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RESUMO 
 

OTAGUIRI, K.K. Avaliação do efeito dos exossomos na infeção pelo vírus linfotrópico de 

células T humanas tipo 1 (HTLV-1). 2018. 90f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

O vírus linfotrópico de células T humanas do tipo 1 (HTLV-1) é o agente etiológico de duas 

principais manifestações clínicas, a mielopatia associada ao HTLV-1/paraparesia espástica 

tropical (HAM/TSP) e a leucemia/linfoma de células T do adulto (ATLL). O desenvolvimento 

de HAM/TSP, uma doença neuroinflamatória crônica é relacionada a uma complexa interação 

entre vírus e resposta imunológica do hospedeiro. A expressão do gene viral tax desempenha 

um papel importante na patogênese da HAM/TSP pela ativação de diversos genes celulares, 

incluindo genes das citocinas inflamatórias IFN-γ e TNF-α. Recentemente, os exossomos 

surgiram como um importante fator na comunicação célula-célula contribuindo em diversos 

processos celulares, inclusive na modulação do sistema imunológico. Considerando o 

potencial papel dos exossomos na imunomodulação e no processo inflamatório, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar se os exossomos produzidos por células infectadas pelo HTLV-1 

carreiam moléculas virais e se poderiam participar dos processos de imunomodulação e 

inflamação crônica observados na HAM/TSP. Os exossomos foram isolados de células 

infectadas pelo HTLV-1 da linhagem celular C8166, avaliados quanto à presença de RNAm 

viral tax e testados quanto à capacidade de ativar células mononucleares do sangue periférico 

(PBMC) à indução de resposta inflamatória. Neste trabalho, foi observado que, após a 

exposição de PBMC aos exossomos contendo RNAm viral tax, a expressão da citocina 

inflamatória IFN-γ foi aumentada em linfócitos T CD4+ e CD8+ quando comparado ao grupo 

não exposto aos exossomos. Foi observado um pequeno aumento de TNF-α no grupo exposto 

aos exossomos. Não houve diferença na expressão das citocinas IL-4, perforina e granzima B. 

Tomados em conjunto, estes resultados sugerem que exossomos contendo tax isolados de 

células infectadas pelo HTLV-1 induzem a produção de citocinas inflamatórias ativam a 

resposta imunológica de padrão Th1, e não Th2. Estes achados podem contribuir na 

elucidação do papel dos exossomos na infecção pelo HTLV-1 e nos estudos relacionados à 

patogênese da HAM/TSP e à resposta inflamatória envolvendo a apresentação clínica desta 

doença. 

 

Palavras-chave: Exossomos; HTLV-1; HAM/TSP; Tax; Interferon-gamma; IFN- γ; TNF-α. 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

OTAGUIRI, K.K. Evaluation of the exosomes effect in human T-cell lymphotropic virus 

type 1 (HTLV-1) infection. 2018. 90f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

 

Human T-cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) is the etiological agent of HTLV-1 

associated myelopathy/tropical paraparesis spastic (HAM/TSP) and adult T-cell 

leukemia/lymphoma (ATLL). The development of HAM/TSP, a chronic neuroinflammatory 

disease, is correlated to a complex host-virus dynamic immune response interaction. Tax 

expression plays an important role in HAM/TSP pathogenesis by activating various cellular 

genes, including the cytokines IFN-γ and TNF-α. Exosomes have emerged as an important 

factor of cell-to-cell communication contributing to diverse cellular processes, including 

immune modulation. Considering the potential role of exosomes in modulating the immune 

response and inflammation, the main objective of this study was to examine if HTLV-1-

infected cells produce exosomes can carry viral tax mRNA, and if they can can participate in 

the chronic inflammation observed in patients with HAM/TSP. Exosomes were isolated from 

HTLV-1-infected cell line culture, evaluated for the tax mRNA presence and tested for the 

ability to activate peripheral mononuclear cells (PBMC) in inducing an inflammatory immune 

response. We observed that the proinflammatory cytokine IFN-γ was upregulated in CD4 and 

CD8 T-cells after treatment of the PBMC with Tax carrying exosomes compared to the 

negative control. The expression of TNF-α was slightly upregulated. IL-4, Granzyme B and 

Perforin did not show alterations. Taken together, these results suggest that exosomes 

carrying Tax isolated from HTLV-1-infected cells might induce the production of 

proinflammatory cytokines and activate T helper (Th)1, and not Th2, immune response. This 

study may have important impact on the studies involving the pathogenesis of HAM-TSP and 

the inflammatory response involved in the clinical presentation of the disease. 

 

Keywords: Exosomes; HTLV-1; HAM/TSP; Tax; IFN- γ; TNF-α. 

 

 

  



 
 

 

 

RESUMEN 

 

OTAGUIRI, K.K. Evaluación del efecto de los exosomas em la infección por el vírus 

linfotrópico de células humano tipo 1 (HTLV-1). 2018. 90f. Tesis (Doctorado). Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2018. 

 

El virus linfotrópico de células T humano de tipo 1 (HTLV-1) es el agente etiológico de dos 

principales manifestaciones clínicas, la mielopatía asociada al HTLV-1 / paraparesia espástica 

tropical (HAM / TSP) y la leucemia / linfoma de células T del adulto (ATLL). El desarrollo 

de HAM / TSP, una enfermedad neuroinflamatoria crónica, se relaciona con una interacción 

compleja entre el virus y la respuesta inmune del huésped. La expresión del gen viral tax 

desempeña un papel importante en la patogénesis de HAM / TSP por la activación de diversos 

genes celulares, incluyendo genes de citocinas inflamatorias IFN-γ y TNF-α. Recientemente, 

los exosomas surgieron como un importante factor en la comunicación célula-célula 

contribuyendo en diversos procesos celulares, incluso en la modulación del sistema 

inmunológico. Considerando el papel potencial de los exosomas en la inmunomodulación y 

en el proceso inflamatorio, el objetivo de este trabajo fue evaluar si los exosomas producidos 

por células infectadas por el HTLV-1 cargan moléculas virales y se podrían participar de los 

procesos de inmunomodulación y inflamación crónica observados en HAM / TSP. Los 

exosomas fueron aislados de células infectadas por el HTLV-1 del linaje celular C8166, 

evaluados en cuanto a la presencia de RNAm viral tax y se comprobó en cuanto a la 

capacidad de activar células mononucleares de la sangre periférica (PBMC) para inducir una 

respuesta inflamatoria inmune. En este trabajo, se observó que, después de la exposición de 

PBMC a los exosomas que contenía RNAm viral tax, la expresión de la citocina inflamatoria 

IFN-γ se incrementó en linfocitos T CD4 + y CD8 + en comparación con el grupo no 

expuesto a los exosomas. Se observó un pequeño aumento de TNF-α en el grupo expuesto a 

los exosomas. No hubo diferencia en la expresión de las citocinas IL-4, perforina y granzima 

B. Tomados en conjunto, estos resultados sugieren que exosomas que llevan tax aislados de 

células infectadas por el HTLV-1 pueden inducir la producción de citocinas inflamatorias y 

activar la respuesta inmunológica de patrón Th1, y no Th2. Estos hallazgos pueden contribuir 

a dilucidar el papel de los exosomas en la infección por el HTLV-1 y en los estudios 

relacionados con la patogénesis de la HAM / TSP y la respuesta inflamatoria que involucra la 

presentación clínica de esta enfermedad. 

Palabras clave: Exosomas; HTLV-1; HAM / TSP; Tax; IFN- γ; TNF-α.  
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I. INTRODUÇÃO  

1. VÍRUS LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANAS (HTLV) 

 

O vírus linfotrópico de células T humanas ou, recentemente denominado Vírus da 

Leucemia de Células T Humanas (HTLV), foi o primeiro retrovírus descrito em humanos 

(Poiesz et al., 1980), inicialmente relacionado a casos de doenças linfoproliferativas (Poiesz et 

al., 1980) e, em seguida, a neuromielopatia crônica (Gessain, 1985). Atualmente, sabe-se que 

a infecção pelo HTLV-1 é fator causal de duas principais manifestações: A leucemia/linfoma 

de células T do adulto (ATLL) e mielopatia associada ao HTLV ou paraparesia espástica 

tropical (HAM/TSP).  

O HTLV-1 também é vírus causador de outras síndromas inflamatórias em diversos 

órgãos, como dermatite infecciosa, uveíte, síndrome sicca ( Mochizuki et al., 1996; 

LaGrenade et al., 1990; Nishioka et al., 1989). O HTLV-1 ainda é frequentemente associado a 

artropatias e infecções pulmonares, como bronquite e bronquiolite (revisado em Bangham, 

2017). Ademais, o HTLV-1, apesar de não causar imunossupressão, predispõe a infecções por 

certos patógenos, particularmente Mycobacterium tuberculosis, Strongyloides stercoralis, 

Staphylococcus aureus e Sarcoptes scabieri (revisado em Bangham, 2017). 

