 

Ciclo viral 

 

O transportador de glucose 1 (GLUT1) foi a primeira molécula do 

complexo de receptores celulares de entrada do HTLV-1 a ser descrita(32). 

GLUT-1 é uma molecula amplamente presente na membrana de células 

humanas e com expressão variável de acordo com o tipo celular e os níveis 

de glicose plasmática. Outras moléculas envolvidas no processo de entrada 

viral na célula foram identificadas em seguida. Heparan sulfato proteoglicano 

(HSPG) e neurolipina-1 completam o complexo de receptores atualmente 
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aceito para explicar o modelo de entrada e o tropismo celular do HTLV-1 e 

do HTLV-2(33, 34). Apesar de ter sido encontrado em diversas células do 

organismo como monócitos, células B, macrófagos e células dendríticas(35, 

36), a replicação e persistência do HTLV-1 são vistas principalmente em 

células T CD4+ e menos frequentemente em células T CD8+(37). Já o HTLV-

2 infecta preferencialmente células T CD8+ ao invés de células T CD4+(38). 

O tropismo preferencial pode ser explicado pela maior dependência do 

HTLV-1 e do HTLV-2 de diferentes componentes do complexo de 

receptores. Enquanto o HTLV-1 requer maiores concentrações de HSPG 

para ligar-se a membrana celular, o HTLV-2 requer maiores níveis de GLUT-

1(39). De fato, células T CD4+ expressam altos níveis de HSPG e baixos 

níveis de GLUT-1, enquanto células T CD8+ apresentam um padrão inverso 

de expressão destas mesmas moléculas.  

A glicoproteína viral gp46 interage inicialmente com o complexo de 

receptores celulares permitindo que gp21, que contém um domínio 

transmembrana, participe do processo de fusão das membranas viral e 

celular(40). Após a fusão das membranas mediada pela gp21, o capsídeo 

viral é liberado. A transcriptase reversa transcreve o genoma viral de RNA 

para cDNA de dupla fita e o cDNA é transportado para o núcleo. No núcleo 

celular, a integrase insere o genoma viral no DNA da célula e os mRNAs 

virais começam a ser transcritos. Após a integração, o material genético viral 

está disponível tanto para replicação viral através da transcrição dos mRNAs 

como para amplificação proviral através da divisão celular estimulada pela 

proteínas virais Tax e HBZ. 

Tax é uma proteína de 40 kDa que tem como função primária ativar a 

expressão de genes virais através da interação com fatores de transcrição 

em uma região da LTR denominada elementos responsivos a Tax 

(TRE)(41). Tax também é responsável pela ativação da transcrição de genes 

celulares ao modular pelo menos dois promotores de transcrição, o fator 

nuclear κB (NF-κB) e o elemento de resposta sérica (SRE). NF-κB é um 

fator de transcrição responsável pela regulação da expressão de diversos 

genes envolvidos na resposta imune, proliferação celular, apoptose e 
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migração celular(42). Desta forma, Tax ativa a expressão de diversos genes 

celulares e suprime a expressão de diversos outros, levando a um aumento 

da expressão de genes de diversas citocinas como IL-1, IL-2, IL-6, IL-15, 

receptores de citocinas e quimiocinas como CD25, CCR4, CCR7 e CXCR4, 

produtos de oncogenes c-fos, fra-1, c-jun, erg-1, erg-2 e moléculas 

reguladoras do ciclo celular como ciclina D2, CDK4 e CDK6(43). Alem do 

aumento da atividade transcricional, Tax induz transformação celular ao 

interagir com genes supressores de tumores, especialmente p53 e proteína 

retinoblastoma (Rb) e interferir em mecanismos de apoptose(44). Em suma, 

a combinação de diversos mecanismos é necessária para que Tax induza 

ativação, proliferação e eventualmente transformação celular. 

Ao contrário da expressão variável de Tax, a expressão de HBZ 

ocorre de modo uniforme nas células leucêmicas e inibe fatores de 

transcrição viral, inclusive Tax. Postula-se que HBZ possa contribuir para o 

desenvolvimento de células leucêmicas ao estimular proliferação celular e 

inibir a expressão de Tax, o principal antígeno viral reconhecido pelas 

células T CD8+ HTLV-1 específicas(45), dificultando o reconhecimento de 

células neoplásicas e favorecendo sua persistência.  

Diferentemente do HIV, o HTLV-1 não se encontra abundantemente 

na forma de vírions no plasma e secreções corporais. Apesar de 

mecanismos de transmissão viral intercelular terem sido descritos com a 

formação de sinapses virológicas através da reorganização de moléculas de 

adesão e do citoesqueleto celular(46), postula-se que a persistência viral 

baseia-se principalmente na mitose celular induzida pela ação de Tax e 

HBZ. Neste processo, o genoma proviral se multiplicaria juntamente com as 

células infectadas, perpetuando a infecção. 

 

Patogenia e alterações clínicas relacionadas ao HTLV-1 
 

A grande maioria de indivíduos infectados pelo HTLV-1 permanece 

assintomática por toda a vida. Entretanto, 2% a 3% dos portadores 

assintomáticos (PA) desenvolvem HAM/TSP(5) ou outras alterações com 
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características inflamatórias, como por exemplo uveíte(47) e polimiosite(48), 

após período de latência indefinido. Análise retrospectiva da prevalência de 

LTA na região sudoeste do Japão estimou o risco cumulativo de 

desenvolvimento da doença em 2% a 6% dos indivíduos soropositivos(49). 

A patogênese de ambos os espectros clínicos não está totalmente 

elucidada. O risco de desenvolvimento de doença está relacionado a 

características imunológicas do indivíduo, à idade e à forma de 

transmissão(13, 50, 51). As alterações clínicas na LTA são decorrentes 

basicamente da transformação celular induzida pelo vírus. Por outro lado, o 

meio inflamatório induzido pela infecção viral decorrente da resposta imune 

e da ação das proteínas virais são responsáveis pelas alterações clínicas 

nos casos de HAM/TSP e outras síndromes inflamatórias menos comuns. 

Não se sabe exatamente o que leva portadores assintomáticos de HTLV-1 a 

desenvolverem LTA ou HAM/TSP, mas acredita-se que a transmissão 

vertical é fator de risco para o desenvolvimento de LTA ao invés de 

HAM/TSP. 

 

Leucemia de células T do adulto (LTA) 

 
A leucemia de células T do adulto caracteriza-se clinicamente por 

adenomegalia generalizada, hepatoesplenomegalia, hipercalcemia, lesões 

osteolíticas e manifestações cutâneas como nódulos, placas, pápulas 

difusas e eritrodermia(1). Linfócitos atípicos com núcleos multilobulados são 

característicos desta doença e podem ser vistos no sangue periférico. 

O Grupo Japonês de Estudos em Linfoma classificou clinicamente a 

LTA em quatro tipos de acordo com as características clínicas e a morfologia 

celular(52): 

• Aguda (57%) – Adenomegalia, hepatoesplenomegalia, lesões 

cutâneas, hipercalcemia e lesões osteolíticas compõem o quadro 

clínico. Atipia celular linfocitária é vista com frequência e em 
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percentagem elevada de casos. Possui prognóstico ruim, com 

sobrevida média de 6,2 meses. 

• Crônica (19%) – Linfocitose absoluta com aumento do número de 

células semelhante ao visto em leucemias crônicas de células T. 

Aumento da enzima desidrogenase lática. Pode haver 

linfonodomegalia, visceromegalias e envolvimento cutâneo. Não há 

hipercalcemia. Tempo médio de sobrevida de 24 meses. 

• Linfomatosa (19%) – linfonodomegalia sem linfocitose associada. 

Diagnosticada pela caracterização histológica do linfonodo. Sobrevida 

média de 10 meses. 

• Indolente (5%) – Ausência de envolvimento visceral, linfonodomegalia 

ou linfocitose. Caracterizada pela presença de pelo menos 5% de 

células T atípicas no sangue periférico. Pode se assemelhar 

clinicamente a micose fungóide. Sobrevida de anos enquanto a 

doença permanecer nesta fase. 

 

As células T atípicas são maduras e expressam as moléculas CD4 e 

CD25. A integração do DNA proviral do HTLV-1 é monoclonal, indicativo que 

todas as células neoplásicas se originam de uma mesma célula. Porém, o 

local de integração do DNA proviral é variável entre os pacientes, sugerindo 

que o local de integração não é fator determinante na leucemogênese(53). 

A interação entre a proteína viral Tax e vários sítios de transcrição 

celulares sugere um papel importante no processo de leucemogênese. Tax 

se associa com o fator de transcrição NF-κB estimulando o ciclo de 

crescimento celular e inibindo apoptose. Aumenta a expressão de genes 

anti-apoptóticos (blc-X)(54) e da cascata da caspase(55), além de diminuir a 

expressão de genes indutores da apoptose(56). 

Apesar dos diversos efeitos promotores de leucemogênese de Tax 

verificados in vitro, a atividade desta proteína isoladamente não é suficiente 

para justificar as alterações linfoproliferativas vistas nos pacientes com LTA. 
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Mielopatia Associada ao HTLV-1/Paraparesia Espástica Tropical 

(HAM/TSP) 

 
Essa doença desmielinizante crônica e progressiva acomete a 

medula espinhal e a substância branca no sistema nervoso central(5). O 

quadro de fraqueza muscular proximal de membros inferiores é 

frequentemente associado a espasticidade muscular, alterações 

esfincterianas, reflexos patelares exacerbados, sinal de Babinski e 

alterações sensoriais variáveis. 

O quadro clínico inicia-se de modo sutil mais frequentemente entre a 

quarta e a quinta décadas de vida. Qualquer dos sintomas acima descritos 

pode se apresentar de forma isolada. No início do quadro, os homens se 

queixam frequentemente de disfunção erétil e as mulheres de alterações do 

esfíncter vesical. Em um período que varia de meses a anos, surgem outros 

sintomas que compõem a síndrome, como fraqueza muscular em membros 

inferiores e a espasticidade que resulta em alterações de marcha e 

alterações sensoriais. 

No Brasil, a HAM/TSP representa o principal espectro clínico dos 

pacientes com sintomas decorrentes da infecção pelo HTLV-1. Porém, a 

síndrome HAM/TSP em pacientes com quadro neurológico não contempla 

todas as manifestações inflamatórias possivelmente associadas à infecção 

pelo HTLV-1 como uveíte, artrite inflamatória, polimiosite ou síndromes auto-

imunes como a Síndrome de Sjögren(57). Esta diversidade de 

apresentações clínicas com um fator comum, o processo inflamatório, 

sugere que as alterações causadas pelo HTLV-1 não se restrinjam ao 

sistema nervoso central. 

Diversos estudos avaliaram fatores protetores e predisponentes ao 

desenvolvimento de HAM/TSP. Maiores níveis de carga proviral do HTLV-1 

têm sido descritos como fator de risco para o desenvolvimento de 

HAM/TSP(58, 59). Embora sugira-se que uma maior carga proviral de HTLV-

1 esteja associada com a patogênese da HAM/TSP, até 10% dos pacientes 



 

14 
 

diagnosticados com este quadro neurodegenerativo apresentam carga 

proviral baixa(59), definida como até 1% de células mononucleares 

infectadas no sangue periférico. Alem disso, a carga proviral de pacientes 

assintomáticos familiares de pacientes HAM/TSP é nove vezes mais alta 

que a carga proviral de pacientes assintomáticos em geral, o que sugere que 

fatores genéticos podem estar envolvidos na determinação da carga proviral 

sem necessariamente representar maior risco de desenvolvimento de 

doença neurológica(59). Devido ao longo e variável período de latência da 

infecção, ainda não há estudos que avaliaram sistematicamente a evolução 

de pacientes assintomáticos para HAM/TSP. É incerto se a elevada carga 

proviral do HTLV-1 em pacientes HAM/TSP é uma das causas ou apenas o 

resultado de um processo inflamatório e linfoproliferativo característico deste 

grupo de pacientes. 

