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RESUMO 
 
 
OTAGUIRI, K.K. Estudo funcional de microRNAs na infecção pelo HTLV-1. 
2013. 103f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
 
O vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV-1) foi o primeiro retrovírus descrito 
e está etiologicamente ligado a duas principais doenças: a leucemia/linfoma de 
célula T do adulto (ATLL) e a mielopatia associada ao HTLV-1/paraparesia espástica 
tropical (HAM/TSP). Apenas 0,3 a 5% dos indivíduos infectados desenvolvem essas 
doenças associadas, enquanto a maioria permanece assintomática. A HAM/TSP é 
uma manifestação inflamatória do sistema nervoso central e o mecanismo pelo qual 
o HTLV-1 induz o surgimento de HAM/TSP ainda não está totalmente esclarecido. 
Atualmente, uma abordagem promissora no entendimento de mecanismos, bem 
como na fisiopatogênese das infecções virais tem sido a avaliação da função de 
microRNAs (miRNAs). Há poucos dados na literatura envolvendo estas moléculas na 
infecção pelo HTLV-1 em linfócitos T CD4+ bem como no estabelecimento da 
doença HAM/TSP. No presente estudo, foi avaliada a expressão de miRNAs dos 
linfócitos T CD4+ isolados de portadores sem HAM/TSP (HAC), pacientes HAM/TSP 
e indivíduos sadios (CT) por meio de PCR em tempo real. A análise do perfil de 
expressão dos miRNAs nessas células revelou que 56 e 10 miRNAs apresentavam-
se mais 1,5 vezes aumentados no grupo HAM/TSP e HAC, respectivamente. O miR-
125b-1-1 apresentou expressão significamente maior no grupo HAC e o miR-146a, 
no grupo HAM/TSP. A análise in silico de predição de alvo demonstrou que o gene 
IFNG era potencialmente alvo do miR-125b-1-1 e os genes IRAK1 e TRAF6 do miR-
146a. Foi demonstrado que a expressão do IFNG no grupo HAC era 1,3 vezes mais 
elevado que o grupo CT e 1,8 vezes mais elevado no grupo HAM que no grupo CT. 
Houve um aumento na expressão de TRAF6 de 15,7 e 1,5 vezes nos grupos 
HAM/TSP e HAC, respectivamente. Não foi observada diferença na expressão de 
IRAK1 entre os três grupos. O ensaios de superexpressão do miR-125b-1-1 alterou 
a expressão do IFNG e do miR-146a alterou a expressão do gene IRAK1 e sua 
proteína. Os resultados evidenciados neste trabalho ressaltam a importância dos 
miRNAs na modulação de genes e proteínas importantes durante a infeção pelo 
HTLV-1. A correlação entre o miR-125b-1-1 e gene IFNG sugere que este miRNA 
esteja envolvido nos mecanismos de desenvolvimento de HAM/TSP. Além disso, a 
interação entre o miR-146a e os genes IRAK1 e TRAF6 sugerem que este miRNA 
esteja relacionado a mecanismos de persistência viral da infecção pelo HTLV-1 em 
linfócitos T CD4+. 
 
Palavras-chave: HTLV-1; HAM/TSP; Linfócito T CD4+; microRNAs. 
 
  



ii 

ABSTRACT 
 
 
OTAGUIRI, K.K. miRNAs functional study in HTLV-1 infection. 2013. 103f. 
Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
 
Human T-cell lymphotropic vírus type 1 (HTLV-1) was the first human retrovirus 
discovered and it is related with two major diseases: adult T cell 
lymphoma/leukaemia (ATLL) and HTLV-1 –associated myelopathy/tropical spastic 
paraparesis (HAM/TS). About 0.3 to 5% of infected individuals will develop HTLV-1 
related diseases, while the majority will remain life-long asymptomatic carriers of the 
virus. HAM/TSP is an inflammatory manifestation of central nervous system and the 
mechanism involved in HAM/TSP development is noy well elucidated. Currently, a 
promising approach on understanding the mechanisms as well as 
physiopathogenesis of viral infections has been the evaluation of the role of 
microRNAs (miRNAs) roles. There are few data involving CD4+ T cells miRNA 
expression in HTLV-1 infection as well as HAM/TSP establishment. To identify 
miRNAs differentially expressed in CD4+ T cells among  non-infected individuals 
(CT), asymptomatic (HAC) and HAM/TSP patients we applied quantitative real time 
PCR. The analysis of miRNA expression profile in these cells showed 56 and 10 
miRNAs upregulated 1.5 times in HAM/TSP and HAC groups, respectively. miR-
125b-1-1 was upregulated in HAC group and miR-146a in HAM/TSP. In silico 
analysis of target prediction showed that IFNG was a potentially miR-125b-1-1 target 
and IRAK1 and TRAF6 were miR-146a targets. IFNG expression was 1.3 higher in 
HAC than CT group and 1.8 higher in HAM/TSP than CT group. It was observed that 
TRAF6 expression was 15.7 and 1.5 times higher in HAM/TSP and HAC groups, 
respectively. There was no difference of IRAK1 expression among the three groups. 
Overexpression assays of miR-125b-1-1 altered IFNG expression and 
overexpression of miR-146a altered IRAK1 gene and protein expression. The results 
revealed that miRNAs modulate genes and proteins during HTLV-1 infection. miR-
125b-1-1 and IFNG gene correlation suggests that miR-125b-1-1 seems to contribute 
to HAM/TSP development. Besides, miR-146a and IRAK1 and TRAF6 interaction 
suggests that miT-146a seems to contribute to HTLV-1 establishment in CD4+ T 
cells. 
 
 
Keywords: HTLV-1; HAM/TSP; CD4+ T cells; microRNAs. 
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RESUMEN 
 
 
OTAGUIRI, K.K. Estudio funcional de microRNAs en la infección por HTLV-1. 
2013. 103 h. Disertación de Maestría. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
 
El virus linfotrópico de células T humanas (HTLV-1) fue el primer retrovirus descrito y 
está etiológicamente relacionado a dos enfermedades: la leucemia/linfoma de célula 
T del adulto (ATLL) y la mielopatía asociada al HTLV-1/paraparesia espástica 
tropical (HAM/TSP). Solo el 0,3 al 5% de los individuos infectados desarrollan esas 
enfermedades asociadas, mientras la mayoría permanece asintomática. La 
HAM/TSP es una manifestación inflamatoria del sistema nervioso central y el 
mecanismo por lo cual el HTLV-1 induce el surgimiento de HAM/TSP, todavía no 
totalmente aclarado. Actualmente, una propuesta promisora en el entendimiento de 
mecanismos, como en la fisiopatogenesis de las infecciones virales, es la evaluación 
de la función de microRNAs (miRNAs). Hay pocos datos en la literatura, 
describiendo esas moléculas en la infección por HTLV-1 en linfocitos T CD4+, como 
en el establecimiento de la enfermedad HAM/TSP. En el presente estudio, fue 
evaluada la expresión de miRNAs de los linfocitos T CD4+ aislados de individuos 
asintomáticos (HAC), pacientes HAM/TSP e individuos sanos (CT) por medio de 
PCR en tiempo real. El análisis de la expresión de los miRNAs en esas células 
reveló que 56 y 10 miRNAs se presentaban más de 1,5 veces aumentados en el 
grupo HAM/TSP y HAC, respectivamente. El miR-125b-1-1 presentó expresión 
significativamente mayor en el grupo HAC y el  miR-146a, en el grupo HAM/TSP. El 
análisis in silico de predicción de blanco demostró que el gen IFNG era 
potencialmente blanco del miR-125b-1-1 y los genes IRAK1 y TRAF6 del miR-146a. 
Fue demostrado que la expresión de IFNG en el grupo HAC era 1,3 veces más 
elevada que el grupo CT y 1,8 veces más elevada en el grupo HAM que en el grupo 
CT. Hubo un aumento en la expresión de TRAF6  de 15,7 y 1,5 veces en los grupos 
HAM/TSP y HAC, respectivamente. No fue observada diferencia en la expresión de 
IRAK1 entre los tres grupos. Los ensayos de superexpresión del miR-125b-1-1 
alteraron la expresión del IFNG y los del miR-146a alteraron la expresión del gen 
IRAK1 y su proteína. Los resultados observados en este trabajo destacan la 
importancia de los miRNAs en la modulación de genes y proteínas importantes 
durante la infección por HTLV-1. La correlación entre el miR-125b-1-1 y el gen IFNG 
sugiere que este miRNA esté relacionado a los mecanismos de desarrollo de 
HAM/TSP. Además, la interacción entre el miR-146a y los genes IRAK1 y TRAF6 
sugieren que este miRNA esté relacionado a mecanismos de establecimiento de la 
infección por HTLV-1 en linfocitos T CD4+. 
 
Palabras-llave: HTLV-1; HAM/TSP; Linfocito T CD4+; microRNAs. 
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I. INTRODUÇÃO  
 
1. Vírus Linfotrópico de Células T Humanas (HTLV) 
 
O vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV-1) foi o primeiro retrovírus 

descrito em humanos (1980). Em 1980, um grupo de pesquisa do National Institutes 

of Health (NIH), liderado pelo Dr. Robert Gallo, descreveu o isolamento de um vírus 

presente em células de sangue periférico de um paciente afro-americano que 

apresentava uma doença linfoproliferativa, que foi nomeado como Vírus de linfoma 

cutâneo de células T humanas (HTLV) (Poiesz et al., 1980). Posteriormente, foi 

reconhecido como um caso de Leucemia/Linfoma de Células T do Adulto (ATLL), a 

qual foi originalmente descrita no Japão em 1977 por Takatsuki e colaboradores. Em 

paralelo, foi estabelecido que havia associação causal entre ATLL e HTLV-1 

(Popovic et al., 1982). Em 1983, um grupo francês iniciou uma série de estudos na 

Martinica (ilha francesa no Caribe) e na Guiana Francesa a fim de investigar a 

epidemiologia e o impacto clínico do HTLV-1 nesta área, levando-os a associar este 

retrovírus a uma neuromielopatia crônica, originalmente denominada Paraparesia 

Espástica Tropical (TSP) (Gessain et al., 1985).  Uma moléstia similar foi descrita na 

mesma época no Japão e classificada como mielopatia associada ao HTLV-1 (HAM) 

(Osame et al., 1986). Descobriu-se mais tarde que as duas descrições relatavam a 

mesma doença, que atualmente é referida como mielopatia associada ao HTLV-

1/paraparesia espástica tropical (HAM/TSP) (Osame et al., 1986).  

O HTLV-1 ainda foi associado a outras condições clínicas, incluindo dermatite 

infecciosa, uveíte, artropatia associada ao HTLV-1, entre outras (LaGrenade et al., 

1990; Mochizuki et al., 1996; Nishioka et al., 1989). 

Desde o isolamento do HTLV-1, mais três tipos virais foram descritos, o HTLV-

2 (Kalyanaraman et al., 1982), HTLV-3 (Calattini et al., 2005; Wolfe et al., 2005) e 

HTLV-4 (Wolfe et al., 2005). O HTLV-2 foi isolado de uma linhagem contínua de 

células T obtidas de um paciente com tricoleucemia (leucemia benigna de células 

pilosas) e compartilha 65% de similaridade na sequência de nucleotídeos com o 

HTLV-1 (Sodroski, 1992), o que determina a codificação e a síntese de diversos 

produtos gênicos semelhantes. Este vírus não causa leucemia, embora alguns 

indivíduos infectados possam desenvolver uma linfocitose benigna e, raramente, 

alguns sintomas neurológicos (Biswas et al., 2009; Dooneief et al., 1996; Feuer and 



Introdução  |  3 

 

Green, 2005; Hjelle et al., 1992) Atualmente, apenas quatro casos isolados do 

HTLV-3 foram relatados, obtidos de indivíduos camaronenses (Calattini et al., 2009; 

Zheng et al., 2010). Sugere-se que este vírus tenha origem zoonótica, uma vez que 

se acredita que o Vírus Linfotrópico de Células T de Símios tipo 3 (SLTV-3) tenha 

sido transmitido a humanos por primatas não humanos infectados pelo vírus 

homólogo símio. O HTLV-4 consiste de apenas um caso humano, cujo provirus foi 

obtido de um caçador Camaronense. Para este tipo viral, não foi identificado 

nenhum equivalente de STLV  (Wolfe et al., 2005). As poucas informações 

existentes sobre o HTLV-3 e HTLV-4 não são suficientes para determinar se estes 

vírus podem ser transmitidos entre humanos e se são capazes de desencadear 

doenças em seus portadores (Wolfe et al., 2005). 

 

2. Epidemiologia da infecção pelo HTLV-1 
 
Poucos estudos estimam a prevalência global da infecção pelo HTLV-1. O 

dado mais frequentemente relatado na literatura data de 1993 (de The and Bomford, 

1993), o qual estima que o número de pessoas infectadas pelo vírus seja de 10-20 

milhões. Entretanto, um estudo recente estima que o número de indivíduos 

infectados pelo HTLV-1 seja entre cinco e dez milhões (Gessain and Cassar, 2012). 

No entanto, os dados utilizados nessa estimativa levaram em consideração apenas 

1,5 bilhões de indivíduos das conhecidas regiões endêmicas com dados 

epidemiológicos confiáveis (Gessain and Cassar, 2012). Embora presente em todo o 

mundo, algumas regiões apresentam uma maior prevalência como o sudoeste do 

Japão, a África intertropical, o Oriente Médio, o Caribe e a América do Sul, incluindo 

Colômbia, Guiana Francesa e partes do Brasil. Na Europa, apenas a Romênia 

apresenta-se como uma região endêmica do HTLV-1. A origem e causa dessa 

distribuição geográfica não é bem definida, mas sugere-se que esteja relacionada a 

algum fator dos grupos populacionais dessas regiões, seguida por uma alta taxa de 

transmissão viral. Nessas áreas endêmicas, as taxas de soroprevalência variam de 

0,1 a 30% (Blattner et al., 1982; Gotuzzo et al., 2000; Saxinger et al., 1984; Sonoda 

et al., 2011). 

A maior parte dos estudos de epidemiologia é realizada em populações 

específicas, principalmente em doadores de sangue, gestantes e pacientes 

hospitalizados. As características epidemiológicas e demográficas de doadores 
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de sangue são diferentes de acordo com a região. Além disso, a prevalência da 

infecção pelo HTLV-1 varia de acordo com a idade, sexo e nível econômico na 

maioria das áreas endêmicas. Dessa forma, a prevalência real é provavelmente 

superior, na maioria dos casos, do que constatado em doadores de sangue 

(revisado por (Gessain and Cassar, 2012). Dessa forma, estima-se que no Brasil, 

2,5 milhões de pessoas estejam infectadas pelo HTLV-1 (Carneiro-Proietti et al., 

2002), e o cidade de Salvador é a mais prevalente, com 1,8% de indivíduos 

infectados na população geral (Farias de Carvalho, 1997). Na região de Ribeirão 

Preto, a soroprevalência entre doadores de sangue é de 0,1% (Pinto et al., 2012). 

Essa prevalência é maior que cidades como Manaus (0,08%) e Florianópolis 

(0,08%) (Galvao-Castro et al., 1997) e menor do que a observada no estado de 

São Paulo (0,2%) (Ferreira Junior et al., 1995) e Recife (1,35%) (Galvao-Castro et 

al., 1997). 

 

3. Estrutura e organização genômica do HTLV-1 
 
3.1. Estrutura viral 
 
O HTLV-1 pertence à família Retroviridae, à subfamília Orthoretrovirinae e ao 

gênero Deltaretrovirus. Este vírus consiste de um envelope, um nucleocapsídeo 

icosaédrico e um nucleóide, medindo cerca de 100 nm. O envelope viral é 

constituído por uma bicamada lipídica de origem celular, a qual contém uma proteína 

transmembrana (gp21) ancorada em uma glicoproteína de superfície (gp46). Junto à 

membrana do envelope encontra-se a matrix viral (MA), composta por proteínas p19. 

O capsídeo (CA) é composto por proteínas codificadas pelo gene gag e constitui o 

cerne da partícula viral. Esta estrutura abriga o genoma viral composto por duas fitas 

de RNA, as quais estão associadas a pequenas proteínas, chamadas de proteínas 

do nucleocapsídeo (NC). Outras proteínas estão presentes no interior do CA, como 

a transcriptase reversa (TR) e integrase, essenciais no processo de integração do 

DNA proviral no genoma da célula hospedeira. 
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Figura 1. Representação esquemática da estrutura da partícula viral do HTLV-1. As linhas apontam 
as principais proteínas estruturais (Lairmore et al., 2012) 

 

3.2. Organização genômica 
 
Este retrovírus possui duas fitas de RNA fita simples, e o genoma proviral 

contém aproximadamente 9032 pb (Seiki et al., 1983) flanqueados por duas regiões 

repetidas e terminais, chamadas LTR (long terminal repeats). O genoma do HTLV-1 

codifica as proteínas estruturais e enzimáticas típicas dos retrovírus (Gag, Pol e 

Env). Além disso, o HTLV-1 utiliza de splicing alternativo e códons de iniciação 

internos para produzir várias proteínas regulatórias e acessórias. Esses iniciam 

quatro fases de leitura aberta (ORFs) na região pX do genoma viral, entre env e a 

extremidade 3’LTR.   

 O gene pol codifica a TR, ribonuclease H (RNaseH), integrase e protease. O 

gene gag codifica um precursor poliprotéico, e sua clivagem origina as proteínas da 

MA (p19), do CA (p24) e do NC (p15). O gene env codifica as proteínas do envelope 

viral.  A proteína precursora (gp62) é clivada para gerar os produtos maduros, a 

gp46 e a gp21. O gene pro é codificado por desvio de leitura dos genes gag e pol. A 

enzima Pro atua sobre as cadeias poliprotéicas, clivando-as para a formação das 

proteínas estruturais maduras encontradas na partícula viral.  

A região pX contém quatro ORFs que codificam proteínas regulatórias (Tax, 

Rex, HBZ) e acessórias (p12/p8, p13, p30). A proteína Rex regula a expressão 
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gênica viral em nível postranscricional. A proteína Tax modula a expressão viral 

recrutando fatores de transcrição para a região 5’LTR. Além disso, Tax atua em 

importantes vias de processos de proliferação, ciclo celular e apoptose, ativando 

fatores de transcrição como CREB (cAMP response function-associated elemento 

binding), SRF (serum response binding 1), AP-1 (activator protein 1) e NF-κB 

(nuclear fator κB), e atuando diretamente em reguladores de ciclo celular e 

checkpoints. A proteína HBZ é codificada por um RNA mensageiro anti-sense. e 

sequestra fatores de transcrição diminuindo a transcrição do genoma viral mediada 

por Tax. Ainda, HBZ reprimi a via clássica de sinalização de NF- κB. Por fim, sugere-

se que esta proteína esteja envolvida em etapas finais da oncogênese. 

 

4. Ciclo de replicação viral 
 
A entrada do vírus na célula hospedeira ocorre por meio de interações 

específicas entre a glicoproteína do envelope viral (Env) e receptores celulares. As 

moléculas de proteoglicanas de heparan sulfato (HSPGs) e a neurofilina-1 (NRP-1) 

são utilizadas para uma ligação inicial com a célula, e o transportador de glicose-1 

(GLUT-1) é recrutado durante o processo de entrada do vírus no citoplasma e fusão 

na membrana plasmática. A entrada é seguida pelo desnudamento do capsídeo, que 

é liberado no conteúdo celular. Em seguida, o RNA viral é transcrito em DNA pela 

RT usando como primer um RNAt (RNA transportador) específico, e em seguida é 

transportado para o núcleo e integrado ao cromossomo hospedeiro, sendo 

caracterizado, nesse momento, como provírus. 

O processo de integração do provírus marca o final da fase precoce do ciclo de 

multiplicação viral e se inicia a fase tardia, caracterizada pela síntese do RNA viral, 

que é mediada por enzimas do hospedeiro. A síntese do RNA viral leva à formação 

de um longo transcrito primário, o qual é processado para formar os RNAs 

mensageiros (mRNA) e o RNA genômico. 

As proteínas são sintetizadas nos ribossomos e algumas são procecessadas 

pós-traducionalmente para serem utilizadas no processo de montagem da partícula 

viral. O HTLV-1 contém um RNA dimérico, que é altamente condensado e 

compactamente enovelado pelas proteínas virais p15. O processamento dos 

precursores Gag e Gag-Pro-Pol está ligado à montagem e brotamento e é 

controlado de forma que os precursores não são clivados até a montagem da 



Introdução  |  7 

 

partícula viral. A maturação é um processo complexo, necessário para a formação 

da partícula infecciosa, na qual ocorre o processamento proteolítico das proteínas do 

CA, obtendo-se, finalmente, a partícula viral madura. 

 

5. Transmissão viral 
 
A transmissão viral ocorre por três vias: (1) Vertical, atribuída principalmente pela 

amamentação por períodos superiores aos 6 meses de idade (Hino, 2011); (2) sexual 

(Kaplan et al., 1996; Murphy et al., 1989a); (3) parenteral, que consiste na transmissão 

por hemoderivados contaminados, principalmente linfócitos contaminado pelo HTLV-1 

(Okochi et al., 1984). O HTLV-1 também é encontrado em usuários de drogas 

intravenosas, mas em uma extensão bem menor do que o HTLV-2 (Murphy et al., 

1999). A transmissão viral pelo aleitamento materno é a principal via de disseminação 

do vírus com eficiência de cerca de 20% (Kusuhara et al., 1987). 