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 de células pilosas) e compartilha 65% de 

homologia na sequência de nucleotídeos com o HTLV-1 (Sodroski, 1992) dependendo da 

região analisada, 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 
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al., 2009; Feuer and Green, 2005; Dooneief et al., 1996; Hjelle et al., 1992) Atualmente, 

apenas quatro casos isolados do HTLV-3 foram relatados, obtidos de indivíduos 

camaronenses ( Zheng et al., 2010; Calattini et al., 2009). 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. Estima-se que 

o número de indivíduos infectados pelo HTLV-1 seja entre cinco e dez milhões (Gessain and 

Cassar, 2012). No entanto, acredita-se que este número seja subestimado uma vez que estudos 

epidemiológicos sistemáticos não tenham sido realizados na maioria das regiões endêmicas  

(Gessain and Cassar, 2012). Embora presente em todo o mundo, algumas regiões apresentam 

uma maior prevalência África Subsaariana, América do Sul e bacia do Caribe, norte do Irã, 

sul do Japão, Austrália central e Melanesia (revisado por Bangham, 2017). 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% (Sonoda et al., 

2011; Gotuzzo et al., 2000; Saxinger et al., 1984; Blattner et al., 1982). 
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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 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 & Cassar, 2012). Assim, estima-se que no Brasil, 

2,5 milhões de pessoas estejam infectadas pelo HTLV-1 (Carneiro-Proietti et al., 2002), no 

qual o estado de Salvador é o mais prevalente, com 1,35% de indivíduos infectados na coorte 

estudada (Galvao-Castro et al., 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 
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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. 

 

Figura 1. Representação esquemática da estrutura da partícula viral do HTLV-1. 

 

Na figura, as principais proteínas virais da partícula do HTLV-1 estão indicadas por 

linhas (modificado de Lairmore et al., 2012). 
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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 códons de iniciação internos 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, RNAse H, IN 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. As proteínas Env do HTLV-1 são altamente 

conservadas geneticamente entre os isolados, e a variabilidade na sequência de aminoácidos 

varia de 1 a 8% (Feuer and Green, 2005; Gessain et al., 1996). 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 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. 
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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. 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. A 

entrada do vírus na célula é facilitada pelos receptores celulares proteoglicanas de heparan 

sulfato (HSPG) e neurofilina-1 (NRP-1) e pelo transportador de glicose (GLUT-1). Dessa 

forma, ocorre predileção do HTLV-1 por linfócitos T CD4+, visto que estes receptores HSPG 

estão presentes em maior quantidade na superfície de linfócitos T helper (Jones et al., 2008) 

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, 
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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 (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 a ausência de níveis detectáveis do 

vírus, e não porque as partículas virais livres não são infecciosas (revisado por (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 derivados de uma mesma 

célula infectada. Outros estudos demonstraram que clones específicos podem persistir durante 

anos em um dado indivíduo ( Etoh et al., 1997; Cavrois et al., 1996). 
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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). 

 

5. 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). 
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5.1. 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.  

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). 

 

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

(HAM/TSP) 

 

A HAM/TSP é uma doença neuroinflamatória caracterizada por uma mielopatia 

progressiva crônica com infiltrado de células mononucleares no sistema nervoso central, 

sobretudo nas áreas de desmielinização e distrofia axonal (Cooper et al., 2009). O processo de 

inflamação crônica é caracterizada por proliferação espontânea de linfócitos T in vitro n 
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(Lunardi-Iskandar et al., 1993) e elevada produção de interferon (IFN)-γ e fator de necrose 

tumoral (TNF)-α ex vivo por células mononucleares do sangue periférico (Brito-Melo et al., 

2001). 

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 BHE, se encontrariam no sistema nervoso 

central e as células da glia seriam degradadas pelas citocinas pró-inflamatórias liberadas pelos 

CTLs contra 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; 
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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). 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., 2012 ; Talledo et al.). Entretanto não há um 

marcador biológico que caracterize o estabelecimento da doença em alguns indivíduos.   

 

6. VESÍCULAS EXTRACELULARES – EXOSSOMOS 

 

 A comunicação intercelular é uma característica importante nos organismos 

multicelulares e o mecanismo dessa comunicação é realizado pela transferência de 

informações que pode ser: i) vertical, ou seja, de geração em geração; ii) ou horizontal, por 

meio de fatores solúveis ou interação direta, ou ainda pela liberação de vesículas 

extracelulares que podem atuar em células circunvizinhas ou mesmo distantes. 

 As vesículas extracelulares (VE) têm recebido uma atenção especial por serem 

consideradas mediadores da comunicação célula-célula. Sua composição está intimamente 
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relacionada com a sua célula de origem, tanto seu estado funcional quanto seu estado de 

diferenciação, contendo receptores de superfície, proteínas de membrana e solúveis, ácidos 

ribonucleicos (RNA mensageiro, transportador e ribossômico, microRNA, pequenos RNA 

nucleolares, RNA não codificantes longos, entre outros) (revisado por Konoshenko et al., 

2018). São envoltas por uma bicamada lipídica e variam de 20 a 5.000 nm de diâmetro. As 

VE têm sido isoladas de vários fluidos corporais e podem exercer papel chave na regulação de 

processos fisiológicos e patológicos. As VE podem ser classificadas de acordo com sua 

biogênese em três principais classes: microvesículas, corpos apoptóticos e exossomos (Lee et 

al., 2012). 

 As microvesículas são formadas pelo brotamento direto da membrana plasmática e 

variam entre 50 e 1.000 nm de diâmetro (revisado por Konoshenko et al., 2018). Os corpos 

apoptóticos variam de 500 a 2.000 nm de diâmetro e são liberados da célula durante os 

estágios tardios da morte celular programada (Stolzing & Grune, 2004). Dentre as VE, os 

exossomos são as melhores caracterizadas e nos últimos anos tem recebido atenção especial 

por seu papel em diversas funções celulares e estados de doença. Além disso, trabalhos 

caracterizam os exossomos como potenciais biomarcadores para diversas doenças, 

apresentando um interesse para diagnósticos não invasivos ou minimamente invasivos, 

utilidade em prognósticos e como agentes terapêuticos em vários processos patológicos.  

 Os exossomos são uma população de vesículas homogêneas, variando de 40 a 150 

nm de diâmetro e de 1,13 a 1,19 g/mL de densidade em sucrose. São formados por 

invaginação em compartimentos internos, chamados de corpos multivesiculares (CMV) ou 

endossomos tardios que se fundem, então, com a membrana plasmática liberando seu 

conteúdo, os exossomos (Record et al., 2011; Mayers & Audhya, 2012; Mathivan et al., 

2012). De acordo com a literatura, estas VE contem apresentam proteínas específicas em sua 

composição, como proteínas da família das tetraspaninas (CD63, CD9, CD81 e CD82), 
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flotilina, TSG101, Alix e proteínas de choque térmico (HSP60, HSP70, HSPA5, CCT e 

HSP90) (revisado por Konoshenko et al., 2018). 

 

Figura 2. Via de biogênese de microvesículas e exossomos. 

 

As microvesículas são formadas são formadas por brotamento direto da membrana 

plasmática. Os exossomos são formados por invaginação de endossomos primários, chamados 

de corpos multivesiculares (CMV) ou endossomos tardios que fundem-se, então, com a 

membrana plasmática liberando seu conteúdo, os exossomos (modificado de Raposo e 

Stovoorgel, 2013).  

 

 Os exossomos são naturalmente por diversos tipos celulares de todos os tecidos e 

órgãos, tanto em estado fisiológico quanto patológico, incluindo células-tronco, células 

neuronais, células tumorais entre outros tipos, e refletem o conteúdo da célula de origem 

(Simpson et al., 2008). Além disso, os exossomos podem ser encontrados naturalmente na 

maioria dos fluidos biológicos, como sangue, urina, leite materno, fluido cérebro espinhal e 
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líquido ascítico (revisado por Konoshenko et al., 2018). Os exossomos secretados podem 

interagir com outras células de várias formas, direta, resultando na fusão ou endocitose da VE, 

ou indiretamente, pela ligação com um receptor celular (Janowska-Wieczorek et al., 2001; 

Gasser & Schifferli, 2004). Um grande avanço no campo de pesquisa dos exossomos foi a 

descoberta de que estas VE podem transportar proteínas, lipídios e RNA bioativos que podem 

alterar o fenótipo e a função das células receptoras, indicando um papel importante em vários 

processos biológicos (Bang & Thum, 2012). 

 Essas pequenas VE participam na plasticidade neuronal, facilitando a formação de 

circuitos neuronais (Fauré et al., 2006; Lachenal et al., 2011) e no recrutamento de fatores que 

promovem a coagulação sanguínea (Wolf, 1967). Além disso, os exossomos participam em 

processos patológicos como progressão tumoral e metástase (Skog et al., 2008; Yang et al., 

2011), disseminação viral (Fackler e Peterlin, 2000; Mack et al., 2000) e doenças 

neurodegenerativas (Rajendran et al., 2006; Vingtdeux et al., 2007; Sharples et al., 2008; 

Saman et al., 2012). 