Aspectos genéticos do HTLV-1 foram avaliados como possíveis 

fatores predisponentes ao desenvolvimento de HAM/TSP. A sequência 

genética de tax em pacientes assintomáticos e com HAM/TSP foram 

comparadas(60). A substituição de quatro nucleotídeos foi considerada 

como associada a maior risco de desenvolvimento de HAM/TSP, mas não 

está claro como isto poderia estar relacionado à patogênese da HAM/TSP. 

Supostamente, esta variação genética poderia alterar a capacidade de 

transativação de genes celulares pela proteína Tax. 

Estudos de imunogenética demonstram que pacientes HLA-A02 ou 

HLA-Cw08 têm menores níveis de carga proviral e, supostamente, risco 

reduzido de desenvolverem HAM/TSP(61, 62). Sugere-se que linfócitos T 

citotóxicos HLA-A02 restritos eliminem mais eficientemente células T CD4+ 

infectadas, determinando menor carga proviral. 

A patogênese da doença está associada ao processo inflamatório no 

sistema nervoso central relacionado à resposta imune ao HTLV-1. Os 

mecanismos mais aceitos são resumidos na Figura 2: 

 

• Células T CD4+ e células T CD8+ HTLV-1-específicas migram através 

da barreira hemato-encefálica, indo do sangue periférico ao sistema 
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nervoso central. Células T infectadas pelo HTLV-1 que expressam 

antígenos virais são reconhecidas pelas células T CD8+ HTLV-1-

específicas, desencadeando uma resposta imune que resulta na 

produção de quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias e na ruptura 

das células infectadas. A produção das citocinas inflamatórias IFN-γ e 

TNF-α, principalmente por células T CD4+ e T CD8+, associada a 

citólise decorrente da ação das células T CD8+ HTLV-1-específicas, 

podem danificar as células gliais e os neurônios. Este processo 

decorre tanto da ativação da micróglia e de astrócitos por efeito do 

IFN-γ como pela possível neurotoxicidade de glicoproteínas virais, 

semelhante ao processo neuroimunopatogênico verificado com a 

glicoproteína gp120 do HIV(63-65). 

• Imunoglobulinas IgG contra a proteína viral Tax de pacientes 

HAM/TSP apresentam capacidade de reatividade cruzada com auto-

antígenos de células do sistema nervoso central através do fenômeno 

de mimetismo molecular(66, 67). Ao interagirem com a proteína 

ribonucleica heterogênea A1 (hnRNP-A1), molécula que desempenha 

importante papel no transporte de mRNA do núcleo para o citoplasma 

de neurônios, anticorpos anti-Tax induzem dano neurológico por 

reação inflamatória neuronal e consequentemente desmielinização 

em pacientes com HAM/TSP. 
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Figura 4: Mecanismos de imunopatogênese propostos para HAM/TSP. 

Ilustração adaptada de Nagai e Osame, 2003. 
 

Este processo inflamatório está diretamente relacionado a expressão 

da proteína Tax, que possui diversos efeitos sobre as células infectadas. 

Entre suas principais capacidades, destacam-se a ativação do fator nuclear 

NF-κB e subsequente estímulo de proliferação e ativação celulares(68) com 

aumento da produção de IL-2 e da expressão da fração alfa de seu receptor, 

denominada CD25. Outras citocinas pró-inflamatórias como IL-15, TNF-α e 

IFN-γ também têm sua produção estimulada pela ação de Tax e parecem 

contribuir para o ambiente pró-inflamatório identificado em amostras de 

sangue periférico e sistema nervoso central de pacientes HAM/TSP(69, 70). 

O papel da imunidade celular na patogênese da HAM/TSP tem sido 

amplamente estudado mas o risco de desenvolvimento de alterações 

neurológicas continua indefinido. Tax é o antígeno imunodominante 

reconhecido pelas células T CD8+(71). A importância deste subgrupo celular 

no controle da replicação viral é evidenciada por duas funções: a capacidade 

de destruir via perforina células T CD4+ que expressam Tax e o aumento de 

expressão do antígeno viral em células T CD4+ na ausência de células T 

CD8+(72). Análises do papel de células T CD8+ específicas contra Tax no 
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controle da infecção demonstram correlação negativa entre atividade 

citolítica deste subgrupo celular e carga proviral, mas este fenômeno ocorre 

tanto em pacientes HAM/TSP como nos portadores assintomáticos do 

HTLV-1(73, 74). Além disso, há uma correlação positiva entre frequência de 

células T CD8+ HTLV-1-Tax-específicas e carga proviral, sugerindo que a 

resposta celular mediada por células T CD8+ não seja suficiente para 

controlar replicação viral e sequer eficaz para prevenir o desenvolvimento de 

HAM/TSP(75, 76). Aliás, acredita-se que a frequência significativamente 

aumentada de células T CD8+ HTLV-1-Tax-específicas no sangue periférico 

e no líquor cefalorraquidiano contribua para as alterações inflamatórias 

vistas em pacientes HAM/TSP através da liberação de citocinas 

neurotóxicas como TNF-α e IFN-γ(64, 77, 78). Ademais, nosso grupo 

demonstrou recentemente que células T CD8+ HTLV-1-Tax-específicas 

expressam níveis reduzidos da imunoglobulina de membrana de células T 

TIM-3(79). Aumento da expressão de TIM-3 em células T CD8+ é descrito 

em infecções crônicas virais como HIV, resultando em diminuída capacidade 

proliferativa e baixa capacidade de produção de citocinas do tipo Th1, 

fenômeno conhecido como exaustão celular(80). A reduzida expressão de 

TIM-3 em células T CD8+ HTLV-1-Tax-específicas sugere uma atividade 

inflamatória exacerbada através da produção de citocinas e proliferação 

celular. Alem disso, análises histopatológicas evidenciam até 30% de células 

T citotóxicas HTLV-1-específicas nas lesões medulares de pacientes 

HAM/TSP(81). A indução por Tax da transativação de genes celulares 

relacionados à ativação de células T e linfoproliferação descritos 

anteriormente gera aumento do número de células T CD4+ infectadas, da 

expressão de Tax e maiores valores de carga proviral. O controle da carga 

proviral parece depender em parte do balanço entre proliferação de células 

infectadas e a capacidade dos linfócitos T citotóxicos de destruir estas 

células. Não está claro se este mecanismo de imunidade celular tem um 

efeito protetor ao diminuir a carga antigênica ou se pode ser deletério ao 

causar dano tecidual adjacente. 
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Células T reguladoras (Treg) são outro subgrupo celular relevante no 

estudo da resposta imune ao HTLV-1. Nas infecções crônicas, Tregs são 

importantes na supressão da produção de citocinas pró-inflamatórias(82) e 

na inibição da ativação de células T CD4+ efetoras, células apresentadoras 

de antígeno (APC) e células T CD8+(83). O mecanismo de supressão é 

dependente de contato celular, mas fatores solúveis também participam do 

processo de interação entre células supressoras e células efetoras. Um dos 

grandes desafios desde a descoberta das células Treg é a identificação de 

marcadores capazes de definir esta subpopulação. CD25 foi o primeiro 

marcador utilizado na descrição de um subgrupo de células T CD4+ com 

capacidade de supressão da ativação e proliferação celulares(84). No 

entanto, a expressão de CD25 em células T CD4+ de memória e efetoras 

limita sua utilização como identificador de células com capacidade 

supressora, já que apenas uma pequena parcela das células T CD4+ que 

expressam CD25 são Tregs(85). Diversos outros marcadores como CTLA-4, 

OX40, GITR e ICOS foram identificados em Tregs, sem no entanto 

diferenciá-las fenotipicamente de modo preciso dos demais subgrupos 

celulares(86-89). A busca por um marcador específico para identificação de 

Treg levou à descrição do fator de transcrição FoxP3, gene fundamental 

para o desenvolvimento e função supressiva desse subgrupo celular(82). 

Porém, sua utilização em ensaios funcionais é limitada por se tratar de 

proteína nuclear, o que exige a permeabilização e fixação das células para 

sua marcação, inviabilizando a realização de ensaios posteriores com cultivo 

celular. Além disso, células T CD4+ FoxP3+ são funcional e fenotipicamente 

heterogêneas. Atualmente, a definição de células Treg se baseia na 

combinação de diversos marcadores que auxiliam na definição de um 

subgrupo de células entre o conjunto de células com capacidade supressiva 

que não necessariamente representa a totalidade de células Treg. 

Diversos estudos em pacientes com HTLV-1 indicam redução na 

frequência de células reguladoras ao se utilizar como marcadores CD25, 

CD127 e FoxP3(90-92). Além disso, ensaios in vitro utilizando transfecção 

com plasmídio codificando Tax, demonstram efeito suppressor desta 
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proteína na expressão de FoxP3 e de TGF-β, críticos para o 

desenvolvimento de Treg(92, 93). Postula-se que essa perda de 

imunoregulação seria um dos mecanismos responsáveis pelo 

comprometimento da tolerância imunológica e contribuiria para o processo 

inflamatório visto em pacientes com HAM/TSP. Coincidentemente, verifica-

se uma correlação inversa entre a frequência de células com perfil 

regulatório e a atividade citolítica de células T CD8 efetoras(94).  

Por outro lado, há relatos de aumento da expressão de FoxP3 em 

pacientes com HAM/TSP quando comparados a controles saudáveis(94, 

95). Esse aumento pode estar relacionado a uma tentativa de controlar a 

ativação celular desencadeada por Tax. De qualquer forma, estes dados 

ilustram a dificuldade e indefinição quanto ao real papel das células T 

reguladoras na patogênese do HAM/TSP. 

Apesar da avaliação dos diversos fatores envolvidos no 

desenvolvimento da HAM/TSP, a patogênese desta condição ainda não foi 

completamente elucidada. Ainda não se sabe o porquê de apenas 2% a 3% 

dos indíviduos infectados pelo HTLV-1 desenvolverem HAM/TSP e um 

número incerto apresenta outros sintomas com características inflamatórias 

muitas vezes debilitantes. 

 

Ectonucleotidase CD39 e a Interleucina IL-17 
 

A molécula CD39, uma ectonucleotidase transmembrana que 

hidrolisa adenosina trifosfato (ATP) e adenosina difosfato (ADP) em 

adenosina monofosfato (AMP), é expressa em células NK ativadas, células 

B após ativação, células T e células endoteliais, com papel importante na 

tromboregulação e homeostase vascular(96). O ATP tem efeitos pró-

inflamatórios e sua degradação pode mediar efeitos inibitórios ou 

estimulantes do sistema imunológico. O papel do CD39 nas células T CD4+ 

é descrito como um marcador de superfície de células T reguladoras em 

camundongos e humanos(97, 98). Tregs que expressam CD39 são capazes 

de suprimir a produção de IL-17, mas sua função supressiva é reduzida em 
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pacientes com Esclerose Múltipla (EM)(99), uma doença neurodegenerativa 

que também se caracteriza pela alta produção de IL-17(100) e muitas 

similaridades clínicas com o quadro de HAM/TSP. 

Neste trabalho, inicialmente caracterizamos diferentes subpopulações 

de células T CD4+, com o emprego de marcadores para várias proteínas, 

incluindo CD25, CD39, FoxP3. Surpreendentemente, demonstramos que a 

expressão de CD39 na ausência de CD25 identifica um novo subgrupo de 

células T CD4+ com propriedades potentes de imunoestimulação(10). 

Sugerimos, com esses resultados, que células com este fenótipo consistem 

no que denominamos de linfócitos T CD4+ indutores (Tind). 

