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RESUMO 

O HTLV-1 induz ativação no sistema imune que pode levar a proliferação espontânea de 

células T. Na HAM/TSP, doença associada ao HTLV-1, existe uma maior frequência de 

células T ativadas secretando citocinas pró-infamatórias. Os linfócitos T regulatórias (Treg) 

são importantes na manutenção da homeostase do sistema imunológico, pois atuam no 

controle da resposta inflamatória e da autoimunidade. Os linfócitos Treg secretam citocinas 

imunorregulatórias como IL-10 e TGF-β que inibem a ativação de linfócitos T, células 

dendriticas e macrófagos. Alterações imunes induzidas pelo HTLV-1 podem alterar a 

frequência e/ou a função dos linfócitos T regulatórios contribuindo para o desenvolvimento da 

HAM/TSP. Este estudo objetivou avaliar a função efetora dos linfócitos T regulatórios de 

indivíduos infectados pelo HTLV-1. Foram avaliados 32 indivíduos infectados pelo HTLV-1, 

sendo 15 com HAM/TSP e 17 indivíduos assintomáticos (ASS). Para compor o grupo 

controle, foram incluídos no estudo 15 voluntários saudáveis não infectados (NI). Células 

mononucleares do sangue periférico foram cultivadas e marcadas com anticorpos 

monoclonais (anti-CD3, anti-CD4, anti-CD8, anti-CD25, anti-FOXP3, anti-IL-10 e anti-TGF-

β) para quantificar a frequência de linfócitos Treg CD4+ e CD8+ produtores de IL-10 e/ou 

TGF-β por citometria de fluxo. A frequência dos linfócitos Treg CD4+ foi 3,4 vezes mais 

elevada no grupo com HAM/TSP quando comparados ao grupo ASS. A frequência dos 

linfócitos Treg CD4+ e CD8+ monoprodutores de IL-10 foi maior no grupo HAM/TSP quando 

comparado ao grupo ASS. Entretanto, a frequência de linfócitos Treg CD4+ produtores de 

TGF-β e não produtores IL-10 foi menor HAM/TSP em comparação ao grupo ASS. A 

frequência de linfócitos Treg CD8+ duplo-produtores de IL-10+TGF-β+ foi maior no grupo 

com HAM/TSP quando comparados ao grupo NI. No grupo HAM/TSP também foi observada 

uma correlação positiva entre a frequência de linfócitos Treg CD4+IL-10+ e a PVL. Esta tese 

observou uma alteração na frequência de linfócitos Treg e na produção de IL-10 por estas 

células nos indivíduos infectados por HTLV com HAM/TSP. O aumento da frequência dos 

linfócitos T regulatórios e o desequilíbrio na produção das citocinas regulatórias IL-10 e TGF-

β pode estar contribuindo para o desenvolvimento da HAM/TSP. 

 

Palavras chave: HTLV-1. HAM/TSP. Linfócitos T regulatório. TGF-β. IL-10. 
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ABSTRACT 

HTLV-1 induces a significant activation of the immune system, leading to the spontaneous 

proliferation of T-cells secreting proinflammatory cytokines in HAM/TSP individuals. 

Regulatory T-cells (Tregs) might be involved in the control of inflammation through the 

secretion of IL-10 and TGF-β. This study aimed to compare the cytokine profiles of CD4+ and 

CD8+ Treg subsets in asymptomatic HTLV-1-infected individuals and HAM/TSP patients. 

Asymptomatic HTLV-1-infected individuals and those with a diagnosis of HAM/TSP were 

matched by sex and age. A group of uninfected individuals were employed as controls. 

Peripheral blood mononuclear cells were cultivated and labeled with monoclonal antibodies 

(anti-CD3, anti-CD4, anti-CD8, anti-CD25, anti-FOXP3, anti-IL-10 and anti-TGF-β). The 

frequency of Treg subsets producing or not IL-10 and/or TGF-β were quantified by flow 

cytometry.  The frequency of CD4+ Tregs was statistically higher in HAM/TSP patients 

compared to asymptomatic HTLV-1-infected individuals. The frequencies of CD4+ and CD8+ 

Tregs subsets producing IL-10 alone were statistically higher in HAM/TSP compared to 

asymptomatic individuals. In addition, a positive correlation between CD4+IL-10+ Tregs and 

proviral load was observed in HAM/TSP. The dysregulated production of IL-10 and TGF-β in 

Tregs of HAM/TSP individuals may contribute to the exacerbated inflammatory response that 

characterizes this disease.   