 Além disso, as VE estão sendo estudadas como facilitadores da resposta imunológica 

(Thery et al., 2009) e seu papel com apresentação de antígeno tem sido bem documentado 

(Thery et al., 2002). Estas vesículas podem mediar a ativação ou supressão da resposta 

imunológica e direcionar a quadros de inflamação, autoimunidade e patologias de doenças 

infecciosas. Os exossomos, por exemplo, carreiam importantes moléculas do sistema 

imunológico, como complexo de histocompatibilidade maior classe II, moléculas de adesão 

intercelular 1, entre outras, atuando em vários processos imunológicos, como ativação de 

linfócitos T (Sprent, 2005; Skokos, 2001), indução de tolerância (Karlsson, 2001) e maturação 

das células dendríticas (Skokos et al., 2003), que participam nos processos de resposta 

imunológica. Ainda, os exossomos participam no processo de apoptose e proliferação celular 

de células do sistema imunológico (Janowska-Vieczorek et al., 2005) Além disso, os 
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exossomos podem transferir antígenos para células apresentadoras de antígenos 

desencadeando uma resposta imunológica específica para o agente, tanto tumoral quanto 

infeccioso, podendo ter um papel importante em aplicações terapêuticas. No caso de infecções 

virais, os exossomos também podem transmitir ácidos nucléicos, incluindo 

RNA/microRNA/proteínas virais, caso a célula de origem esteja infectada, a múltiplos sítios 

anatômicos (Subra et al., 2010), direcionando a resposta imunológica a estes sítios. 

 

7. OS EXOSSOMOS E AS INFECÇÕES VIRAIS 

 

 O campo de pesquisa envolvendo os exossomos e as infecção virais é bem explorado 

e diversos estudos tem sido realizados para caracterização destas vesículas quanto ao 

conteúdo e a participação destas nos processos de patogênese da infecção viral e na resposta 

imunológica do hospedeiro. Diversos autores já demonstraram que após uma infecção ou 

outras condições de ativação celular, as células secretam vesículas altamente específicas e 

condizentes com a patologia relacionada (revisado por Konoshenko et al., 2018). 

 Uma vez que a produção de exossomos pela célula é dependente de seu estado 

funcional, é coerente a suposição de que os vírus modifiquem a via de secreção dos 

exossomos e que ocorra também alteração do conteúdo destes. Nas infecções virais, os 

exossomos podem contribuir em dois principais processos: comunicação intercelular 

participando da patogênese da infecção e modulação da resposta imunológica do hospedeiro. 

De fato, os estudos têm demonstrado que células infectadas por vírus de várias famílias, como 

vírus Epstein-Barr - EBV (Pegtel et al., 2010), o herpesvírus humano 8 (HHV-8 ou vírus do 

sarcoma Kaposi) (Meckes et al., 2013) e HIV (Ali et al., 2010; Campbel et al., 2012) alteram 

a composição de RNA, proteínas e lipídios dos exossomos. Esta alteração confere novas 

funcionalidades aos exossomos, como imunomodulação, aumento da infectividade e indução 
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da doença associada. Vários estudos têm demonstrado que a imunomodulação é o primeiro 

processo celular afetado pelas mudanças induzidas por vírus nos exossomos (revisado por 

Flemming et al., 2014).  

 A maior parte dos estudos de imunomodulação são focados na alteração dos 

exossomos que é benéfica para o vírus, entretanto, essas mudanças podem também favorecer 

o sistema imunológico do hospedeiro na defesa contra a infecção viral. Um exemplo disso é o 

aumento da produção de interferon alfa (IFN-α) pelas células dendríticas plasmocitóides por 

meio da interação com exossomos provenientes de uma linhagem celular de hepatocarcinoma 

infectada pelo vírus da hepatite C - HCV (Dreux et al., 2012). Este resultado demonstra uma 

estratégia de defesa do organismo, ativando a resposta imunológica inata do hospedeiro. 

 Além disso, um estudo demonstrou que os vírus podem utilizar a via de secreção dos 

exossomos para disseminar a infecção e evadir do sistema imunológico do hospedeiro. 

Estudos demonstraram que os exossomos isolados de uma linhagem celular de hepatoma 

infectada pelo HCV contém o genoma completo do vírus e são capazes de transmitir a 

infecção para células da mesma linhagem não infectada, independente da participação de 

células infectadas (Longatti et al., 2015; Ramakrishnaiah et al., 2013). Ainda, este tipo de 

transmissão viral é parcialmente resistente à neutralização por anticorpos garantindo um 

eficiente mecanismo de evasão do sistema imunológico (Ramakrishnaiah et al., 2013).  

 Um estudo realizado em linfócitos B infectados por HHV-8 e/ou EBV identificou 

mais de 340 proteínas que são incorporadas aos exossomos especificamente quando ocorre 

infecção por estes vírus (Meckes et al., 2013). Além disso, estudos relataram um mecanismo 

de imunossupressão produzido pelo EBV mediado por EV. Exossomos produzidos durante a 

infecção pelo EBV, contendo LMP-1 e galectina 9, reduzem a proliferação e aumentam a 

apoptose de linfócitos T CD4+. (Keryer-Bibens et al., 2006; Klibi et al., 2009).  
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 Na infecção pelo HIV-1, os exossomos provenientes de células infectadas são 

capazes de transportar proteínas regulatórias virais, como a proteína Nef (Campbel et al., 

2012) e o RNA do elemento de resposta transativadora (TAR) (Narayanan et al., 2013; 

Sampey et al., 2016). A captação deste exossomos contendo TAR pode inibir a apoptose e 

sugere-se que este processo tenha um papel na manutenção da infecção pelo HIV (revisado 

por Anderson et al., 2018). Ainda, exossomos contendo TAR estimulam a produção de 

citocinas próinflamatórias pelas células por meio da ativação da via de NFkB (Sampey et al., 

2016). Por outro lado, a incorporação de exossomos contendo Nef levam a um aumento na 

susceptibilidade celular à infecção pelo HIV (revisado por Anderson et al., 2018). Além disso, 

foi demonstrado que Nef exossomal aumenta a apoptose de linfócitos T CD4+ in vitro, o que 

pode contribuir com a depleção destas células na patogênese da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) (Lenassi et al., 2010).  

Na infecção pelo HTLV-1 foi demonstrado que os exossomos secretados por de 

células infectadas por este vírus contém moléculas virais como proteína e RNA mensageiro 

(RNAm). Tanto as linhagens celulares quanto as células primárias de pacientes HAM/TSP 

produzem exossomos contendo proteína e RNAm de tax e/ou hbz (revisado por Anderson et 

al., 2018). Além disso, exossomos isolados de fluido cérebro-espinhal de pacientes HAM/TS 

também apresentavam Tax em seu conteúdo (revisado por Anderson et al., 2018). Evidências 

demonstram que estes exossomos contendo antígenos virais do HTLV-1 podem estar 

associados a citotoxicidade. Por um lado, os exossomos contendo Tax aumentam a lise celular 

por linfócitos T citotóxicos de células expostas a estes e, por outro lado, estes exososmos 

aumentam a sobrevivência de linhagem celular de linfócito T citotóxico dependente de IL-2 

(revisado por Anderson et al., 2018). 

 No geral, os estudos envolvendo os exossomos e as infecções virais estão bem 

avançadas, focando principalmente no conteúdo vesicular associado à patogênese da infecção. 
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Os estudos relacionados à infecção pelo HTLV-1 estão apenas no início e poucos são os 

dados disponíveis referentes a este assunto. Dessa forma, tornam-se necessários esforços para 

que esse mecanismo, que se tem mostrado importante na patogênese de outras infecções 

virais, seja investigado na infecção por este retrovírus. 
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II. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GERAL 

Isolar, caracterizar e avaliar in vitro o potencial imunomodulatório dos exossomos 

derivados de células infectadas pelo HTLV-1. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Isolar os exossomos de células infectadas pelo HTLV-1; 

- Caracterizar os exossomos quanto à morfologia, tamanho e marcadores 

específicos; 

- Detectar moléculas virais nos exossomos; 

- Avaliar o potencial de transferência do conteúdo exossomal para células 

receptoras; 

- Avaliar o efeito imunomodulatório dos exossomos sobre linfócitos T. 
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III. METODOLOGIA 

Figura 3. Desenho esquemático da estratégia do estudo. 

 

 

1. LINHAGEM CELULAR 

A linhagem celular C8166 (ECACC 88051601) é uma linhagem produzida por meio 

da fusão de células primárias de sangue de cordão umbilical com células de uma linhagem 

celular produtora de HTLV-1 obtidas de paciente ATLL. A linhagem obtida de C8166 contém 

um genoma defectivo do HTLV-1, que expressa o gene tax (p40) e não expressa os genes de 

proteínas estruturais, transcriptase reversa e, consequentemente, não produz partículas virais. 

Esta linhagem celular foi empregada para produzir as vesículas extracelulares 

utilizados neste estudo. 
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As células foram mantidas em meio RPMI 1640 (Sigma-Aldrich) completo 

suplementado com 10% de soro bovino fetal depletado de exossomos (Exofree-SBF) em 

estufa com atmosfera a 5% de CO2 e temperatura a 37 °C.  

O Exofree-SBF foi produzido a partir de soro bovino fetal (Hyclone) pela 

centrifugação a 100.000 × g por 16 horas a 4 °C e, ao final, o sobrenadante obtido foi 

considerado Exofree-SBF. 

 

2. CASUÍSTICA 

Foram utilizadas células mononucleares de sangue periférico (PBMC) de indivíduos 

saudáveis nos ensaios de potencial imunoestimulatório dos exossomos. 