Diante das características de ativação e proliferação celulares na 

infecção pelo HTLV-1, surgiu a idéia de avaliar a expressão de CD39 nas 

células T CD4+ de indivíduos infectados por este vírus, com a hipótese de 

que o equilíbrio entre Treg e Tind estaria alterado em virtude da natureza 

inflamatória da doença associada ao vírus. De fato, apresentamos 

resultados que apontam para um aumento de Tind em pacientes com 

HAM/TSP em comparação a portadores assintomáticos de HTLV-1 e 

indivíduos não infectados. 

Vários trabalhos já conseguiram demonstrar maior perfil de ativação 

celular na infecção pelo HTLV-1 em portadores assintomáticos e na 

HAM/TSP, além de níveis elevados de carga proviral em indivíduos 

HAM/TSP(55, 59, 70, 90, 101-104). Decidimos, então, verificar se há uma 

correlação entre o aumento da frequência de Tind e valores de carga 

proviral em pacientes HAM/TSP. De fato, identificamos que há uma 

associação direta entre carga proviral e frequência de Tind em pacientes 

com HAM/TSP. Por fim, decidimos avaliar a produção de citocinas 

inflamatórias sabidamente envolvidas em quadros neuroinflamatórios como 

HAM/TSP e Escerose Múltipla. Nossos resultados apontam para um 

aumento da produção de IFN-γ e diminuição de IL-17 em pacientes com 

HAM-TSP, verificada pela secreção da citocina por técnica de Elispot e por 

citometria de fluxo. Esses achados serão discutidos posteriormente. 



 

21 
 

Com este trabalho, pretendemos contribuir para o entendimento do 

processo imunopatológico da HAM/TSP e identificar novos métodos 

auxiliares de diagnóstico e alvos de tratamento ou prevenção do 

desenvolvimento da doença. 
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Objetivos 

 
Objetivo geral 1: Caracterizar as subpopulações de linfócitos T CD4+, com 

foco nos marcadores ligados às células Treg em indivíduos saudáveis 

 

Objetivo geral 2: Avaliar a frequência de células Treg e Tind em indivíduos 

infectados pelo HTLV-1, tanto assintomáticos como com diagnóstico de 

HAM/TSP.  

 

Objetivo geral 3: Avaliar a produção de IL-17 e IFN-γ e a frequência de 

células Th17 em indivíduos infectados pelo HTLV-1, tanto assintomáticos 

como com diagnóstico de HAM/TSP. 

 

Objetivos específicos:  
1. Avaliar a expressão de CD39 em células T CD3+ 

2. Analisar o perfil de produção de citocinas de células T CD4+ CD39+ 

3. Explorar o papel do CD39 na função de células T CD4+ CD39+ 

4. Determinar a frequência das subpopulações de células T CD4+ em 

pacientes infectados pelo HTLV-1 de acordo com a expressão de 

CD25 e CD39 

5. Determinar a carga proviral em pacientes infectados pelo HTLV-1 e 

avaliar possíveis associações com outros parâmetros imunológicos 

6. Análise da produção de citocinas pelas células Treg, Tind e Th17 
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Materiais e Métodos 
 

Voluntários participantes do estudo 

 
Foram incluídos 37 pacientes do ambulatório de HTLV-1 da 

Universidade de São Paulo com diagnóstico confirmado de infecção por 

HTLV-1 por Western Blot e 19 indivíduos com sorologia de HTLV-1 negativa. 

Este estudo foi aprovado pelo Conselho de Revisão Institucional e Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade de São Paulo (CAPPesq), número do 

processo 0855/08. Todos os participantes leram, entenderam e tiraram suas 

dúvidas antes de assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Anexo 1) e se submeter a qualquer avaliação clínica e laboratorial. 

Este documento obedece às recomendações da Resolução n° 196 de 10 de 

outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde e seus adendos. 

Os voluntários foram convidados a participar de uma coorte 

longitudinal e foram avaliados em média a cada seis meses através de 

anamnese, exame físico e testes laboratoriais. Os pacientes com 

diagnóstico de HTLV-1, 24 assintomáticos e 13 portadores de HAM/TSP, 

foram submetidos à aplicação de um questionário específico sobre possíveis 

sintomas associados à HAM/TSP e à realização de testes sorológicos para 

hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, doença de Chagas e tuberculose (Anexo 
2).  

Dez doadores do banco de sangue de Stanford-CA (EUA) forneceram 

amostras para a realização dos ensaios funcionais que caracterizaram as 

subpopulações de células T CD4+ de acordo com a expressão de CD25 e 

CD39. O estudo foi aprovado pela comitê de ética em pesquisa da 

Universidade da Califórnia de São Francisco (UCSF) nos Estados Unidos. 
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Coleta das amostras 

 
Após punção venosa periférica em antebraço, coletou-se 90 mL de 

sangue em tubos a vácuo com EDTA (anticoagulante). 

O material coletado no ambulatório do Departamento de Moléstias 

Infecciosas e Parasitárias da FMUSP foi encaminhado ao Laboratório de 

Investigação Médica 60 (LIM60) da Disciplina de Imunologia Clínica e 

Alergia da FMUSP e processado em até 24 horas. 

 

Separação de Células Mononucleares do Sangue Periférico 

(CMSP) 

 
Amostras de sangue foram processadas por centrifugação de 

gradiente com Ficoll-Paque PLUS (Amersham Pharmacia Biotech, Uppsala, 

Suécia) para separação de células mononucleares de sangue periférico 

(CMSP). As células isoladas foram avaliadas quanto a viabilidade pela 

coloração por azul de tripan 1% (Sigma) e criopreservadas em DMSO 10% 

no FBS na concentração celular estabelecida de 1x107 células/mL. 

 

Descongelamento de CMSP 

 

Amostras criopreservadas foram rapidamente descongeladas em 

banho-maria a 37°C. Em seguida, 1 mL de RPMI 1640 com 10% de FBS 

(meio de cultura – R10) a 37°C foi adicionado ao tubo. O volume total foi 

transferido para um tubo Falcon contendo 10 mL de R10 a 37°C e as 

amostras foram centrifugadas por 5 minutos em temperatura ambiente. O 

sobrenadante foi desprezado e as células foram diluídas em 5mL de R10 

para realização da contagem celular em câmara de Neubauer. Após a 

contagem, as amostras foram novamente centrifugadas para o ajuste de 

concentração a 1x106 células/mL para realização dos experimentos de 
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Elispot e 5x106 células/mL para a realização dos experimentos de citometria 

de fluxo.  

 

Carga Proviral do HTLV-1 

 
HTLV-1 DNA proviral foi extraído de CMSP usando um kit comercial 

(Qiagen GmbH, Hilden Alemanha) seguindo as instruções do fabricante. O 

DNA extraído foi usado como um modelo para amplificar um fragmento de 

158 pb da região tax do genoma viral utilizando primers previamente 

publicados(90). O ensaio de PCR SYBR em tempo real foi realizado em 25µl 

contendo mistura para PCR de 10x Tris (pH 8,3; Invitrogen, Brasil), 1,5 mM 

MgCl2, 0,2 mM de cada primer, 0,2 mM de cada dNTPs, SYBR Green (18,75 

Unidades / r × n; Cambrex Bio Science, Rockland, ME) e 1 unidade de Taq 

polimerase platinum (Invitrogen, Brasil). A amplificação foi realizada no 

sistema de Bio-Rad iQ iCycler usando uma etapa de desnaturação inicial a 

95°C por 2 minutos, seguida de 50 ciclos de 95°C por 30 segundos, 57°C 

por 30 segundos e 72°C por 30 segundos. Os primers do gene β globina 

GH20 e PC0435 foram usados como um calibrador de controle interno. Para 

cada corrida, as curvas padrão para o valor de HTLV-1 tax foram geradas a 

partir de células MT-2 diluídas em escala logarítmica log10 (105-100 cópias). 

O ciclo limite para cada amostra clínica foi calculado através da definição do 

ponto em que a fluorescência ultrapassava um determinado limite. Cada 

amostra foi analisada em duplicata e a média dos dois valores foi 

considerada como o número de cópias da amostra. A quantidade de 

provírus de HTLV-1 foi calculado da seguinte forma: número de cópias de 

HTLV-1 (tax) por 1.000 células = (número de cópias de HTLV-1 de tax) / 

(número de cópias da globina β / 2) × 1000 células. O método poderia 

detectar uma cópia por 103 CMSP. 
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Citometria de Fluxo 

 
Após o procedimento de descongelamento e ajuste de concentração 

celular em meio de cultura, CMSP foram transferidas para placas de 96 

poços com fundo em V (NUNC Brand Products) e centrifugadas a 1500 rpm 

por 5 minutos. Em seguida, o sobrenadante foi desprezado e as células 

ressuspendidas em 200µL de tampão FACS (PBS com 0,5% albumina 

sérica bovina, 2 mM EDTA). A detecção fenotípica de superficie foi realizada 

em 106 células após incubação com uma combinação dos anticorpos CD3, 

CD4, CD8, CD25, CD45RA, CD73, CD27, CD57, HLA-DR, CCR5, CD7, Ki-

67, CD69 (BD Biosciences, San Diego, CA), CD39 (eBioscience, San Diego, 

CA), CD127 (Biolegend, San Diego, CA), todos conjugados a fluorocromos, 

e marcador de viabilidade Live/Dead (Invitrogen, Carlsbad, CA) por 30 

minutos a 4°C. 

Para a realização do painel que inclui marcação intracelular para 

FoxP3, foi utilizado CD39 conjugado a FITC. Para a avaliação do fenótipo 

apenas com marcadores de superfície, utilizou-se CD39 conjugado a PE. Os 

anticorpos monoclonais utilizados para marcação de superfície estão 

descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1. Especificações dos anticorpos monoclonais utilizados para 
marcação de proteínas de superfície 

Anticorpo monoclonal Fluorocromo Fabricante 

CD3 ECD BD 

CD4 APC-Cy7 BD 

CD7 Alexa 700 BD 

CD8 Pacific Blue BD 

CD25 APC BD 

CD27 APC BD 

CD57 FITC BD 

CD39 PE eBioscience 

CD39 FITC eBioscience 

CD45RA FITC BD 

CCR5 FITC BD 

Ki-67 Alexa Fluor 488 BD 

HLA-DR PerCP BD 

CD69 PE-Cy7 BD 

CD73 PE-Cy7 BD 

CD127 FITC Biolegend 

LIVE/DEAD Acqua (AmCyan) Invitrogen 

 

Para a marcação intracelular, as células foram fixadas e 

permeabilizadas com solução recomendada pelo fabricante (Human FoxP3 

Buffer Set) antes da marcação com anticorpos monoclonais contra FoxP3 

(BD Biosciences, San Diego, CA). 

Com o objetivo de caracterizar a produção de citocinas pelas células 

T CD4+ do sangue periférico, foram utilizados anticorpos monoclonais 

conjugados contra IFN-γ (BD Biosciences, San Diego, CA) e IL-17 



 

28 
 

(Biolegend, San Diego, CA) após a marcação de superfície e incubação por 

6 horas a 37°C em 5% CO2 com estímulo de forbol 12-miristato 13-acetato 

(PMA) e ionomicina em concentrações de 500 ng/ml e 50ng/ml 

respectivamente. 

 

Tabela 2. Especificações dos anticorpos monoclonais utilizados para 
marcação de proteínas intracelulares 

Anticorpo monoclonal Fluorocromo Fabricante 

FoxP3 PE BD 

IFN-γ PE-Cy7 BD 

IL-17 FITC Biolegend 

 

Ao final de cada procedimento, as amostras foram fixadas com 

solução de PFA a 1% (Sigma) e submetidas a leitura no citômetro 

FACSCanto ou LSRFortessa (BD) utilizando o programa DIVA. Para cada 

amostra, pelo menos duzentos mil eventos foram adquiridos. Todos os 

dados foram analisados utilizando-se o software FlowJo (Tree Star, Inc.) 

versão 6.4 ou 9.2. 