 

Key words: HTLV-1. HAM/TSP. regulatory T-cells. TGF-β. IL-10. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Fork_head_domain
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1 INTRODUÇÃO 

O vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1 (HTLV-1 - “Human T lymphotropic 

virus type 1”) foi o primeiro retrovírus humano descrito. Em 1977, no Japão, o HTLV foi 

inicialmente associado com a leucemia de células T do adulto (ATLL), sendo depois 

encontrado em diversas partes do mundo (1). O isolamento do HTLV foi realizado em 1980 a 

partir de linfoma cutâneo de células T (1). A transmissão ocorre via horizontal, vertical e 

parenteral. A infecção pelo HTLV-1 acomete entre cerca de 5 a 10 milhões de pessoas no 

mundo(2). Estima-se que no Brasil, aproximadamente, 800 mil pessoas estejam infectadas pelo 

vírus(2,3), sendo que a cidade que apresenta a mais alta prevalência na população geral é 

Salvador com 1,76% (4).  

A infecção pelo HTLV-1 é associada etiologicamente ao linfoma/leucemia de células 

T do adulto (ATLL), à mielopatia associada ao HTLV-1/paraparesia espástica tropical 

(HAM/TSP) e à uveíte (1,5,6), além de outras doenças infecciosas crônicas como a dermatite 

infecciosa e uveíte. Para as doenças associadas ao vírus citadas anteriormente, frequentemente 

é observado uma carga proviral elevada (7-10).  

Na infecção pelo HTLV-1 as células alvos são linfócitos T CD4+ (cluster of 

differentation 4). As células infectadas proliferam espontaneamente e tem potencial para 

produção e secreção exacerbada de citocinas pró-inflamatórias. Diversas citocinas pró-

inflamatórias como TNF-alfa IFN-gama e IL-6 têm sido relatadas tanto em indivíduos 

infectados com HAM/TSP quanto em indivíduos assintomáticos dentre elas, a citocina, IL-2 

pode induzir a proliferação de linfócitos infectados(11).  

A subpopulação de células T regulatórias (Treg) é considerada importante na 

manutenção da homeostase do sistema imunológico(12,13). Essas células podem estar 

envolvidas na imunopatogênese de infecções virais crônicas, uma vez que suprimem a 

ativação dos linfócitos T citotóxicos CD8 que auxiliam na eliminação das células infectadas e 

controlam a replicação viral (14,15). Até o presente momento, todos os estudos publicados sobre 

linfócitos T regulatórios revelaram dados discordantes. Enquanto alguns trabalhos apontam 

uma menor frequência de células Treg (CD4+CD25+FOXP3+ e CD4+CD25highCTLA-4+) em 

indivíduos com HAM/TSP comparados a não infectados(16,17), outros mostram um maior 

percentual de Treg (CD4+FOXP3+Tax- e CD4+FOXP3+) nos indivíduos infectados pelo 

retrovírus (18-20). Além disso, a frequência de células Treg foi inversamente correlacionada à 

taxa de lise mediada pelos linfócitos T CD8+ citotóxicos CTLs (19), e com a carga proviral(17). 

Outros estudos demonstram um efeito supressor da proteína viral Tax na expressão de 
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FOXP3, crítico para o desenvolvimento e função das células Treg(16). Deste modo, é 

importante definir se a infecção pelo HTLV-1 causa um comprometimento da 

imunorregulação exercido pelas células T regulatórias podendo contribuir para o predomínio 

do ambiente inflamatório observado em doenças associadas ao HTLV-1, como a HAM/TSP.  

Há poucos trabalhos que avaliam o envolvimento das células Treg no 

desenvolvimento da HAM/TSP e de outras doenças associadas à infecção pelo HTLV-1. 

Além do mais, nenhum destes estudos caracterizou ou quantificou a produção das citocinas 

regulatórias interleucina-10 (IL-10) e o fator de crescimento e transformação-beta (TGF-β). 