Uma vez na corrente sanguínea, o HTLV-1 infecta preferencialmente linfócitos 

T CD4+, entretanto sabe-se que os linfócitos T CD8+ são importantes reservatórios 

virais. No entanto, o vírus possui uma predileção por células T CD4+, já que a 

eficiência de sua entrada depende de proteoglicanas de heparan sulfato (HSPGs), 

moléculas que atuam como co-receptores e que estão presentes em grande 

quantidade na superfície de linfócitos T helper (JONES et al., 2006). 

A transmissão do HTLV-1 a partir de partículas virais livres e infectantes tem sido 

alvo de muitas discussões. Os primeiros estudos demonstravam a necessidade da célula 

infectada pelo vírus no mecanismo de transmissão, ao observarem que pacientes que 

haviam submetidos à transfusão com componentes celulares do sangue de indivíduos 

infectados pelo HTLV-1 tornaram-se infectados (Maeda et al., 1984; Miyamoto et al., 

1984). Por outro lado, pacientes transfundidos com produtos acelulares como plasma, 

não eram infectados pelo HTLV-1(Lairmore et al., 1989; Maeda et al., 1984). 

Corroborando, estudos in vitro demonstraram ausência de infecção viral em linfócitos T 

isolados do sangue periférico quando em contato com partículas virais livres e uma 

eficiente infecção quando as mesmas células (linfócitos T) foram cocultivadas com 

linhagens celulares infectadas pelo HTLV-1 (Popovic et al., 1983; Yamamoto et al., 1982). 

Entretanto, outros estudos in vitro demonstraram que a partícula viral livre é 

capaz de infectar outros tipos celulares. Vários estudos evidenciaram que células 

dendríticas (CD) primárias são rotineiramente infectadas por partículas virais livres 
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(Jain et al., 2009; Jones et al., 2008; Valeri et al., 2010). Além disso, linfócitos T 

cocultivados com CDs são rapidamente infectados após adição de partículas virais.  

As partículas virais livres do HTLV-1 são raramente detectadas em plasma ou 

soro de indivíduos infectados por este vírus. Essa informação explica o fato dos 

pacientes transfundidos com plasma/soro de indivíduos infectados pelo HTLV-1 não 

sofrerem conversão. As partículas virais livres do HTLV-1 são infecciosas, no 

entanto, como não há níveis detectáveis de vírus nesse produto sanguíneo a 

infecção não ocorre por esta via. Essa informação indica que quando ocorre a 

transfusão de plasma/soro infectados pelo HTLV-1 para indivíduos saudáveis, a 

infecção não ocorre devido aos níveis indetectáveis do vírus, e não porque as 

partículas virais livres não são infecciosas (revisado por (Pique and Jones, 2012). 

O contato célula-célula no qual ocorre a propagação viral pode ocorrer entre CDs 

e linfócitos T, ou apenas entre linfócitos T. Recentemente, foi revisado por Pique e 

Jones (2012) quatro modos de infecção por contato célula-célula (Figura 2): A) sinapse 

viral: Linfócitos T infectados pelo HTLV-1 formam espontaneamente conjugados com 

linfócito T não infectados. As proteínas virais Gag e Env, bem como os RNAs 

genômicos são direcionados até o ponto de contato entre as células por transporte ativo 

do citoesqueleto, indicando que a montagem viral ocorre na junção das células. Sugere-

se que o contato entre as células depende de interações entre a proteína Env e 

receptores da célula alvo, como NRP-1 e Glut-1 (Ghez et al., 2006), além de moléculas 

de adesão ICAM-1 (intercelular achesion molecule 1) e LFA-1 (leukocyte function-

associated antigen 1) (Barnard et al., 2005). Este contato estável entre as células 

determina um espaço intracelular conhecido como fissura sináptica (Majorovits et al., 

2008), favorecendo a transferência do HTLV-1, de forma polarizada, da célula infectada 

para a célula não infectada; B) conduítes celulares: são extensões da membrana 

plasmática nas quais o vírus pode se propagar entre uma célula infectada para outra 

não infectada (Van Prooyen et al., 2010); C) biofilmes virais adesivos: células infectadas 

pelo HTLV-1 que possuem em sua superfície clusters de partículas virais maduras 

envoltos em uma matrix extracelular, chamada de biofilme (Pais-Correia et al., 2009). A 

transferência desses biofilmes virais para um linfócito T CD4+ não infectado ocorre no 

contato com linfócitos T CD4+ infectados pelo HTLV-1, que apresente esse biofilme viral 

em sua superfície (Pais-Correia et al., 2009); D) células apresentadoras de antígenos: o 

HTLV-1 pode ser propagado de CDs para linfócitos T CD4+ por meio de infecção cis ou 

trans. A infecção cis ocorre quando CDs são infectadas e, em seguida, os vírus 
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produzidos são transferidos para um linfócito T não infectado (Jones et al., 2008). A 

infecção trans ocorre quando DCs capturam os vírus produzidos pelos linfócitos T e 

transmitem o mesmo para outros linfócitos T CD4+ antes mesmo de sua infecção (Jain 

et al., 2009; Jones et al., 2008). Essas diferentes formas de infecção não são 

mutuamente exclusivas (Jin et al., 2010). 
 

 
Figura 2. Modos de infecção do HTLV-1 por contato célula-célula. (A) Sinapse viral, (B) Conduítes 

celulares, (C) Assemblies virais extracelulares e (D) Células apresentadoras de antígenos 
(Pique and Jones, 2012). 

Vários estudos demonstraram que o sangue periférico de indivíduos infectados 

pelo HTLV-1 continha clones de várias células infectadas com o mesmo sítio de 

integração viral (Leclercq et al., 1998; Wattel et al., 1995), indicando que eles foram 
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derivados de uma mesma célula infectada. Outros estudos demonstraram que 

clones específicos podem persistir durante anos em um dado indivíduo (Cavrois et 

al., 1996; Etoh et al., 1997). 

A presença desses clones indica que em vez de se propagar de célula em célula, o 

HTLV-1 persiste em um indivíduo primariamente por replicação mitótica das células 

infectadas. Consistente com isso, a quantidade de provírus nas células infectadas 

(conhecida como carga proviral) permanece estável durante toda a vida da pessoa. Além 

disso, o genoma do HTLV-1, diferente do HIV-1, possui pouca variação entre indivíduos, 

corroborando com o fato de o genoma ser replicado pela DNA polimerase, e não pela 

transcriptase reversa, mais propensa a erros. Dessa forma, o HTLV-1 persiste no 

indivíduo infectado por meio de dois estágios. Logo após a exposição do indivíduo ao 

vírus, o HTLV-1 se propaga por meio de contato célula-célula. Em seguida, durante o 

estágio crônico da infecção, o vírus persiste por meio de expansão clonal. 

O HTLV-1 apresenta uma notável estabilidade genética, incomum para um 

retrovírus. Essa característica suporta a hipótese de que a amplificação viral in vivo 

por expansão clonal das células infectadas seja uma das mais importantes, e pode 

ser utilizada como uma ferramenta molecular para rastrear os meios de 

disseminação do vírus entre populações (Gessain et al., 1992). 
 

6. Manifestações clínicas 
 

O HTLV-1 é o agente causal de duas doenças, a leucemia/linfoma de células T 

do adulto (ATLL) e a mielopatia associada ao HTLV-1/paraparesia espástica tropical 

(HAM/TSP). A maioria dos indivíduos infectados pelo HTLV-1 permanece como 

portador assintomático durante toda a vida. Entretanto, há risco de 0,3- 4% de esses 

indivíduos desenvolverem HAM/TSP (Kaplan et al., 1990) e 1-5% de desenvolverem 

ATLL (Murphy et al., 1989b). 
 

6.1. Leucemia/Linfoma de Células T do Adulto (ATLL) 
 

A ATLL foi primeiramente a primeira doença maligna identificada como 

causada por um retrovírus. A ATLL é definida como uma doença fatal das células T 

CD4+ periféricas e que contém o DNA proviral do HTLV-1 (provírus) integrado em 

seu genoma.  
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O HTLV-1, embora apresente um potencial genômico oncogênico, não possui 

nenhum oncogene derivado de seu genoma celular. Sua capacidade oncogênica 

advém da atividade reguladora de Tax, que é capax de alterar a expressão de genes 

celulares envolvidos no controle do crescimento celular (Yoshida, 2001). 

O início da doença é precedido por um longo período de latência, havendo uma 

fase pré-ATL, definida pela expansão oligoclonal dos linfócitos T CD4+ infectados 

pelo HTLV-1. A doença é heterogênea e possui quatro apresentações clínicas 

distintas: indolente ou smouldering, crônica, aguda e linfomatosa (Shimoyama, 

1991). A sobrevida média das duas primeiras formas é de dois anos ou mais, e, em 

contraste, nas formas agudas e linfomatosa observa-se uma sobrevida média menor 

que seis meses. Os pacientes com ATLL são submetidos à poliquimioterapia, 

entretanto, o tratamento existente não aumenta a sobrevida média (Yamaguchi and 

Watanabe, 2002). 

 
6.2. Mielopatia Associada ao HTLV-1/Paraparesia Espástica Tropical 

(HAM/TSP) 
 
A patogênese de HAM/TSP não foi totalmente elucidada e fatores virais e do 

hospedeiro, como carga proviral e resposta imunológica são fundamentais na 

progressão da doença (Bangham and Osame, 2005; Lepoutre et al., 2009). Três 

mecanismos principais foram propostos a fim de explicar o papel do HTLV-1 no 

desenvolvimento da HAM/TSP, o da citotoxicidade direta, o da autoimunidade, e o 

do dano colateral. No primeiro mecanismo, o dano neurológico é uma consequência 

direta da resposta antiviral de linfócitos T citotóxicos (CTL). Neste processo, 

pressupõe-se que o HTLV-1 infecta células residentes no sistema nervoso central, 

como astrócitos, neurônios e oligodendrócitos, os quais apresentariam antígenos 

virais em sua superfície celular. Os CTLs específicos atravessariam a barreira 

hematoencefálica (BHE), e encontrariam as células infectadas, causando sua morte 

por liberação de citocinas.  No segundo mecanismo, uma resposta autoimune seria 

ativada pela reatividade cruzada de proteínas neuronais com anticorpos anti-Tax. Os 

linfócitos T CD4+ encontrariam o antígeno viral na periferia e ao atravessarem a 

BHE, confundiriam a célula neuronal com uma célula infectada, disparando uma 

resposta imunológica contra essas células. No terceiro mecanismo, linfócitos T CD4+ 

infectados pelo HTLV-1 e CTLs específicos contra o vírus migrariam através da 
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BHE, se encontrariam no SNC e as células da glia seriam degradadas pelas 

citocinas pró-inflamatórias liberadas pelos CTLs contras os linfócitos T CD4+ 

infectados. 

Linfócitos T CD4+ e CTLs específicos para o HTLV-1 secretam citocinas pró-

inflamatórias, como interferon (IFN)-γ, fator de necrose tumoral (TNF)-α, interleucina 

(IL)-1, IL-6, fator de estimulação de crescimento de colônias de granulócitos e 

macrófagos (GM-CSF), quimiciocinas e metaloproteinases potencialmente 

inflamatórias (Biddison et al., 1997; Kuroda et al., 1993; Ohbo et al., 1991), as quais 

são tóxicas em altas concentrações, corroborando com o terceiro mecanismo de 

desenvolvimento de HAM/TSP ou mecanismo dano colateral. 

Muitos debates inerentes à função da resposta imunológica na determinação 

das manifestações clínicas relacionadas ao HTLV-1 questionam como a maioria dos 

indivíduos soropositivos permanece assintomática e portadores do vírus, enquanto 

uma pequena parcela desenvolve doença inflamatória crônica conhecida, como 

HAM/TSP. Diversos fatores parecem estar envolvidos na interação vírus/hospedeiro 

e no aparecimento das patologias, entretanto, os mecanismos não estão totalmente 

esclarecidos(Sabouri et al., 2005). A maioria dos estudos genotípicos do HTLV-1 

não mostra associação entre variantes do vírus e o risco de se desenvolver 

HAM/TSP (BANGHAM & OSAME, 2005; KASHIMA et al. 2006). Várias estudos 

sugerem que alguns fatores como subgrupo viral, resposta imunológica e 

características genéticas do hospedeiro podem estar envolvidos com o 

desenvolvimento dos sintomas (Catalan-Soares et al., 2009; Haddad et al., 2011; 

Rocha-Junior et al., ; Talledo et al.). Uma alta carga proviral (número de cópias do 

HTLV-1 integradas no genoma do hospedeiro) (CPV) é um dos melhores preditores 

do desenvolvimento de HAM/TSP, entretanto vários pacientes com alta CPV 

mantêm-se assintomáticos durante toda a vida (Iwanaga, 2010). Entretanto não há 

um marcador biológico que caracterize o estabelecimento da doença em alguns 

indivíduos. 

 

7. MicroRNAs 
 
O completo sequenciamento do genoma de mamíferos permitiu o estudo 

aprofundado do mesmo e, dessa forma, tornou-se cada vez mais claro a quantidade 

de regiões intergênicas existentes. Somente 2% do genoma humano consistem em 
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sequências codificantes para genes conhecidos (revisado por (Hammond, 2006). 

Entretanto, dados sugerem que 50% do genoma é transcrito em RNA (Carninci et 

al., 2005; Cheng et al., 2005b; Katayama et al., 2005), sendo que a maioria não é 

traduzido em proteína. Um grupo de RNAs não codificadores são os microRNAs 

(miRNAs). Estes são desencadeadores endógenos do processo de RNA de 

interferência (RNAi). 

RNAi é uma ferramenta utilizada pela maquinaria celular que ocorre no 

citoplasma, cuja função é inibir a tradução do RNA mensageiro (RNAm) alvo pela 

utilização de um pequeno RNA dupla-fita. Em humanos, os mecanismos de 

interferência mais estudados envolvem miRNAs e small interference RNA (siRNAs) 

(Marquez and McCaffrey, 2008). As principais diferenças entre siRNAs e miRNAs 

em mamíferos, consiste que os primeiros são produtos de RNAs fita-dupla 

totalmente complementares e exógenos, e os segundos são endógenos e 

processados de precursores stem-loop com características de fita dupla incompleta 

(Tomari and Zamore, 2005). Em 1993, Lee e colaboradores demonstraram que o 

gene lin-4, de Caenorhabditis elegans, não era traduzido em proteína, mas originava 

dois pequenos RNAs. Estes foram denominados de let-7 e assim foram descritos os 

primeiros miRNAs (Lee et al., 1993). Desde então, demonstrou-se que esses 

pequenos RNAs são expressos em quase todos os seres eucariotos e em alguns 

vírus, e que são importantes reguladores da expressão gênica (Zamore and Haley, 

2005). 

miRNAs são pequenas moléculas de RNA fita-simples não codificantes, 

variando entre 18 a 24 nucleotídeos de comprimento (Hammond, 2006). Atuam 

como reguladores da expressão gênica em nível pós-transcricional pela degradação 

de RNAm alvos específicos ou pela supressão da tradução (Carrington and Ambros, 

2003; Dykxhoorn et al., 2003; Grewal and Moazed, 2003; Pickford and Cogoni, 2003; 

Vasudevan et al., 2007). Os miRNAs regulam vários processos celulares cruciais, 

como apoptose (XU et al., 2004), metabolismo (Poy et al., 2004), proliferação 

(Cheng et al., 2005a), desenvolvimento (Karp and Ambros, 2005) e imunidade 

(revisado em (Sonkoly et al., 2008). Além disso, participam do controle de doenças, 

como câncer e possivelmente desordens neuronais de mamíferos (Kosik, 2006).  

Em humanos existem mais de 2.500 miRNAs identificados no genoma humano 

(miRBase Registry, release 19; (Griffiths-Jones, 2004; Kozomara and Griffiths-Jones, 
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2011). Embora os alvos transcricionais sejam previstos, a maioria destes não foi 

validada, o que torna rica essa área para investigação. 

Estudos têm demonstrado que alguns vírus codificam seu próprio miRNA, 

como o vírus Epstein-Barr (Pfeffer et al., 2004), citomegalovírus humano (Pfeffer et 

al., 2005), e o vírus da imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-1) (Omoto and Fujii, 

2005), entre outros. Além dos miRNAS virais, os que são produzidos pela célula 

hospedeira também podem atuar mediando a interação vírus-hospedeiro.  

 

7.1. Biogênese e mecanismo de ação dos miRNAs 
 
A síntese dos miRNAs é um processo complexo e coordenado, envolvendo 

dois processos distintos, em que operam grupos de enzimas e proteínas nucleares e 

citoplasmáticas. Os genes de miRNAs, os quais podem se localizar em regiões de 

éxons, introns e até mesmo intergênicas são transcritos pela RNA polimerase II, 

dando origem a um transcrito primário de miRNA (pri-miRNA) de 100 a 1000 

nucleotídeos. Esses pri-miRNAs possuem um loop ou mais, cap na região 5’ e 

poliadenilação na região 3’(Cai et al., 2004). O pri-miRNA formado é reconhecido 

pelo complexo Drosha-DGCR8 por meio da estrutura secundária stem-loop, 

resultando na excisão e liberação de precursores de miRNAs (pre-miRNAs) em 

forma de grampo (Denli et al., 2004). Estes miRNAs possuem aproximadamente 70 

nucleotídeos e uma saliência de 2 nucleotídeos na região 3’ (Basyuk et al., 2003) 

que permite o reconhecimento pelo complexo Exportina-5/Ran-GTP e o transporte 

para o citoplasma (Bohnsack et al., 2004; Lund et al., 2004; Zeng and Cullen, 2004). 

No citoplasma, o pre-miRNA associa-se ao complexo de carregamento de 

RISC (complexo de silenciamento induzido por RNA). Este complexo inclui uma 

ribonuclease tipo III (Dicer), proteínas Argonautas (Agos) de ligação de RNA (Tan et 

al., 2011), a proteína adaptadora TRBP, que se liga à fita dupla de RNA 

(Chendrimada et al., 2005) e conecta a Dicer e as Agos e transfere o pre-miRNA 

para dentro do complexo RISC. A Dicer processa o pre-miRNA resultando em um 

miRNA dupla-fita maduro de aproximadamente 22 nucleotídeos (Chendrimada et al., 

2005; Ketting et al., 2001). Em seguida, o complexo RISC seleciona apenas uma 

das fitas do duplex para permanecer ligada ao complexo, a qual é designada de fita 

“guia” e comumente a menos estável termodinamicamente na extremidade 5’-UTR 

(Schwarz et al., 2003). A outra fita do duplex é retirada do complexo e 
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subsequentemente degradada. Após a seleção da fita guia, o RISC é guiado até o 

RNAm alvo para que ocorra a regulação de sua expressão. O grau de 

complementaridade do complexo miRNA-mRNA tem sido considerado como um 

fator determinante no mecanismo regulatório promovido pelo processo de RNAi. O 

processo de regulação da expressão gênica tem como fator determinante a 

complementaridade da região 5’ do miRNA, conhecida como região da semente 

(seed region), com a região alvo do RNAm. A complementaridade perfeita permite a 

clivagem do RNAm alvo, catalisada por argonauta (Ago) 2, enquanto que a 

compatibilidade parcial promove a repressão da tradução do mRNA (Zeng and 

Cullen, 2003). 

 

7.2. miRNAs e interação vírus-hospedeiro 
 
Um potencial envolvimento dos miRNAs nas doenças humanas já foi inferido 

em decorrência de funções biológicas dos mesmos. Estudos recentes sugerem que 

os miRNAs podem ser um fator contribuinte para o processo de neurodegeneração. 

Estudos relatam a participação dos miRNAs nas doenças de Alzheimer (Wang et al., 

2008) e Parkinson (Kim et al., 2007). Ainda, estudos em mamíferos e invertebrados 

têm sugerido que os miRNAs estão envolvidos em neuroproteção (Bilen et al., 

2006), síndrome do X frágil (Lin et al., 2006) e esquizofrenia (Perkins et al., 2007).   

Os miRNAs também possuem importantes funções na replicação viral e podem 

ser usados pelo hospedeiro no controle da infecção viral. No herpes virus, estudos 

sugerem que o processo de infecção latente, no qual o vírus se mantém durante 

anos nas células, é estreitamente relacionado com a expressão de miRNAs. 

Acredita-se que estes miRNAs controlem funções virais e celulares minimizando a 

exposição das proteínas virais ao sistema imune do hospedeiro (revisado por 

(Grassmann and Jeang, 2008). 

Foi descrito que o hsa-miR-122 participa do processo de replicação do vírus da 

hepatite C e quando inibido faz com que a quantidade de partículas virais produzidas 

pelos hepatócitos diminua significantemente. Outro exemplo é o HIV-1 (Houzet et al., 

2008), cuja infecção faz com que células humanas infectadas apresentem mudanças 

na expressão dos miRNAs. Este trabalho demonstrou uma alteração no perfil de 

expressão de diversos miRNAs e que esta é dependente da carga viral e da 
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contagem de linfócitos T CD4+ dos indivíduos, sugerindo a utilização de miRNAs 

como marcadores prognósticos. 