 

Seleção de subpopulações de células T CD4+  para ensaios 

funcionais 

 
Amostras de CMSP de pacientes não infectados foram 

descongeladas como descrito acima e marcadas com anticorpos CD3, CD4, 

CD25 e CD39. Subpopulações de células T CD4+ foram selecionadas de 

acordo com a combinação dos marcadores CD25 e CD39 com pureza acima 

de 95% utilizando-se o equipamento FACS Aria (BD) para realização de 

sorting. Células T CD4+ que não expressam CD25 e CD39 foram definidas 

como células alvo e denominadas de células T respondedoras (Tres). 



 

29 
 

Células Tres foram marcadas com 1 mM de éster succinimidil 

carboxifluoresceína por 10 minutos a 37°C. As células T CD4+ CD25+ e 

CD39+ foram denominadas Tsup1 (CD39+CD25+) e Tsup2 (CD39-CD25+) 

pela sua capacidade supressora e Tind (CD39+CD25-) pela sua capacidade 

de induzir proliferação. As células Tres foram lavadas e ressuspendidas em 

meio de cultura R-10 para co-cultura com as diferentes subpopulações de 

células T efetoras. As culturas e co-culturas celulares foram estimuladas por 

96 horas com anticorpos CD3 e CD28 na concentração de 2,5µL/mL cada 

ou incubadas sem estímulo para controle do experimento. Os co-cultivos 

foram realizados com amostras de seis indivíduos saudáveis, em duplicata e 

com diferentes proporções de cada subpopulação. Análise da proliferação 

foi feita por citometria de fluxo através da verificação da redução de 

fluorescência no canal FITC das células Tres marcadas com CFSE. 

Em experimentos para avaliar a influência da expressão da proteína 

CD39 na função de células T CD4+, realizamos co-culturas em proporções 

equivalentes de Tres com cada grupo de células T efetoras e adicionamos 

anticorpo monoclonal purificado anti-CD39 10µL/mL (Ancell) ou um controle 

isotípico murino purificado anti-IgG humana na mesma concentração 

(eBioscience) 

 

Ensaio de Elispot 

 
Placas ELISPOT MAIPS4510 (Millipore, Danvers, MA) foram 

revestidas com anti-IL-17 (10µg/ml) (Mabtech, Nacka Strand, Suécia) em 

PBS, 50 µl/poço por uma hora a temperatura ambiente. Após três lavagens 

com PBS, CMSP (1x105/poço) e estímulo com PMA e ionomicina em 

concentrações finais de 500 ng/ml e 50 ng/ml respectivamente foram 

adicionados, com um volume final de 200 µL/poço. As placas foram 

incubadas a 37°C em 5% CO2 durante 6 horas. Após a lavagem com 

tampão fosfato (PBS) mais 0,1% de Tween 20 (PBST), anticorpos anti-IL-17 

biotinilado (1µg/ml) (Mabtech) foram adicionados aos poços apropriados em 
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PBS mais 0,1% tween e BSA 1% (PBSTB) por 30 minutos em temperatura 

ambiente. Placas foram lavadas novamente três vezes com PBST, seguido 

da adição de 50µl de estreptavidina conjugada a fosfatase alcalina (Jackson 

Immunoresearch, West Grove, PA), na diluição de 1:1.000 em PBSTB, e 

incubada por 30 minutos em temperatura ambiente. As placas foram lavadas 

com PBST, incubadas com substrato azul (Vector Labs, Burlingame, CA) até 

que os pontos ficassem claramente visíveis e, em seguida, lavados com 

água corrente. Quando as placas foram secas, os pontos foram contados 

utilizando leitor de ELISPOT automatizado (AID – Autoimmun Diagnostika 

GmbH, Alemanha). 
 

Mensuração de múltiplas citocinas 

 
Sobrenadantes de culturas e co-culturas realizadas conforme descrito 

no item seleção de subpopulações de células T CD4+ para realização de 

ensaio funcional foram analisados em duplicata usando um ensaio de 

detecção simultânea de múltiplas citocinas (Biosource human cytokine 10-

plex Panel kit – Invitrogen). Mensuramos os seguintes biomarcadores: TNF-

α, IFN-γ, GM-CSF, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8 e IL-10. A análise foi 

realizada de acordo com as orientações do fabricante com o sistema 

Luminex 100 (Luminex, Austin, TX).  

 

Análise Estatística 

 
Análise estatística foi realizada utilizando software Prism GraphPad 

(GraphPad Software, San Diego, CA). Testes estatísticos não-paramétricos 

foram utilizados. O teste Mann-Whitney U foi usado para fins de comparação 

e corrigido pelo método para múltiplas comparações de Bonferroni. O teste 

de Spearman foi utilizado para análises de correlação. 
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Resultados 

 

Dados demográficos 

 
Todos os voluntários participantes deste estudo foram submetidos a 

triagem sorológica por método imunoenzimático (ELISA) para HIV-1/2, 

Hepatite B, Hepatite C e HTLV 1/2. Devido às frequentes reações falso-

positivas e a incapacidade de diferenciar infecções por HTLV-1 e HTLV-2 

por este método, o diagnóstico da infecção pelo HTLV-1 foi confirmado por 

Western Blot ou por reação em cadeia da polimerase (PCR), metodologias 

com especificidade significativamente maior(105). Indivíduos co-infectados 

por HIV-1/2, Hepatite B, Hepatite C e HTLV-2 foram excluídos do estudo. A 

condição clínica de cada paciente foi definida com base em critérios 

diagnósticos da OMS para doenças associadas ao HTLV-1(106). 

A maioria dos pacientes infectados pelo HTLV-1 era do sexo feminino 

(67%), 17 no grupo assintomático e 8 pacientes com HAM/TSP, com 

mediana de idade de 47 (IQR 25%-75% 36-55) e 54 (IQR 25%-75% 36-61) 

anos, respectivamente. Foram incluídos 19 voluntários saudáveis pareados 

por idade e sexo, com as mesmas características demográficas dos 

participantes da coorte e sem evidência laboratorial de infecção por HTLV-

1/2, Hepatite B, Hepatite C e HIV-1/2 (Tabela 3) 
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Tabela 3. Características demográficas e carga proviral 
Condição clínica Não infectado  

n=19 

Portadores 

Assintomáticos 

n=24 

HAM/TSP‡ 

 

n=13 

p 

Idade, em mediana de anos 

(Interquartil 25% - 75%) 

39 (29-52) 47 (36-55) 54 (36-61) NS 

Gênero 

(Masculino/Feminino) 

6/13 7/17 5/8  

Contagem de células CD4+, 

em células/µL (média ± DP†) 

1217±419,4 1152±432,3 1305±606,6 NS 

Frequência de células CD4+ 

(média ± DP) 

48,75±7,16 54,6±10,92 54,54±7,80 NS 

Carga próviral HTLV-1*, em 

cópias/103 células  

(média ± DP) 

N/A 68,91±124,61 249,38±302,42 0,0026 

*HTLV-1, Vírus linfotrópico de células T humano tipo 1; ‡HAM/TSP, Mielopatia Associada ao HTLV-1 / 

Paraparesia Espástica Tropical. †DP, desvio padrão  

 

Expressão de CD39 nos subgrupos de células T CD4+ de 

indivíduos não infectados 

 
A expressão de CD39, CD25 e FoxP3 em células T CD4 foi 

determinada inicialmente em amostras de sangue periférico de 10 indivíduos 

não infectados. Foram identificados dois subgrupos de células T CD4+: 

células CD39+FoxP3+CD25+ e CD39+FoxP3-CD25- (Figura 5A e B). Células 

T CD4+ CD25+FoxP3+ são consideradas representativas de células Treg. 

Observamos que este subgrupo está representado principalmente na fração 

CD39+CD25+, apesar de notarmos sua presença também entre células T 

CD39-CD25+ (Figura 5C). 

A frequência de células T CD4+ tanto CD39+FoxP3+ como 

CD39+FoxP3- variou entre 1 e 5% do total de células T CD4+ em indivíduos 

não infectados. As frequências de células T CD4+ CD39+CD25+ e 
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CD39+CD25- variaram consideravelmente de indivíduo para indivíduo 

(Figura 5D), mas se mantiveram estáveis quando avaliadas 

longitudinalmente (Figura 5E). Após estímulo com anti-CD3 e anti-CD28 por 

12 horas de cultura de células T CD4+ CD39-CD25- (Tres), avaliamos a 

expressão de CD25 e CD39 e verificamos a presença destas moléculas na 

superfície celular, indicando um aumento da expressão induzido pelo 

estímulo utilizado (Figura 5F). CD73, CD57, CD27, HLA-DR, CD45RA, 

CCR5, CD7, Ki-67 e CD69 foram utilizados na tentativa de caracterizar 

melhor os subgrupos de células T CD4+ definidos pela expressão de CD25 e 

CD39. Entretanto, não houve expressão diferencial destes marcadores em 

nenhuma subpopulação (dados não mostrados). 
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Figura 5: Expressão diferencial de CD25, CD39 e FoxP3 em células T CD4+ de 

indivíduos não infectados. (A) Definição de células T CD4+ que expressam 

FoxP3, CD25 e CD39, consideradas de perfil fenotípico compatível com função 

reguladora. (B) Dois grupos distintos de células T CD4+ CD39+ definidas e 

analisadas de acordo com a expressão de CD25 e CD39: CD39+FoxP3+CD25+ em 

verde e CD39+FoxP3-CD25- em azul. (C) Células T CD4+ FoxP3+CD25+ foram 

caracterizadas de acordo com expressão de CD25 e CD39. (D) Frequência de 

células T CD4+ representativa de quatro indivíduos saudáveis. (E) Frequência 

estável de células T CD4+ CD39+CD25- e CD39+CD25+ em amostras coletadas com 

4 a 6 meses de intervalo de quatro indivíduos saudáveis. (F) Expressão de CD39 e 

CD25 em células T CD4+CD39-CD25- previamente selecionadas por sorting após 

estímulo com anti-CD3 e anti-CD28 por 12 horas. 
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Análise funcional de células T CD4+ CD39+ 

 
Para analisar a capacidade funcional das distintas subpopulações de 

células T CD4+, realizamos inicialmente a separação destas subpopulações 

a partir de CMSP de indivíduos saudáveis através da utilização de sorting 

com pureza verificada > 95% em cada subgrupo. Avaliamos a capacidade 

de cada subpopulação de influenciar a capacidade proliferativa e de 

secreção de citocinas de células T denominadas “alvo”, Tres (CD4+CD39-

CD25-) marcadas com CFSE. Em experimentos de co-cultura com estímulo 

por anti-CD3 e anti-CD28, observamos que células T CD4+CD39+CD25+, 

denominadas Tsup1, suprimiram significativamente a capacidade 

proliferativa de células Tres quando comparados com culturas apenas de 

Tres sob estímulos idênticos (Figura 6A e B). Entretanto, quando analisamos 

co-culturas de células T CD4+CD39+CD25-, denominadas Tind, com Tres, 

verificamos um aumento estatisticamente significativo da proliferação de 

Tres quando comparadas ao mesmo controle contendo apenas Tres 

estimuladas (Figura 6B e C). As influências tanto positiva como negativa 

sobre a capacidade proliferativa de Tres foram dose-dependente (Figura 

6D). O acréscimo de células Tind restituíram parcialmente a capacidade 

proliferativa de células Tres previamente co-cultivadas com Tsup1 (Figura 

6E). 