Para tanto, foram selecionados voluntários saudáveis, com idade variando entre 25 e 

30 anos de idade, divididos em dois homens e duas mulheres, apresentando testes negativos 

para doenças infecciosas (HIV, HCV, HBV, HTLV, Sífilis e Chagas) e não apresentando 

sintomatologia de doenças inflamatórias. A coleta foi realizada no Hemocentro de Ribeirão 

Preto do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo (HCFMRP/USP). 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

HCFMRP/USP, sob número de processo 3437/2015 (Anexo I). Todos os indivíduos foram 

informados quanto ao procedimento de coleta e as amostras foram utilizadas somente 

mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo II). 

 

3. ISOLAMENTO DE EXOSSOMOS 

As vesículas extracelulares foram isoladas a partir de 180 mL de sobrenadante da 

cultura da linhagem celular C8166 por centrifugação diferencial seguida de 
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ultracentrifugação. Inicialmente, o sobrenadante foi submetido a uma centrifugação de 300 × 

g por 10 minutos para remoção de células vivas, seguida por outra centrifugação a 2.000 × g 

por 10 minutos para remoção de células mortas. Em seguida, o sobrenadante obtido foi 

submetido a uma centrifugação a 10.000 × g por 30 minutos para remoção de fragmentos 

celulares e, então, filtrado por uma membrana de poro de 0,22 µm. O sobrenadante coletado 

foi centrifugado a 100.000 × g por 70 minutos a fim de se obter o pellet de exossomos. Os 

exossomos sedimentados foram lavados e ressuspensos em 1X PBS. Este passo foi seguido 

por uma nova centrifugação a 100.000 × g por 70 minutos e, ao final, o pellet de VE foi 

ressuspendido em volume apropriado de PBS 1X e estocado a 4 °C (para utilização até 24 

horas) para procedimentos posteriores. 

Todos os passos de centrifugação foram realizados a 4 °C e as rotações de 

ultracentrifugação foram realizadas em rotor swing bucket – SW28 – no equipamento 

Beckman Optima XL-100K Ultracentrifuge (Beckman). 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DOS EXOSSOMOS 

4.1. Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

Os pellets de exossomos recém-isolados foram fixados em tampão fosfato contendo 

2% de glutaraldeído e 4% paraformaldeído a 4 °C por 2 horas. As amostras foram 

centrifugadas a 16.500 × g por 30 minutos e o pellet obtido foi ressuspendido em PBS 1X e 

adicionado aos Formvar/carbon-coated electron microscopy grids e visualizado por contraste 

negativo. 

As amostras foram observadas no microscópio eletrônico de transmissão JEM-100CX 

II (Jeol) equipado com a câmera digital Hamamatsu ORCA-HR a uma magnitude de 

200.000x. As imagens foram analisadas com auxílio do software ImageJ (NIH). 
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4.2. 

Foi utilizada a técnica de espalhamento dinâmico da luz para a análise do diâmetro 

médio e distribuição de tamanho das partículas. Os exossomos isolados diluídos 1:1000 em 

água Mili-Q (v/v) foram submetidos às análises no equipamento Zetasizer Nano ZS (Malvern 

Instruments). AS amostras foram colocadas em cubetas de poliestireno de 1 cm de caminho 

óptico e as medições foram realizadas a 25°C. O equipamento possui um laser de HeNe de 4 

mW operando num comprimento de onda de 633 nm e realiza as medições não invasivas por 

retroespalhamento de luz sob um ângulo de detecção de 173°. As análises foram realizadas 

em triplicata. 

A distribuição de tamanho das partículas foi avaliada por determinação do índice de 

polidispersão (PdI), que é uma medida adimensional da amplitude de distribuição das 

partículas e varia de 0 a 1. Quanto mais próximo esse valor de zero, mais homogêneo é o 

tamanho das partículas. 

 

4.3. Análise de rastreamento de nanopartículas (do inglês Nanoparticle 

Tracking Analysis – NTA) 

Os exossomos foram avaliados quanto à concentração e ao tamanho médio pela 

técnica de NTA utilizando o equipamento Nanosight NS300 (Malvern) com um comprimento 

de onda de 405 nm e analisadas com o auxílio do software NanoSight NTA Software v3.1. As 

amostras foram injetadas na câmara de amostra com seringas estéreis até o líquido atingir a 

ponta do bocal. Todas as medições foram executadas a 25 °C e os exossomos foram diluídos a 

1:4000 (v/v) em PBS 1X. Foram adquiridos cinco vídeos de 30 segundos por amostra,  ao 

nível 10 da câmera e limite de detecção de 3. O blur (projetado para eliminar o ruído), a faixa 

de comprimento mínimo e o tamanho mínino de partículas esperado foram definidos 

automaticamente pelo software. 
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As barras de erro exibidas nos gráficos foram obtidas pelo desvio padrão (SD) das 

diferentes medidas de cada amostra. O tamanho médio e os valores de SD obtidos pelo 

software correspondem à valores aritméticos calculados pelos tamanhos de todas as partículas 

analisadas pelo software. 

 

4.4.Análise de marcadores proteicos específicos de exossomos 

4.4.1. Extração de proteínas 

As proteínas exossomais foram extraídas utilizando-se o tampão de extração de 

proteínas RIPA (Cell Signaling) adicionado de inibidores de proteases e fosfatases (Roche) a 

uma concentração de 3:1. A adição do tampão juntamente com os inibidores permite a lise da 

membrana do exossomo e solubilização proteica, evitando a degradação das mesmas e 

mantendo sua atividade biológica. Ao pellet de exossomos foram adicionados 75 µL da 

solução de tampão RIPA adicionado de inibidores e os mesmos foram congelados a -80°C 

overnight. 

Priori ao uso, a mistura foi descongelada e sonicada três vezes durante 5 minutos 

intercalados com 5 minutos de gelo. As amostras foram centrifugadas a 18.000 x g durante 30 

minutos. O sobrenadante contendo as proteínas foi coletado e quantificado. 

 

4.4.2. Quantificação de proteínas 

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

Protein Assay Kit® (Thermo Scientific), conforme especificações do fabricante. Para a 

construção da curva-padrão realizou-se diluição seriada a partir 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; 0,5 mg/mL; 0,25 mg/mL; 0,125 mg/mL; 0,625 mg/mL.  
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As amostras foram pipetas em diluições que variavam de 1:1 a 1:100, dependendo do 

pellet obtido após a ultracentrifugação, totalizando 15 uL por poço. A água que fora utilizada 

nas diluições foi utilizada como branco. Em seguida, foram adicionados 200 µL da mistura de 

reagentes A e B (do kit) em cada poço. A placa foi incubada a 37°C por 30 minutos e seguida 

pela leitura a 562 nm em leitor de microplacas, utilizando o software SoftMax (Molecular 

Devices).  

 

4.4.3. Western Blotting 

Um total de 30 µg proteínas foram solubilizadas em Tampão Buffer NuPAGE® LDS 

(Life Technologies) e aplicadas em gel de poliacrilamida SDS Tris-Glicina 8%. Foi realizada 

uma corrida a 100 V nos primeiros 30 minutos e 20 mA até o final da eletroforese.  

A transferência das proteínas do gel de poliacrilamida para a membrana de PVDF 

Hybond-P® (GE Healthcare) ativada em equipamento de transferência semi-seco (Bio-Rad 

Laboratories) por 30 minutos a 25 V. Em seguida, foi realizado o bloqueio da membrana com 

leite em pó desnatado 5% em TBS-T (20 mM Tris pH 7.5; 150 mM NaCl; 0.1% [v/v] Tween 

20), durante uma hora em agitação constante. 

Ao final do bloqueio, a membrana foi sucessivamente lavada com TBS-T e foi 

realizada a incubação da mesma, overnight a 4 °C, com anticorpos primários diluídos 1:400 

em 1% BSA/TBS-T: rabbit anti-CD63 (SC-15363), goat anti-Alix (SC-42267) and goat anti-

citocromo C (SC-8385). No dia seguinte, a membrana foi lavada sucessivamente com TBS-T, 

para retirada de ligações inespecíficas, e incubada com anticorpos secundários conjugados 

com peroxidase (HRP) apropriados diluídos 1:3000 em 1% BSA/TBS-T por duas horas a 

temperatura ambiente. 

Para visualização da ligação dos anticorpos às proteínas específicas, foi utilizado kit 

Clarity™ ECL Western Blotting Substrate (Bio-Rad Laboratories), conforme instruções do 
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fabricante. A visualização do sinal de quimiofluorescência foi realizada no fotodocumentador 

BioRad ChemiDocTM MP Imaging System (Bio-Rad Laboratories). 

 

5.  ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS EXOSSOMOS 

5.1. Detecção de RNA viral 

5.1.1.  Extração de RNA exossomal 

Para extração de RNA nas vesículas, foi utilizado o kit QIAamp Viral RNA (Qiagen), 

seguindo-se as instruções do fabricante. Foram utilizados 140 µL do pellet de exossomos 

obtido após a ultracentrifugação ressuspendido em PBS 1X. Ao final, o RNA foi eluído em 30 

µL de água nuclease-free e armazenado a -80 °C. O RNA obtido foi quantificado por leitura 

em espectofotômetro NanoDrop (ThermoFischer). 

 

5.1.2. Transcrição de RNA em cDNA 

Um total de 500 ng a 1 µg de RNA total foi transcrito em cDNA utilizando o kit High 

Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Life Biosciences), utilizando primers específicos 

em cada reação (Tabela 1). A reação foi realizada de acordo com as instruções do fabricante e 

incubada a 25 °C por 10 minutos seguido de 37 °C por 2 horas. 