Os primeiros trabalhos que relacionaram a modulação da expressão de 

miRNAs humanos e a infecção pelo HTLV-1 foram os grupos de pesquisa de Pichler 

(Pichler et al., 2008) e Yeung (Yeung et al., 2008). Pichler e colaboradores 

demonstraram que miR-221, miR-24, miR-146a e miR-155 estavam com sua 

expressão aumentada em uma série de linhagens celulares derivadas de pacientes 

com ATLL, HAM/TSP e células transformadas por HTLV-1 ou Tax, enquanto que o 

miR-223 estava com sua expressão reprimida quando comparados com controles 

negativos. Ensaio funcionais demonstraram que a expressão do miR-146a estava 

diretamente relacionada à ativação pelo fator de transativação Tax (Pichler et al., 

2008). Adicionalmente, no trabalho de Yeung e colaboradores foram observados que 

três miRNAs: miR-93, miR-130b e miR-18a, apresentaram uma expressão 

aumentada em linhagem celular de ATLL e amostras de PBMC de pacientes com 

ATLL agudo, quando comparadas com controles. Ainda neste estudo, foi 

demonstrado que a proteína supressora de tumor induzido por p53 (TP53INP1) era 

alvo de miR-93 e miR-130b (Yeung et al., 2008). Esses dois estudos demonstram 

que a infecção do HTLV-1 modula a expressão de miRNAs humanos. 

A biologia das moléstias causadas pelo HTLV ainda não foi totalmente 

elucidada. Poucos estudos relacionam o processo de regulação pós-transcricional 

pelos miRNAs e os mecanismos que ocorrem durante o desenvolvimento dessas 

doenças. Sendo assim, a busca e avaliação de novos parâmetros que possam 

contribuir para esclarecimento da patogênese desta infecção é de extrema 

importância, uma vez que contribuirá para o desenvolvimento de novas estratégias 

terapêuticas e vacinais, além da possibilidade de ser utilizado como marcador 

prognóstico da doença. 
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II. OBJETIVOS 
 
1. Objetivo Geral 
 
Este trabalho tem por objetivo avaliar, por meio de ensaios funcionais, o papel 

de microRNAs na infecção pelo HTLV-1. 

 

2. Objetivos Específicos 
 
- Seleção de miRNAs diferencialmente expressos em linfócitos T CD4+ 

proveniente de indivíduos infectados pelo HTLV-1 (assintomáticos e HAM/TSP); 

- Seleção de potenciais alvos gênicos por meio de análise in silico; 

- Validação dos alvos dos microRNAs; 

- Avaliação funcional dos microRNAs, por meio de ensaios utilizando miRNAs 

miméticos e antagonistas dos mesmos.  
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III. METODOLOGIA 
 

 
Figura 3. Fluxograma da estratégia experimental. Cada procedimento contém o item que está 

descrito posteriormente. 
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1. Análise in silico 
 
1.1. Painel de miRNAs 
 
Os miRNAs utilizados durante este estudo, foram eleitos a partir de um painel 

composto por 160 miRNAs humanos (TaqMan® MicroRNA Assays Human Panel 

Early Access Kit, Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) previamente avaliado 

em nosso laboratório. Nesta análise foram avaliados os linfócitos T CD4+ isolados de 

indivíduos infectados divididos em dois grupos: HAC e HAM/TSP.  

Os seguintes critérios para a seleção dos miRNAs foram os seguintes: i) 

miRNAs diferencialmente expressos nos grupos de pacientes assintomáticos (HAC) 

e sintomáticos (HAM/TSP); ii) aqueles que, por análise in silico, forem potenciais 

reguladores de mecanismos virais/hospedeiro; e iii) os miRNAs previamente 

associados à funções biológicas definidas.  

 

1.2.  Predição de alvos de miRNAs 
 
Para a predição de alvo, foi utilizado o banco de dados online mirGen mirGen 

(/www.diana.pcbi.upenn.edu/miRGen.html) (Megraw et al., 2006)   (Megraw et al., 

2006). Este banco de dados integra quatro algoritmos computacionais de predição 

de alvo de miRNAs: PicTar (pictar.mdc-berlin.de, New York University and Max 

Delbruck Centrum) (Krek et al., 2005), miRanda (cbio.mskcc.org/mirnaviewer) (John 

et al., 2005), TargetScan (www.targetscan.org), DIANA-microT (http://diana.cslab. 

ece.ntua.gr/microT/). 
 

2. Casuística 
 
Foram colhidos 40 mL de sangue periférico (com heparina sódica) de um total 

de 53 indivíduos infectados HTLV-1, dos quais 32 eram portadores assintomáticos 

do HTLV-1 (HAC) e 21 pacientes com HAM/TSP (HAM/TSP). Todos os indivíduos 

incluídos no estudo foram e continuam sendo acompanhados no Ambulatório de 

Neurologia Tropical do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (HC-FMRP/USP). OS mesmos foram avaliados pelo corpo clínico e 

diagnosticados com a presença ou ausência de manifestações clínicas associadas 
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ao HTLV-1. Adicionalmente, foram coletadas amostras de 33 indivíduos sadios e 

soronegativos para HTLV-1/2, candidatos voluntários à doação de sangue do Centro 

Regional de Hemoterapia, para compor o grupo controle (CT).  

 
3. Aspectos Éticos 
 
Os indivíduos incluídos neste estudo, sadios e portadores do HTLV-1, foram 

informados quanto ao procedimento de coleta e uso da amostra biológica no 

trabalho, e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo I).O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HC-FMRP/USP, sob 

número de processo HCRP n° 12352/2006 (Anexo II).  

 

4. Sorologia e PCR para HTLV-1/2 
 
4.1. Sorologia para HTLV-1/2 
 
Todas as amostras colhidas de pacientes foram submetidas ao teste sorológico 

por ensaio imunoenzimátido – ORTHO® HTLV-1/2 Ab-capture ELISA test system 

(Ortho Clinical Diagnostics INC., Raritan, Nova Jérsey, EUA). Os procedimentos de 

reação e os resultados foram conduzidos e avaliados no Laboratório de Sorologia do 

Hemocentro de Ribeirão Preto, conforme as instruções do fabricante. 

 

4.2. Extração de DNA 
 
Para a extração de DNA utilizou-se o kit Super Quick Gene DNA Isolation 

(Analytical Genetic Testing Center – AGTC, Denver, Colorado – EUA) a partir de 5 

mL de sangue total coletados em tubos com EDTA. 

As amostras foram centrifugadas a 1.500 x g durante 10 minutos e as células 

brancas, ou buffy coat, (item 3.8) foram coletadas e transferidas para um tubo de 

propileno de 15 mL. Adicionou-se às células, 10 mL de tampão de lise de glóbulos 

vermelhos gelado, homogeneizou-se durante 15 minutos em temperatura ambiente, 

e centrifugou-se a 1.500 xg durante 20 minutos. O tampão de lise foi adicionado 

novamente seguindo-se o mesmo procedimento. Em seguida, foram acrescentados 

1,5 mL de tampão de lise de glóbulos branco (fornecidos pelo fabricante), e a 
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amostra foi incubada a 55°C durante 30 minutos. Após esse período, foram 

adicionados 200 uL de dodecil sulfato de sódio (SDS) 10% e  500 uL de reagente 

precipitante de proteínas. A mistura foi centrifugada a 1.500 x g durante 20 minutos 

após incubação a 55°C durante 15 minutos, e o sobrenadante obtido foi transferido 

para um novo tubo. O DNA foi precipitado com adição de duas vezes o volume de 

sobrenadante obtido de etanol absoluto (Merck, Marmsstadt, Hessen – Alemanha). 

O DNA precipitado foi coletado e transferido para tudo de 1,5 mL estéril. Após 

evaporação do etanol, o DNA foi ressuspendido em 200 uL de água estéril tipo 1. 

Por fim, o DNA extraído foi quantificado por espectrometria em comprimento de 

onda UV em 260nm (Spectronic 1201, Milton Roy), e armazenado a -20°C. 

 

4.3. Reação de amplificação por reação em cadeia da polimerase (PCR) 
 
As amostras que tiveram resultado da sorologia para HTLV-1/2 positivas foram 

submetidas à confirmação da positividade pela metodologia de PCR nested. Foram 

utilizados primers para amplificação das regiões tax e LTR do genoma do HTLV-1, e 

para as regiões pxA, pxB e LTR do genoma do HTLV-2 (Tabela 1). A reação de PCR 

foi realizada de acordo com (Pinto et al., 2012). Foram utilizados 100-200ng de DNA, 

0,25 pmol de cada primer, 0,2 mM de dNTP, 1X do tampão de MgCl2 e 1,5 unidade 

da Taq DNA polimerase. As condições utilizadas para a termociclagem foram: ciclo 

inicial a 96°C por 5 minutos; 35 ciclos a 95°C por um minuto, 52-61°C por 1 minuto e 

15 segundos, e 72°C por 1 minuto e 50 segundos; e uma etapa de extensão final a 

72°C por 10 minutos. Em seguida, foi realizada a segunda reação da PCR nested 

utilizando os primers internos com 3 µL dos produtos amplificados anteriormente e 

as mesmas condições de ciclagem. 
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Tabela 1. Sequências dos primers utilizados na PCR confirmatória para HTLV-1/2 

Regiões 
Primers 
externos 

Sequências (5’-3’) 
Primers 
internos 

Sequências (5’-3’) 

tax* PX01 

PX02 

TCGAAACAGCCCTGCAGATA 

TGAGCTTATGATTTGTCTTCA 

PXI1 

PXI3 

ATACAAAGTTAACCATGCTT 

AGACGTCAGAGCCTTAGTCT 

LTR* LTR1 

LTR2 

CATTTCTACTCTCACACG 

GCCTCATACAGTACTCTT 

CGCAGTTCAGGAGGCACCAC 

LTRN1 

LTRN2 

TTGAAGAATACACCAACATCCC 

GAACGCGACTCAACCGGCGTGGAT 

pxA** px101 

px102 

GGCAATCTCCTAAAATAGTCT 

TGTGTGTAGGA ACATTTTGTA 

px103 

px104 

TTACAATCCTGTCTCCTCTCA 

AAGTTCTTCTAATCG TTTTAG 

pxB** px105 

px106 

GCTTTCCCCACCCATGACATG 

GGGCCGTGG TTTCAGTTCCTA 

px107 

px108 

ACCCCA TGTCATATTCTGCCA 

AGCCTTTACTTGGGATTGTTT 

LTR** BSQF6 

BSDR3 

CAGGGCGAGTCATCGACCCAAAAG 

GAAGACAATGCTCCTAGGGCGGGC 

BSQF2 

BSDR4 

ACCGTCTCACACAAACAATCCC 

GCGGGCCTGCCTATAGCGATG 

(*) primers para HTLV-1; (**) primers para HTLV-2 

 

5. Contagem global de leucócitos 
 
A contagem global de leucócitos do sangue periférico foi determinada por meio 

do hemograma realizado no equipamento COULTER® Ac.T diff™ (Beckman Coulter, 

Fullerton, Califórnia, EUA).  

 
6. Contagem de células CD4+ e CD8+ 
 
A contagem de linfócitos T CD4+ e CD8+ foi realizada por citometria de fluxo 

utilizando-se o citômetro FACSCalibur (Becton & Dickinsin, San Jose, Califórina – 

EUA) e o reagente TriTEST CD4 FITC/CD8 PE/CD3 PercP com tubos TruCOUNT 

(Becton & Dickinsin, San Jose, Califórina – EUA). Os tubos TruCOUNT continham 

um material liofilizado de partículas fluorescente, que em contato com a amostra se 

dissolve, liberando um número conhecido de partículas. Esse sistema permite a 
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contagem absoluta de células positivas para os marcadores, comparando os 

eventos de células positivas com os eventos de partículas fluorescentes. 

Para cada tubo contendo 50 uL de sangue total, foram adicionados 20 uL do 

reagente TriTEST CD4/CD8/CD3. A amostra foi homogeneizada e incubada ao 

abrigo da luz por 15 minutos, em temperatura ambiente. Em seguida, adicionou-se 

450 uL de tampão de lise de hemácias FACS Lysing Solution (1X) (Becton & 

Dickinson, San Jose, Califórina – EUA), e a mistura foi homogeneizada e incubada 

nas mesmas condições anteriores. Por fim, as subpopulações celulares foram 

analisadas por meio do software MultiSET (Becton & Dickinsin, San Jose, Califórnia 

– EUA). 

Um total de 10.000 eventos foi adquirido e estabeleceu-se uma região 

correspondente à população linfocitária, em função da baixa granularidade celular 

(side scatter – SSC) e da marcação positiva para CD3. Das células selecionadas 

nesta região foram quantificadas as células CD4+ e CD8+, gerando uma contagem 

absoluta das subpopulações. 

 

7. Quantificação absoluta da carga proviral (CPV) do HTLV-1  
 
7.1. Cultivo e expansão da linhagem celular MT-2 
 
A linhagem celular MT-2 é composta por linfoblastos isolados de indivíduo 

portador de ATLL (número de catálogo 93121518/ECACC). Esta linhagem celular 

contém o HTLV-1 integrado em seu genoma apresentando 2,1 cópias virais/célula 

(Albrecht et al., 1998), e expressa a proteína Tax. Esta linhagem foi cultivada em 

garrafas de 15 cm2 (Greiner Bione, Frickenhausen, Baden-Württemberg, Alemanha) 

com 15 mL de meio RPMI 1640 (Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri, EUA) 

suplementado com 10% (v/v) de soro bovino fetal (SBF) (Hyclone, Logan, Utah, 

EUA), 100U/mL de penicilina e 100 U/mL de estreotomicina. As células foram 

mantidas a temperatura de 37°C, 5% de umidade relativa do ar até expansão das 

mesmas. Em seguida, as células foram coletadas em tubos de propileno de 15 mL e 

lavadas com PBS (1X) e contadas em câmara de Neubauer. 
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7.2. Reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) 
 
Para a quantificação da CPV foi empregada a metologia de PCR em tempo real 

(qPCR). Para tanto, utilizou-se o kit TaqMan® Gene Expression Assays (Applied 

Biosystems, Fosters City, California – EUA). A mistura de reação foi constituída por: 

5 µl do reagente TaqMan® Universal PCR Master Mix (2X), 5 µM do primer foward, 5 

µM do primer foward cada primer  e 5 µM da sonda marcada com fluorocromo 

FAM™ (Applied Biosystems, Fosters City, California – EUA). O desenho dos primers 

utilizados para o gene alvo está descrito na Tabela 2 (Miley et al., 2000). Para a 

reação do gene endógeno, utilizou-se 5 µl do reagente TaqMan® Universal PCR 

Master Mix (2X) e 0,5 µL de sonda para o gene da β-actina marcada com 

fluorocromo FAM™ (Applied Biosystems, Fosters City, California – EUA) . 

Para a construção da curva padrão foi utilizada a linhagem MT2 (item 3.6), que 

contém 2,1 cópias do gene tax por célula (Albrecht et al., 1998) . Dessa forma, após 

a extração e quantificação do DNA (item 3.4.2) de uma quantidade conhecida de 

células, foi possível realizar diluições seriadas com 105, 104, 103, 102, 101 cópias de 

gene/µL, respectivamente. Para a quantificação da CPV em pacientes foram 

utilizados 200 ng de DNA genômico na reação. Todas as diluições da curva padrão 

e as amostras dos pacientes foram testadas em duplicata. 

A termociclagem na qual a amostra foi submetida constituiu-se de 1 ciclo de 

50°C por 2 minutos, 1 ciclo de 95°C por 10 minutos e 40 ciclos de 95°C por 15 

segundos/60°C por 1 minuto. 

 

Tabela 2. Sequência dos primers utilizados para a quantificação da carga proviral. 

Gene Primers Sequência (5’-3’) 

tax 
HTLV F5 

HTLV R4 

Sonda 

CGG ATA CCC IGT CTA CGT GTT T 

CTG AGC IGA IAA CGC GTC CA 

R-ATC ACC TGG GAC CCC ATC GAT GGA-Q 
R indica o fluorocromo FAM e Q indica o local de inserção do quencher 
 

Durante a fase exponencial da amplificação, a curva se torna linear e o cycle 

threshold (Ct) pode ser estabelecido. Isso significa que a cada ciclo, o dobro de 

produto é formado e quando realizadas diluições seriadas são mantidas diferenças 
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proporcionais entre os Cts. Para a quantificação da CPV, as diluições foram seriadas 

na base 10 e os valores de Ct obtidos devem possuir uma diferença de 

aproximadamente 3,3 ciclos. Em decorrência dessa proporção foi construída a curva 

padrão por regressão linear para a média de amplificação dos genes β-actina e tax.  

A partir da média da quantidade destes genes, utilizou-se a seguinte fórmula 

abaixo para obtenção da CPV. 

 CPV n°	de	cópias	de	n°	de	cópias	de	β actina 	 2	 10.000	células 
 
8. Isolamento de células CD4+ 
 
8.1. Isolamento de células mononucleares de sangue periférico (PBMC) 
 

As PBMCs dos indivíduos incluídos no estudo foram isoladas a partir de 40 mL 

de sangue total, utilizando-se o gradiente de densidade Ficoll-Paque™ PLUS GE 

(GE Healthcare Bio-Sciences AB, Uppsala – Suécia). As amostras foram 

centrifugadas a 200 x g durante 10 minutos e o plasma foi removido. Este processo 

é importante para a eliminação de plaquetas que podem atrapalhar durante o 

processo de separação de linfócitos T CD4+ (Item 3.9). Após a remoção do plasma, 

as amostras foram diluídas 1:1 (v/v) em tampão salina fosfato (PBS) pH 7,5 (1X) em 

tubos propileno de 50 mL. Em seguida, foram adicionados, cuidadosamente, 15 mL 

de Ficoll-Paque™ sob o sangue. Os tubos foram centrifugados a 500 x g durante 30 

minutos e à temperatura ambiente para a obtenção da camada de PBMC. O anel 

formado na interface plasma-Ficoll Paque™, que continha as PBMC, foi 

cuidadosamente coletado e transferido para um novo tubo, lavado duas vezes com 

30 mL de PBS (1X) e centrifugado a 200 x g durante 10 minutos. O pellet de PBMC 

foi ressuspendido em 1 mL de PBS (1X) e contado em câmara de Neubauer. Ao final 

do processo, foram separadas 2x107 células para a separação de linfócitos T CD4+ e 

o restante foi criopreservada em 1 mL de soro bovino fetal inativado (Hyclone, Logan 

Utah, EUA) contendo 10% DMSO (v/v) (Merck, Darmstadt, Hessen – Alemanha) em 

nitrogênio líquido, para posterior análise por citometria de fluxo. 
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8.2. Separação imunomagnética de linfócitos T CD4+ 
 

Os linfócitos T CD4+ foram isolados e selecionados positivamente em coluna 

imunomagnética LS (MIltenyl Biotec, Bergisch Gladbach - Alemanha) a partir de 

PBMCs. Para tal seleção, foram utilizados anticorpos monoclonais anti-CD4+ 

(Miltenyl Biotec, Bergisch Gladbach, Alemanha) acoplados à microesferas 

magnéticas, de acordo com as instruções do fabricante. Primeiramente, as PBMCs 

foram centrifugadas a 200 x g durante 10 minutos e ressuspendidas em tampão de 

coluna gelado contendo PBS (1X) pH 7,2, 0,5% soro albumina bovina (BSA) e 2 mM 

de ácido citrato dextrose (ACD). Para cada 1x107 células foram utilizados 80 uL de 

tampão de coluna gelado e 20 uL de anticorpo anti-CD4 marcado com microesferas 

magnéticas. Após esta marcação, as células foram homogeneizadas e incubadas 

por 15 minutos a 4°C. Ainda, as mesmas foram lavadas com 2 mL de tampão de 

coluna e ressuspendidas em um volume final de 500 uL. 

Após a ativação da coluna imunomagnética com 3 mL de tampão de coluna, a 

suspensão de células foi eluída através da coluna, ficando as células marcadas com 

anti-CD4 retidas. Para remover as células não ligadas, a coluna foi lavada 3 vezes 

com 3 mL de tampão de coluna e após o eluído ter sido totalmente desprezado, a 

coluna foi retirada do campo magnético. Acrescentou-se 5  mL de tampão de coluna 

para a obtenção das células marcadas com as microesferas magnéticas. Estas 

foram centrifugadas a 200 x g durante 10 minutos e ressuspendidas em 1 mL de 

PBS (1X). O rendimento da separação imunomagnética dos linfócitos CD4+ foi 

analisado através da contagem de células em câmara de Neubauer. Para avaliação 

da pureza, 0,4x106 células foram separadas para citometria de fluxo e o restante foi 

preservado em Trizol® (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, Califórnia - EUA) na 

proporção 1:4 (v/v) (250 uL de PBS contendo as células + 750 uL de Trizol®), para 

posterior extração de RNA. 

 

8.3. Avaliação da pureza das células isoladas 
 
A pureza das células isoladas na coluna imunomagnética foi avaliada por 

citometria de fluxo (FACSCalibur) (Becton & Dickinson, San Jose – EUA). 

Para essas análises, foram utilizadas 3x105 células para cada tubo de 

marcação. Os marcadores utilizados foram CD4-FITC e CD3-PE (marcadores de 
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linfócitos T CD4+), CD8-PercP e CD3-PE (marcadores de linfócitos T CD8+), CD19-

PE (marcador de linfócitos B) e CD14-PE (marcados de monócitos). Um tubo 

controle foi incluído na análise. Em cada tubo contendo as células, 5 µL de anticorpo 

foram adicionados, e essa mistura foi incubada por 15 minutos ao abrigo da luz em 

temperatura ambiente. Em seguida, foram adicionados 2 mL de PBS (1X) para 

lavagem dos anticorpos não ligados e os tubos foram centrifugados a 600 x g 

durante 3 minutos. O sobrenadante foi desprezado e as células foram 

ressuspendidas em 200 µL de PBS (1X) para análise no citômetro. 