Em seguida, analisamos a possibilidade de a indução de proliferação 

causada por Tind ser relacionada a fatores solúveis. Separamos 

sobrenadante após quatro dias de culturas contendo células de cada 

subgrupo celular isoladamente. Adicionamos quantidades idênticas em 

poços contendo apenas Tres marcadas com CFSE para avaliação de 

proliferação. Após estímulo com CD3 e CD28, sobrenadante de Tind 

estimuladas foram capazes de induzir proliferação significativa de Tres 

quando comparado ao sobrenadante obtido de Tres ou Tsup1 (Figura 6F). 
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Figura 6: Análise funcional de células T CD4+ CD39+ de indivíduos não 

infectados. (A,B) Figura representativa de co-cultura em duplicata de 50,000 

células Tres marcadas com CFSE e igual número de células Tind ou Tsup1 ou Tres 

não marcadas com CFSE por 4 dias com estímulo de anti-CD3/anti-CD28. 

Proliferação celular de Tres visualizada pela diminuição da fluorescência do CFSE. 

(C) Experimento realizado com amostras de 6 indivíduos saudáveis. Análise 

estatística através do teste U de Mann Whitney com significância estatística se 

p<0.05. (D,E) Co-cultura de Tres com diferentes razões de Tind e Tsup1 ou a 

combinação dos dois subgrupos celulares. (F) Co-cultura de Tres com 

sobrenadante derivado de cultura por 4 dias de cada subgrupo celular estimulado 

com anti-CD3/anti-CD28. 

 

Perfil de produção de citocinas de subgrupos de células T CD4+ 

 
Avaliamos a influência dos subgrupos de células T CD4+ na produção 

de citocinas com um kit multiplex para análise de 10 citocinas no 

sobrenadante de co-culturas. Observamos um aumento evidente da 

produção de IFN-γ, TNF-α, GM-CSF, IL-6 e IL-10 em co-culturas de Tres 

com Tind quando comparadas com todas as demais subpopulações em co-

cultura com Tres (Figura 7A). Por outro lado, estas citocinas eram 
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produzidas em níveis inferiores em co-culturas de Tres com células T CD4+ 

com fenótipo CD39+CD25+ (Tsup1) ou CD39-CD25+ (denominadas Tsup2 

baseado no seu efeito supressor parcial descrito(99)), quando comparadas a 

cultura apenas de Tres (Figura 7A). Para determinar a atividade ex vivo de 

cada subgrupo celular, avaliamos o perfil de citocinas produzidas em 

culturas de cada subgrupo após estímulo com anti-CD3 e anti-CD28. 

Verificamos que Tind e Tsup1 produzem quantidades variáveis de citocinas 

quando comparadas a Tres sem ser possível definir um padrão específico 

para nenhum subgrupo celular (Figura 7B).  
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Figura 7: Mensuração da produção de citocinas no sobrenadante de: (A) co-

culturas de Tres e 1 = CD39+CD25+ (Tsup1); 2 = CD39-CD25+ (Tsup2); 3 = 

CD39+CD25- (Tind); 4 = CD39-CD25- (Tres) com anti-CD3/anti-CD28, ou 5 = CD39-

CD25- (Tres) sem estímulo. Dados apresentados são de um mesmo indivíduo  e 

representam 3 experimentos com amostras de doadores distintos. (B) Subgrupos 

celulares individuais de 3 doadores distintos e a produção de citocinas 

representada com a média de experimento realizado em duplicata 
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Influência do anticorpo monoclonal CD39 na função de células T 

CD4+CD39+ 

 
A enzima CD39 tem conhecida ação sobre moléculas de ATP, 

degradando-as por hidrólise em ADP e AMP. Células Treg parecem inibir os 

efeitos inflamatórios de ATP através da ação de CD39(97). Com o objetivo 

de testar se a atividade biológica de CD39 está preservada em Tind e 

Tsup1, realizamos co-culturas de todos os subgrupos efetores com células 

Tres em quantidades idênticas na presença de anticorpo monoclonal anti-

CD39 ou um controle isotípico e avaliamos a capacidade proliferativa de 

Tres através da diminuição da intensidade da fluorescência de CFSE. 

Observamos redução na capacidade proliferativa nas culturas com anti-

CD39, com resposta residual presente apenas nas co-culturas com Tind 

(Figura 8A e B). 

 
Figura 8: Especificidade do anticorpo monoclonal purificado anti-CD39 e 

efeito sobre co-culturas. (A) CMSP de doadores saudáveis foram incubados com 

anticorpo monoclonal purificado anti-CD39 (linha azul) ou controle isotípico (linha 

vermelha) antes de marcação de superficie com anti-CD39 conjugado. (B) Co-

culturas em duplicata de Tres marcadas com CFSE e CD39+CD25+ (Tsup1), CD39-

CD25+ (Tsup2) ou CD39+CD25- (Tind) estimuladas com anti-CD3/anti-CD28 e 

incubadas com anti-CD39 purificado ou controle isotípico IgG. Células foram 

incubadas por quatro dias antes da avaliação de fluorescência de CFSE para 

quantificar proliferação de Tres. 



 

40 
 

Análise de células T CD4+ com perfil fenotípico de células 

reguladoras em indivíduos infectados pelo HTLV-1 

 
A avaliação da co-expressão de CD25 e FoxP3 em células T CD4+ é 

a estratégia mais amplamente utilizada para identificar células Treg. A 

ausência ou reduzida expressão de CD127 é um marcador auxiliar na 

identifcação desta subpopulação. Determinamos inicialmente a expressão 

de CD25 e FoxP3 em células T CD4+  com reduzida expressão de CD127 de 

amostras de 7 indivíduos não infectados, 17 portadores assintomáticos de 

HTLV-1 e 9 pacientes com HAM/TSP. Observamos aumento significativo da 

frequência de células T CD4+ que expressam CD25+FoxP3+ em portadores 

assintomáticos do HTLV-1 e em pacientes HAM/TSP quando comparados a 

indivíduos não infectados (Figura 9).  

 
Figura 9: Co-expressão de CD25 e FoxP3 em céulas T CD4+ (Treg) de 

indivíduos não infectados (CN), portadores assintomátcos de HTLV-1 (PA) e 

pacientes com HAM/TSP. Barras representam mediana dos valores de cada grupo 

analisado. Análise estatística realizada através do teste de Mann-Whitney. 

Diferenças consideradas estatisticamente significantes se p < 0.05.  

 

Em camundongos, a enzima CD39 é expressa em combinação com a 

proteína CD73 nesta subpopulação de linfócitos. Diversos biomarcadores de 

superfície além de CD39 foram testados para ajudar a delinear a população 
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Treg em seres humanos, incluindo CD73, mas não foram úteis para 

distinguir a populacão de Tregs de outros subgrupos de células T CD4+(10). 

A expressão de CD39 em linfócitos é restrita às células T CD4+ e tem sido 

largamente utilizada para identificar células Treg em combinação com CD25 

e FoxP3(97, 98, 107). Baseados nesses marcadores, células T CD4+ que 

expressam FoxP3+CD25+ foram identificadas em indivíduos não infectados, 

portadores assintomáticos e pacientes HAM/TSP (Figura 10A). Assim como 

observamos em indivíduos não infectados (Figura 5C), células T 

CD4+CD25+FoxP3+ de indivíduos portadores assintomátcos de HTLV-1 e 

HAM/TSP são identificadas na fração CD39+CD25+, apesar de também 

estarem presentes entre células T CD4+CD39-CD25+ (Figura 10B). A 

expressão de CD39 na ausência de CD25 nas células T CD4+ identifica uma 

população com um perfil efetor e propriedades imunoestimulatórias 

denominada células T indutoras (Tind)(10, 107). A expressão de FoxP3 não 

está presente nessa subpopulação. A ausência de expressão de FoxP3 é 

compatível com o perfil efetor deste subgrupo. 
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Figura 10: Estratégia de análise para avaliar co-expressão de CD25, CD39 e 

FoxP3 em células T CD4+ de indivíduos não infectados, portadores 

assintomáticos de HTLV-1 e pacientes com HAM/TSP. (A) Definição de células 

T CD4 que expressam FoxP3 e CD25+, consideradas de perfil fenotípico compatível 

com função reguladora. (B) Células Tind, mostradas no gate, não expressam 

FoxP3, diferentemente das células T CD4+CD39+CD25+ e células T CD4+CD39-

CD25+. A expressão de FoxP3 nestas subpopulações está demonstrada pelos 

pontos azuis na sobreposição dos painéis A e B. 

 

Frequência aumentada de células T CD4+CD39+CD25- em 

pacientes com HAM/TSP.  

 
Após a avaliação da frequência de células T com perfil fenotípico 

regulador de acordo com a expressão de FoxP3, CD25 e CD127, 

expandimos a análise fenotípica e examinamos o padrão de expressão de 

CD39 e CD25 em células T CD4+ de 19 indivíduos não infectados (CN), 24 

portadores assintomáticos de HTLV-1 (PA) e 13 pacientes HAM/TSP. 

Frequências significativamente mais elevadas de células T 
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CD4+CD39+CD25+ foram encontradas em pacientes PA e HAM/TSP em 

comparação com CN, mas as frequências entre os dois grupos de pacientes 

infectados pelo HTLV-1 foram equivalentes (Figura 11A). Entretanto, a 

frequência de células T CD4+ CD39+CD25- foi significativamente maior nos 

pacientes HAM/TSP em relação aos pacientes PA e indivíduos não 

infectados, sem que fosse verificada diferença significativa entre PA e CN 

(Figura 11B).  

 

 
Figura 11: Expressão diferencial de CD39 e CD25 em células T CD4+ de 

controles não infectados (CN), portadores assintomáticos de HTLV-1 (PA) e 

pacientes com HAM/TSP. (A) Frequência de células T CD4+CD39+CD25+ em 

indivíduos não infectados, portadores assintomáticos de HTLV-1 e pacientes 

HAM/TSP. (B) Frequência de células T CD4+CD39+CD25- em indivíduos não 

infectados, portadores assintomáticos de HTLV-1 e pacientes HAM/TSP. (C) 

Frequência de células T CD4+CD39-CD25+ em indivíduos não infectados, 

portadores assintomáticos de HTLV-1 e pacientes HAM/TSP. As barras 

representam a mediana dos valores. Análise estatística realizada através do teste 

de Mann-Whitney. Diferenças consideradas estatisticamente significantes se p < 

0.05.  
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Associação entre células T CD4+ CD39+CD25- e carga proviral do 

HTLV-1 

 
Diante da comprovada associação entre carga proviral e 

desenvolvimento de HAM/TSP(59), decidimos avaliar se há correlação entre 

valores de carga proviral e subpopulações de células T CD4+ de acordo com 

a expressão de CD25 e CD39 em 24 indíviduos portadores assintomáticos 

de HTLV-1 e 13 pacientes HAM/TSP. Observamos uma correlação positiva, 

estatisticamente significante, entre os níveis de carga proviral e a frequência 

e número absoluto de células T CD4+CD39+CD25- (Tind) somente nos 

pacientes com diagnóstico de HAM/TSP (Figura 12). 

 

 
Figura 12: Associação entre frequência (A) e número (B) de células T 

CD4+CD39+CD25- e níveis de carga proviral em indivíduos portadores 

assintomáticos de HTLV-1 (PA) e pacientes com HAM/TSP. A análise estatística 

foi realizada com o teste de Spearman. Correlações consideradas estatisticamente 

significantes se p < 0.05.  
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Ao analisar níveis de carga proviral e frequência e número de células 

T CD4+ CD39+CD25+ (Treg), observamos que não há correlação seja em 

indivíduos portadores assintomáticos de HTLV-1 ou em pacientes HAM/TSP 

(Figura 13A,B). 

 
Figura 13: Associação entre frequência (A) e número (B) de células T 

CD4+CD39+CD25+ e níveis de carga proviral em indivíduos portadores 

assintomáticos de HTLV-1 (PA) e pacientes HAM/TSP. A análise estatística foi 

realizada com o teste de Spearman. Não houve correlações significativas entre os 

valores analisados. Correlações consideradas estatisticamente significantes se  

p < 0.05.  