 

Tabela 1. Sequência de primers utilizados para reações de transcrição reversa. 

Gene Sequência (5’-3’) 

Tax GAGAAACTTACCCATGGTGTTGG 

ACTB CCAGGGCAGTGATCTCCTTCT 
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5.1.3. Detecção do gene tax por PCR em tempo real 

A detecção dos genes foi realizada por PCR em tempo real utilizando os kits Taqman® 

Universal PCR Master Mix (Life Biosciences) de acordo com as instruções do fabricante. A 

mistura de reação foi constituída por: 5 µl de reagente TaqMan® Universal PCR Master Mix 

(2X); 0,5 µl de de cada primer e sonda (20X); 0,5 µl de água reagente estéril Tipo I e cDNA 

obtido no item anterior, diluído 1:10 (v/v). Foi utilizado o gene ACTB como controle positivo 

da reação. 

A reação foi submetida aos ciclos de amplificação: 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. Foram utilizados primers específicos para o gene tax, listados na Tabela 2. Para 

amplificação da actina, foi utilizado a sonda Human ACTB (Beta Actin) Endogenous Control 

(Applied Biosystems). 

 

Tabela 2. Sequência de primers e sonda utilizados para reações de PCR em tempo real. 

Gene Primer Sequência (5’-3’) 

Tax F ATCCCGTGGAGACTCCTCAA 

 R GAGAAACTTACCCATGGTGTTGG 

 Sonda FAM-AGCTGCATGCCCAAGA-MGB 

 

 

6. ENSAIO DO IMUNOESTIMULAÇÃO 

6.1. Isolamento de células mononucleares de sangue periférico (PBMC) 

As células mononucleares de sangue periférico (PBMC) de indivíduos saudáveis 

incluídos no estudo foram isoladas a partir de 40 mL de sangue total coletados em tubos 
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contendo heparina sódica, utilizando-se o método de gradiente de densidade Ficoll-Paque™ 

PLUS GE (GE Healthcare). As amostras foram centrifugadas a 200 x g durante 10 minutos e 

o plasma foi removido. Após a remoção do plasma, as amostras foram diluídas 1:1 (v/v) em 

PBS 1X pH 7,5 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, transferido para um novo tubo e lavado duas vezes com 30 mL de PBS 1X gelado 

por centrifugação 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 utilizando corante Turk. 

 

6.2. Ensaio de imunoestimulação das PBMC por exossomos 

Um total de 1 x 106 PBMC foram cultivadas em placas de seis poços e volume final de 

1,5 mL de meio RPMI 1640 (Sigma-Aldrich) suplementado com soro bovino fetal depletado 

de exossomos (ver item 1) e expostas aos exossomos isolados da linhagem celular C8166 

durante 72 horas. A preparação de exossomos foi normalizada pela quantidade de proteína 

total e foi adicionada em cada poço a uma concentração final de 50 µg/mL.  

As células foram tratadas com 10 µg/mL Brefeldina A (BFA, Sigma-Aldrich) para 

inibir o transporte intracelular e permitir o acúmulo das citocinas no interior da célula e, dessa 

forma, possibilitar a quantificação destas por meio da técnica de citometria de fluxo. Além 

disso, foi utilizada a combinação de 50 ng/mL de phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA, 

Sigma-Aldrich) and 1 µg/mL ionomicina (ION, Fluka) a fim de estimular a produção de 

citocinas e, assim, ser utilizado como controle positivo. Os dois tratamentos, tanto com BFA e 

PMA/ION foram realizados seis horas antes da marcação das citocinas para o procedimento 
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de citometria de fluxo. As PBMC que não foram estimuladas ou que foram tratadas somente 

com BFA foram utilizadas como controle negativo. 

 

7. AVALIAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO RNA VIRAL TAX 

Findado o período de cultura das PBMC em contato com os exossomos, as células 

foram lavadas com PBS 1X e o RNA das mesmas foi extraído a fim de verificar a 

transferência do conteúdo viral (gene tax) dos exossomos para as células PBMC. 

O RNA celular foi extraído pela metodologia do Trizol® (Life Technologies). Às 

células isoladas, foi adicionado 1 mL de Trizol® reagente e 100 µg de glicogênio (USB). A 

mistura foi homogeneizada e foi incubada durante 5 minutos a temperatura ambiente para 

dissociação nucleoproteica. Em seguida, foram adicionados 200 µL de clorofórmio (Merck) 

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) 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 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.  
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A partir desse RNA total, foi sintetizado o cDNA de acordo com o item 5.1.2 e o gene 

tax foi detectado de acordo com o item 5.1.3. 

 

8. QUANTIFICAÇÃO DE CITOCINAS NAS PBMC 

A quantificação de citocinas nas PBMC foi realizada pela técnica de citometria de 

fluxo, utilizando o citômetro FACSCalibur (Becton & Dickinson). 

Após o período de estimulação, as células PBMC tratadas e não tratadas foram lavadas 

com PBS 1X e distribuídas em tubos de poliestireno específicos para a técnica. Adicionou-se 

5 µL de anticorpo de marcação de superfície celular conjugados com fluorocromos: anti-CD3 

(FITC), anti-CD3 (PE), anti-CD4 (PerCP), anti-CD8 (APC) e anti-CD69 (PE). Foi incluído 

também um tubo com isotipos controles. As amostras foram incubadas a temperatura 

ambiente e protegidas da luz por 15 minutos. Ao final da incubação, as amostras foram 

lavadas com 200 µL de PBS 1X para retirada das ligações inespecíficas por centrifugação a 

300 x g por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado e às células foi adicionado 1 mL de BD 

FACS™ Lysing Solution (BD Biosciences) para fixação das amostras. As amostras foram 

então incubadas durante 10 minutos a temperatura ambiente e protegidas da luz. As células 

foram novamente lavadas e adicionou-se 300 µL de BD FACS™ Permeabilizing Solution (BD 

Biosciences) para permeabilização da membrana celular. As células novamente foram 

incubadas nas mesmas condições e, em seguida, adicionou-se os anticorpos conjugados com 

fluorocromos de marcação intracelular: anti-IFN-γ (FITC), anti-TNF-α (PE), anti-IL-4 (PE), 

anti-Granzima B (FITC) and anti-Perforina (PE). As células foram lavadas com PBS 1X e foi 

realizada a leitura em citômetro de fluxo. Foram coletados 10.000 eventos por amostra e 

análise foi realizada pelo software BD CellQuest Pro (BD Biosciences) normalizando-se a 

fluorescência pelos isotipos controles. 
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9. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Para as análises estatísticas dos resultados, os dados foram apresentados como media ± 

SD. O teste de Friedman, que é um teste não paramétrico, foi utilizado para comparações 

múltiplas pareadas, seguido pelo teste de Dunn. Todas as análises foram realizadas utilizando 

o GraphPad Prism 7 (GraphPad Software Inc.).  
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IV. RESULTADOS 

1. ISOLAMENTO DE EXOSSOMOS 

Os exossomos foram isolados pelo método de centrifugação diferencial e 

ultracentrifugação a partir de sobrenadante de cultura da linhagem celular C8166, que é 

derivada de células infectadas pelo HTLV-1, entretanto possui DNA defectivo e, por isso, 

expressa somente o gene viral tax e não produz partículas virais. Esta estratégia evita a etapa 

de separação de partículas virais das amostras de exossomos. 

Os exossomos isolados foram caracterizados por morfologia, tamanho de partículas, 

concentração e presença de marcadores proteicos específicos estabelecidos e, em seguida, 

foram utilizados para ensaios de imunoestimulação, no qual avaliou-se a capacidade dos 

exossomos transferirem seu conteúdo a células receptoras (PBMC) e o efeito deste conteúdo 

nestas células. 

 

2. VISUALIZAÇÃO DA MORFOLOGIA DOS EXOSSOMOS  

 
A microscopia eletrônica de transmissão é considerada uma ferramenta fundamental 

na caracterização da morfologia dos exossomos. Logo, esta técnica foi utilizada para 

caracterizar os exossomos isolados de sobrenadante de cultura de células da linhagem C8166. 

Os exossomos foram observados em microscópio eletrônico de transmissão por 

contraste negativo. As imagens obtidas demonstram que os exossomos possuem forma 

arredondado e “cup-shaped” (centro côncavo). Além disso, os exossomos observados 

apresentavam, no geral, tamanhos homogêneos (Figura 4). 
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Figura 4. Imagens representativas dos exossomos obtidas por microscopia 

eletrônica de transmissão e visualizadas por contraste negativo. 

 

  
Os exossomos foram isolados da linhagem celular C8166 por centrifugação 

diferencial e ultracentrifugação. As imagens apresentam diferentes magnitudes de 

(A) 20.000X, (B) 50.000X, (C) 100.000X e (D) 200.000X. As imagens foram obtidas 

em microscópio eletrônico de transmissão JEM-100CX II equipado com câmera 

digital Hamamatsu ORCA-HR de 200.000x de aumento. As imagens foram 

analisadas pelo software ImageJ (NIH) e as barras de escala podem ser visualizadas 

nas mesmas. 