Foram adquiridos pelo citômetro, 10.000 eventos e os dados obtidos foram 

plotados em função dos parâmetros forward scatter (FSC), que corresponde ao 

tamanho celular, e de side scatter (SSC), correspondente à complexidade granular 

da célula. Deste modo, uma região correspondente às células linfocíticas totais foi 

selecionada e as células marcadas com os anticorpos de interesse foram lidas 

gerando um gráfico de pontos (dot plot), no qual foi possível visualizar as células 

marcadas com os seus respectivos anticorpos. Amostras com pureza superior a 80% 

foram incluídas no estudo. 

 

9. Extração e quantificação de RNA total 
 
O RNA total foi extraído pelo método do Trizol® Reagent (Invitrogen, Carlsbad, 

California – EUA), de acordo com as instruções do fabricante. Às células isoladas, 

foi adicionado 1 mL de Trizol®Reagent e 100 µg de glicogênio (USB, Cleveland, 

Ohio, EUA). A mistura foi homogeneizada e foi incubada durante 5 minutos a 

temperatura ambiente para dissociação nucleoprotéica. Em seguida, foram 

adicionados 200 µL de clorofórmio (Merck, Darmastact, Hessen, Alemanha) seguido 

por agitação em vórtex durante 15 segundos e incubação por 5 minutos em 

temperatura ambiente. Após esse período, as amostras foram centrifugadas durante 

5 minutos a 12.000 x g a 4°C. Nesta etapa, a mistura é separada em uma fase 

inferior de coloração rosa, a fase fenol-clorofórmio; uma interface; e uma fase 

aquosa. O RNA permanece na fase aquosa, que foi transferida para um novo tubo. 

O RNA foi precipitado com adição de 500 µL de isopropanol gelado (Merck, 

Darmastadt, Hesse, Alemanha) sobre a fase aquosa e posterior incubação a -80°C 

durante 2 horas. Em seguida, a amostra foi centrifugada a 12.000 x g durante 15 

minutos a 4°C. O sobrenadante foi descartado e o precipitado foi lavado com 500 µL 
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de etanol 70% (v/v) e centrifugado a 12.000 x g durante 10 minutos a 4°C. Após a 

secagem, o RNA foi eluído em 20 µL de água nuclease free, e estocado a -80°C. 

Por fim, o RNA foi quantificado e avaliado quanto à sua integridade e pureza 

por meio da análise em gel de agarose e leitura em espectofotômetro nos 

comprimentos de onda de 260 e 280 nm. A partir desse RNA total, será sintetizado o 

cDNA. 

 

10. Validação da expressão dos miRNAs  
 
10.1. Reação de transcrição reversa – miRNA 

 

A quantificação da expressão de miRNAs por qPCR apresenta uma boa 

sensibilidade detectando, inclusive, a expressão de miRNAs semelhantes entre si 

e/ou da mesma família. Esta metodologia exige que se realize a transcrição reversa 

utilizando primers stem-loop RT-PCR específicos para cada miRNA de interesse. 

Para a síntese do cDNA-miRNA foram utilizados os reagentes do kit High-

Capacity cDNA Archieve Kit (Applied Biosystems, Foster City, Califórnia - EUA), 2,5 

ng de RNA e 3,8 unidades de inibidor de RNase. O random primer® (Applied 

Biosystems, Foster City, Califórnia – EUA) foi substituído pelo stem-loop RT primer® 

para cada miRNA maduro especifico e as condições de ciclagem utilizadas foram: 

16°C por 30 minutos, 42°C por 30 minutos e 85°C por 5 minutos. 

 

10.2. Reação de Amplificação 

 

A quantificação da expressão dos miRNAs foi realizado pela quantificação 

relativa utilizando-se qPCR. Será utilizado o kit TaqMan® microRNA assays Human 

(Applied Biosystems, Fosters City, California – EUA). A mistura de reação foi 

composta por: 5 µl de reagente TaqMan® Universal PCR Master Mix (2X); 0,5 µl de 

sonda (20X) (específica para cada miRNA maduro e marcada com o fluorocromo 

FAM); 0,5 µl de água reagente estéril Tipo I e cDNA obtido no item anterior, diluído 

1:4 (v/v). A normalização da reação foi feita pela quantificação dos RNAs 

nucleolares não-codificantes RNU24 e/ou RNU 28 utilizando o método de cálculo 2-

∆∆Ct.  
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A reação foi submetida aos ciclos de amplicação: um ciclo de 95°C por 10 

minutos; 40 ciclos de 95°C por 15 segundos/60°C por 1 minuto. Todas as reações 

foram testadas em duplicatas. 

 

11. Quantificação da expressão genes alvo dos miRNAs 
 
11.1. Obtenção do cDNA 
 
O RNA total foi transcrito utilizando-se o kit High Capacity cDNA Reverse 

Transcription kit (Applied Biosystems, Foster City, California – EUA), segundo as 

instruções do fabricante, utilizando 1 µg de RNA total. 

As amostras foram submetidas às condições de ciclagem: 25°C por 10 

minutos, 37°C por 120 minutos e 85°C por 5 minutos. 

 

11.2. Reação de Amplicação 
 
Após a transcrição, os cDNAs obtidos foram utilizados para as reações de PCR 

em tempo real, a fim de se quantificar a expressão de genes alvos, por meio do kit 

TaqMan® Gene Expression Assays (Applied Biosystems, Fosters City, California – 

EUA). A mistura de reação foi constituída por: 5 µl de reagente TaqMan® Universal 

PCR Master Mix (2X); 0,5 µl de sonda (20X); 0,5 µl de água reagente estéril Tipo I e 

cDNA obtido no item anterior, diluído 1:10 (v/v). Os dados obtidos foram 

normalizados pela expressão dos genes endógenos GAPDH, β-actina e RPL13A 

utilizando o método de cálculo 2-∆∆Ct e/ou unidades de expressão relativa (URE). 

A reação foi submetida aos ciclos de amplicação: um ciclo de 95°C por 10 

minutos; 40 ciclos de 95°C por 15 segundos/60°C por 1 minuto. Todas as reações 

foram testadas em duplicatas. 

 

12. Ensaios de validação do gene alvo 
 
Estes ensaios foram realizados no intuito de validar o gene alvo do miRNA. 

Para tanto, foi utilizada uma metodologia no qual se utiliza um vetor com expressão 

downstream de luciferase, o pMIR-REPORT™ miRNA Expression Vector (Ambion, 

Austin, Texas - EUA), e dessa forma pode-se avaliar a expressão do gene alvo. 
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12.1. Desenho dos oligonucleotídeos para clonagem em vetor de 
expressão 

 
O desenho dos oligonucleotídeos utilizados para clonagem no vetor pMIR-

REPORT™ miRNA Expression Vector (Ambion, Austin, Texas - EUA) foram 

desenhados a partir de uma região específica do gene no qual se liga o miRNA, a 

denominada ‘região semente’.  Essas regiões foram preditas utilizando o algoritmo 

TargetScanHuman (Bartel, 2009). O miRNA se liga na extremidade 3’UTR do gene, 

com complementaridade de 5-8 nucleotídeos. Dessa forma, essa região de ligação 

foi preservada no desenho dos oligonucleotídeos, e estes ficaram com um tamanho 

de 61 nucleotídeos cada, de acordo com o manual do fabricante do vetor.  

Foram desenhados oligonucleotídeos para os genes interferon gama (IFNG), 

quinase associada ao receptor de interleucina-1 (IRAK1) e fator associado a 

receptor de TNF-6 (TRAF6) (Tabela 3). Esses oligonucleotídeos foram desenhados 

como fita simples, e com extremidades que permitem sua ligação ao vetor entre os 

sítios de restrição SpeI e HindIII. Essas moléculas passaram por um processo de 

anelamento subsequente, atentando-se à complementaridade de cada par. 

 

Tabela 3. Sequências sintetizadas para clonagem no vetor pMIR-REPORT™ miRNA 
Expression Vector 

Gene Sequências 

IFNG 
5´ CT AGT* CAA GGC TAT GTG ATT ACA AGG CTT TAT CTC AGG GGC CAA CTA GGC AGC CAA **A      3´ 
3´      A* GTT CCG ATA CAC TAA TGT TCC GAA ATA GAG TCC CCG GTT GAT CCG TCG GTT **TTC GA 5´ 

 

IRAK1 
5’ CT AGT* CGG AAG TCA AAG TTC TCA TGG TCA GAA GTT CTC ATG GTG CAC GAG TCC TCA **A      3’ 
3’      A* GCC TTC AGT TTC AAG AGT ACC AGT CTT CAA GAG TAC CAC GTG CTC AGG AGT **TTC GA 5’ 

 

TRAF6 
5’ CT AGT* CGA GAA GAG TTA TTG CTC TTG ATA  GTT GAG TTC TCA TTT TTT TAA CCT GTT **A     3’ 
3’      A* GCT CTT CTC AAT AAC GAG AAC TAT CAA CTC AAG AGT AAA AAA ATT GGA CAA **TTC GA 5’ 

 

Regiões sublinhadas: Sítio de enzimas de restrição *SpeI **HindIII. Sequências em negrito: 
Região de ligação da sequência semente do miRNA 

 
12.2. Anelamento dos oligonucleotídeos 
 
Para a reação de anelamento, foram utilizados 2 µL (1 µg/µL) de cada 

oligonucleotídeo do par complementar e 46 µL de tampão de anelamento de DNA 

(30 mM HEPES pH 7,4; 100 mM de acetato de potássio; 2 mM de acetato de 

magnésio). A mistura foi aquecida a 90°C durante 5 minutos, e em seguida incubada 

a 37°C por 1 hora. 
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12.3. Eletroforese em gel de poliacrilamida 
 

Os oligonucleotídeos fita dupla foram submetidos a uma eletroforese em gel de 

poliacrilamida 12% para verificar o anelamento. Foi utilizado o corante GelRed™ 

(Biotium, São Francisco, Califórnia, EUA) que se intercala em fitas duplas de ácidos 

nucléicos, permitindo a visualização do mesmo. Dessa forma, as bandas puderam 

ser purificadas para posterior clonagem em vetor. Os produtos do anelamento foram 

posicionados nos poços no gel e, em seguida, o mesmo foi submetido a uma 

voltagem de 80 V nos primeiros 20 minutos e 100 V durante 2 horas. 

 

12.4. Purificação da banda de oligonucleotídeos de gel de poliacrilamida 
 
As bandas obtidas do gel de poliacrilamida de tamanho aproximado de 60 pb 

foram purificadas utilizando uma coluna de acetato de celulose do kit I-Sage Long kit 

(Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, Califórnia - EUA). A membrana presente na 

coluna, permite a remoção do DNA do gel de acrilamida. Para tanto, as bandas 

foram retiradas do restante do gel com a ajuda de um bisturi e trituradas dentro de 

dois tubo 1,5 mL. Em seguida, foram adicionados 150 µL da mistura LoTE/7,5 M de 

acetado de amônio (125:25 v/v) aos pedaços de gel de cada tubo e o homogenato 

foi incubado a 65°C durante 2 horas. A solução obtida foi transferida para a coluna 

S.N.A.P™ column e centrifugou-se a 18.000 x g durante 2 minutos. As frações 

eluídas foram coletadas de cada tubo e unidas, somando um total de ~300 µL de 

eluato. A essa fração, foram adicionados 133 µL de acetato de amônio, 3 µL de 

glicogênio e 1000 µL de etanol PA. A mistura final foi incubada no gelo durante 20 

minutos e posteriormente centrifugada a 18.000 x g durante 30 minutos a 4°C. O 

sobrenadante foi descartado e o pellet foi lavado duas vezes com etanol 70% 

gelado. Após as lavagens, o pellet foi secado e ressuspenso em 14 µL de LoTE e 

armazenado a -20°C. 

 

12.5. Linearização do vetor pMIR-REPORT e clonagem do gene alvo 
 
O kit pMIR-REPORT™ miRNA Expression Vector (Ambion, Austin, Texas - 

EUA) possui um vetor controle e um vetor reporter. Este último contém um gene de 

luciferase sob o controle de um promotor, e uma região de clonagem do gene alvo 
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do miRNA downstream à sequência da luciferase, e o primeiro contém o gene da β-

galactosidase, o qual normaliza a expressão da luciferase (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Mapa dos vetores reporter e controle do pMIR-REPORTTM Expression Vector 

 

A clonagem dos insertos oligonucleotídeos referentes às regiões de ligação dos 

miRNAS foi realizada entre os sítios de restrição das enzimas SpeI e HindIII. Dessa 

forma, o vetor reporter foi linearizado utilizando-se essas duas enzimas. A reação foi 

realizada de acordo com as instruções do fabricante das enzimas (New England 

Biolabs, Ipswich, Massachussets - EUA). Em seguinda, a mistura foi submetida a uma 

eletroforese de agarose 1% para visualização da digestão, e purificação do vetor aberto. 

Os insertos de IFNG, IRAK1 e TRAF6 foram clonados no vetor utilizando-se o 

kit T4 DNA ligase (Invitrogen, Carlsbad, Califórnia - EUA), nas seguintes condições: 

4 uL de tampão de ligação 5X; 50 fmol do inserto; 150 fmol do vetor e 1 unidade da 

enzima T4 DNA ligase. A mistura foi incubada a 14°C por 16 horas. 

Em seguida, a mistura passou por um processo de precipitação para 

eliminação de sais e outros contaminantes, a qual se processou da seguinte forma: 

½ volume de NH4Ac 7,5 M, pH 5,2 e 2,5 volumes de etanol absoluto gelado. A 

mistura foi agitada em vortex e deixou-se precipitando overnight a -20°C. No dia 

seguinte, o sistema passou por uma centrifugação a 12.000 g por 15 minutos, e o 

precipitado foi lavado duas vezes com etanol 75% gelado, e em seguida, 

ressuspendido em 20 uL de água nucleasse free e quantificadas por meio de 
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espectrofotometria (UV) (Nanodrop 2000c spectrophotometer, Thermo Fisher 

Scientific, Delaware - EUA) em comprimento de onda de 260 nm e 280 nm. 

 

12.6. Transformação bacteriana com os vetores reporter e controle 
 
Os vetores controle e reporter obtidos no passo anterior foram transformados em 

bactérias E. coli quimicamente competentes da linhagem DH10β. Essas bactérias (120 

µL) foram colocadas em um tubo juntamente com 20 ng do DNA. O sistema foi incubado 

no gelo por 30 minutos e posteriormente colocado a 42°C por 1 minuto para depois voltar 

ao gelo (choque térmico) por mais 5 minutos. Em seguida, foram acrescentados 300 µL 

de meio S.O.C. (Invitrogen, Carlsbad, Califórnia - EUA) e os sistemas foram incubados a 

37ºC por 1 hora sob agitação (200 rpm). Os produtos das transformações foram 

semeados em placas de Petri contendo meio de cultura LB ágar e ampicilina 

(concentração final: 0,1 µg/µL) e incubadas a 37°C por 18 horas. Após esse período, 

observou-se o crescimento de várias colônias de coloração branca na placa de Petri. Em 

seguida, as colônias de cada placa foram submetidas à expansão, separadamente em 

tubos de polipropileno contendo 5 mL de meio LB líquido com ampicilina na concentração 

de 100 µg/mL, em agitador automático a 37ºC, 200 rpm, overnight. 

 

12.7. Extração de DNA plasmidial 
 
Após os processos de transformação e expansão, os clones obtidos foram 

submetidos à extração de DNA plasmidial com o uso do kit S.N.A.P. miniprep 

(Invitrogen, Carlsbad, Califórnia, EUA). Os tubos de polipropileno contendo 5 mL de 

meio LB líquido com as bactérias transformadas foram submetidos a centrifugação, 

o sobrenadante foi desprezado e a extração foi realizada de acordo com as 

instruções do fabricante. O pellet celular foi ressuspenso com 150 uL do tampão de 

ressuspensão seguido de 150 uL de tampão de lise e, em seguida, a mistura foi 

homogeneizada por inversão e incubada a temperatura ambiente durante 3 minutos. 

Posteriormente, foram adicionados 600 µL de tampão de ligação à mistura, 

homogeneizou-se e a mesma foi transferida para a coluna S.N.A.P Miniprep Column 

acoplada ao tubo coletor. A coluna foi centrifugada 3000 X g durante 30 segundos. 

O eluato foi descartado e à coluna foram adicionados 900 µL de tampão de lavagem 

1X. A mesma foi centrifugada a velocidade máxima por 1 minuto. Para o passo de 
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eluição, foram adicionados 60 µL de água nucleasse free e a coluna foi incubada a 

temperatura ambiente durante 3 minutos. Por fim, deu-se mais um passo de 

centrifugação a velocidade máxima durante 30 segundos.  

 

12.8. Sequenciamento dos clones reporter 
 
Os vetores foram submetidos à reação de sequenciamento com o Big Dye® 

Terminator V3.1 Cycle sequence kit (Applied Biosystems, Foster City, Califórnia, 

EUA), nas seguintes condições: 1 µL de DNA plasmidial, 1 µL dos primer 5' – 

AGGCGATTAAGTTGGGTA - 3', 2 µL de BigDye® Terminator v1.1/3.1 Sequencing 

buffer (5X), 2 µL de Terminator Ready Reaction Mix e 4 µL de água deionizada. O 

sistema foi submetido às seguintes temperaturas no termociclador: 96 ºC por 1 

minuto, e 25 ciclos de 96 ºC por 10 segundos, 50 ºC por 5 segundos e 60 ºC por 4 

minutos. As reações foram precipitadas e submetidas ao sequenciador automático 

3500xL Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, Califórnia, EUA). As 

sequências foram analisadas utilizando o software BioEdit (versão 7.0.5.3). 

 

12.9. Transfecção das células HEK-293T com os vetore 
 
12.9.1. Cultivo das células da linhagem HEK-293T 
 
A linhagem celular HEK 293 é constituída de células renais embrionárias humanas 

transformadas com adenovírus (número de catálogo CRL-1573™/ATCC). As mesmas 

foram cultivadas em meio DMEM (Gibco, Carlsbad, Califórnia, EUA) suplementado com 

10% (v/v) de SBF (Hyclone, Logan, Utah, EUA), 100U/mL de penicilina e 100 U/mL de 

estreotomicina. As células foram mantidas a temperatura de 37°C, 5% de umidade 

relativa do ar até atingirem confluência de aproximadamente 70%. 

 

12.9.2. Transfecção das células 
 
No dia anterior ao da transfecção, foram plaqueadas 2x105 células HEK-293T 

por poço em placas de 24 poços. As células foram incubadas a 37°C, 5% de CO2 

por aproximadamente 18 horas para atingirem uma confluência de 60-80%. 
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Para o processo de transfecção, foram utilizados 250 ng de cada vetor reporter 

clonado com o gene específico, 250 ng do vetor controle num volume final de 50 µL de 

meio DMEM sem soro bovino fetal (SBF) para cada poço com células. A mistura foi 

incubada à temperatura ambiente durante 5 minutos. Em seguida, foi adicionado 2,5 µL 

de LipofectamineTM 2000 Transfection Reagent (Invitrogen, Carlsbad, Califórnia, EUA), 

e manteve-se o sistema em temperatura ambiente durante 20 minutos, e 1 mL de meio 

DMEM suplementado com 10% de SBF foi acrescentado logo em seguida. Essa 

mistura contendo os complexos de DNA-Lipofectamina, foi adicionada à cada poço 

contendo células HEK-293T. O meio de cultura foi trocado após 4-6 horas. 

A leitura da atividade de luciferase foi realizada 24 horas após a transfecção. 

Adiciona-se o substrato da luciferase, a luciferina, para avaliar a atividade da enzima 

Os sinais de luminescência foram avaliados pelo IVIS® Lumina II (Caliper Life 

Sciences, Hopkinton, Massachusetts – EUA). 

 
12.10. Sequenciamento dos vetores de expressão pMIR-Report™ miRNA 

Expression Vector System 
 
Os vetores que demonstraram positividade de luciferase por meio da leitura em 

luminômetro foram submetidos à reação de sequenciamento com o kit Big Dye® 

Terminator V3.1 cycle sequence kit (Applied Biosystems, Foster City, Califórnia, 

EUA), nas seguintes condições: 1 µL de DNA plasmidial, 1 µL dos primers pmiR-

Report For e pmiR-Report Rev (Tabela 4), 2 µL de BigDye® Terminator v1.1/3.1 

Sequencing buffer (5X), 2 µL de Terminator Ready Reaction Mix e 4 µL de água 

deionizada. O sistema foi submetido às seguintes temperaturas no termociclador: 96 

°C por 1 minuto, e 25 ciclos de 96 °C por 10 segundos, 50 °C por 5 segundos e 60 

°C por 4 minutos. As reações foram precipitadas e submetidas ao sequenciador 

automático 3500xL Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, Califórnia, 

EUA). As sequências foram analisadas utilizando o software BioEdit (versão 7.0.5.3). 

 

Tabela 4. Primers para sequenciamento dos vetores. 

Primer Sequência 5’ – 3’ Tm (°C)
pmiR-Report For AAA TAC CGC ACA GAT GCG TAA 64,1 

pmiR-Report Rev GGA TTA CGT CGC CAG TCA AG 64,5 
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13. Ensaio funcional 
 
13.1 Cultura de células da linhagem MT-2  
 

Os ensaios funcionais dos miRNAs foram realizados na linhagem celular 

infectadas pelo HTLV-1, denominada MT2 (item 6.1). 