Portanto, o conhecimento da resposta imune e caracterização da imunopatologia de indivíduos 

infectados pelo HTLV-1 poderão contribuir na elucidação do processo de evolução da doença 

a partir da compreensão e caracterização dos linfócitos T regulatórios em indivíduos 

portadores do retrovírus com HAM/TSP.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Estima-se que cerca de 5 a 10 milhões de pessoas estejam infectas pelo HTLV-1 no 

mundo, sendo sudoeste do Japão, ilhas do Caribe, África e América do Sul consideradas 

regiões endêmicas (Figura 1) (21). Somente no Brasil, existem aproximadamente 2,5 milhões 

de pessoas infectadas pelo vírus(22,23). Um estudo de prevalência multicêntrico em cinco 

capitais brasileiras estimou que aproximadamente 0,45% dos doadores de sangue estão 

infectados. Entre as taxas de prevalência detectadas neste estudo, Salvador é a cidade de 

maior número de indivíduos infectados (1,35%)(24). Posteriormente, ao estudar as taxas de 

infecção entre usuários de drogas intravenosas em Salvador, verificou-se que 22% dos 

homens e 46,2% mulheres estavam infectados(4,25). Uma pesquisa de base populacional 

reafirma a elevada prevalência do HTLV-1 em Salvador e caracterizando a cidade como a de 

mais alta prevalência com 1,76% da população geral infetada(4).  

 

Figura 1 - Distribuição do HTLV-1 no mundo 

Fonte: Gessin, Cassar(2). 

 

A transmissão do HTLV-1 pode ocorrer por contato sexual (26,27); por via parenteral, 

através da transfusão sanguínea e de hemoderivados;(28) e compartilhamento de agulhas 

contaminadas(25); e por transmissão vertical, principalmente através da amamentação(29).  
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O HTLV-I infecta preferencialmente linfócitos T CD4+CD45RO+ (memória) do 

sangue periférico, embora outros tipos celulares como células da glia, dendríticas e linfócitos 

T CD8+, possam também ser infectadas (30-34). 

A infecção das células alvo inicia-se pela interação entre a proteína viral de superfície, 

a glicoproteína gp46, e a superfície da membrana celular, em uma interação envolvendo o 

receptor de superfície celular Glut-1, proteoglicanos heparan-sufato, neutrofilina-1 e 

transportador ubiquitário de glicose(35). Após esta interação, a proteína transmembrana, gp21, 

promove a fusão do envelope viral com a membrana celular. Em seguida, ocorre à liberação 

do genoma viral no interior da célula e a fita simples de RNA viral é transcrita reversamente a 

um DNA de fita dupla pela transcriptase reversa viral. Após a síntese, a fita de DNA viral é 

transportada para o núcleo e inserida em locais inespecíficos no DNA celular pela proteína 

viral integrase (36). O provírus utiliza a maquinaria celular para codificar proteínas estruturais, 

enzimas e proteínas regulatórias. Após a montagem do provírus, pode ocorrer a liberação de 

algumas partículas virais por brotamento. Além disso, a transmissão ocorre através de 

sinapses virais onde o vírus pode ser transmitido célula-célula(37). Desta maneira, ocorre a 

polarização induzida pelo vírus de células infectadas com a formação de um canal proteico, 

permitindo a passagem de proteínas virais de uma célula para outra através do contato célula a 

célula(38). Entretanto, o principal mecanismo de propagação viral in vivo é através da expansão 

clonal de células infectadas. Esse processo é induzido e regulado pelas proteínas codificadas 

pelo provírus (39,40). A proteína regulatória, Tax tem sido implicada no mecanismo de 

proliferação de linfócitos em pacientes infectados pelo HTLV-1. O gene para esta proteína 

representa o principal fator transativador do vírus e interage com fatores de transcrição celular 

induzindo a ligação desta proteína a sítios específicos na região LTR (long terminal repeats) 

do genoma proviral (41). Tax pode estimular a mitose ativando as ciclinas D (CDK4 e CDK6), 

inibir proteínas regulatórias do ciclo celular (p15, p16, p53, pRb), suprimindo a apoptose e 

influenciando na proliferação celular pela expressão de fatores de crescimento, como IL-2 e 

seu receptor (41).  

As células mononucleares do sangue periférico (PBMC) de indivíduos infectados pelo 

HTLV-1 apresentam proliferação espontânea de linfócitos T CD4+, CD8+ e de células NK in 

vitro mesmo na ausência de estímulos ou suplementação com a citocina IL-2 (42,43). A 

proliferação celular representa um dos principais mecanismos de manutenção da infecção, 

uma vez que a propagação do vírus ocorre principalmente por divisão mitótica, com a 

expansão clonal das células infectadas (40, 44). 
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A infecção pelo HTLV-1 pode cursar sem implicações inerentes ao desenvolvimento 

de patologias, porém o vírus tem sido associado principalmente à leucemia/linfoma de células 

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

(HAM/TSP) desde a sua descoberta(6,45). Entretanto, outros estudos também demonstram 

associação com outras doenças como uveíte(5), artropatia (46,47), polimiosite(48), síndrome de 

Sjögren(49), ceratoconjuntivite seca(50) e dermatite infectiva(51,52). De maneira geral, as doenças 

associadas ao HTLV-1 costumam ocorrer após longos anos de latência viral. No entanto, 

casos de dermatite infectiva podem ocorrer em pacientes durante a infância e adolescência (10).  