 

Produção de IL-17 está reduzida em pacientes HAM/TSP 

 

Pouco se sabe sobre a produção de IL-17 na infecção pelo HTLV-1. A 

indução da expressão de IL-17 mRNA foi observada em linhagens celulares 

infectadas por HTLV-1(108). Células Th17 têm um papel central em muitas 

doenças auto-imunes, incluindo esclerose múltipla (EM). Avaliou-se por 

ELISPOT a produção de IL-17 por CMSP estimuladas com PMA e 

ionomicina de 18 pacientes portadores de HTLV-1 (8 portadores 
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assintomáticos e 10 HAM/TSP) e 9 indivíduos não infectados (CN). 

Encontramos um número significativamente menor de células produtoras de 

IL-17 entre pacientes HAM/TSP em comparação com indivíduos não 

infectados. Embora não seja estatisticamente significante, uma tendência à 

redução da produção de IL-17 foi encontrada entre pacientes HAM/TSP em 

relação aos portadores assintomáticos (PA) (Figura 14). 

 

 
Figura 14: Secreção de IL-17 de CMSP medida por ELISPOT. Experimentos 

realizados em duplicata. Resultados finais normalizados para 106 CMSP após 

subtração dos valores encontrados nos poços não estimulados. As barras 

representam a mediana dos valores. Análise estatística realizada através do teste 

de Mann-Whitney. Diferenças consideradas estatisticamente significantes se p < 

0.05.  
 

No contexto da infecção por retrovírus, demonstrou-se que as células 

Th17 estão depletadas na infecção por HIV(109). A relação Th17:Treg 

reduzida nessa infecção está ligada à progressão da doença devido ao 

aumento dos níveis de IFN-γ e atividade da indoleamina 2,3-dioxigenase 1 

(IDO1)(110). Em pacientes com HAM/TSP, demonstrou-se a atividade 

aumentada de IDO1 no LCR em comparação com indivíduos com outras 

alterações neurológicas não associadas à infecção pelo HTLV-1(111), o que 

pode estar relacionado à diminuição do número de células Th17. 
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Encontramos uma redução significante na razão Th17/Treg em pacientes 

HAM/TSP em comparação com portadores assintomáticos, considerando o 

número de células secretoras de IL-17 e o número de células T 

CD4+CD39+CD25+, (Figura 15). 

 

 
Figura 15: Razão entre número de células secretoras de IL-17 e células Treg 

(CD25+CD39+), identificadas na população de linfócitos T CD4+. As barras 

representam a mediana de valores. Análise estatística realizada através do teste de 

Mann-Whitney. Diferenças consideradas estatisticamente significantes se p < 0.05. 

 

Produção de IL-17 e IFN-γ  em pacientes HAM/TSP 

 
Após identificar redução na produção de IL-17 em CMSP de 

pacientes com HAM/TSP, analisamos a produção de IL-17 e IFN-γ por 

subpopulações de células T CD4+ neste mesmo grupo.  

Avaliamos por citometria de fluxo a produção de IL-17 e IFN-γ por 

células T CD4+ estimuladas com PMA e ionomicina e controles sem estímulo 

de 18 pacientes portadores de HTLV-1 (8 portadores assintomáticos e 10 

HAM/TSP) e 9 indivíduos não infectados (CN). Não houve produção 

espontânea de citocinas nas amostras não estimuladas (dados não 

mostrados). Observamos aumento significante da produção de IFN-γ em 

células T CD4+CD39+CD25+ em pacientes HAM/TSP quando comparados a 
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indivíduos não infectados e portadores assintomáticos de HTLV-1 (Figura 

16A). A produção de IFN-γ também está aumentada em células T 

CD4+CD39+CD25- de pacientes HAM/TSP comparados a indivíduos não 

infectados (Figura 16A). Encontramos ainda uma frequência 

significativamente menor de células T CD4+CD39-CD25+ produtoras de IL-17 

em pacientes HAM/TSP em comparação com indivíduos não infectados 

(Figura 16B), compatíveis com os dados observados nos ensaios de Elispot.  

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

 
Figura 16: Detecção de IFN-γ  (A) e IL-17 (B) em subpopulações de células T 

CD4+ de acordo com a expressão de CD25 e CD39 em indivíduos não 

infectados, portadores assintomáticos de HTLV-1 e pacientes com HAM/TSP. 

As colunas representam a mediana da frequência de células produtoras de IFN-γ 

(A) ou IL-17 (B) em cada subgrupo de células T CD4+. Análise estatística realizada 

através do teste de Mann-Whitney. Diferenças consideradas estatisticamente 

significantes se p < 0.05. 
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Discussão 

 

Células T CD4+ desempenham papel fundamental na regulação da 

resposta imune e em doenças inflamatórias. Até a descrição das células T 

reguladoras e das células Th17(84, 112, 113), acreditava-se que a ativação 

celular decorrente da presença de um antígeno basicamente induziria a 

diferenciação das células T CD4+ Th1 ou Th2(114), baseado no paradigma 

postulado ainda na década de 80 após resultados em modelos animais(115). 

A maior diversidade de subgrupos celulares tornou o entendimento dos 

mecanismos de regulação da resposta imune mais preciso e, ao mesmo 

tempo, mais complexo. Enquanto condições auto-imunes antes não 

explicadas pelo paradigma Th1/Th2 eram esclarecidas à luz do 

conhecimento sobre Th17(116), novas informações por vezes contraditórias 

surgiam. Dois subgrupos com funções divergentes, células T CD4+ 

reguladoras (Treg) e células Th17, são derivadas de uma mesma célula 

progenitora(117). Alteração na homeostase destes dois subgrupos tem sido 

relacionada à patogênese de doenças crônicas inflamatórias e auto-imunes 

como, por exemplo, AIDS e esclerose múltipla(99, 110), mas ainda há 

lacunas no entendimento da patogênese destas condições.  

Discute-se há mais de 30 anos a existência de um subgrupo celular 

capaz de induzir linfoproliferação em um processo denominado 

“contrassupressão”, definida como a oposição à atividade supressora das 

células Treg, mas a identificação e caracterização destas células não havia 

sido realizada(118, 119). Neste estudo, descrevemos e caracterizamos um 

subgrupo de células T CD4+ que expressam a ectoenzima CD39 e 

apresentam capacidade imunoestimuladora que denominamos de células T 

indutoras (Tind). CD39 foi recentemente sugerida por caracterizar como um 

marcador de células Treg em camundongos e humanos(97). Sua ação 

parece estar relacionada à capacidade de hidrólise de ATP e ADP(120). A 

presença de ATP no meio extracelular é detectada por receptores 

purinérgicos expressos em células epiteliais, monócitos e células 

dendríticas, resultando na secreção de IL-1β e na maturação de células 
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dendríticas, contribuindo para a indução do processo inflamatório(121, 122). 

Entretanto, ATP e metabólitos decorrentes de sua hidrólise têm efeitos 

paradoxais, podendo atuar como fatores inibitórios ou estimuladores do 

processo inflamatório(123). Essa ambiguidade sugere que a expressão de 

CD39 pode não representar exclusivamente capacidade supressora(124). 

Ademais, CD39 foi descrito inicialmente como um marcador de ativação de 

células linfóides(125). A caracterização de células com capacidade 

imunoestimuladora que expressam CD39 sugere que, apesar de ser um 

marcador de células T com capacidade supressora em combinação com 

outros marcadores como CD25 e FoxP3, a ectoenzima CD39 também pode 

ser usada como marcador de um subgrupo de células T CD4+ que possuem 

capacidade de induzir e potencializar atividade de células T. Esta 

capacidade se reflete na indução de proliferação e produção de citocinas por 

linfócitos T CD4+, o que ocorreu dependente da concentração de células nas 

condições de cultura, simulando uma curva de dose-resposta. Sugerimos 

que as Tind estimulam uma população específica de linfócitos T e atuam na 

contramão das células Treg, provavelmente buscando equilibrar a resposta 

imune celular(10).  

Não foi possível definir se CD39 contribui diretamente com a 

capacidade de imunoestimulação ou se é apenas um biomarcador deste 

subgrupo celular. Apesar de os experimentos com anticorpo monoclonal 

CD39 demonstrarem apenas redução parcial da capacidade funcional das 

células Tind, não podemos excluir que CD39 contribui para sua função. A 

ectoenzima CD39 pode se expressar de duas formas de acordo com seus 

dois domínios transmembrana, com variação significativa de suas 

propriedades enzimáticas(126). Estudos sobre a composição estrutural em 

diferentes subgrupos de células T CD4+ podem contribuir para o 

conhecimento de sua função.  

Diante da caracterização de um padrão funcional inédito, acreditamos 

que as células Tind representem um novo subgrupo de células T CD4+. 

Entretanto, é necessário determinar se há um padrão de fatores de 

transcrição em Tind que coincida com Th1 (T-bet, STAT1), Th2 (GATA-3, 
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STAT6) e Th17 (RORγt) ou se há um padrão específico que caracterize um 

subgrupo celular distinto. Além disso, a identificação de outras moléculas 

neste subgrupo celular pode contribuir para uma caracterização mais precisa 

desta subpopulação. 

Após os resultados deste trabalho, que foram publicados 

recentemente(10), abriu-se um novo campo de investigação, que foi verificar 

o comportamento das Tind, em contrabalanço às Treg, em diversas 

situações clínicas. Em especial, há o interesse de avaliar o comportamento 

destas subpopulações de células T CD4+ em condições onde predominam a 

ativação ou o caráter proliferativo de linfócitos. 

Considerando o contexto pró-inflamatório associado à infecção pelo 

HTLV-1, formulamos a hipótese que as Tind podem ter papel importante na 

patogênese da síndrome neurodegenerativa denominada HAM/TSP. 

Analisamos, então, a carga proviral dos pacientes infectados pelo HTLV-1, 

fator predisponente à produção de IFN-γ, TNF-α entre outras citocinas e ao 

desenvolvimento de HAM/TSP(59). Investigamos a produção de IL-17, outra 

citocina inflamatória com papel importante nas síndromes 

neurodegenerativas inflamatórias como esclerose múltipla e pouco estudada 

em pacientes infectados pelo HTLV-1. 

 A maior concentração de indivíduos com HAM/TSP entre a quinta e 

sexta décadas de vida e a maior prevalência no sexo feminino ilustram a 

representatividade de nossa coorte. Dados demográficos da coorte de 

Kagoshima relatam prevalência do gênero feminino desta síndrome de 

aproximadamente 2:1(61). Apesar de não ser usada com objetivo 

diagnóstico, a carga proviral é um dos principais diferenciais laboratoriais 

entre infectados pelo HTLV-1, sendo considerada por modelos matemáticos 

como importante fator de risco para o desenvolvimento de HAM/TSP(59). A 

diferença significante de carga proviral encontrada entre os indivíduos 

assintomáticos e HAM/TSP corrobora as semelhanças de nossa coorte com 

os dados disponíveis na bibliografia.  

Diversos fatores de transcrição e a expressão de proteínas como 

FoxP3 e ectoenzima CD39 foram identificados como marcadores de células 
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T CD4+ reguladoras (Treg)(10, 82, 97-99, 107, 127). Posteriormente, 

verificou-se que ainda não temos um único marcador específico para Tregs 

em humanos, visto que células T ativadas também podem expressá-los em 

diferentes combinações e intensidade. Assim como CD25 e outras proteínas 

celulares, a expressão de CD39 pode ser induzida por estímulo inespecífico 

in vitro, o que sugere que o aumento da expressão deste marcador também 

pode estar associado ao meio pró-inflamatório encontrado em HAM/TSP e 

outras doenças inflamatórias crônicas e auto-imunes. Isso poderia explicar a 

maior frequência de células T CD4+ que expressam CD39 na infecção pelo 

HTLV-1. As diferenças encontradas na frequência dos subgrupos celulares 

de acordo com a expressão de CD25 e CD39 combinadas à expressão 

uniforme de FoxP3 em Treg e ausente em Tind sugerem que as frequências 

aumentadas destes subgrupos celulares descritas na infecção pelo HTLV-1 

não estão, todavia, associadas apenas ao aumento da expressão de CD39. 