 

13.1. Padronização da transfecção dos miRNAs miméticos (pré-miRs) 
em células MT-2 

 

13.1.1. Padronização do reagente de transfecção 
 
Para o estabelecimento do protocolo de transfecção de pré-miRs em células da 

linhagem MT2, incialmente foram utilizados os reagentes lipídicos Turbofect™ 

Transfection Reagent (Fermentas, Burlington, Ontário, Candá), Lipofectamine™ 

2000 Reagent (Invitrogen, Carlsbad, Califórnia, EUA), X-tremeGENE HP DNA 

Transfection Reagent (Roche, Basel, Suíça) e SuperFect® Transfection Reagent 

(QIAGEN, Hilden, Alemanha). 

A fim de avaliar a taxa de transfecção, os pré-miR-125b-1-1 e pre-miR-146a 

(Applied Biosystems, Foster City, Califórnia, EUA) foram marcados com uma sonda 

cianina, Cy3, a qual emite uma fluorescência na faixa de comprimento de onda do 

amarelo-verde (excitação em ~550nm e emissão em ~570nm). Dessa forma, pode-

se avaliar a emissão de fluorescência nas células transfectadas por meio de 

citometria de fluxo. Para tanto, foi utilizado o kit Silencer® siRNA Labelling Kit – 

Cy™3 (Ambion, Autin, Texas, - EUA). A preparação da mistura para marcação foi 

composta por: 18,3µL de água reagente estéril Tipo I, 5µL tampão de marcação, 

~5ug do pré-miR e 7,5µL do reagente de marcação Cy3. A mistura foi incubada a 

37°C e ao abrigo da luz durante 60 minutos. Todas as transfecções foram realizadas 

em placas de 24 poços. 

Para a padronização da transfecção, foram utilizadas as instruções dos 

fabricantes de cada reagente. Para tanto, uma determinada quantidade (Tabela 6) 

do pré-miR-125b-1-1 marcado foram diluídos em 100 µL de meio RPMI 1640 sem 

soro. Em seguida, foram adicionados os reagentes de transfecção (tabela 5) e 

incubou-se a mistura durante 20 minutos ao abrigo da luz. Ao final deste tempo, os 
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lipossomos foram adicionados gota a gota a 1 mL de meio contendo 1.106 células 

MT-2. As células foram incubadas a 37°C em ambiente de 5% de CO2 por 2 horas. 

24 horas 

 

Tabela 5. Reagentes lipídicos utilizados na transfecção de células MT2. 

Reagente Volume* Número de células/poço

Turbofect™ Transfection Reagent 2 µL 1x106 

Lipofectamine™ 2000 Reagent 2 µL 5x105 

X-tremeGENE HP DNA 

Transfection Reagent 
2 uL 1x106 

SuperFect® Transfection Reagent 4 µL 1x106 

*Volume utilizado durante a transfecção 

 
13.1.2. Padronização da quantidade de RNA 
 
A fim de aumentar a taxa de transfecção de pré-miRNAs nas células MT2, 

foram feitos vários testes com concentrações diferentes de pré-miR-125b-1-1 e pré-

miR-146a e do reagente Turbofect™ Transfection Reagent. O protocolo de 

transfecção foi realizado de acordo com item anterior. Foram testadas diferentes 

concentrações de reagente e pré-miR, variando de 2 a 5 µL e 30 a 200 nM, 

respectivamente. As combinações destes está descrito na Tabela 6. 
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Tabela 6. Relação de quantidade de Turbofect™ Transfection Reagent e 
concentração de pré-miRNAs em cada teste. 

Teste 
Quantidade de 

reagente 
Concentração de pré-miR 

(nM) 

1 2 100 

2 2 50 

3 2 150 

4 4 200 

5 4 100 

6 5 100 

7 2 30 

8 2 50 

9 3 30 

10 3 50 

11 4 70 

12 4 100 

 

 
13.1.3. Padronização do tempo de incubação 
 
As células MT2 foram transfectadas de acordo com os itens anteriores e foram 

mantidas em incubadora 37°C, 5% CO2 durante 2, 5, 8 e 12 horas. 

 
14. Transfecção do pré-miR em células MT-2 
 
As transfecções dos pré-miR-125b-1-1 e do miR-146a foram realizadas 

utilizando um gradiente desses RNAs a fim de avaliar o efeito nos genes alvo. 

As transfecções foram realizadas de acordo com os itens anteriores. Dessa 

forma, 30, 50, 70 e 100 nM do pré-miR diluídos em 100 µL de meio RPMI 1640 sem 

soro, foram incubados com 3 µL do reagente Turbofect™ Transfection Reagent 

durante 20 minutos ao abrigo da luz. Em seguida, a mistura foi adicionada a 1.106 

células MT-2, as quais foram incubadas a 37°C em estufa com 5% de CO2 por 48 

horas. 
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14.1. Quantificação da expressão dos genes alvo e dos genes de 
miRNAs nas células MT2 transfectadas 

 
14.1.1. Quantificação dos miRNAs 
 
Os miRNAs foram quantificados de acordo com os itens 10.1 e 10.2. 

 

14.1.2. Quantificação dos genes alvo 
 

Os genes alvo foram quantificados de acordo com os itens 11.1 e 11.2. 

 

14.2. Extração e quantificação das proteínas das células MT-2 
transfectadas 

 
14.2.1. Extração das proteínas totais 
 
As proteínas totais das células transfectadas com os pré-miRs foram extraídas 

utilizando-se o tampão de extração de proteínas RIPA (Cell Signaling, Boston, 

Massachussets, EUA). A adição do tampão permite uma eficiente lise celular e 

solubilização protéica, evitando a degradação das mesmas mantendo sua atividade 

biológica. Às células MT-2 (1.106 células) foram adicionados 75 µL de tampão RIPA 

e congeladas a -80°C overnight. 

As células foram descongeladas e passaram pelo processo de sonicação 

durante 5 minutos intercalados com 5 minutos de gelo. Esse passo foi repetido 3 

vezes. As amostras foram centrifugadas a 18.000 x g durante 30 minutos. O 

sobrenadante contendo as proteínas foi coletado e armazenado a -80°C. 

 

14.2.2. Quantificação das proteínas totais 
 

A quantificação das proteínas totais foi realizada em microplacas utilizando o kit 

BCA Protein Assay Kit® (Pierce, Rockford, Illinois – EUA), conforme especificações 

do fabricante. Para a construção da curva-padrão realizou-se diluição seriada a 

paritr de uma solução-padrão fornecida com o kit, composta por BSA 2 mg/mL. 

Foram utilizadas as seguintes concentrações: 2 mg/mL; 1 mg/mL; o,5 mg/mL; 0,25 
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mg/mL; o,125 mg/mL; o,625 mg/mL. O procedimento consistiu pipetar em cada poço 

as soluções em duplicata: 10 µL de cada diluição da curva-padrão; 10 µL de 

amostra; 10 µL de solução SDS a 1% (utilizada como branco). Em seguida, foram 

adicionados 200 µL de BCA-W® em cada poço. A placa foi incubada a 37°C por 30 

minutos e posteriormente resfriada em gelo. A leitura foi realizada em comprimento 

de onde de 562 nm e o leitor de microplacas utilizado foi VersaMaxPLUS® (MDC, 

Sunnyvale, Califórnia – EUA). 

 

14.2.3. Eletroforese em gel de poliacrilamida 
 
A análise das proteínas IFN-γ, TRAF6 e IRAK1 de células MT2 transfectadas 

foi realizada pela metodologia de Western Blotting, seguindo-se os protocolo 

descrito por Sambrook et al., 1989. 

Inicialmente foi realizada uma eletroforese em gel de poliacrilamida-SDS para 

separação das proteínas por meio do peso molecular, empregando 15 µg das 

amostras de proteína total, e utilizou-se um gel de resolução de 12% e um gel de 

empacotamento de 5%. O preparo destas amostras para aplicação no gel de 

poliacrilamida foi realizados por meio da adição de 5 µL de tampão de amostra, 

seguido por aquecimento a 100°C por 5 minutos. – Tampão de amostra: Tris-HCl 

187 mM (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, Califórnia – EUA), SDS a 2% (m/v) 

(Sigma Aldrich, Saint Louis, Missouri – EUA), azul de bromofenol a 1,0% (m/v) 

(Sigma-Chemical, Saint Louis, Missouri – EUA), glicerol a 27% (v/v) (Merck, 

Darmstadt, Hessen – Alemanha); β-mercaptoetanol a 5% (v/v) (Sigma-Aldrich, Saint 

Louis, Missouri – EUA); água estéril tipo I (q.s.p. 10 mL). Após o preparo, as 

amostras e 6 µL do marcador de peso molecular Kaleidoscope Prestained 

Standards® (BioRad Laboratories, Hercules, Califórnia – EUA) foram aplicados no 

gel e submetidos à eletroforese em tampão de corrida Tris-Glicina (1X) a 80 V nos 

30 minutos iniciais e 100 V por aproximadamente 2 horas. – Tampão Tris-Glicina: 

Tris 2,5 mM (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, California – EUA); Glicina 19,2 

mM (USB, Cleveland, Ohio – EUA); SDS a 0,1% (m/v) (Sigma Aldrich, Saint Louis, 

Missouri – EUA); água estéril tipo I (q.s.p 1 L); pH 8,4. 
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14.2.4. Western Blotting 
 

A transferência das proteínas do gel de poliacrilamida para a membrana de 

PVDF Hybond-P® (GE Healthcare, Chalfont St. Giles, Buckinghmshire - Inglaterra) 

ativada, foi realizada em tampão de transferência a 0,3 mA durante 2 a 14 horas a 

4°C. – Tampão de transferência: Tris25 mM (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, 

Califórnia – EUA); glicina 19,2 mM (USB, Cleveland, Ohio, EUA); metanol 20% 

(Merck, Marmstadt, Hessen – Alemanha), água estéril tipo I (q.s.p. 1 L); pH 8,3. 

Ao final da transferência, a membrana foi corada com solução de Ponceau S e 

o gel com Coomassie blue, para avaliar a eficiência do processo. 

Após o passo de coloração da membrana, a mesma foi descorada com solução 

de TBS-T. Em seguida, foi realizado o bloqueio da membrana com leite em pó 

desnatado 5% em TBS-T, durante duas horas em agitação constante. – TBS-T: Tris 

10 mM (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, Califórnia – EUA); cloreto de sódio 

padrão analítico 150 mM (Merck, Marmstadt, Hessen – Alemanha); Tween-20® a 

0,1% (v/v) (USB, Cleveland, Ohio, EUA); água estéril tipo I (q.s.p. 1 L); pH 7,5. 

Ao final do bloqueio da membrana, foi realizada a incubação da mesma com os 

anticorpos primários (Cell Signaling, Boston, Massachussets, EUA). Para a diluição 

dos anticorpos primários, foram utilizados os diluentes de acordo com a Tabela 4, 

adicionando-se 0,02% de azida sódica. O tempo de incubação para cada anticorpo 

também consta na Tabela 7. O anticorpo contra a β-actina foi utilizado como 

proteína endógena para normalização da expressão da proteína alvo. 

 

Tabela 7. Características dos anticorpos primários. 

Anticorpo PM Diluente Diluição Tempoincub Isotipo

IFN-γ 17 kDa 
Leite desnatado 5% TBS-

Tween 
1:1000 16h 

Mouse 

IgG1 

TRAF6 60kDa BSA 5% TBS-Tween 1:1000 16h Rabbit IgG 

IRAK1 105kDa BSA 5% TBS-Tween 1:1000 16h Rabbit IgG 

 
Após o tempo de incubação dos anticorpos primários, foram realizadas lavagens 

sucessivas na membrana com TBS-Tween, de 15, 10 e 5 minutos. Em seguida, 

procedeu-se com a incubação do anticorpo secundário. A escolha do anticorpo 

secundário é dependente do isotipo do primário (Tabela 4). O tempo de incubação da 
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membrana foi de uma hora, e foram realizadas lavagens sucessivas com TBS-Tween de 

15, 10 e 5 minutos para retirada do anticorpo não ligado. Ao anticorpo secundário é ligada 

uma enzima peroxidase, a qual será responsável pela produção de quimiofluorescência 

após o contato com o seu substrato. Dessa forma, foi utilizado o kit ECL Plus Western 

Blotting Detection System (GE HealthCare, Chalfont St. Giles, Buckinghamshire – 

Inglaterra) para ativar a enzima. As soluções de detecção A e B foram misturadas a uma 

razão de 40:1 e esta mistura foi pipetada na superfície protéica da membrana de PVDF e 

incubada durante 5 minutos. A visualização do sinal de quimiofluorescência foi realizada 

no fotodocumentador ImageQuant™ 350 (GE Healthcare, Uppsala, Suécia). 

 

14.3. Quantificação da expressão das proteínas 
 
A quantificação da expressão das proteínas foi realizada por densitometria das 

bandas obtidas do Western Blotting. Para tanto, foi utilizado o software de 

processamento de imagens ImageQuant TL (GE Healthcare, Uppsala, Suécia). Este 

software converte as imagens das bandas em histogramas. Áreas retangulares são 

definidas ao redor de cada banda para obtenção da densidade ótica total. Os 

retângulos são usadoa para definir as linhas de base, que são subsequentementes 

subtraídas da densidade ótica total. A quantificação da densidade é realizada por 

quantificação do volume de pixels obtidos na foto. Dessa forma, o software fornece 

dados de volume que são utilizados para calcular a expressão da proteína. 

A expressão final da proteína é quantificada pela cálculo da razão entre o 

volume da proteína de interesse pelo volume da proteína endógena.   

 

15. Análises estatísticas 
 
Os dados obtidos nas análises de expressão gênica e protéica foram 

analisadas pelo teste não-paramétrico de Mann-Whitney, considerando-se 

significativos quando o valor de p foi menor que 0,05 (p 0,05). 

As análises de correlação entre as expressões gênicas dos genes e CPV foi 

realizada utilizando-se o teste de correlação não-paramétrico de Spearman e foram 

consideradas significativas quando o p foi menor que 0,05 (p 0,05). 

O software GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, Califórnia, EUA) foi 

utilizado em todas as análises estatísticas. 
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IV. RESULTADOS 
 
1. Caracterização dos indivíduos infectados pelo HTLV-1 
 
Para a realização deste trabalho, foram coletadas amostras de 78 indivíduos 

divididos em três grupos: 28 indivíduos sadios (CT), 27 portadores assintomáticos do 

HTLV-1 (HAC) e 23 pacientes com HAM/TSP. A classificação clínica dos indivíduos 

infectados com HTLV-1 foi realizada pelo corpo clínico do Ambulatório de Neurologia 

Tropical do HC-FMRP-USP, levando em consideração os sintomas, sinais e achados 

laboratoriais relacionados à infecção viral.  

Os grupos foram analisados quanto ao sexo e à idade. No grupo CT, dos 28 

indivíduos, 20 eram do sexo feminino (71,4%) e 8 do sexo masculino (28,6%). Dos 

27 pacientes HAC, 14 eram do sexo feminino (57,7%) e 13 do sexo masculino 

(42,3%); e dos 23 pacientes com HAM/TSP, 17 eram do sexo feminino (76,2%) e 6 

do sexo masculino (23,8%) (Tabela 8). No geral, dos 50 indivíduos infectados pelo 

HTLV-1 incluídos neste estudo, 31 eram do sexo feminino (62,0%) e 19 do sexo 

masculino (38,0%). As idades nos três grupos variaram de 20 a 76 anos, com 53,8% 

de indivíduos na faixa etária acima dos 50 anos (Tabela 8). A média de idade dos 

indivíduos que compuseram o grupo CT, HAC e HAM/TSP foi de 46,5 (22-76 anos), 

42,9 (20-72 anos) e 54,9 anos (37-74 anos), respectivamente.  

 

Tabela 8. Caracterização dos indivíduos sadios e infectados pelo HTLV-1 em 
relação à idade e sexo. 

Idade e Sexo CT HAC HAM/TSP 
18 – 29 4 4 0 
30 – 39 5 7 1 
40 -49 6 4 5 
> 50 13 12 17 

Feminino 20 14 17 
Masculino 8 13 6 

Total 28 27 23 
CT: indivíduos sadios. HAC: indivíduos assintomáticos. HAM: 
indivíduos com HAM/TSP.  
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2. Contagem e avaliação da pureza das células CD4+ 
 

As células foram avaliadas utilizando os seguintes parâmetros laboratoriais: 

hemograma, contagem de linfócitos T CD4+ e T CD8+ e razão entre eles.  

A contagem de leucócitos variou entre 2.800 e 10.900 células/mm3, e a maioria 

(91%) das amostras apresentou-se dentro do valor de referência (4.000 a 11.000 

células/mm3). Entretanto, sete amostras estavam abaixo destes valores (CT07, 

CT08, HAC20, HAM03, HAM06, HAM09 e HAM26).  

A contagem de células CD4+ variou de 307 a 2.497 células/mm3 e as células 

CD8+ de 147 a 1.864 células/mm3. Os valores para a razão CD4+/CD8+ mantiveram-

se entre 0,86 a 12,65. O esperado é obter uma razão acima de 1,2 para evidenciar a 

qualidade da imunidade adaptativa, entretanto, seis amostras tiveram valores 

inferiores (CT16, CT37, CT40, HAM11, HAM22 e HAM26).  

Os valores obtidos da contagem dos leucócitos totais e a razão de células 

CD4+/CD8+ foram comparados entre os grupos. Nenhuma diferença estatística foi 

demonstrada (p>0,05, teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido do pós-teste 

de Dunn, dados não apresentados). 

As células CD4+ foram isoladas por coluna imunomagnética e a pureza dessas 

células foi avaliada por citometria de fluxo como observado na Tabela 9, todas as 

amostras apresentaram pureza acima de 87%. Este dado serviu como critério para 

inclusão das amostras neste estudo.  

 
Tabela 9. Caracterização dos grupos CT, HAC e HAM/TSP quanto ao sexo, idade, 
contagem global de leucócitos, contagem de linfócitos CD4+ e CD8+ e sua razão e 
pureza das células CD4+ isoladas. 

Clínica Sexo Idade 
Contagem 

Global 
CD4+ CD8+ 

Razão 
CD4+/CD8+ 

Pureza 
CD4+ (%) 

CT 01 F 54 5.500 643 314 2,05 97.56 

CT 03 F 56 4.100 736 532 1,38 97.74 

CT 04 F 76 5.900 1138 593 1,92 98.10 

CT 05 F 47 10.700 ND ND ND 97.42 

CT 06 M 37 6.800 1007 621 1,62 97.71 

CT 07 M 48 3.900 979 723 1,35 96.00 

CT 08 F 36 3.100 867 415 2,09 94.65 

CT 09 F 26 7.200 902 606 1,49 94.50 

CT 10 F 54 8.700 2087 423 4,94 95.66 
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Clínica Sexo Idade 
Contagem 

Global 
CD4+ CD8+ 

Razão 

CD4+/CD8+ 

Pureza 

CD4+ (%) 

CT 11 M 32 9.600 896 597 1,50 88.66 

CT 12 M 58 6.400 1063 692 1,54 96.42 

CT 14 M 28 8.000 1178 273 4,32 95.23 

CT 15 F 29 8.100 736 587 1,25 93.59 

CT 16 M 58 8.000 1163 1385 0,86 89.70 

CT 23 F 52 6.200 2314 755 3,06 96.71 

CT 24 F 61 8.400 1202 433 2,78 92.39 

CT 33 F 22 6.700 1500 950 1,58 96.57 

CT 35 F 51 8.000 773 280 2,76 96.69 

CT 36 F 55 7.800 943 346 2,73 87.56 

CT 37 F 60 6.300 743 748 0,99 92.56 

CT 38 F 49 5.400 1169 412 2,84 97.89 

CT 39 F 43 10.900 1548 445 3,48 95.86 

CT 40 M 47 6.000 307 261 1,18 95.28 

CT 41 F 54 8.500 802 389 2,06 96.57 

CT 42 F 49 8.100 893 359 2,49 94.73 

CT 43 M 35 8.800 1448 890 1,73 ND 

CT 45 F 54 6.500 1055 633 1,67 ND 

CT 46 F 32 8.700 1504 364 4,13 ND 

HAC 01 F 55 5.900 1204 650 1,85 95.63 

HAC 03 F 50 ND ND ND ND 98.62 

HAC 04 M 38 6.500 ND ND ND 97.70 

HAC 05 M 30 6.200 1568 901 1,74 93.46 

HAC 06 M 35 9.600 1223 575 2,13 92.84 

HAC 08 F 26 5.600 1251 760 1,65 96.87 

HAC 09 F 47 5.900 676 512 1,32 95.81 

HAC 10 F 24 8.000 690 341 2,02 96.26 

HAC 11 M 38 6.400 1299 538 2,41 96.72 

HAC 12 F 36 10.100 958 315 3,04 97.22 

HAC 13 F 42 8.800 750 552 1,36 92.39 

HAC 15 M 53 5.800 1142 1120 1,20 89.19 

HAC 16 F 55 7.100 708 237 2,98 95.22 

HAC 17 F 57 5.000 1277 545 2,34 95.04 

HAC 18 F 22 5.700 892 617 1,45 94.58 

HAC 19 F 33 4.800 1166 274 4,26 95.02 

HAC 20 M 45 3.200 720 369 1,95 93.83 

HAC 21 M 48 6.700 327 147 2,22 96.69 

HAC 22 M 61 6.100 766 357 2,14 96.12 
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Clínica Sexo Idade 
Contagem 

Global 
CD4+ CD8+ 

Razão 

CD4+/CD8+ 

Pureza 

CD4+ (%) 

HAC 24 F 61 5.800 984 677 1,45 97.60 

HAC 25 M 72 9.200 1117 545 2,05 97.03 

HAC 27 M 36 7.700 1452 901 1,61 96.84 

HAC 28 F 27 7.100 1477 904 1,63 97.53 

HAC 29 M 20 9.600 676 376 1,80 96.79 

HAC 30 F 53 6.900 1353 907 1,49 96.27 

HAC 31 F 53 6.700 1223 282 4,34 98,44 

HAC 32 M 52 6.300 1701 644 2,64 97,58 

HAC 33 M 50 8.100 452 1043 2,31 96,90 

HAM 01 F 55 6.000 717 378 1,90 94.94 

HAM 02 F 37 6.500 1906 423 4,51 98.63 

HAM 03 F 74 3.600 1265 477 12,65 93.84 

HAM 04 F 46 6.200 1310 326 4,02 96.65 

HAM 05 F 61 7.100 2497 1001 2,49 92.36 

HAM 06 F 58 2.800 1221 711 1,72 98.26 

HAM 07 F 56 5.800 1259 393 3,20 93.77 

HAM 08 M 47 8.200 ND ND ND 98.26 

HAM 09 M 64 3.700 468 355 1,32 96.31 

HAM 10 F 61 9.200 1084 237 4,57 98.24 

HAM 11 M 48 5.300 2057 1864 1,10 96.49 

HAM 12 F 53 10.600 1760 1101 1,60 96.70 

HAM 13 F 49 6.800 728 556 1,31 95.70 

HAM 14 F 61 6.000 665 256 2,6 93.82 

HAM 15 F 62 6.100 919 402 2,29 96.45 

HAM 16 M 55 9.800 1209 721 1,68 91.29 

HAM 17 F 55 8.600 579 272 2,13 93.62 

HAM 21 F 57 8.000 876 570 1,54 97.50 

HAM 22 F 48 9.900 577 576 1,00 94.97 

HAM 24 F 52 6.200 1679 301 5,58 ND 

HAM 25 M 51 5.800 786 327 2,41 ND 

HAM 26 M 60 3.400 940 809 1,16 98,56 

HAM 27 F 57 4.300 816 441 1,85 87,25 

F: feminino. M: masculino. CT: indivíduos sadios. HAC: indivíduos assintomáticos. HAM: 
indivíduos com HAM/TSP. Valores normais: Leucócitos totais de 4.000 a 11.000 células/mm3; 
CD4+: maior que 500 células/mm3; CD8+ de 400 a 1.200 células/mm3; razão maior que 1,2. ND: 
não determinado. 
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3. Quantificação da carga proviral (CPV) 
 

As amostras dos indivíduos infectados pelo HTLV-1 foram avaliadas por qPCR 
para a quantificação da CPV nas células mononucleares de sangue periférico. 