A ATLL pode acometer cerca (3–5%) e a HAM/TSP (0.3–2%) dos indivíduos 

infectados pelo HTLV-1 após longos anos de latência clínica(53,27). As taxas de incidência e 

prevalência destas doenças apresentam-se significativas em todas as áreas endêmicas para a 

infecção por serem a HAM/TSP e ATLL as principais patologias associadas ao vírus(3). 

A HAM/TSP é uma doença inflamatória crônica e progressiva do sistema nervoso 

central que leva à paraparesia dos membros inferiores e é caracterizada por lesão e 

desmielinização da medula espinhal(6,54). Em cerca de 60% dos indivíduos, o primeiro sintoma 

é a fraqueza dos membros inferiores(55). A disfunção da bexiga é bastante comum durante o 

curso da doença, assim como noctúria, urgência e incontinência. Dor lombar e em músculos 

de membros inferiores, parestesia, espasticidade, prisão de ventre, e impotência sexual são os 

demais sintomas comumente relatados(48,55,56).  A HAM/TSP parece avançar mais rápido em 

mulheres do que em homens, sobretudo naquelas cujo início da patologia se dá antes da 

menopausa. Possivelmente os hormônios sexuais contribuam para o desenvolvimento da 

doença, porém a razão para esta diferença entre ambos os sexos permanece desconhecida(57). 

O curso da HAM/TSP ocorre de maneira variável, podendo ser de forma rápida ou muito 

lentamente, sem possibilidade de remissão(55,58).  

A patologia da HAM / TSP ocorre com fase inflamatória inicial, caracterizada por 

sinais e sintomas que são causados por lesões no sistema nervoso central (SNC) ocasionados 

pelos infiltrados inflamatórios de células mononucleares(59,60-62). Estes infiltrados podem ser 

amplamente dispersos e encontrados com mais frequência na medula espinhal torácica 

superior(63,64). A fase inflamatória é seguida por um estágio de cicatrizes, atrofia e 

neurodegeneração(9). Embora a expectativa de vida seja substancialmente encurtada e não haja 

tratamento satisfatório para a HAM/TSP, esta patologia não está diretamente relacionada com 

risco de morte.  
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A presença do infiltrado linfocitário nas lesões sugere uma participação ativa do 

sistema imunológico na patogenia da HAM/TSP durante a infecção pelo HTLV-1(65). No 

entanto sabe-se que os linfócitos T CD4+ são as células preferencialmente infectadas pelo 

HTLV-1 e constituem o principal reservatório in vivo para o retrovírus(31). O tropismo do 

vírus por linfócitos T CD4+ parece estar relacionada a grande quantidade de proteoglicanos 

heparan-sufato na superfície destas células, pois esta molécula torna-se necessária para a 

entrada eficiente do HTLV-1 na célula hospedeira(66).   

As principais hipóteses para explicar a patogênese da HAM/TSP são a autoimunidade, 

citotoxicidade direta e dano colateral(61,65,67). Para a primeira hipótese, os linfócitos T CD4+, 

deflagrariam uma resposta imune contra as células da glia após atravessarem a barreira 

hematoencefálica e reconhecerem antígenos semelhantes. Estas seriam capazes de reconhecer 

células neuronais não infectadas como infectadas destruindo-as. No mecanismo da 

citotoxicidade, acredita-se que o HTLV-1 infecta as células residentes no sistema nervoso 

central, as quais apresentariam antígenos virais em sua superfície celular aos CTLs 

circundantes específicos para o HTLV-1 que atravessariam a barreira hematoencefálica e 

reconheceriam as células infectadas, destruindo-as. Por fim para suscitar a teoria do dano 

colateral, células da glia seriam destruídas pela ação dos mediadores citotóxicos liberados 

pelos CTLs contra as células T CD4+ infectadas após atravessarem a barreira 

hematoencefálica(61,68,69). 