 

 

A B

 

D
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3. ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DOS 

EXOSSOMOS 

Os exossomos isolados a partir das células da linhagem C8166 por 

ultracentrifugação foram avaliados quanto ao seu diâmetro médio e polidispersividade pela 

técnica de espalhamento dinâmico da luz (DLS - do inglês, Dynamic Light Scattering). O grau 

de polidispersão indica a homogeneidade da amostra e quanto mais próximo o valor de zero 

mais homogênea a amostra se encontra. 

Os exossomos isolados foram analisados quanto ao grau de dispersão e 

apresentaram tamanho de partículas médio de 149,6±23,91 nm, variando entre 105,7 nm a 

164,2 nm (Figura 5). O índice de polidispersividade (PdI) obtido da amostra foi de 0,32, 

demonstrando que a distribuição da solução de exossomos analisada foi homogênea.  

 

Figura 5. Tamanho e distribuição de tamanho dos exossomos avaliados por Dynamic 

Light Scattering (DLS). 

 

A 
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 (A) Tabela de distribuição de tamanho (105,7 nm a 190,1 nm) e (B) Tamanho de partículas 

(149,6±23,91 nm) gerados pelo equipamento Zetasizer Nano ZS (Malvern). A tabela e o 

gráfico demonstram a intensidade de porcentagem de cada tamanho detectado pelo 

equipamento. 

 

4. TAMANHO E CONCENTRAÇÃO DOS EXOSSOMOS 

Uma outra técnica para análise do tamanho dos exossomos foi o rastreamento de 

partículas (NTA, do inglês Nanoparticle Tracking Analysis) que permite a análise individual 

de cada partícula por vídeo. Cada amostra foi lida cinco vezes pelo aparelho e os valores 

obtidos foram expressos em moda. Por meio desta técnica, foi obtido um tamanho de 

exossomos de 138±5,9 nm (Figura 6) e uma concentração média de 1,25x10-9 partículas/mL 

na solução. 

 

B 
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Figura 6. Tamanho dos exossomos avaliados por Nanoparticle Tracking 

Analyses (NTA). 

 

As amostras de exossomos foram analisadas no aparelho Nanosight NS300 

(Malvern). O gráfico representativo apresenta a distribuição do tamanho 

das partículas na amostra de exossomos em escala de nanômetro pela 

concentração em partículas/mL. 

 

5. DETECÇÃO DE MARCADORES PROTEICOS 

ESPECÍFICOS DE EXOSSOMOS 

Em continuidade ao processo de caracterização dos exossomos isolados, as proteínas 

transmembrana CD63 e citosólica Alix, descritas como marcadores específicos para 

caracterização de exossomos, foram avaliadas por Western Blotting. Além disso, a fim de 

descartar a contaminação por debris celulares e outras vesículas de origem não endossomal, 

foi avaliada a proteína citocromo C. Logo, as proteínas dos exossomos foram extraídas e 

analisadas. 
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Pela análise da imagem obtida após o processo de Western Blotting, observou-se que o 

preparado de exossomos apresentava as proteínas CD63 e Alix, caracterizando as vesículas 

isoladas como exossomos, e ausência de citocrome C, indicando que os exossomos não 

estavam contaminados com debris celulares (Figura 7).  

Figura 7. Expressão de Alix, CD63 e citocromo C em exossomos isolados de 

células da linhagem C8166. 

 

Foram analisadas 30 μg de proteína total em gel de poliacrilamida 8% quanto à 

expressão de marcadores específicos de exossomos, Alix (100 kDa) e CD63 (30 a 60 

kDa). A ausência de citocromo C (15 kDa) indica a baixa contaminação do isolado. 

O marcador de peso molecular, assim como a indicação dos pesos, está indicado à 

esquerda enquanto que a amostra está indicada à direita. 

 

6. DETECÇÃO DO RNA VIRAL TAX NOS EXOSSOMOS 

A linhagem celular C8166 é uma linhagem derivada de células infectadas pelo HTLV-

1, entretanto, por apresentar um material genético defectivo, expressa somente o gene viral 

Tax. Desta forma, a fim de avaliar se os exossomos carreavam moléculas virais, foi analisada 

a presença deste gene pela detecção do RNA mensageiro (RNAm) derivado do gene tax nos 

exossomos isolados das células C8166. 
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Diferentemente do que ocorre com marcadores proteicos que são listados como 

específicos de exossomos, atualmente ainda não existe um RNA específico de exossomos. 

Assim, como controle positivo da reação, foi utilizado o gene da actina neste estudo.  

Foi extraído o RNA total dos exossomos e realizado uma PCR em tempo real para 

detecção destes RNA. Pela análise do gráfico de amplicação (Figura 8), observou-se que os 

exossomos isolados de células C8166 carreiam o RNAm do gene tax em seu conteúdo, assim 

como o RNAm do gene da actina. 

Figura 8. Amplificação dos RNAm de actina e tax nos exossomos. 

 

O RNA foi extraído dos exossomos isolados da linhagem C8166, derivada de 

células infectadas pelo HTLV-1, foram testados quanto à presença dos RNAm 

de actina e tax. A figura demonstra a curva de amplificação de actina e tax, 

presentes no conteúdo exossomal. 

 

7. ENSAIOS DE IMUNOESTIMULAÇÃO 

A fim de se avaliar o papel dos exossomos isolados de células infectadas pelo HTLV-1, os 

mesmos foram adicionados às culturas de PBMC primárias, isoladas de indivíduos saudáveis 

não infectados pelo HTLV-1, portanto, negativas para o gene tax viral. 
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As células PBMC foram expostas aos exossomos durante 72 horas e ao fim deste período, 

foi avaliado o potencial de transferência do conteúdo dos exossomos para estas células bem 

como o efeito dos mesmos no que se refere à modulação de citocinas inflamatórias. 

7.1. Avaliação da transferência do conteúdo exossomal para as PBMC 

Com o intuito de se avaliar se os exossomos isolados do sobrenadante de cultura da 

linhagem C8166 eram capazes de transferir o conteúdo exossomal para as células PBMC, foi 

avaliado o RNA viral tax nestas células  após o cultivo das PBMC com exossomos. Como o 

RNA viral é detectado somente em indivíduos infectados, as células PBMC isoladas de 

indivíduos não infectados não apresentavam esse RNA. Após 72 horas de exposição das 

células PBMC aos exossomos, o RNA viral tax foi detectado nas PBMC, indicando a possível 

transferência do conteúdo dos exossomos às PBMC (Figura 9). Desta forma, concluímos que 

os exossomos podem transportar e transferir moléculas virais à célula-alvo. O gene da actina 

foi utilizado como controle positivo da reação. 

 

Figura 9. Amplificação dos RNAm de actina e tax nas PBMC. 

 

As células PBMC de indivíduos saudáveis expostas aos exossomos por 72 

horas. Após este período, o RNA total das células foi extraído e testado quanto 

à presença dos RNAm de actina e tax. A figura demonstra a curva de 

amplificação de actina e tax. 
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7.2. Quantificação de citocinas 

Para testar a o efeito biológico dos exossomos isolados de células produtoras de Tax 

na indução de resposta imunológica inflamatória, as PBMC de indivíduos saudáveis foram 

expostas à estes exossomos por 72 horas. Em seguida, a expressão de citocina foi avaliada por 

marcação intracelular utilizando a técnica de citometria de fluxo. 

Foram avaliadas citocinas proinflamatórias (interferon γ, IFN-γ e fator de necrose 

tumoral α, TNF-α) e anti-inflamatória (interleucina 4, IL-4) em linfócitos T CD4+ e CD8+ e os 

grânulos citotóxicos perforina e granzima B em linfócitos T CD8+. 

Foi observado que a produção de IFN-γ pelas PBMC aumentou significativamente 

após a exposição aos exossomos. Observou-se um aumento no grupo tratado com exossomos, 

quando comparado com o grupo não tratado, de 11 vezes em linfócitos T CD4+ (3.91±4.31 vs. 

0.35±0.42) e 13 vezes em linfócitos T CD8+ (6.42±4.88 vs. 0.49±0.82) (Figuras 10A e 10B). 

Observou-se um aumento na produção de TNF-α de três vezes pelos linfócitos T CD4+ 

(1.02±0.72 vs. 0.36±0.28) e de duas vezes pelos linfócitos T CD8+ (0.48±0.33 vs. 0.24±0.38) 

quando comparados os grupos tratado e não tratado (Figuras 10C e 10D), sem significado 

estatístico.   

Não foram observadas alterações nos níveis de produção de IL-4, perforina e granzima 

B nas células analisadas (Figuras 10E, 10F, 10G). 
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Figura 10. Expressão de citocinas por PBMC de indivíduos saudáveis após exposição 

aos exossomos isolados de células HTLV-1. 
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As PBMC foram expostas aos exossomos por 72 horas (Exo). As células não tratadas 

foram consideradas como controle negativo (Control). As subpopulações de linfócitos T 

CD4+ e CD8+ foram avaliadas quanto à expressão de IFN-γ, TNF-α, Granzima B, 

Perforina e IL-4. Os resultados foram apresentados como média±SD. As análises 

estatísticas foram realizadas pelo software GraphPad Prism v.7 utilizando o teste de 

Friedman seguido pelo teste de Dunn (** p<0,01; * p<0,05). 
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V. DISCUSSÃO 

Em 2014, a Rede Mundial em Vírus (Global Virus Network) lançou uma força tarefa 

para promoção de pesquisa básica, prevenção e tratamento da infeção pelo HTLV-1. Esta 

força tarefa propõe uma série de ações prioritárias como diretrizes nos estudo da infeção pelo 

HTLV-1 como a expansão dos estudos epidemiológicos e de pesquisas na área de 

persistência, replicação e patogênese viral, além da busca por tratamentos efetivos e vacinas 

profiláticas e terapêuticas (Willems et al., 2016). 