A quantificação da CPV foi realizada em nove indivíduos assintomáticos e em 
13 indivíduos que apresentam HAM/TSP, representados na Tabela 10. A média da 
CPV dos indivíduos HAC foi de 1.074,57 cópias virais/105 células, enquanto que 
para os pacientes com HAM/TSP foi de 5.733,96 cópias virais/105 células. 

 

Tabela 10. Determinação da CPV dos indivíduos infectados pelo HTLV-1. 

Indivíduos infectados pelo HTLV-1 

Amostra CPV Amostra CPV 
HAC 01 177,19  HAM 02 4.780,76 
HAC 03 1.788,86  HAM 03 10.654,74 
HAC 05 1.336,81  HAM 04 11.144,75 
HAC 06 667,89  HAM 05 8.881,14 
HAC 09 503,52  HAM 06 1.651,25 
HAC 10 152,83  HAM 07 9.388,30 
HAC 11 3.215,56  HAM 08 10.914,49 
HAC 18 637,18  HAM 11 3.599,68 
HAC 27 1.191,31  HAM 12 1.734,05 

   HAM 13 5.030,02 
   HAM 16 4.739,8 
   HAM 17 864,42 
   HAM 20 958,05 

Média 1.074,57 Média 5.733,96 
 
A análise estatística foi realizada pelo teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

e foi verificado um aumento de 5,33 vezes no grupo HAM/TSP quando comparado 
com o grupo HAC (p=0,0021) (Figura 5). 

 
Figura 5. Distribuição da CPV (n° de cópias viris/105 células) entre os indivíduos assintomáticos (HAC) e 

HAM/TSP (HAM). Foi realizado teste não-paramétrico de Mann-Whitney. **p=0,0021. 
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4. Seleção dos miRNAs por análise do painel de expressão em 
linfócitos T CD4+ e análise in silico 

 
Para a confecção do projeto, foram utilizados os resultados anteriormente 

obtidos do painel de expressão de 160 miRNAs humanos realizado em nosso 

laboratório. A análise do painel de expressão gênica de miRNAs, utilizando-se 

linfócitos T CD4+ de indivíduos infectados pelo HTLV-1, foi realizada de forma a 

distinguir os miRNAs diferencialmente expressos entre os grupos estudados. Foram 

feitos pools de seis amostras de linfócitos T CD4+ de cada grupo, os quais eram 

formados por um grupo controle, de indivíduos saudáveis (o qual será chamado de 

CT); de indivíduos portadores do HTLV-1 (HAC); e de pacientes com a mielopatia 

associada ao HTLV-1 (HAM/TSP). 

Dessa forma, foi obtida a expressão relativa dos miRNAs para os grupos HAC 

e HAM/TSP. Foram identificados um total de 56 miRNAs que se apresentam 1,5 

vezes aumentados no grupo HAM/TSP (Tabela 11). Para o grupo HAC, apenas 10 

miRNAs estão mais expressos (1,5 vezes) (Tabela 12).  

 
 

Tabela 11. Expressão relativa (fold change) de  miRNAs em células T CD4+ T 
isoladas de pacientes HAC e HAM/TSP - >1,5 vezes  aumentada no grupo 
HAM/TSP. 

microRNA HAC HAM/TSP Mapa Genético Organização 
hsa-let-7a 0,61 3,69 9q22.32 cluster 

hsa-let-7b 1,19 3,75 22q13.2 cluster 

hsa-miR-103-2 1,33 5,63 20p13 cluster 

hsa-miR-106a 0,87 3,55 Xq26.2 cluster 

hsa-miR-107 4,50 9,99 10q23.31 single 

hsa-miR-125a 4,02 10,26 19q12 single 

hsa-miR-130b 1,76 9,41 22q11.21 single 

hsa-miR-132 2,60 19,44 17p13.3 cluster 

hsa-miR-140 2,55 5,00 16q22.1 single 

hsa-miR-141 1,64 3,47 12p13.31 single 

hsa-miR-142-3p 1,90 3,00 17q23.2 single 

hsa-miR-146 1,63 4,22 5q33.3 single 
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microRNA HAC HAM/TSP Mapa Genético Organização 
hsa-miR-150 1,64 5,58 19q13.33 single 

hsa-miR-152 1,12 8,34 17q21.32 single 

hsa-miR-15a 0,76 2,15 13q14.3 cluster 

hsa-miR-15b 1,77 15,21 3q25.33 cluster 

hsa-miR-16-1 3,18 7,07 13q14.3 cluster 

hsa-miR-17-3p 1,61 6,05 13q31.3 cluster 

hsa-miR-181c 0,76 1,81 19p13.13 cluster 

hsa-miR-185 1,47 2,56 22q11.21 single 

hsa-miR-186 0,62 1,03 1p31.1 single 

hsa-miR-191 3,04 5,55 3p21.31 cluster 

hsa-miR-194-1 0,60 1,16 1q41 cluster 

hsa-miR-195 0,54 1,03 17p13.1 cluster 

hsa-miR-197 2,09 4,60 1p13.3 single 

hsa-miR-199a* 1,82 2,91 19p13.2 single 

hsa-miR-20a 0,63 1,30 13q31.3 cluster 

hsa-miR-200c 1,59 3,15 12p13.31 single 

hsa-miR-21 0,96 1,91 17q23.1 single 

hsa-miR-210 1,11 2,43 11p15.5 single 

hsa-miR-23a 0,22 5,76 19p13.12 cluster 

hsa-miR-23b 14,30 22,54 9q22.32 cluster 

hsa-miR-25 1,33 4,44 7q22.1 cluster 

hsa-miR-27a 1,66 8,10 19p13.12 cluster 

hsa-miR-27b 1,72 4,43 9q22.32 cluster 

hsa-miR-28 1,84 7,45 3q28 Single 

hsa-miR-296 0,84 5,42 20q13.32 cluster 

hsa-miR-29a 0,75 2,88 7q32.3 cluster 

hsa-miR-29b-1 0,57 1,32 7q32.3 cluster 

hsa-miR-29c 0,86 3,41 1q32.3 cluster 

hsa-miR-301 2,05 3,40 17q22 single 

hsa-miR-30a 1,42 8,86 6q13 cluster 

hsa-miR-30b 1,61 8,79 8q24.22 cluster 

hsa-miR-30c-2 4,55 20,96 6q13 cluster 

hsa-miR-30d 1,51 6,80 8q24.22 cluster 

hsa-miR-30e 2,42 5,97 1p34.2 cluster 
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microRNA HAC HAM/TSP Mapa Genético Organização 
hsa-miR-320a 0,93 2,22 8p21.3 single 

hsa-miR-324 0,61 1,23 17p13.1 single 

hsa-miR-326 1,16 2,38 11q13.4 single 

hsa-miR-328 0,74 2,99 16q22.1 single 

hsa-miR-330 1,11 4,30 19q13.32 single 

hsa-miR-331 1,04 3,90 12q22 single 

hsa-miR-342 0,43 2,89 14q32.2 single 

hsa-miR-34a 0,47 9,08 1p36.23 single 

hsa-miR-92a-1 2,83 5,58 13q31.3 cluster 

hsa-miR-99a 2,87 6,76 21q21.1 cluster 

  

 
Tabela 12. Expressão relativa (fold change) de 10 miRNAs em células T CD4+ T 
isoladas de pacientes HAC e HAM/TSP - >1,5X aumentada no grupo HAC. 

microRNA HAC HAM/TSP Mapa Organização 
hsa-miR-125b- 3,40 1,32 11q24.1 single 

hsa-miR-126 9,02 2,90 9q34.3 single 

hsa-miR-17-5p 2,12 0,78 13q31.3 cluster 

hsa-miR-26b 3,01 064 2q35 single 

hsa-miR-199a-
1

3,96 1,63 19p13.2 single 

hsa-miR-221 3,44 0,78 Xp11.3 cluster 

hsa-miR-223 16,60 4,40 Xq11.2 single 

hsa-let-7d 1,68 1,10 9q22.32 cluster 

hsa-let-7i 3,46 2,27 12q14.1 single 

 
A análise destes resultados permitiu a seleção desses miRNAs para validação 

por qPCR. A partir do painel de miRNAs foram selecionados o miR-let-7a, o miR-

223, o miR-125b-1-1, miR-34a, miR-221, miR-26a e miR-17-5p, os quais estavam 

diferencialmente expressos entre os grupos HAC e HAM/TSP. Apenas o miR-34a 

estava com a expressão aumentada no grupo HAM/TSP, o restante estavam mais 

expressos no grupo HAC. Além disso, por análise da literatura, foi selecionado o 

miR-146a para avaliação da expressão em pacientes infectados pelo HTLV-1.   
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5. Validação da expressão dos miRNAs 
 
Para validar a expressão dos miRNAs no painel, fizemos uso da metodologia 

de qPCR. Para tanto, foram utilizadas 31 amostras provenientes de indivíduos 

controle sadios, 15 de portadores assintomáticos do HTLV-1 e 12 de pacientes 

HAM/TSP. Todas as amostras foram submetidas à separação de células CD4+ por 

coluna imunomagnética, para isolamento dos linfócitos T CD4+, e a pureza do eluído 

foi avaliada por citometria de fluxo.  

Após a qPCR, os dados obtidos foram utilizados para o cálculo do fold change 

(2-∆∆CT). Os RNAs nucleolares (RNU-44 e RNU-48) foram utilizados como controles 

endógenos, e o grupo controle como calibrador.  

Foram observadas algumas diferenças significativas na expressão relativa de 

alguns dos miRNAs avaliados (Figura 6). Os miRNAs let-7a e miR-223 apresentaram 

expressão elevada no grupo HAM/TSP quando comparados com o grupo CT e 

ainda, o miR-let-7a apresentou esta elevada expressão quando comparado com o 

grupo HAC. O miR-125b-1-1 apresentou expressão significamente maior no grupo 

HAC quando comparado com os grupos CT e HAM/TSP. O miR-26a apresentou um 

significativo aumento (aproximadamente 3 vezes) em sua expressão no grupo CT 

quando comparado com o grupo HAC. Interessantemente, apesar da média de 

expressão do grupo HAM/TSP ser alta, não houve diferença estatística entre os 

outros grupos estudados. Já a miR-34a apresentou uma significativa diminuição em 

sua expressão no grupo HAC quando comparado com os grupos CT e HAM/TSP.  

A expressão do miR-146a não mostrou diferença significativa entre os grupos 

HAC e HAM/TSP no painel realizado anteriormente. No entanto, resolvemos quantificar 

a expressão desta molécula, uma vez que alguns trabalhos já haviam relatado a 

expressão alterada deste miRNA na infecção pelo HTLV-1 em pacientes com 

manifestações de ATLL (Pichler et al., 2008; Tomita et al., 2012). Após a quantificação 

do mesmo, foi observado que ocorre uma alteração na expressão deste miRNA entre 

os grupos CT, HAC e HAM/TSP. Há um aumento significativo nos indivíduos infectados, 

especialmente no grupo HAM/TSP, quando comparada a expressão com do grupo CT. 

Somente dois miRNAs, miR-125b-1-1e miR-34a, corroboraram com os dados 

obtidos no painel realizado anteriormente. Os demais não demonstraram os mesmos 

níveis de expressão do painel, ou ainda, não apresentaram diferenças significativas 

entre os grupos estudados.  
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Figura 6.Expressão relativa dos miRNAs (A) let-7a, (B) miR-125b, (C) miR-146a, (D) miR-17-5p, (E) 
miR-221, (F) miR-223 (G) miR-26a e (H) miR-34a em amostras de linfócitos T CD4+ 
provenientes de indivíduos controle (CT), assintomáticos (HAC) e pacientes HAM/TSP (H 
HAM). Cada ponto exibido no gráfico representa um indivíduo. Os valores da expressão 
relativa foram obtidos a partir do método 2-∆∆CT. 
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6. Análise in silico para predição de alvos dos miRNAs 
 

O critério para a seleção dos miRNAs para análise dos genes alvo, baseou-se 

tanto na validação por qPCR mencionada anteriormente, bem como na participação 

na patogênese da infecção pelo HTLV-1 (tanto dos genes alvo quanto dos miRNAs). 

Dessa forma, foram analisados quanto aos alvos os miR-125b-1-1e miR-146a. 

Apesar da expressão do miR-34a corroborar com o painel de miRNAs, este não foi 

selecionado para dar prosseguimento com os ensaios posteriores. A literatura revela 

que o miR-34a está altamente correlacionado com vias de oncogênese (Kasinski 

and Slack, 2012; Zhao et al., 2013), a qual não se encaixa no foco do trabalho 

realizado. Já os miRNAs miR-125b-1-1 e miR-146a estão correlacionados com vias 

de indução/modulação de respostas inflamatória e imunológica, que poderia estar 

associada com a patogênese da HAM/TSP. 

A análise de alvos proporciona uma vasta seleção de possíveis genes alvo e 

Tabela 13 resume a pesquisa por genes alvos dos miRNAs miR-125b-1-1e miR-146a. 

 
Tabela 13. Predição de genes alvo de miRNAs. 

miRNA Gene Gene Nome oficial 

miR-125b-1-1

TNF 7124 Fator de necrose tumoral 

IL16 3603 Interleucina-16 

IFNG 3458 Interferon gama 

miR-146a 

 

IRAK1 3654 Quinase associada ao receptor de 

TRAF6 7189 Fator associado ao receptor de TNF-6 

CASP7 840 Caspase 7 

 
O critério de seleção utilizados foram a função biológica dos genes na infecção 

pelo HTLV-1 por análise da literatura. O IFNG foi selecionado como gene alvo do 

miR-125b-1-1, uma vez que este gene é responsável pela produção de uma citocina 

importante no combate à infecções virais, e seu nível de expressão já foi relatado 

como alterado em pacientes HAM/TSP (Kuroda and Matsui, 1993; Montanheiro PA, 

2009). Ainda, os genes IRAK1 e TRAF6 foram escolhidos como genes alvo do miR-

146a por suas participações na via do NF-kB, importante na ativação de vários 

genes durante esta infecção viral (Bouzar and Willems, 2008; Tomita et al., 2012). 
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7. Quantificação dos genes alvo 
 

A quantificação dos genes alvos selecionados foi realizada pelo metodologia da 

qPCR utilizando o método de análise de Unidades de Expressão Relativa (URE).  

Para a análise da expressão dos genes IFNG, IRAK1 e TRAF6 foram utilizadas 

54 amostras, divididas em três grupos: 19 amostras do grupo CT, 18 do grupo HAC 

e 17 do grupo HAM/TSP. Após a realização da qPCR, a expressão do gene IFNG 

mostrou-se elevado 1,3 vezes no grupo HAC quando comparado ao grupo CT 

(p=0,0075); e 1,8 vezes no grupo HAM quando comparado ao grupo HAC 

(p=0,0230). Não houve diferença significativa entre os grupos CT e HAM/TSP. 

Não foi observada diferença na expressão de IRAK1 entre os três grupos. 

Houve um aumento na expressão do gene TRAF6 nos grupos HAM/TSP 

(p=0,0159) e HAC (p=0,0166) quando comparado com o grupo CT, de 15,7 e 1,5 

vezes, respectivamente. Os gráficos de dispersão dos genes quantificados, bem 

como os p valores podem ser observados na figura 7. 
 

 
Figura 7. Quantificação dos genes IFNG (A), IRAK1 (B) e TRAF6 (C) em amostras de linfócitos T 

CD4+ provenientes de indivíduos controle (CT), assintomáticos (HAC) e pacientes 
HAM/TSP (HAM). Cada ponto exibido no gráfico representa um indivíduo. Os valores da 
expressão relativa foram obtidos a partir de cálculos de Unidade de Expressão Relativa 
(URE). As análises estatísticas foram realizadas pelo teste não-paramétrico de Mann-
Whitney. 
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Os valores de expressão obtidos anteriormente foram utilizados para 

correlacionar os genes com a CPV aplicando o teste de correlação de Spearman 

(Figura 8). Os resultados revelaram uma correlação positiva entre o gene IFNG e a 

CPV (p=0,0268). Não foi observada correlação entre a CPV e os genes IRAK1 e 

TRAF6. 
 

 

Figura 8. Correlação entre a expressão dos genes IFNG, TRAF6 e IRAK1 com a CPV (n° cópias 
virais/105 células). As análises estatísticas foram realizadas pelo teste de correlação de 
Spearman. 

 

8. Validação dos genes alvo 
 

8.1.  Clonagem dos genes alvo em vetor de expressão 
 
Uma vez observado os níveis de expressão dos miRNAs e seus genes alvo, os 

oligonucleotídeos referentes a estes genes alvo foram sintetizados para clonagem 

no vetor reporter do pMIR-REPORT, o qual expressa luciferase. O desenho dessas 

moléculas foi realizado com ajuda do software TargetScan que mostra a região de 

ligação do miRNA no gene alvo (Tabela 14). 
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Tabela 14. Região de ligação dos miR-146a e miR-125b-1-1 aos seus respectivos 
genes alvo. 

Posição na região 
3’UTR 

Pareamento predito para região alvo (superior) 
e miRNA (inferior) 

IFNG 249-255 
 

miR-125b-1-1 
 
 

5'...AAAUCCGGAAGUCAAAGUUCUCA... 
           ||||     |||||||  
3'  UUGGGUACCUUAAG--UCAAGAGU  

IRAK1 39-45 
 

miR-146a 
 
 

5' ...GUUCUCAUGGUCAGAAGUUCUCA... 
           |||||     |||||||  
3'     UUGGGUACCUUAAGUCAAGAGU  

TRAF6 472-478 
 

miR-146a 
 

5'  ...UGCUCUAGAAAGUUGAGUUCUCA... 
                      |||||||  
3'      UUGGGUACCUUAAGUCAAGAGU  

 
Dessa forma, foram desenhados os oligonucleotídeos referentes aos genes 

alvo dos miR-146a e miR-125b-1-1, que podem ser visualizados na tabela 7. Os 

oligonucleotídeos foram desenhados na forma de fitas simples complementares, 

contendo a região de ligação da sequência semente do miRNA. Dessa forma, os 

mesmos passaram por um passo de anelamento, a fim de obter o oligonuclotídeo 

fita dupla, o qual seria utilizado na clonagem no vetor pMIR-REPORT. Após o 

anelamento, as amostras foram analisadas em gel de agarose 2,5%, extraídas e 

purificadas para clonagem subsequente (figura 9). 