A maior frequência de Tregs que expressam FoxP3 reforça a idéia que o 

aumento de células Treg na infecção pelo HTLV-1 é consistente, mesmo se 

consideradas diferentes estratégias fenotípicas de análise ou diferentes 

subgrupos de células Treg.  

O aumento da frequência de Tregs em pacientes infectados pelo 

HTLV-1 pode refletir a tentativa de controlar a ativação celular e 

linfoproliferação características desta infecção crônica. Diversos fatores 

podem interferir na eficácia de Treg em desempenhar seu papel regulador. 

Apesar da frequência aumentada de Treg, a infecção pelo HTLV-1 pode 

alterar sua capacidade reguladora como já demonstrado anteriormente(92). 

Além disso, o aumento significativo de Tind verificado apenas em pacientes 

HAM/TSP pode antagonizar o efeito supressor das Tregs, contribuindo para 

o desenvlvimento do processo inflamatório e consequentemente, para o 

desenvolvimento de HAM/TSP. Devemos considerar que estas alterações 

podem ser decorrentes do desenvolvimento de HAM/TSP e não 

necessariamente a causa deste quadro clínico. Para confirmar estas 

hipóteses, análise funcional com co-culturas destes subgrupos celulares são 
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necessárias além de estudos pré e pós-infecção que avaliem alterações na 

capacidade funcional destas subpopulações. 

Valores aumentados de carga proviral em pacientes HAM/TSP 

comparados a portadores assintomáticos de HTLV-1 representam o principal 

diferencial laboratorial entre estes dois grupos. Diversos estudos analisaram 

a correlação entre a frequência de células Treg, capacidade lítica e 

frequência de células T CD8+ HTLV-1-específicas (CTL) e carga proviral(74, 

76, 94, 128). Dois achados representam a importância deste subgrupo 

celular na resposta ao HTLV-1: a maior frequência de CTLs em pacientes 

HAM/TSP na tentativa de controle da atividade viral e a correlação negativa 

entre a capacidade lítica das CTLs e os níveis de carga proviral em 

pacientes infectados pelo HTLV-1 independentemente da condição clínica. 

Estes dados sugerem que a resposta de células T CD8+ a antígenos virais 

tem importante papel na redução da carga proviral e possivelmente no 

desfecho clínico da infecção pelo HTLV-1. Por outro lado, esta correlação é 

vista tanto em pacientes assintomáticos com em HAM/TSP e se comparadas 

CTLs com capacidades líticas equivalentes, a carga proviral entre pacientes 

HAM/TSP é maior quando comparados a portadores assintomáticos, 

sugerindo que outros fatores, como por exemplo, o nível de proliferação de 

células T CD4+, possam estar associados a esta diferença nos valores de 

carga proviral. A correlação direta entre células Tind e carga proviral em 

pacientes HAM/TSP sugere que a maior frequência deste subgrupo celular 

possa ser um dos fatores que contribuem para uma maior proliferação de 

células T CD4+ e consequentemente, maiores valores de carga proviral 

nestes indivíduos.  

O eixo comum de diferenciação de células Th17 e Treg e as 

alterações evidenciadas em doenças autoimunes sugerem que o balanço 

entre estas subpopulações possa determinar a persistência do processo 

inflamatório no sistema nervoso central (SNC)(129). Células Th17 secretam 

IL-17, uma citocina pró-inflamatória com papel fundamental na resposta a 

bactérias extracelulares e fungos(130). Além disso, células Th17 estão 

envolvidas na patogênese de doenças inflamatórias crônicas e 
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autoimunes(131). Estudos em encefalite autoimune experimental (EAE), o 

modelo animal para EM e HAM/TSP, demonstram a importância das células 

Th17 na patogênese do processo neuro-inflamatório. IL-17 é um fator 

importante para que ocorra a ruptura da barreira hemato-encefálica e a 

infiltração de células T no SNC. Entretanto, a neutralização de IL-17 em 

camundongos com EAE ocasionou uma melhora apenas parcial do processo 

neuro-inflamatório(132), sugerindo a participação de múltiplos fatores na 

patogênese e intensidade da EAE. 

Em pacientes com EM, o processo de auto-imunidade não pode ser 

explicado pela ação isolada de um subgrupo celular ou de uma citocina. 

Aparentemente, a interação entre células Th1, Th17 e Treg, entre outros 

fatores, determinam intensidade e localização do processo inflamatório(133). 

A razão entre células Th1 e Th17 são determinantes se o processo 

inflamatório autoimune ocorre no parênquima cerebral ou na medula 

espinhal em pacientes com EM. Um maior número de células Th17 nestes 

pacientes favorece a ocorrência de lesões cerebrais. Lesões medulares, 

entretanto, ocorrem independente da razão entre células Th17 e Th1. Além 

disso, células T reguladoras CD39+ possuem importante papel na prevenção 

de processos auto-imunes ao suprimir a produção de IL-17, mas esta função 

está alterada em pacientes com EM(99). Lesões parenquimatosas são 

comuns na EM mas relativamente infrequentes em HAM/TSP. É possível 

que o reduzido número de células produtoras de IL-17 em pacientes 

HAM/TSP relacione-se com a topografia medular das lesões neurológicas 

destes pacientes.  

Há relatos de níveis aumentados de mRNA de IL-17 em pacientes 

infectados por HTLV-1 com periodontite(134) e em linhagens celulares 

infectadas(108). Por outro lado, a frequência de células produtoras de IL-17 

está diminuída em pacientes HAM/TSP comparados a controles não 

infectados(135), quando foram avaliados linfócitos T CD4+ CD25+CCR4+. 

Nossos dados mostram que o número de células Th17 está reduzido no 

sangue periférico de pacientes HAM/TSP mas não entre PA quando 

comparados a controles não infectados. Seria fundamental avaliar a 
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presença de células Th17 no SNC destes pacientes para confirmar que, 

apesar das semelhanças clínicas, a participação desta subpopulação na 

patogênese das alterações inflamatórias vistas em HAM/TSP não é 

relevante como a que ocorre na EM. 

É possível que exista uma relação entre a maior frequência de células 

Treg e a observada menor produção de IL-17 em pacientes com HAM/TSP. 

Esta hipótese é reforçada pela menor razão Th17/Treg, representada na 

Figura 15. Por outro lado, não há como definir, baseado nos nossos 

resultados, qual seria a causa e a consequência desta possível interação. 

São necessários estudos adicionais, incluindo avaliações funcionais da 

interação entre ambas para ajudar a esclarecer os mecanismos de controle 

da ativação celular, desenvolvimento de processos inflamatórios e resposta 

proliferativa, todos vistos na HAM/TSP. 

Em um estudo de Favre e colaboradores (2010), foi demonstrado que 

a redução da razão Th17/Treg está relacionada a progressão da doença por 

HIV e a ativação imunológica(110). De forma elegante, eles demonstraram 

os efeitos inibitórios dos metabólitos de triptofano gerados pela atividade de 

IDO1 na frequência de células Th17 nos pacientes infectados pelo HIV-1. 

IDO1 desempenha papel fundamental no catabolismo do triptofano através 

da via da kinurenina e é ativada por interferons(136). Demonstrou-se 

anteriormente que os produtos resultantes da atividade da IDO1 induzem a 

expressão de FoxP3 e inibem a expressão de RORc, gene regulatório da 

diferenciação das células Th17(137, 138). O único relato que avalia a 

atividade de IDO1 em pacientes HAM/TSP descreve altos níveis de 

kinurenina no liquor cefalorraquidiano destes indivíduos, sugerindo um papel 

para a atividade de IDO1 em HAM/TSP(111). Nossos dados evidenciam 

uma redução significativa de Th17 combinada a uma frequência aumentada 

de células T reguladoras entre pacientes HAM/TSP. Postulamos que o 

desequilíbrio Th17/Treg possa estar relacionado à hiperatividade de IDO1 

derivado dos altos níveis de interferon-γ e ao estímulo do fator de transcrição 

NF-κB vistos em pacientes infectados pelo HTLV-1. 
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A descrição de uma nova subpopulação de células T capazes de 

induzir proliferação abre novas perspectivas na análise da homeostase 

imunológica. Em doenças com importante componente inflamatório como 

HAM/TSP e EM, células Tind podem desempenhar papel importante na 

patogênese.  

Em conjunto, nossos experimentos foram capazes de definir um novo 

grupo de células T CD4+, as Tind, que estão significativamente aumentadas 

em pacientes HAM/TSP mas não em portadores assintomáticos de HTLV-1. 

Por outro lado, demonstramos o aumento das Treg em indivíduos infectados 

pelo HTLV-1 independentemente do quadro clínico. A queda na produção de 

IL-17 e aumento na produção de IFN-γ especificamente por células T CD4+ 

com fenótipo regulador (CD39+CD25+) apontam para um distúrbio nos 

processos que regulam a ativação celular, inflamação e proliferação 

linfocitária. Embora a rede de funcionamento desse sistema precise ser 

ainda elucidada, acreditamos que possa ter a resposta para o 

desenvolvimento de métodos que auxiliem no diagnóstico da instalação da 

doença e identificação de alvos terapêuticos. 
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Conclusões 

 

1. Identificamos uma nova subpopulação de células T CD4+, com 

fenótipo CD25-CD39+, capazes de induzir proliferação celular e 

produção de citocinas inflamatórias, que denominamos Tind. 

2. Pacientes com HAM/TSP apresentam frequência aumentada de Tind 

comparados a portadores assintomáticos de HTLV-1, sugerindo um 

papel no processo inflamatório crônico visto nesta condição 

neurológica relacionada ao HTLV-1. 

3. Reforçamos o conceito que há um aumento da frequência de Treg na 

infecção pelo HTLV-1 possivelmente como processo reacional devido 

à conhecida ativação celular e linfoproliferação induzidas pela 

infecção.  

4. A carga proviral aumentada em pacientes HAM/TSP correlaciona-se 

diretamente com a frequência e o número de células Tind, o que não 

ocorre em portadores assintomáticos de HTLV-1. 

5. A significativa redução na produção de IL-17 pelos pacientes 

HAM/TSP contrasta com o aumento desta citocina verificado em 

pacientes com esclerose múltipla, condição neurodegenerativa com 

diversas semelhanças clínicas. 

6. A diminuição da razão Th17/Treg vista apenas nos pacientes com 

HAM/TSP quando comparados a indivíduos não infectados ilustra as 

alterações na imunoregulação relacionada à doença.  