Apesar do trabalho acumulado de vários anos em pesquisas em HTLV, o 

conhecimento adquirido ainda não é suficiente para um tratamento efetivo. Dessa forma, as 

pesquisas básicas envolvendo persistência e patogênese viral se tornam extremamente 

importantes. Como metas futuras propostas por esta rede mundial, inclui-se entre outros, a 

pesquisa envolvendo os genes virais tax e hbz e o papel da resposta imunológica no controle 

da infecção (Willems et al., 2016).  

Neste contexto, nosso grupo de pesquisa se empenha em contribuir nas áreas da 

pesquisa básica e aplicada na infecção pelo HTLV-1. Uma das linhas de pesquisa do nosso 

grupo é o entendimento dos fatores do hospedeiro que influenciam no desenvolvimento das 

doenças associadas, principalmente a HAM/TSP. Nesta linha de pesquisa estão incluídos a 

avaliação de: polimorfismos, como no genes de HLA-G3, perforina, IL-18 (Cilião Alves et 

al., 2016; Garcia et al., 2013; Rocha-Júnior et al., 2012); microRNA (Otaguiri et al., 2013; 

Haddad et al., 2011; Haddad et al., 2011b); perfil genético de linfócitos T CD4+ e CD8+ 

infectados pelo HTLV-1 (Pinto et al., 2013; Malta et al., 2013); e papel de leucotrienos na 

infecção (Trindade et al., 2012). 

Neste estudo, abordamos o papel das vesículas extracelulares. Este tópico ainda foi 

pouco explorado na infecção pelo HTLV-1 e o seu significado biológico com relação à 

patogênese da infecção e de desenvolvimento de HAM/TSP ainda não foi estabelecido. O 
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intuito deste trabalho é contribuir com os estudos de pesquisa básica a fim de se desvendar os 

mecanismos de patogênese viral e contribuir na resposta à um dos temas propostos pela força 

tarefa. 

Neste trabalho, os exossomos provenientes das células infectadas pelo HTLV-1 foram 

isolados e mostraram características quanto à morfologia, tamanho e presença de marcadores 

protéicos condizentes aos relatados na literatura. Foi também detectado o RNAm viral do 

gene tax presente no conteúdo dos exossomos isolados e observou-se que este RNAm viral, 

tax, pode ser transferido dos exossomos para outra célula recipiente, como as células 

mononucleares do sangue periférico (PBMC). Por fim, a exposição das PBMC aos exossomos 

contendo tax foi capaz de induzir a produção de citocinas inflamatórias, como IFN-γ e TNF-α 

por linfócitos T. Estes resultados sugerem um potencial mecanismo no qual a infecção pelo 

HTLV-1 poderia induzir uma resposta inflamatória indiretamente, colaborando com uma das 

hipóteses de patogênese da HAM/TSP. 

Os exossomos isolados utilizados neste trabalho foram isolados pela técnica 

combinada de centrifugação diferencial e ultracentrifugação. Apesar de esta técnica ser a mais 

utilizada atualmente, um método padrão e validado ainda não foi estabelecido. A combinação 

de centrifugação diferencial e ultracentrifugação consiste em centrifugações sequenciais na 

intenção de eliminar debris celulares (300 × g por 10 minutos), grandes vesículas (2.000 × g 

10 minutos), microvesículas maiores que 150 nm (10.000 × g por 30 minutos) e, finalmente, 

obter os exossomos (ultracentrifugação a 100.000 × g por 70 minutos). A lavagem do pellet 

final, que é enriquecido por exossomos, pode reduzir a contaminação por proteínas solúveis. 

A padronização do isolamento de exossomos utilizando este método de centrifugação 

diferencial e ultracentrifugação apresenta algumas desvantagens. A duração de cada 

centrifugação deve ser otimizada de acordo com o rotor utilizado e com o líquido/fluído no 

qual os exossomos estão inseridos. Há dois tipos de rotores comumente utilizados: o de 
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ângulo fixo e o “swing bucket”. Uma vez que a taxa de sedimentação das vesículas é 

dependente de seu tamanho, densidade e caminho a ser percorrido, o tempo de cada 

centrifugação deve ser cuidadosamente calculado (Livshits et al., 2016). Outro aspecto é que a 

contaminação do isolado de exossomos com outras pequenas vesículas deve ser considerado. 

As microvesículas, que são geradas pelo brotamento da membrana celular, apresentam 

tamanho diverso e podem se sobrepor aos exossomos. Assim, não se pode excluir a 

possibilidade de que as análises e conclusões acerca de exossomos pode, na realidade, ser 

uma combinação do efeito de exossomos e microvesículas.  

Para excluir ou diminuir as contaminações do preparado de exossomos de outras 

vesículas, a etapa de caracterização é extremamente importante. Para tanto, são realizadas as 

análises de morfologia e tamanho combinadas com a detecção de marcadores exossomais 

específicos. A Sociedade Internacional de Vesículas Extracelulares (ISEV) preconiza que a 

caracterização dos exossomos atenda aos requisitos: i) detecção de proteínas transmembrana 

(tetraspaninas – CD9, CD63 ou CD81) e citosólica (Alix), ii) ausência ou baixos níveis de 

contaminação com debris celulares ou marcadores não exossomais (citocromo C) (Lötvall et 

al., 2014).  

Outra desvantagem na utilização do método de centrifugação diferencial e 

ultracentrifugação é que a alta velocidade de centrifugação (100.000 × g) induz o colapso e 

dano da membrana do exossomo ou mesmo a agregação destes. Como consequência, os danos 

na membrana podem levar à alterações na quantificação do conteúdo exossomal e a agregação 

pode levar a uma interpretação errônea em relação ao tamanho e concentração, quanto aos 

níveis proteicos e gênicos (Lee et al., 2016). 

No desenvolvimento deste trabalho, foi realizada o isolamento de exossomos de 

sobrenadante de cultura de C8166 por ultracentrifugação utilizando o rotor swing bucket. Foi 

escolhido o rotor swing bucket, pois foi observado que pode ser utilizado um volume maior de 
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sobrenadante e que o rendimento, em relação a quantidade de exossomos recuperados era 

maior que quando utilizado o rotor de ângulo fixo (dados não mostrados).  

Para garantir que o isolado de vesículas fosse composto majoritariamente de 

exossomos, foi realizada uma etapa de caracterização bem estabelecida. Diversas 

metodologias foram utilizadas para garantir o tamanho das vesículas, como o NTA e DLS. 

Além disso, pela microscopia eletrônica pôde-se observar tanto o tamanho e a morfologia 

quanto a presença de agregados de vesículas. Por fim, seguindo-se com a recomendação da 

Sociedade Internacional de Vesículas Extracelulares, foram detectadas proteínas citosólica 

(Alix) e transmembrana (CD63) e observou-se ausência de citocromo c nos isolados de 

exossomos, indicando se tratar deste tipo de vesículas sem contaminação por debris celulares 

ou outras vesículas não endossomais. 

Ainda neste trabalho, foi detectado o RNAm viral tax no conteúdo dos exossomos 

isolados de células da linhagem celular C8166. Um estudo similar desenvolvido por Jaworski 

e cols. (2014) isolou exossomos de células da mesma linhagem e observou que seu conteúdo 

apresentava o RNAm viral tax, sua proteína traduzida Tax e as citocinas: proteína reguladora 

de crescimento (Gro) e Gro- α, fator estimulador de colônias de granulócitos-macrófagos 

(GM-CSF) e interleucina (IL)-6. Os autores também observaram que Tax era secretada via 

exossomos e não por meio de outros tipos de partículas celulares. (Jaworski et al., 2014).  

Tomados em conjuntos os resultados de Jaworski e cols. (2014) com os resultados 

obtidos no decorrer do nosso estudo, é possível inferir que a molécula viral TAX, seja RNAm 

ou proteína, é capaz de induzir uma resposta inflamatória no organismo hospedeiro sem a 

participação direta da partícula viral. 

Um trabalho mais recente, entretanto, demonstrou que vesículas extracelulares (VE) 

isoladas de plasma de indivíduos infectados pelo HTLV-1 não continham as proteínas virais, 

tanto em indivíduos assintomáticos quanto em pacientes com HAM/TSP (Jeannin et al., 
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2018). Neste trabalho, não houve separação entre exossomos e microvesículas. Ainda, os 

autores demonstraram que as VE de indivíduos infectados eram menores quando comparados 

à indivíduos saudáveis (controle) e que as VE de indivíduos infectados pelo HTLV-1 que 

eram assintomáticos apresentavam-se em maior concentração no plasma do que as VE de 

pacientes HAM/TSP (Jeannin et al., 2018). Os resultados obtidos neste trabalho corroboram 

com um trabalho anterior do nosso grupo, no qual observou-se que exossomos de indivíduos 

infectados pelo HTLV-1 não apresentavam a proteína viral Tax (Salustiano et al., 2016). 