 

 
Figura 9. Eletroforese após anelamento dos oligonucleotídeos em gel de agarose 2,5%. PhiX: 

Marcador de peso molecular. 1: Oligonucleotídeos de IFNG anelados. 2: 
Oligonucleotídeos de IRAK1 anelados. 3: Oligonucleotídeos de TRAF6 anelados. 
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Para a realização do processo de clonagem dos insertos anelados foi 

necessária a linearização do vetor reporter. Para tanto, foram utilizadas as enzimas 

de restrição SpeI e HindIII, as quais permitem a abertura do vetor, liberando 

fragmentos de 62 pb e 6.376 pb, que podem ser visualizadas na figura 10. 
 

 

Figura 10. Eletroforese do vetor pMirReport digerido com as enzimas de restrição SpeI e HindIII em 
gel de agarose 1%. DigLuc: Vetor reporter após processo de linearização. 1 Kb plus: 
Marcador de peso molecular. 

 

8.2.  Sequenciamento dos clones 
 
Após a ligação individual dos insertos no vetor reporter, foi realizada a 

transformação de bactérias e foram selecionados 27 clones para extração do DNA 

plasmidial. Em seguida, foi realizado o sequenciamento de todos os clones obtidos 

após este processo. A Figura 11A mostra o sequenciamento parcial dos vetores. Os 

eletroferogramas obtidos foram analisados com o auxílio do software BioEdit (versão 

7.0.5.3) e a Figura 11B representa a localização dos primers utilizados no 

sequenciamento. 

 

Phi X 
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Figura 11. Sequenciamento dos vetores pMIR-REPORT™ contendo os genes alvo. (A) 
Eletroferograma parcial representativo de um dos controles plasmidiais. A região 
sublinhada indica a presença do vetor reporter. (B) Localização dos primers de 
sequenciamento no vetor. Região sublinhada em negrito: primers forward e reverse, 
respectivamente. Região sublinhada: Região de clonagem das sequências sementes 
dos genes alvo. 

 

8.3.  Transfecção dos vetores em células HEK-293T 
 
Concomitantemente ao sequenciamento, foi realizada a transfecção dos 

plasmídeos em células HEK293T, para a etapa de validação dos genes alvo. Esta 

técnica permite avaliar a expressão de luciferase do vetor reporter. Dessa forma, 

vetores reporter clonados com o gene IFNG foram transfectados em linhagens de 

HEK 293T, e a atividade da luciferase foi avaliada após 24 horas (Figura 12). De 

acordo com os resultados, apenas seis clones contêm o gene da luciferase, uma vez 

que nessas amostras foi possível observar a emissão de luminescência. Os clones 

que expressaram a proteína foram sequenciados novamente para verificar a 

presença da mesma, assim como do gene alvo. 
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Figura 12. Ensaio de atividade de luciferase. Os poços contém células HEK 293T transfectadas com 

plasmídeos distinitos contendo o vetor reporter com os genes IFNG, IRAK1 ou TRAF6. A 
atividade foi mensurada após a adição de luciferina. Os poços iluminados indicam 
positividade para a enzima. 

 
9. Ensaios funcionais 
 
9.1.  Padronização do processo de transfecção dos miRNAs miméticos 

em células MT-2 
 
Em relação aos ensaios funcionais, foram feitos testes da transfecção dos pré-

miRNAs nas células MT2, no intuito de padronizar os seguintes parâmetros: 

reagente, volume de reagente, concentração de RNA e tempo de incubação. Os 

resultados podem ser observados nas figuras a seguir (Figuras 13 a 17). 

Inicialmente, foi realizada a avaliação da eficácia de transfecção a partir da 

análise de diferentes reagentes. Para tanto, foi realizado o ensaio de transfecção do 

pré-miR-125b-1-1 em células MT-2. Foram avaliados os reagentes Turbofect™ 

Transfection Reagent (Fermentas, Burlington, Ontário, Candá), Lipofectamine™ 

2000 Reagent (Invitrogen, Carlsbad, Califórnia, EUA), X-tremeGENE HP DNA 

Transfection Reagent (Roche, Basel, Suíça) e SuperFect® Transfection Reagent 

(QIAGEN, Hilden, Alemanha). Foram utilizados 100 nM do pré-miR em cada teste e 

o protocolo utilizado foi realizado de acordo com as instruções de cada fabricante. 

Dentre os reagentes para transfecção testados, o Turbofect™ apresentou uma taxa 

de transfecção ~20% maior quando comparado com os outros reagentes (Figura 

13). 
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Figura 13. Dot-plots da padronização dos reagentes lipídicos na transfecção de pré-miR-125b-1-1 em 

células MT2. 001. Dot-plot SSCxFSC de células MT2 não transfectadas. B a E: Dot-plots 
de CY3xSSC de células MT2 transfectadas com diferentes reagentes lipídicos. 

 

Em seguida, foi padronizada a duração do processo de transfecção, ou seja, o 

tempo em que ocorre contato do lipossomo formado pelo reagente lipídico e o pré-

miR, com a célula alvo. Após este tempo, o meio das células é trocado e ocorre a 

lavagem desse lipossomo, o que cessa a entrada de material genético. Entre tempos 

de 2, 5 e 8 horas não houve diferença significativa na taxa de células Cy3 positivas. 

No tempo após 12 horas, houve um aumento de 20% nessa taxa (Figura 14). No 

entanto, como as células são passíveis de morte ao reagente de transfecção, quanto 

maior o tempo de contato entre esses, maior a relação de células mortas na 

população celular. Dessa forma, foi estabelecido que as células ficassem em contato 

com o reagente apenas duas horas, e que nesse tempo o meio de cultura celular 

deve ser trocado, diminuindo assim a taxa de mortalidade. 
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Figura 14. Dot-plots da padronização do tempo de transfecção em células MT2. A: Dot-plot 

SSCxFSC de células MT2 não transfectada. B: Dot-plot Cy3xSSC de células MT2 não 
transfectadas. C a F: Dot-plots Cy3xSSC de células MT2 com diferentes tempos de 
transfecção. SSC:  

 

Nesta sequência, foi otimizado o volume de reagente Turbofect™ utilizado a 

cada transfecção assim como a concentração de pré-miRs. O protocolo de 

transfecção permaneceu o mesmo, alterando apenas as quantidades destes 

reagentes a cada teste e esses valores podem ser observados na tabela 6, no item 

13.1.2 da metodologia. 

Após esta bateria de testes, definiu-se a condição ótima para a transfecção 

volume de 4 µL do reagente lipídico Turbofect™ e 200 nM de pré-miRNA, uma vez 

que nessas condições pôde ser observada uma taxa de transfecção 43,9% de 

células Cy3 positivas, taxa essa maior que a dos outros testes (Figura 15). 

Estabelecida essa concentração, foi avaliada a mortalidade das células nestas 

condições de transfecção. Foram observados 58,9% de morte celular após a 

transfecção de células MT2 nas condições estabelecidas anteriormente e 77,1% de 

células mortas em contato com apenas o reagente de transfecção (Figura 16). 

Entretanto, essas células foram deixadas em contato com o reagente durante as 48 

horas do ensaio, o que pode ter levado a aumentar essa taxa de mortalidade. Além 

disso, a concentração do reagente poderia ser muito tóxica à célula, uma vez que 

contato apenas com o reagente levou à morte de 2/3 das células. 
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Figura 15. Dot-plots da padronização do volume de reagente e da concentração de pré-miR-125b-1-

1. A: Dot-plot SSCxFSC de células MT2 não transfectada. B:Dot-plot Cy3xSSC de 
células MT2 não transfectadas. C: Teste 1 (2µL de Turbofect™ (TF) e 100nM de pré-
miR-125b-1-1). D: Teste 2 (2uL e 50mM). E: Teste 3 (2µL e 150nM). F: Teste 4 (4µL e 
200nM). G: Teste 5 (4µL e 100nM). H: Teste 6 (5µL e 100nM). 
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Figura 16. Dot-plots da padronização do volume de reagente e morte celular. A: Dot-plot 

SSCxFSC de células MT2 não transfectada. B:Dot-plot Cy3xSSC de células MT2 
não transfectadas. C: Dot-plot Cy3xSSC na condição do teste 4 (4µL e 200nM). D: 
Dot-plot PIxSSC de células MT2 não transfectadas. E: Dot-plot PIxSSC de células 
MT2 em contato com 4 µL do reagente Turbofect. F: Dot-plot PIxSSC de células 
MT2 transfectadas na condição do teste 4 (4µL e 200nM). 

 

Para confirmar os testes anteriores, refizemos o teste de padronização das 

quantidades de reagente de transfecção e pré-miRs, utilizando concentrações 

diferentes destes. O volume de Turbofect™ e de pré-miR-125b-1-1podem ser 

visualizados na Tabela 6, no item 13.1.2. Neste experimento, além de checar a taxa 

de transfecção de cada ensaio, quantificamos a morte celular em cada condição 

(dados não mostrados). Para aprimorar o ensaio, as células foram incubadas 

incialmente por apenas duas horas com a mistura de reagente+pré-miR e, em 

seguida, o meio de cultura foi trocado. Por fim, foi estabelecido que a melhor 

condição de transfecção, ou seja, aquela em se observa a maior taxa de células Cy3 

positivas e menor morte celular, 44,0% e 15,0% respectivamente (dados não 

apresentados), é a condição do teste 10 (3 µL de Turbofect™ e 50 nM de pré-miR-

125b-1-1).   
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Figura 17. Dot-plots da padronização do volume de reagente e da concentração de pré-miR-125b-1-

1. A: Dot-plot SSCxFSC de células MT2 não transfectada. B:Dot-plot Cy3xSSC de células 
MT2 não transfectadas. C: Teste 7 (2µL de Turbofect (TF) e 30nM de pré- miR-125b-1-1). 
D: Teste 8 (2uL e 50mM). E: Teste 9 (3µL e 30nM). F: Teste 10 (3µL e 50nM). G: Teste 11 
(4µL e 70nM). H: Teste 12 (4µL e 100nM). 

 
9.2.  Transfecção dos pré-miRNAs em células MT-2 
 
O processo de transfecção foi realizado de acordo com a padronização e em 

seguida o RNA total e as proteínas totais foram extraídas das células MT-2. O RNA 

total foi utilizado para síntese de cDNA para quantificação dos genes alvo e dos 

genes de miRNAs, por meio de qPCR e as proteínas foram quantificadas por meio 

de Western Blotting. 

As transfecções realizadas utilizaram um gradiente crescente de pré-miR-125b-

1-1 e pré-miR-146a, em que se esperaria um gradiente inverso dos genes alvo. Por 

meio da qPCR, observamos que esse padrão esperado foi atingido. Assim, 

enquanto há um aumento na concentração de miR-125b-1-1 nas células, ocorre uma 
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diminuição do seu gene alvo, o IFNG. Da mesma forma, ocorre após a transfecção 

do pré-miR-146a com o seu alvo, IRAK1 (Figura 19). 

 

 
Figura 18. Expressão relativa de dos miRNAs e seus genes alvo após a transfecção dos pré-

miRNAs. Unidades de Expressão Relativa (URE) do miR-125b-1-1 e seu alvo, IFNG e de 
miR-146a e seus genes alvo TRAF6 e IRAK1 em diferentes concentrações de pré-miRs no 
processo de transfecção de células MT-2. 

 

A análise das proteínas foi realizada por meio da metodologia de Western Blot, 

de acordo com Sambrook e cols (1989). A transferência das proteínas foi realizada 

para membrana PVDF e o gel foi corado com Ponceau S, como mostra as figura 20 

e 21. A coloração do gel de poliacrilamida com Coomassie Blue também foi 
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realizada e mostrou que a transferência para a membrana de PVDF, apesar de bem 

sucedida, não havia sido total, uma vez que foi observada as mesmas proteinas da 

membrana no gel.  
 

 

Figura 19. Eletroforese proteínas totais de células MT2 transfectadas com pré-miR-125b-1-1 em gel 
de poliacrilamida a 12%. Coloração Coomassie blue. (M) Marcador de peso molecular,  
(C1) Controle 1 (MT2);  (C2) Controle 2 (MT2 + reagente de transfecção),  (1) 30 nM do 
pré-miR-125b-1-1; (2)  50 nM do pré-miR-125b-1-1; (3) 70 nM do pré-miR-125b-1-1; (4) 
100 nM do pré-miR-125b-1-1. 

 

 

Figura 20. Eletroforese das proteínas totais de células MT2 transfectadas com pre-miR-146a em gel 
de poliacrilamida a 12%. Coloração Coomassie blue. M: Marcador,  C1:Controle 1 (MT2),  
C2: Controle 2 (MT2 + reagente de transfecção),  (1) 30 nM do pré-miR-146a; (2)  50 nM 
do pré-miR-146a; (3) 70 nM do pré-miR-146a; (4) 100 nM do pré-miR-146a. 

 

Ao final do processo de Western Blotting, após a incubação das membranas 

com os anticorpos primários e secundários foi observado que apenas a membrana 

referente à transfecção com o pré-miR-146a foi marcada e somente para o anticorpo 
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anti-IRAK1. Dessa forma, a Tabela 15 mostra apenas o resultado referente a esta 

marcação.  

Os Western Blottings para as marcações com os anticorpos anti-IFNG e anti-

TRAF6foram realizados na sequência. Entretanto, não foi possível observar as 

marcações dos anticorposo. Dessa forma, os resultados não são apresentados.  

A quantificação da expressão da proteína IRAK1 foi realizada por densitometria 

das bandas obtidas e foi verificado que com o aumento da quantidade de miR-146a 

transfectado houve uma diminuição da expressão da proteína, corroborando com os 

resultados da qPCR. 

 

Tabela 15. Quantificação da expressão da proteína IRAK1 após transfecção das 
células MT-2 com pré-miR-146a. Imagem das bandas obtidas do Western Blotting. 
Razão dos dados de volume das bandas da proteína endógena (β-actina) pelas 
bandas da proteína de interesse (IRAK1). 

[pré-miR-146a] 
Anticorpo 

30 nM 50 nM 70 nM 100 nM 

Anti-β-actina 
    

Anti-IRAK1 
    

Razão (VIRAK1/Vβ-actina) 
0,4838 0,4583 0,4301 0,1087 
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V. DISCUSSÃO 
 
O papel dos miRNAs nas infecções virais tem sido amplamente estudado pois 

estes pequenos RNAs podem direcionar a infecção viral no sentido de eliminar e/ou 

diminuir a replicação viral ou ainda promover o desencadeamento de alguma doença 

associada ao vírus. Neste trabalho, foi realizada a avaliação funcional de miRNAs a 

fim de tentar elucidar o papel dessas moléculas na infecção pelo HTLV-1, bem como 

buscar os mecanismos de desenvolvimento das doenças associadas, como a 

HAM/TSP. Desta forma, após a avaliação do perfil de expressão de miRNAs de 

linfócitos T CD4+, foram selecionados os miRNAs miR-125b-1-1 e miR-146a que se 

mostravam desregulados nos linfócitos T CD4+ de indivíduos infectados, e após a 

análise in silico para predição de alvos, foram eleitos os genes alvos: IFNG, IRAK1 e 

TRAF6 para validação funcional.  

Neste trabalho, foram utilizados linfócitos T CD4+ para a análise dos miRNAs e 

seus genes alvo. Os linfócitos T CD4+ são preferencialmente infectados pelo HTLV-

1, embora outras células possam ser infectadas, como células dendríticas, linfócitos 

B e macrófagos (Koyanagi et al., 1993). A resposta dos linfócitos T CD4+ é de 

importância central no direcionamento das atividades dos linfócitos T CD8+ e B. 

Além disso, pacientes HAM/TSP possuem maior taxa de linfócitos T CD4+ 

específicos para o HTLV-1 (Goon et al., 2004; Nose et al., 2007), com 

predominância do fenótipo T-helper 1 (Th1) (Goon et al., 2002) e maior produção de 

IFN-γ, TNF-α e IL-2 por essas células (Goon et al., 2002; Goon et al., 2003), em 

comparação com indivíduos assintomáticos. 

Dessa forma, as células foram coletadas de indivíduos infectados pelo HTLV-1 

e divididos em dois grupos de acordo com o estado clínico em HAC e HAM/TSP. A 

caracterização dos indivíduos infectados pelo HTLV-1 incluídos neste estudo 

evidenciou que havia uma predominância (76,2%) de indivíduos do sexo feminino no 

grupo HAM/TSP. Esses dados corroboram com a literatura que relatam que o sexo 

feminino apresenta maior prevalência de infecção pelo HTLV-1 (Manns and Blattner, 

1991), cuja razão de infecção homens/mulheres é de 0,4 (Kramer et al., 1995). 

Vários estudos postularam que a eficiência da transmissão viral é maior na direção 

homem-mulher e não o contrário (Kajiyama et al., 1986; Murphy et al., 1989a). 

Outro fator bem estabelecido que contribui para o desenvolvimento de 

HAM/TSP em indivíduos infectados é a CPV, que já foi reportada ser 100 vezes 
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maior em pacientes HAM/TSP quando comparados com indivíduos assintomáticos 

(Jeffery et al., 1999; Manns et al., 1999; Nagai et al., 1998; Yamano et al., 2002). Em 

concordância com a literatura, os resultados de CPV obtidos neste trabalho, 

demonstraram que os pacientes HAM/TSP apresentam CPV 5,3 vezes maior do que 

os indivíduos assintomáticos estudados. Embora a detecção da CPV no sangue 

periférido esteja associada com HAM/TSP, este não é o único parâmetro para o 

prognóstico ou diagnóstico desta patologia (Matsuzaki et al., 2001; Nagai et al., 

1998). 

Um outro fator que pode contribuir no estabelecimento viral assim como de 

doenças causadas por infecções virais são os miRNAs. As diversas vias celulares 

controladas pelos miRNAs somada a alteração do perfil de expressão dos miRNAs 

do hospedeiro representam mecanismos pelo qual o hospedeiro pode ser defender 

do vírus ou mesmo pelo qual os vírus podem se replicar e aumentar o controle 

celular. Neste trabalho, os resultados obtidos demonstraram que a infecção pelo 

HTLV-1 altera a expressão dos miRNAs celulares let-7a, miR-223, miR-125b-1-1, 

miR-34a, miR-26a e miR-146a. A partir desses resultados, foram selecionados para 

prosseguir a análise funcional: os miR-125b-1-1e miR-146a. Os critérios para 

seleção destes foram a expressão alterada em linfócitos T CD4+ infectados pelo 

HTLV-1, a importância da função biológica dos miRNAs e a significância dos genes 

alvos, obtidos após predição por meio de análises in silico.  

Diversos estudos descrevem o envolvimento dos miRNAs no desenvolvimento 

da resposta imunológica antiviral. Jangra e cols (2010) demonstrou o papel do hsa-

miR-122 no processo de replicação do vírus da hepatite C (HCV). Este miRNA 

quando inibido reduz significantemente a quantidade de partículas virais produzidas 

pelos hepatócitos. Outro exemplo é o HIV-1, cuja infecção por si só, faz com que 

células humanas infectadas apresentem mudanças na expressão dos miRNAs 

(Houzet et al., 2008). Estes autores demonstraram que ocorre alteração no perfil de 

expressão de diversos miRNAs e que esta é dependente da carga viral e da 

contagem de linfócitos T CD4+ dos indivíduos, o que sugere a utilização de miRNAs 

como marcadores prognósticos. Buggele e cols. (2012) demonstraram em um 

estudo com linhagens celulares de pulmão que ocorre aumento dos miRNAs miR-7, 

miR-132, miR-146a, miR-187, miR-200c e miR-1275 em resposta à infecção pelo 

vírus influenza A, diminuindo a expressão de proteínas antivirais MAPK3 e IRAK1.  
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Essas evidências demonstram que hospedeiros codificam miRNAs que podem 

permitir uma rápida e efetiva forma de regulação de genes específicos, contribuindo 

para o controle da infecção viral ou mesmo permitir o estabelecimento viral. Dessa 

forma, cria-se a necessidade de elucidar essa complexa rede de interação entre os 

miRNAs e a patogênese da infecção viral. 

Os primeiros trabalhos que relacionaram a modulação da expressão de 

miRNAs humanos e a infecção pelo HTLV-1 foram os de Pichler e cols. (2008) e 

Yeung e cols. (2008). Pichler e cols. (2008) demonstraram que os miR-221, miR-24, 

miR-146a e miR-155 estavam com sua expressão aumentada em uma série de 

linhagens celulares derivadas de pacientes com ATL, HAM/TSP e células 

transformadas por HTLV-1 ou Tax, enquanto que o miR-223 estava com sua 

expressão reprimida quando comparados com controles negativos. Os ensaios 

funcionais demonstraram que a expressão do miR-146a estava diretamente 

relacionada à ativação pelo fator de transativação Tax (Pichler et al., 2008). Já no 

trabalho de Yeung e cols. (2008) foram observados que três miRNAs: miR-93, miR-

130b e miR-18a, apresentaram uma expressão aumentada em linhagem celular de 

ATL e amostras de PBMC de pacientes com ATL agudo, quando comparadas com 

controles. Ainda neste estudo, foi demonstrado que a proteína supressora de tumor 

induzido por p53 (TP53INP1) era alvo de miR-93 e miR-130b (Yeung et al., 2008). 

Esses dois estudos demonstram que a infecção do HTLV-1 modula a expressão de 

miRNAs humanos.  

Com base nestas evidências, sugere-se que o desarranjo dos miRNAs do 

hospedeiro causado pelo HTLV-1 pode influenciar no estabelecimento da infecção 

e/ou desenvolvimento das doenças associadas a esta infecção. Poucos estudos 

correlacionam a expressão dos miRNAs celulares com o desenvolvimento de 

HAM/TSP. Dessa forma, o foco nos miRNAs pode auxiliar na elucidação dos papeis 

destes pequenos RNAs nesta mielopatia. Entretanto, para melhor elucidação dos 

mecanismos moleculares desta infecção é necessário que os estudos apontem os 

alvos desses miRNAs. Desta forma, neste trabalho foram investigados potenciais 

alvos dos miRNAs escolhidos para os estudos funcionais, os miR-125b-1-1 e miR-

146a.  