O caráter latente da infecção pelo HTLV-1 é corroborado pelos altos títulos de 

anticorpos e a elevada frequência de linfócitos T citotóxicos (CTLs) específicos para a 

proteína viral Tax (9,70). Os CTLs desempenham papel importante na limitação da replicação 

do HTLV-1, reduzindo o número de PBMC que apresentam o DNA proviral integrado ao 

genoma celular. Ou seja, reduz a carga proviral, que está diretamente relacionada com o risco 

de desenvolvimento da HAM/TSP(71,72). Estas CTL promovem a lise de células infectadas por 

mecanismo de citotoxicidade a partir da liberação de grânulos(73). Porém, o dano tecidual 

observado nos indivíduos portadores da mielopatia pode ser decorrente de uma resposta 

imune exacerbada dos CTLs(69). As citocinas inflamatórias interferon-gama (IFN-γ) e fator de 

necrose tumoral-alfa (TNF-α), secretadas por células infectadas pelo HLTV estão em maior 

concentração nos indivíduos infectados HAM/TSP em comparação aos indivíduos infectados 

assintomáticos(11,74,75). Embora a síntese de IFN-γ e TNF-α seja importante no controle da 

replicação viral, estas citocinas também estão envolvidas na patogênese da HAM/TSP(61,67). 

Neste contexto da infecção, as citocinas regulatórias, IL-10 e TGF-β promovem uma 

downregulation na produção de IL-2 e IFN-γ(76). Estas citocinas imunoreguladoras são 
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capazes de suprimir a inflamação e as respostas Th1(77). Porém, a relação de supressão entre a 

citocina moduladora IL-10 e as citocinas inflamatórias IFN-γ e TNF-α parece não influenciar 

na regulação da resposta inflamatória. Em testes realizados in vitro foi demonstrado que a IL-

10 não é capaz de modular síntese de IFN-γ e TNF-α nos indivíduos HAM/TSP quando 

comparados a indivíduos assintomáticos(76,78).  

De maneira geral, as células T regulatórias desempenham um papel fundamental na 

autotolerância. Estas células medeiam a supressão de células T autorrearivas presentes na 

periferia, bem como promover a regulação negativa a antígenos. Células Tregs são capazes de 

suprimir a ativação, proliferação e funções efetoras de células T CD4+, T CD8+, natural killer 

(NK), NKT, células B e células apresentadoras de antígenos (APCs) in vitro e in vivo, através 

da secreção de citocinas regulatórias(79,80). A descoberta de que a atividade supressora de 

linfócitos T CD4+ é enriquecida com o marcador extracelular CD25 permitiu maior 

caracterização fenotípica e funcional deste subconjunto de células. Foi notado que a 

transferência de suspensões de linfócitos T CD4+ depletadas de células CD25+ induziu o 

desenvolvimento de doenças autoimunes em camundongos atímicos (84). Por outro lado, a 

transferência de linfócitos T CD4+CD25+ foi capaz de prevenir essas doenças nos 

camundongos. Esses resultados indicaram que as células CD4+CD25+ contribuíram para a 

manutenção da autotolerância(81).  

Em 2001, as células Tregs foram, pela primeira vez, caracterizadas em humanos como 

apresentando o fenótipo CD4+CD25high, o que compreende 1 a 2% dos linfócitos T CD4+ 

circulantes(82). Uma característica adicional dos linfócitos T supressores CD4+CD25+ é a alta 

expressão do fator de transcrição FOXP3, que parece ter uma função chave na no papel 

supressor das Tregs(83). O fator de transcrição FOXP3 é crítico para o desenvolvimento e 

função das células T regulatórias, e sua expressão ocorre tanto em Tregs tímicas quanto em 

Tregs periféricas(14). Uma redução significante desta proteína tem sido observada em 

pacientes com vários tipos de doenças autoimunes, sugerindo que defeitos na expressão de 

FOXP3 e/ou o funcionamento das Treg podem causar alterações importantes na tolerância 

imunológica(80,84).  

Além do receptor de IL-2 cadeia α (CD25) e de FOXP3, outras moléculas são 

utilizadas na caracterização do fenótipo regulador, tais como, CTLA-4, GITR, CD62L, 

CD127 e CD45RO. No entanto, nenhum desses marcadores é tido como específico para 

células T reguladoras(82,85,86).  

Existem diversas subclasses de linfócitos T regulatórios, podendo ser classificados em 

duas populações principais, células Treg de ocorrência natural (nTreg) e células Treg 
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induzidas (iTreg). As naturais são desenvolvidas no timo, expressam constitutivamente 

CTLA-4, GITR e CD25high, e estão naturalmente presentes no organismo. As induzidas após 

estímulos antigênicos ou exposição a citocinas regulatórias, tais como IL-10 e TGF-β são 

geradas na periferia (87,88). 