Após a detecção do RNAm viral tax nos exossomos, foi investigado se este poderia ser 

transferido dos exossomos para uma célula receptora. As PBMC de indivíduos saudáveis, e, 

portanto, sem expressão de genes virais, foram expostas aos exossomos de células infectadas 

pelo HTLV-1 da linhagem celular C8166 por 72 horas. Ao final deste período, foi extraído o 

RNA total das PBMC e confirmada a presença do RNAm viral tax. Este é o primeiro trabalho 

a detectar a presença de tax em células receptoras após a exposição a exossomos isolados de 

células infectadas pelo HTLV-1. 

A molécula TAX é frequentemente descrita como um dos importantes fatores para o 

desenvolvimento de HAM/TSP. Tax é uma proteína transativadora e do HTLV-1 e induz a 

expressão de uma variedade de genes celulares pela ativação das vias de sinalização NF-ƙB e 

CREB/ATF (Matsuoka & Jeang, 2011). Pela ativação destas vias, ocorre, além da modulação 

de outros processos, a inibição de pontos de verificação do ciclo celular e consequentemente 

sua aceleração e o aumento da expressão de vários genes celulares, como CD25 (IL2RA), 

IFNG, IL6, IL15, GM-CSF, TNFB e CCL22 (revisado por Bangham, 2017). 

Além disso, Tax é relatada como o antígeno imunológico mais dominante do HTLV-1 

e durante sua replicação promove a resposta imunológica do hospedeiro. Dessa forma, quando 

linfócitos infectados pelo HTLV-1 penetram no sistema nervoso central (SNC), a expressão 

de Tax no SNC pode induzir uma forte reação inflamatória e subsequentemente induzir o 
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desenvolvimento de HAM/TSP. A produção de IFN-γ por linfócitos infiltrados no SNC já foi 

reportado em pacientes com HAM/TSP (Umehara et al., 1994). Adicionalmente, altos níveis 

de IFN-γ no fluido cefalorraquidiano de pacientes com HAM/TSP também já foram descritos 

(Nagai et al., 2001). Além disso, Tax induz a liberação de TNF-α, IL-6 and IL-1β por células 

da micróglia (Dhib-Jalbut et al., 1994) e TNF-α por células neuronais (Cowan & Alexander, 

1997). 

No presente trabalho foi questionado se os exossomos isolados de células infectadas 

pelo HTLV-1 da linhagem celular C8166, que continham tax, eram capazes de induzir a 

produção de citocinas inflamatórias por linfócitos T. Após o cultivo de PBMC de indivíduos 

saudáveis expostos a estes exossomos, foi avaliada a expressão das citocinas IFN-γ, TNF-α, 

IL-4, perforina e granzima B por linfócitos T CD4+ e T CD8+
. Foi observado um aumento 

significativo na expressão de IFN-γ por linfócitos T CD4+ e CD8+. Não houve aumento na 

expressão de TNF-α pelos linfócitos T expostos aos exossomos, entretanto, observou-se uma 

tendência para o aumento, que poderia ter sido estabelecida se a amostragem fosse maior. Não 

houve diferença na expressão de IL-4, perforina e granzima B pelos linfócitos T expostos aos 

exossomos quando comparados aos não expostos. 

Durante o curso da infecção pelo HTLV-1, linfócitos T CD4+ são infectadas 

preferencialmente pelo vírus que são ativadas e infiltram o sistema nervoso central. Neste 

processo, estas células produzem ou induzem a produção de citocinas inflamatórias, que 

possuem um papel importante na patogênese e nas manifestações clínicas da HAM/TSP 

(Gross et al., 2016; Olière et al., 2011; Richardson et al., 1990). Os linfócitos T CD4+ 

infectados pelo HTLV-1 em pacientes HAM/TSP exibem proliferação espontânea além de 

aumentarem a produção de citocinas inflamatórias como citocinas IFN-γ, TNF-α, IL-1 e IL-6 

(Bangham & Osame, 2005; Jacobson et al., 1990; Montanheiro et al., 2009), enquanto que em 

indivíduos assintomáticos é observado uma alta frequência de IL-10 (Brito-Melo et al., 2001). 
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Os níveis de citocinas neurotóxicas, especialmente IFN-γ e TNF-α, já foram reportados como 

elevados no líquido cefalorraquidiano de pacientes com HAM/TSP (Nagai et al., 2009). Além 

disso, no sistema nervoso central, Tax induz a produção de TNF-α, IL-6 e IL-1β pelas células 

da microglia (Dhib-Jalbut et al., 1994) e TNF-α pelas células neuronais (Cowan et al., 1997). 

Achados como estes demonstram que o pacientes com HAM/TSP apresentam uma resposta 

imunológica característica de perfil Th1 (IFN-γ, TNF-α) e diminuição de perfil Th2 (IL-4, IL-

10), o que corrobora com os resultados obtidos no presente trabalho. 

No trabalho de Jaworski e cols (2014), os autores expuseram células dendríticas a 

exossomos isolados de células de linhagens infectadas pelo HTLV-1. Os autores observaram 

um aumento na expressão de IL-2, IL-5 and IL-6 após o período de exposição aos exossomos 

que continham Tax e também ao tratamento com a proteína solúvel Tax, indicando que esta 

molécula viral é importante na produção de citocinas. 

Outros autores já demonstraram que a presença de moléculas virais nos exosossomos 

pode levar a um aumento na expressão de citocinas. Em um estudo, os exossomos isolados de 

células de uma linhagem de hepatocarcinoma infectada pelo vírus da hepatite C (HCV) 

continham RNA viral e era capazes de ativas células dendríticas plasmocitóides a aumentarem 

a expressão de IFN-α (Dreux et al., 2012). Um outro estudo demonstrou que exossomos 

isolados de células infectadas pelo HIV-1 contém moléculas virais, como TAR RNA, e que 

esta molécula, nas células receptoras, aumenta a expressão in vitro de citocinas inflamatórias, 

como IL-6 e TNF-β, em macrófagos primários e células neuronais de camundongos (Sampey 

et al., 2016). Os autores sugerem que, apesar desse fenômeno ter sido observado in vitro, o 

mesmo pode ocorrer in vivo, onde os exossomos poderiam atravessar a barreira hemato-

encefálica e estimular células do sistema nervoso central a produzir citocinas inflamatórias. O 

mesmo poderia ocorrer na infecção pelo HTLV-1. 
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As moléculas tax RNAm e Tax proteína já foram descritas como circulantes no plasma 

de indivíduos infectados pelo HTLV-1 e, desta forma, poderiam exercer um efeito das células 

imunológicas e do SNC, levando a um quadro inflamatório observado nos pacientes 

HAM/TSP. A incorporação destas moléculas dentro de exossomos, envoltas por uma 

bicamada lipídica, poderia protegê-las da degradação por RNAses e proteases. Ainda, devido 

ao pequeno tamanho dos exossomos e sua facilidade de atravessar barreiras, como a barreira 

hematoencefálica, estes exossomos, e por consequente as moleculas virais, poderiam alcançar 

mais facilmente o SNC e induzir ao processo neurodegenerativo. Assim, torna-se possível um 

novo ramo de interpretação da patogênese da HAM/TSP, no qual exossomos contendo tax 

RNAm alcançaria o SNC e induziria a uma resposta inflamatória pelas células residentes. 

Os estudos acerca da participação dos exossomos na infecção pelo HTLV-1 são 

escassos e relativamente novos. São necessários maiores esforços para que relações de causa e 

efeito possam ser estabelecidas. Dessa forma, é imprescindível que estudos nessa área 

relacionem os achados in vitro com os in vivo. Um estudo do nosso grupo avaliou indivíduos 

infectados pelo HTLV-1, tanto assintomáticos como sintomáticos com HAM/TSP. Nesse 

estudo, observou-se que os exossomos destes dois grupos apresentam características distintas 

e, desta forma, podem estar relacionados aos mecanismos de desenvolvimento de HAM/TSP 

(Salustiano et al., 2016). Como citado anteriormente, foi possível verificar que os achados do 

presente trabalho se correlacionam com os achados de Salustiano e cols (2016) na detecção do 

RNAm viral tax nos exossomos. Ainda, o aumento de citocinas inflamatórias por linfócitos T 

após exposição aos exossomos é condizente aos achados encontrados na literatura e 

condizente com a patogênese da HAM/TSP. 

Em conclusão, foi demonstrado que células infectadas pelo HTLV-1 produzem 

exossomos contendo o RNAm viral tax e que este é transferido para linfócitos T levando a um 

aumento de citocinas inflamatórias. Este achado poderá contribuir para a elucidação dos 
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mecanismos de patogênese da infecção pelo HTLV-1 e da HAM/TSP. Outros experimentos 

são necessários para confirmar o efeito imunoestimulatório dos exossomos isolados de células 

infectadas pelo HTLV-1 e seu papel in vivo durante esta infecção viral. 
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VI. CONCLUSÃO 

Neste trabalho, os exossomos provenientes das células infectadas pelo HTLV-1 foram 

isolados e caracterizados quanto à morfologia, tamanho e presença de marcadores proteicos. 

Foi detectado o RNAm viral do gene tax nestes exossomos e que o mesmo é transferido para 

linfócitos T. Este processo é capaz de induzir a produção de IFN-γ por linfócitos T CD4+ e 

CD8+. Os achados deste trabalho podem colaborar para a elucidação dos mecanismos de 

indução da resposta inflamatória observada na HAM/TSP. 
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