Na análise in silico, considera-se a possibilidade de muitos alvos de cada 

miRNA, uma vez que um único miRNA pode ter como alvo vários RNAm. Dessa 

forma, a predição de gene alvo se torna laboriosa e complexa, exigindo ferramentas 
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de predição de alvo in silico. Assim, os algoritmos computacionais têm sido 

essenciais para identificar alvos candidatos. Cada um desses algoritmos emprega 

uma variedade de princípios e características para a predição e reconhecimento do 

alvo do miRNA, como por exemplos a utilização de padrões de pareamento de base, 

a análise termodinâmica do duplex miRNA-gene alvo, a conservação do sítio alvo 

entre espécies e a acessibilidade do sítio alvo. Durante este trabalho, foi utilizado o 

banco de dados online miRGen, que integra os algoritmos PicTar, miRanda, 

TargetScan, DIANA-microT. Cada um deles apresenta características de predição 

distintas resumidas a seguir: 

• PicTar (Lall et al., 2006): este algoritmo possui requerimentos rigorosos em 

relação à região semente e ainda considera a estabilidade global baseado na 

energia livre mínima. Uma vez que os sítios estão alinhados, os genes alvo são 

classificados baseados em um score que considera a conservação do sítio de 

ligação do miRNA.   

• miRanda (Betel et al., 2008; John et al., 2004): usa um rigoroso algoritmo de 

programação dinâmica para obter as sequências candidatas. Este algoritmo usa um 

score para classificar as predições que consistem matches, mismatches e oscilações 

G:U. O algoritmo miRanda (John et al., 2004) considerava características como 

complementaridade da região semente e energia livre do duplex.  

• TargetScan: este algoritmo requer uma complementaridade da região da 

semente de pelo menos seis nucleotídeos e considera tipos diferentes de sementes 

com uma certa hierarquia (6 mer offset 6mer 7mer-Al 7mer-m8 8mer) (Bartel, 

2009). Além disso, TargetScan classifica os sítios usando um score baseado na 

complementaridade da região semente, conservação e proximidade do sítio de AU.  

• DIANA (Maragkakis et al., 2009): este algoritmo mede a qualidade da 

interação baseada em suas características específicas. Cada gene é avaliado 

considerando sítios conservados e não conservados. Ademais, uma taxa de ruído 

sinal é obtido para cada interação para estimar o número de falsos positivos. 

Por usar vários algoritmos, a análise in silico foi realizada cuidadosamente a 

fim de selecionar os genes potencialmente alvos. Assim, foram selecionados os 

genes IFNG como potencial gene alvo do miR-125b-1-1  e os genes IRAK1 e TRAF6 

para o miR-146a. Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que o gene 

IFNG está mais expresso nos indivíduos infectados, principalmente no grupo de 
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sintomáticos, quando comparados com o grupo CT. A expressão deste gene 

corroborou com o resultado obtido para a quantificação do miR-125b-1-1, uma vez 

que a expressão do IFN-γ está aumentada em pacientes HAM/TSP e a do miRNA 

está diminuída. Dessa forma, pode-se sugerir que o miR-125b-1-1 esteja 

participando no desenvolvimento de HAM/TSP. 

O IFN-γ é uma citocina pertencente à família de interferons do tipo II e é 

primariamente secretada por células natural killers (NK), linfócitos T CD4+ helper  

tipo I (Th1) e linfócitos T citotóxicos (CTLs). O IFN-γ possui uma variedade de efeitos 

imunomodulatórios tanto na imunidade inata quanto na adquirida (Farrar and 

Schreiber, 1993).  

A quantificação do IFNG demonstrou que houve aumento da expressão nos 

indivíduos infectados pelos HTLV-1, em especial nos pacientes HAM/TSP, quando 

comparados com o grupo controle, corroborando com dois estudos anteriores. No 

estudo de Montanheiro e cols. (2009) realizado com PBMCs de indivíduos HTLV-1+ 

foi demonstrado que houve aumento na expressão deste gene. Já Hanon e cols. 

(2001) demonstraram que em PBMCs que expressavam Tax havia um aumento da 

citocina IFN-γ, tanto em indivíduos assintomáticos infectados pelo HTLV-1 quanto 

pacientes HAM/TSP. Uma possível explicação para este aumento seria a influência 

positiva, direta ou indireta, de Tax na produção de IFN-γ e proliferação de linfócitos T 

(Hanon et al., 2001). Algumas hipóteses sugerem que altas taxas de produção de 

IFN- γ por linfócitos infectados T infectados contribuem na inflamação crônica 

observada no sistema nervoso central de pacientes com HAM/TSP (Brown et al., 

1991; Umehara et al., 1994). 

A citocina IFN-γ participa do processo inflamatório de muitas doenças 

autoimunes. Observações em modelos de encefalomielite autoimune (EA) sugerem 

que a desmielinização do sistema nervoso central (SNC) autoimune seria uma 

doença direcionada por resposta Th1 e IFN-γ. A patologia da EA é caracterizada por 

infiltração do cérebro e cordão espinhal por células linfocíticas e mononucleares. Foi 

demonstrado que o infiltrado de linfócitos T tipicamente expressa IFN-γ 

corroborando com a idéia de a doença ser direcionada por resposta Th1. Vários 

autores demonstraram que a expressão de IFN-γ está correlacionado com 

desmielinização do SNC (Horwitz et al., 1997; Renno et al., 1998). No modelo de 

HTLV-1, foi demonstrado que ocorre um aumento de IFN-γ no fluido cérebro 



Discussão  |  77 

 

espinhal (CSF) de pacientes com HAM/TSP (Kuroda and Matsui, 1993), levantando 

a questão de que o IFN-γ possa estar propiciando o desenvolvimento da doença.  

Além disso, foi demonstrado neste trabalho que a expressão do gene IFNG nos 

linfócitos T CD4+ infectados pelo HTLV-1 está significantemente correlacionada com 

a CPV. Outros trabalhos demonstraram altas concentrações de IFN-γ no plasma e 

no fluido cerebroespinhal de indivíduos infectados pelo HTLV-1 (Goon et al., 2004; 

Nishiura et al., 1996; Umehara et al., 1993) e uma direta correlação dos níveis de 

IFN-γ com a CPV (Asquith and Bangham, 2000). 

Com relação aos genes alvo do miR-146a, o gene TRAF6 está aumentado em 

indivíduos infectados pelo HTLV-1 comparados com o grupo CT enquanto que não 

há diferença significativa entre os grupos estudados para o gene IRAK1. Ao 

contrário do esperado, o miR-146a também está mais expresso no indivíduos 

infectados pelo HTLV-1. Como predito pelos algoritmos utilizados na análise in silico 

de predição de alvo, acreditou-se que haveria uma relação inversa na expressão dos 

genes alvo, TRAF6 e IRAK1, e miR-146a. No entanto, não houve correlação 

negativa entre o miRNA e os genes alvo. 

Os genes alvo IRAK1 e TRAF6 participam da cascata de ativação de NF-κB, 

que é uma importante via de ativação durante a infecção pelo HTLV-1. A via de NF-

κB é ativada por vários vírus, incluindo vírus da imunodeficiência humana tipo I (HIV-

1), vírus da hepatite B (HBV), vírus da hepatite C (HCV), vírus influenza e o HTLV-1. 

Sugere-se que esta ativação possua várias funções que auxiliam a instalação viral, 

como promoção da replicação viral e prevenção da apoptose induzida pelo vírus. 

Além disso, esta via participa da resposta imune contra o patógeno (revisado por 

(Hiscott et al., 2001). 

O fator de transcrição NF-κB é mantido inativo na maioria das células pela 

interação com proteínas inibitórias da família IκBs. A ativação de NF-κB em resposta 

a distintos agentes, faz com que as IκBs sejam rapidamente fosforiladas pelo 

complexo de proteína quinase IκB (IKK). Após uma série de fosforilações, a IκB é 

degradada e libera NF-κB.  

A via de NF-κB pode ser ativada em resposta a ligação de um antígeno ao 

receptor Toll-like (TLR). Desse modo, esse receptor se dimeriza e recruta a molécula 

adaptadora, MyD88, que por sua vez recruta as quinases IRAK4 e IRAK1. IRAK4 

fosforila IRAK1 após dissociação de MyD88 e induz a ativação de TRAF6. Em 

seguida, TRAF6 ativa um complexo quinases e proteínas ligadas. Esse complexo 
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fosforila IKK que permite a liberação de NF-κB, resultando na indução de genes 

envolvidos nas respostas inflamatórias, como TNFα, IL-6, IL-1β e IL-12, além do 

aumento da expressão de moléculas co-estimulatórias nas células apresentadoras 

de antígenos (APCs). A ativação desta via por TLRs é capaz ainda de induzir a 

produção de interferons do tipo I, como IFN-α e IFN-β, importantes citocinas de ação 

antiviral. 

O fator de transcrição NF-κB também pode ser modulado pela expressão da 

proteína do HTLV-1 Tax. A proteína Tax pode ligar-se nas proteínas inibitórias IκBs 

e fazer com que haja degradação das mesmas. Como consequência, ocorre 

liberação e ativação do NFkB. 

A fim de comprovar que os genes TRAF6/IRAK1 e IFNG são genes alvo do 

miR-146a e miR-125b-1-1, respectivamente, foram realizados ensaios de validação 

utilizando plasmídeos contendo o gene luciferase, no qual pode-se avaliar a inibição 

de um dado gene clonado no mesmo vetor. A partir da análise in silico realizada 

para predição de alvo dos miR-125b-1-1e miR-146a, foram localizadas as regiões 

dos genes alvo IFNG, IRAK1 e TRAF6 e sintetizados oligonucleotídeos referentes ao 

sítios de ligação dos miRNAs na região 3’ UTR desses genes. Os oligonucleotídeos 

passaram por um passo de anelamento para compor uma dupla fita que foi clonada 

no vetor reporter do pMIR-REPORT.  

Os clones obtidos foram transfectados em células HEK-293T e tiveram a 

atividade de luciferase avaliada. Em seguida, as células com os clones positivos 

para atividade enzimática tiveram os vetores sequenciados. A análise dos 

eletroferogramas obtidos após o sequenciamento destes vetores demonstrou que as 

sequências não haviam sido clonadas corretamente, uma vez que não foi possível 

visualizar os oligonucleotídeos previamente clonados. Sugere-se que pode ter 

ocorrido algum mismatch no passo de anelamento dos oligonucleotídeos, uma vez 

que eles podem formar dímeros diferentes dos esperados se houver alguma 

interação entre os mesmos. 

Uma abordagem que poderia ter sido utilizada seria a aquisição de 

oligonucleotídos, referentes à região de ligação do miRNA, sintetizados como fita 

dupla, ao contrário do utilizado, fita simples. Dessa forma, se contorna o problema 

causado no passo de anelamento. 

Apesar deste impasse, os ensaios com os miRNAs miméticos foram realizados 

com base na literatura que embasa a validade dos genes alvo. Hou e cols (Hou et 
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al., 2009) demonstraram que os genes IRAK1 e TRAF6 são genes alvo do miR-146a  

e Rossi e cols (Rossi et al., 2011) demonstraram que o IFNG é regulado diretamente 

pelo miR-125b-1-1 por meio de ensaios de luciferase. 

Dessa forma, células da linhagem MT-2 foram utilizadas para o ensaio de 

superexpressão de miR-125b-1-1 e miR-146a. Após a transfecção, os genes dos 

miRNAs e dos genes alvo foram avaliados por meio de qPCR e Western Blotting. 

 Os resultados da qPCR demonstraram que ocorre uma desregulação do do 

gene IFNG após a superexpressão do miR-125b-1-1 e dos genes alvo IRAK1 e 

TRAF6 após a superexpressão do miR-146a. A expressão do miR-125b-1-1 e do 

seu alvo IFNG correlacionaram-se negativamente, de forma que demonstra que 

ocorre regulação do gene IFNG por este miRNA. Este resultado corrobora com os 

dados de expressão obtidos nos linfócitos T CD4+ em indivíduos infectados pelo 

HTLV-1. Ambos resultados demonstraram que o aumento dos níveis de miR-125b 

está correlacionado com a diminuição da expressão do gene IFNG. Dessa forma, 

sugere-se que o miR-125b esteja modulando a expressão de IFNG em células 

infectadas pelo HTLV-1, sendo necessária a confirmação do alvo por meio dos 

ensaios utilizando o vetor pMIR-REPORT. 

Poucos estudos correlacionam o papel de miR-125b-1-1 em infecções virais. 

Nuovo e cols. (2010) demonstraram que o miR-125b-1-1reduz a replicação do DNA 

do papilomavirus (HPV) em modelos in vitro. O miR-125b pertence a uma rede de 

interação de miRNAs anti-HIV que suprimem a replicação viral (29-30). Esses 

miRNAs se ligam em regiões 3’UTR de transcritos virais inibindo a replicação do 

HIV-1. Sugere-se que esses miRNAs anti-HIV, juntamente com o miR-125b, sejam 

responsáveis pela indução da latência viral em linfócitos T CD4+ naives (29). Ainda 

tem sido sugerido que a expressão diminuída do miR-125b em PBMCs de indivíduos 

infectados pelo HIV-1 pode levar ao aumento da viremia viral nestes indivíduos (31). 

Em contraste com os achados deste trabalho, Nicolete e cols. (2012) 

demonstraram que ocorre um aumento da expressão do miR-125b-1-1 após a 

infecção pelo HTLV-1. Entretanto, este achado foi realizado em células 

mononucleares de sangue periférico (PBMC) de indivíduos infectados, o que pode 

explicar tal discordância. Os PBMCs possuem vários tipos celulares, incluindo 

monócitos e linfócitos e seus fenótipos. Os monócitos não são infectadas pelo 

HTLV-1, o que poderia, parcialmente, mascarar a taxa de expressão deste miRNA. 

Mesmo entre os linfócitos T, a infecção não é homogênea, como relatado 
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anteriormente. Dessa forma, a abordagem relatada em nosso trabalho torna-se mais 

verossímil.  

Apesar de pouco estudado, observa-se que o miR-125b pode estar envolvido 

em mecanismos de controle de infecções virais. Apenas um trabalho correlaciona o 

miR-125b com o gene IFNG em linfócitos T CD4+ naives. Como relatado na 

literatura, o IFN-γ possui um papel importante no desenvolvimento de HAM/TSP, e 

dessa forma, torna-se importante a elucidação da interação entre esse miRNA e o 

IFNG, especialmente neste trabalho, no qual foi relatado um aumento do miR-125b 

em indivíduos assintomáticos e aumento de IFNG em pacientes HAM/TSP. Dessa 

forma, acredita-se que a regulação do IFNG pelo miR-125b possa auxiliar no 

controle do desenvolvimento dessa doença. 

A expressão do gene TRAF6 não foi correlacionado com o miR-146a 

exatamente como o esperado. Houve, de alguma forma, uma alteração da 

expressão desse gene, entretanto é necessário estudos extras para poder afirmar ou 

sugerir alguma informação a partir deste resultado. Por outro lado, o crescente 

aumento da concentração do pré-miR-146a desencadeou uma diminuição do gene 

IRAK1, demonstrando que o miR-146a regula a expressão deste gene. 

O resultado do Western Blotting confirmou os dados obtidos na qPCR para a 

interação do miR-146a e o gene IRAK1. A densitometria mostrou uma diminuição da 

proteína IRAK1 em resposta ao aumento da concetração de pré-miR-146a 

transfectado nas células MT-2. 

Outros estudos demonstraram que o miR-146a inibe a expressão de IRAK1 e 

TRAF6 (Bhaumik et al., 2008; Taganov et al., 2006), principais moléculas 

adaptadoras downstream das vias de sinalização de Toll-like e receptores IL-1 

(TIRs) (Jensen et al., 2000; Ye et al., 2002), diminui a atividade de  NF-κB (Bhaumik 

et al., 2008) e suprime a expressão de genes alvo de NF-κB, como IL-6, IL-8, IL-1β e 

TNF-α (Bhaumik et al., 2008; Pauley et al., 2008). Em linfócitos, miR-146a ainda 

pode inibir a expressão de INF-γ e óxido nitro sintase induzida por LPS (Dai et al., 

2008).  

O miR-146a possui ainda um papel importante em infecções virais. A infecção 

pelo vírus da estomatite vesicular (VSV) aumenta a expressão de miR-146a, que por 

sua vez promove a replicação viral e age como um regulador negativo da resposta 

antiviral por diminuir a expressão de TRAF6, IRAK1 e IRAK2 (Hou et al., 2009). 

Ainda, estudos em células infectadas pelo vírus Epstein-Barr (EBV) demonstraram 
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que a proteína de membrana latente 1 induzida por EBV induz a expressão de miR-

146a  (Cameron et al., 2008; Motsch et al., 2007), demonstraram que na infecção 

pelo HTLV-1, o miR-146a tem sua expressão alterada em linhagens celulares 

infectadas por este vírus e em células ATLL (Bellon et al., 2009).  

Tomita e cols. (2012) demonstraram que os genes TRAF6 e IRAK1 são alvos 

do miR-146a, e que este é altamente expresso em linhagens celulares e é 

diretamente induzido por Tax pela ativação da via de sinalização de NF-kB (Tomita 

et al., 2012). A indução da expressão do miR-146a por Tax explica parcialmente a 

elevada expressão do miRNA em indivíduos infectados pelo HTLV-1. Além disso, 

como os genes TRAF6 e IRAK1 são comprovadamente alvos do miR-146a algum 

outro mecanismo deve estar atuando para o elevado nível de TRAF6. 

Takahashi e cols. (2010) demonstraram em modelo de doença arterio-

coronariana (DAC) a mesma discrepância de expressão in vivo e in vitro observados 

nos nossos resultados. Eles observaram que os níveis de miR-146a e IRAK1/TRAF6 

eram correlacionados positivamente in vivo enquanto que in vitro, em ensaios de 

ganho e perda de função do miR-146a essa correlação era negativa. Eles sugeriram 

então que essa discrepância poderia contribuir para uma prolongada ativação de 

TLR e sua cascata de sinalização em pacientes com DAC. 

Da mesma forma que Takahashi e cols (Takahashi et al., 2010) nós 

observamos resultado discrepantes nos ensaios in vivo e in vitro. Não foi observada 

diferença dos níveis de IRAK1 entre os indivíduos infectados pelo HLTV-1 apesar de 

ocorrer aumento do miR-146a, entretanto foi demonstrado que ocorre regulação do 

gene alvo pelo miRNA no ensaio de superexpressão do miR-146a. Similarmente, 

não foi observada correlação negativa entre o miR-146a e o geneTRAF6 em 

indivíduos infectados pelo HTLV-1. Como relatado anteriormente, IRAK1 e TRAF6 

participam da cascata de ativação de NF-κB, uma importante via relacionada com a 

infecção pelo HTLV-1. A via do NF-κB é ativada pela proteína viral Tax e dessa 

forma, esse mecanismo pode estar contribuindo para a alteração tanto do miR-146a 

quanto de seus genes alvo IRAK1 e TRAF6. Dessa forma, a discrepância nesses 

resultados pode estar relacionada com a patogênese desta infecção viral, devido a 

excessiva ativação da via de NF-κB. No entanto, são necessário maiores esforços 

para elucidar o papel da interação do miRNA com os seus genes alvo no contexto 

desta cascata de ativação.  



Discussão  |  82 

 

A partir dos resultados apresentados foi demonstrado que ocorre uma 

desregulação dos miRNAs celulares durante a infecção pelo HTLV-1 em linfócitos T 

CD4+. Sugere-se que a expressão de miR-125b-1-1 esteja relacionada  com o 

desenvolvimento de HAM/TSP, uma vez que observou-se que a expressão do seu 

gene alvo, IFNG, está aumentado nesses pacientes. Acredita-se que a expressão de 

miR-146a esteja envolvida com os mecanismos de estabelecimento da infecção pelo 

HTLV-1. Asssim, este trabalho abre um vasto leque de oportunidades acerca dos 

mecanismos utilizados pelos miRNAs na modulação da infecção pelo HTLV-1 e 

estabelecimento de HAM/TSP. Entretanto são necessários maiores esforços para 

sugerir a relação entre os miR-125b-1-1 e miR-146a, a seus genes potencialmente 

alvos e a infecção pelo HTLV-1. Dessa forma, o entendimento dos mecanismos 

moleculares utilizados pelo HTLV-1 pode ser utilizado na elucidação da infecção e 

desenvolvimento das doenças associadas, bem como para uma possível 

intervenção terapêutica efetiva, na interrupção da atividade ou eliminação do agente 

viral. 
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VI. CONCLUSÃO 
 
Conclui-se após a realização deste trabalho que a infecção pelo HTLV-1 

modula a expressão de vários miRNAs em linfócitos T CD4+ de indivíduos 

infectados. Além disso, o miR-125b-1-1 modula a expressão do gene IFNG e o miR-

146a modula a expressão do gene IRAK1 e sua proteína. Estudos adicionais 

necessitam ser realizados a fim de pode concluir sobre a interação destes miRNAs e 

seus genes alvo nos mecanismos envolvidos na infecção pelo HTLV-1 
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ANEXO I – Termo de consentimento livre e esclarecido 
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