7. O aumento da produção de IFN-γ por células Treg e Tind de 

pacientes HAM/TSP corrobora o conceito de perda da capacidade 

reguladora e sugere contribuição de Tind para a atividade inflamatória 

característica desta condição clínica. 
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Anexos 

 

Anexo 1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
1 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO OU RESPONSÁVEL LEGAL: 
      NOME DO PACIENTE: 
      DOCUMENTO DE IDENTIDADE N.º:                          SEXO:       DATA NASC.: 
      ENDEREÇO:                                                                    N.º                          
APTO: 
      BAIRRO:                                                                          CIDADE: 
      CEP.:                                                                                 TELEFONE: 
2 –  Responsável legal: 
________________________________________________________ 

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, 
etc)_____________________ 
 Documento de identidade: _____________________ Sexo:  M          F       
 Data Nascimento:_______________ 
 Endereço: 
________________________________N________Apto:________ 
 Bairro:_______________________________Cidade:_________________
___ 
 CEP:_______________________ Telefone: DDD (   
)__________________ 
 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA CLÍNICA 
Título: “Análise funcional de linfócitos T CD4+ de pacientes co-infectados pelo HIV-
1 e HTLV-I”  
PESQUISADOR: Dr. Esper Georges Kallas 
CARGO/FUNÇÃO: PESQUISADOR                          INSC. CONS. REGIONAL N.º: 
CRM/SP 67395 
UNIDADE DO HCFMUSP: Laboratório de Investigação Médica 60 (LIM-60) 
AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 
(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata 
ou tardia do estudo) 
 
SEM RISCO               RISCO MÍNIMO     X                RISCO MÉDIO                     
 
RISCO MAIOR 
 
DURAÇÃO DA PESQUISA: 3 anos 
 
 

1 Desenho do Estudo e Objetivos 
O objetivo deste este estudo é avaliar um tipo de célula que faz parte do 

sistema de defesa do corpo, os linfócitos T CD4+ , em pessoas que tem a infecção 
pelo HIV-1 (o vírus causador da AIDS) e o HTLV-I (outro vírus que pode causar 
algumas doenças), além de pessoas que não têm esses vírus.  
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A infecção pelo HIV-1 causa alterações no sistema de defesa, assim como a 
infecção por HTLV-1. Os linfócitos T CD4+, sofrem ação direta de ambos os vírus 
de formas diferentes. Estas diferenças ainda não foram completamente elucidadas 
e um melhor entendimento das interações entre ambos os vírus e o sistema 
imunológico é fundamental, com possíveis repercussões no cuidado e tratamento 
dessas pessoas.  

Os linfócitos T CD4+ são células com diversas funções no mecanismo de 
defesa do sistema imunológico tanto pela sua ação direta sobre germes como pela 
influência que exerce sobre outras células do corpo. O número de linfócitos T CD4+ 
é um dos marcadores utilizados para avaliar a condição do sistema imunológico 
humano. O HIV-1 leva a uma diminuição do número de linfócitos T CD4+, sendo 
este um dos principais mecanismos pelo qual o vírus causa a deficiência 
imunológica. O HTLV-1 tem ação oposta ao HIV-1 e leva a um aumento do número 
de linfócitos T CD4+. É possível que a ação conjunta dos vírus sobre este grupo de 
células leve a um aumento no número de linfócitos T CD4+ mas com sua função 
comprometida. Iremos realizar testes em laboratório em amostras de sangue de 
voluntários. 

Você pode ser incluído em um dos seguites grupos de voluntários: 
 Pessoas que têm teste negativo para o HIV-1 e  HTLV-1 sem 

problemas de saúde aparentes 
 Pessoas que têm teste positivo para HIV-1 
 Pessoas que têm teste positivo para HTLV-1 
 Pessoas que têm teste positivo para ambos os vírus (HIV-1 e HTLV-

1) 
 

2. Procedimentos da pesquisa 
Após ter sido esclarecido sobre o estudo, você poderá decidir se deseja ou 

não participar. Se decidir participar, você será solicitado a assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido ou colocar suas impressões digitais em frente 
a uma testemunha de sua confiança. Uma cópia deste documento lhe será 
fornecida. Sua participação consistirá de duas visitas semestrais onde será 
realizada uma consulta médica para obter dados clínicos a serem analisados 
conjuntamente aos resultados dos testes laboratoriais realizados com 90ml de 
sangue(equivalente a um terço de um copo de requeijão) coletados por punção 
periférica de veia no antebraço (procedimento rotineiro). 

 
3. Relação dos procedimentos 
 Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, coleta de 90 ml 
através de acesso venoso periférico em antebraço 
 
4. Riscos e desconfortos esperados 

Os riscos relacionados com sua participação são mínimos. Algumas 
pessoas referem dor no local da punção venosa e sensação de desmaio e 
raramente ocorrem complicações como formação de hematomas ou infecções 
locais. 

 
5. Vantagens na participação deste estudo 

Não existe nenhum benefício direto a você por participar neste estudo, mas 
as informações obtidas de sua participação poderão beneficiar no futuro outras 
pessoas dependendo das conclusões do estudo. 

Você não terá despesas pessoais incluindo exames e consultas. Despesas 
adicionais serão absorvidas pelo orçamento da pesquisa. Não haverá 
compensação financeira. 
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6. Procedimentos alternativos e/ou experimentais 
 Você não será submetido a nenhum procedimento experimental neste 
estudo. Como não se trata de estudo relacionado a possíveis tratamentos, não 
existem procedimentos alternativos a serem descritos. 
 
7. Garantia de acesso aos pesquisadores 

Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. Os pesquisadores do estudo são os Drs. 
Fábio Eudes Leal e Esper Georges Kallás, que podem ser encontrados na Rua Dr 
Arnaldo, 455 3 andar, SP. Tel: 30618314 e 30618315. Se você tiver alguma 
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225-5° andar, tel: 
30696442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX 3069 6442 ramal 26 São Paulo - SP e-mail: 
cappesq@hcnet.usp.br 

 
8. Voluntariedade 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 
tratamento na Instituição.  

 
9. Direito de Confidencialidade 

A confidencialidade das informações obtidas nesse estudo será garantida e 
os dados obtidos serão analisados em conjunto com os de outros voluntários, não 
sendo divulgada a identificação do voluntário. Sua participação neste estudo é 
confidencial e sigilosa. A menos que seja exigido por lei, somente a equipe de 
estudo, Comitês de Ética em Pesquisa e Investigadores das agências regulatórias 
governamentais poderão ter acesso direto aos registros médicos para verificar as 
informações do estudo. O material e dados coletados durante este projeto só será 
utilizado para esta pesquisa. 

 
10. Direito de ser mantido atualizado quanto aos resultados da pesquisa 
 Os dados obtidos com a realização deste estudo estarão à disposição dos 
voluntários sem que o sigilo de cada participante seja prejudicado. 
 
11. Despesas e Compensações 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 
incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 
relacionada à sua participação.Se existir qualquer despesa adicional, ela será 
absorvida pelo orçamento da pesquisa. Em caso de dano pessoal com nexo causal 
comprovado, o participante tem direito a tratamento médico na Instituição, bem 
como às indenizações legalmente estabelecidas. 

 
12. Compromisso do pesquisador 

Materiais e dados obtidos serão utilizados somente para estudo e 
publicações científicas. 

 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu discuti com o Dr. Esper Georges Kallas ou Dr Fabio Eudes Leal sobre 
minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros pra mim quais são os 
propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 
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riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos pertinentes. Ficou 
claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 
acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 
participar deste estudo e poderie retirar o meu consentimento a qualquer momento, 
antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 
benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.  
 
 
 
 
__________________________________    _____________ 
Assinatura do paciente/representante legal     Data 
 
 
 
____________________________________________ __________________ 
Assinatura da testemunha       Data 
 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participacao neste estudo 
 
 
 
___________________________________ _____________ ______________ 
Prof. Dr. Ésper Georges Kallás     Data 

Pesquisador responsável
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Anexo 2 Ficha de Dados Clinico-laboratoriais 
 

1. Identificação 

Nome: _____________________________________________                

Telefone residência: __________________________________ 

Celular: ____________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________ 

RH: _______________________________________________ 

Data de Nascimento:   _____/______/__________ 

Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

 

2. Grupo: 

(   ) Controle com Sorologias Negativas para HIV e HTLV 

(   ) HTLV -1 + assintomático 

(   ) HAM/TSP 

(   ) HIV -1 +  

(   ) HTLV -1+ e HIV-1+ 

 

3. Exames Laboratoriais de Triagem:  (*) critérios de exclusão  

3.1 Hepatite B     Data: _____/_____/______ 

(   ) Não exposto   (   ) Vacinado   (   ) Exposição Pregressa   *(   ) HBsAg+ 

3.2 Hepatite C     Data: _____/_____/______ 

ELISA (   ) Negativo     (   ) Positivo 

PCR   (   ) Negativo   *(   ) Positivo 

3.3 Doença de Chagas     Data: _____/_____/______ 

ELISA (   ) Negativo   *(   ) Positivo 

3.4 Sífilis     Data: _____/_____/______ 

VDRL (   ) Negativo  *(   ) Positivo 

Elisa    (   ) Negativo    (   ) Positivo 

3.5 Tuberculose     Data: _____/_____/______ 

PPD   (   ) não reator   (   ) fraco reator   *(   ) forte reator   *(   ) doença ativa 

3.6 HTLV 1/2 

ELISA   (   ) Negativo   (   ) Positivo 

Data do 1° exame positivo: ____/____/______ 
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3.6.1 Se positivo: 

 Western Blot: obrigatórios para confirmação em negrito (HTLV-1)  

 (   ) gd21   (   ) p19        (   ) p24   (   ) p26   (   ) p28   (   ) p32 

 (   ) rgp46  (   ) rgp46I   (   ) rgp46II 

 3.6.2 Se W.B. indeterminado 

PCR: 

 (   ) Positivo   (   ) Negativo   (   ) Não realizado 

3.7 HIV 

ELISA   (   ) Negativo   (   ) Positivo 

Data do 1° exame positivo: ____/____/______ 

PCR       (   ) Negativo   (   ) Positivo 

3.8 Hemograma      Data: ____/____/_____ 

Hb   :_____ g/dL 

Leucócitos totais :__________   

Linfócitos  :__________  Porcentagem: ____% 

Eosinófilos  :__________  Porcentagem: ____% 

Plaquetas  :__________ 

3.9 Exames Imunológicos e virais: 

Data ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ 

Células CD4 cél/µL    

Carga Viral HIV-1 

cópias/ml 

   

Carga Viral HIV-1 

log 

   

CPV HTLV-1 

cópias/1000cél 

   

 

 

4. Dados Relativos à Infecção pelo HTLV-1   (   ) Não se aplica (HTLV - ) 

4.1 Sinais e sintomas primários relacionados à infecção pelo HTLV-1: 

(1) Paresia mmii crônica progressiva                 (6) Lombalgia 

(2) Espasticidade        (7) Mialgia  
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(3) Hiperreflexia        (8) Distúrbios urinários  

(4) Parestesias        (9) Disfunção erétil 

(5) Síndrome piramidal       (10) Constipação  

( Babinski e/ou clônus)   (11) Assintomático(a) 

 

 

4.2 Manifestações clínicas possivelmente relacionadas ao HTLV-I: 

(1) Artropatia    (4) Xerose cutânea 

(2) Uveíte     (5) Sd. Sjögren / Sicca 

(3) Polimiosite / Miopatia   (6) Estrongiloidíase 

       Último episódio ____/____/______ 

  

4.3 Líquor    Data: ____/____/_____ 

 ELISA HTLV – 1/2:    (   ) Positivo   (   ) Negativo 

Hemácias: ________ 

Leucócitos: ________ 

 Linfomononucleares: _____% 

 Proteína: ______ 

 Glicose:  ______ 

  

4.4 RNM Coluna Torácica: 

Compressão Extrínseca:    (   ) Não   (   ) Sim 

Atrofia Medular:   (   ) Não   (   ) Sim 

Hipersinal em T2:  (   ) Não   (   ) Sim 

 

4.5 Pulsoterapia (Metilprednisolona 1g EV ao dia por 3 dias): 

(   ) Não 

(   ) Sim Data: ____/____/_____ 

 

5. Dados Relativos à Infecção pelo HIV-1 

 5.1 Caso AIDS:        (   ) Sim   (   ) Não 

5.2 Doença definidora:      (   ) Sim   (   ) Não  Data: 

____/____/______ 

5.3 Em algum momento CD4 < 200:                (   ) Sim   (   ) Não 
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5.4 Em uso de ARVs:                 (   ) Sim   (   ) Não   Início: 

____/____/______ 

5.4.1 Esquema em uso inclui AZT, 3TC ou TDF:     (  ) Sim    (  ) Não 

5.5 Menor contagem de células CD4:   ______ células/µL 
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