Outras células com função regulatória já foram identificadas, como células NKT (89), 

linfócitos γδ (90), linfócitos T duplo-negativos (CD4-CD8-) e linfócitos B CD1+ (91). Além 

disso, subclasses de linfócitos Treg CD8+ já foram identificadas, sendo o fenótipo semelhante 

à de linfócitos Treg CD4+ (15). Células regulatórias induzidas na periferia podem exercer sua 

função supressora mediante a produção das citocinas IL-10 e TGF-β (92-95). A produção e ação 

dessas duas citocinas são inter-relacionados e provavelmente se envolvem um feedback 

positivo no qual a IL-10 aumenta a expressão do TGF-β e vice-versa. Em doenças autoimunes 

já foi demonstrado que uma redução de linfócitos T CD4+ produzindo IL-10 é observada no 

líquido sinóvial e em PBMCs de pacientes com artrite reumatóide, favorecendo o 

desenvolvimento da doença(96). Por outro lado, para infecções virais crônicas como a do HIV, 

as freqüências de linfócitos T CD4+ produtores de IL-10 são maiores em indivíduos com uma 

replicação ativa do vírus em comparação com indivíduos não infectados ou individuos 

infectados não progressores (97). Na infecção por HTLV-1 com desenvolvimento de ATLL, foi 

descrito um aumento na concentração serica de IL-10, favorecendo a progressão da doença 

uma vez que esta citocina imunorreguladora auxilia na supressão de respostas com perfil 

Th1(80, 98). IL-10 e TGF-β regulam ativamente a tolerância periférica (99). 

Múltiplos mecanismos podem ser desencadeados na supressão mediada pelos diversos 

subtipos de linfócitos Treg. Outra possibilidade é que variados mecanismos supressores 

operem simultaneamente e sinergicamente, de forma que a disfunção de um deles não seja 

suficiente para prejudicar gravemente a regulação do sistema. Apesar de não estarem 

completamente elucidados, têm-se como mecanismo regulatório a lise de células efetoras(100). 

Na infecção viral crônica como, por exemplo, pelo HIV, as Tregs podem ser benéficas 

para o vírus promovendo a limitação da resposta imune não específica e também especifica ao 

antígeno viral(97). Aparentemente, a progressão da doença depende do equilíbrio entre as 

Tregs e células T efetoras(101). De fato, o aumento do nível de Treg em indivíduos com HIV 

tem sido associado a uma redução da ativação da resposta imune e elevados níveis de carga 

viral (102). Por outro lado, foi demonstrado que o acúmulo de Treg nos tecidos linfóides 

também foi associado com alta viremia, tanto em pacientes infectados quanto em macacos 

infectados pelo mesmo vírus(103).  
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Na infecção pelo HTLV-1, a frequência de células Treg foi inversamente 

correlacionada à atividade citolítica dos CTLs(17,19). Além disso, linfócitos T regulatórios já 

foram caracterizados como reservatórios virais em indivíduos com ATLL e HAM / TSP(20). 

O papel dos linfócitos T regulatórios ainda não são completamente estabelecidos na 

infecção pelo HTLV-1, existindo controversas na literatura. No contexto da HAM/TSP, altas 

frequências de linfócitos Treg CD4+ são descritas nestes indivíduos em comparação com 

indivíduos saudáveis(18,19). Nos demais estudos existentes, a frequência destas mesmas células 

é menor no grupo com HAM/TSP quando comparadas a indivíduos saudáveis(16, 17).  

Considerando-se a natureza inflamatória da HAM/TSP e com base nas lacunas 

existentes em relação a imunorregulação exercida pelos linfócitos T regulatórios CD4+ e 

CD8+, este estudo faz-se necessário, pois busca quantificar e elucidar a função das citocinas 

reguladoras IL-10 e TGF-β que ainda permanecem desconhecidas na HAM/TSP. 
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3 HIPÓTESE 

 

A hipótese deste trabalho é que alterações imunes induzidas pelo HTLV-1 podem 

alterar a frequência e/ou a função dos linfócitos T regulatórios contribuindo para o 

desenvolvimento da HAM/TSP. 
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4 OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a função dos linfócitos T regulatórios de indivíduos infectados pelo HTLV-1.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Quantificar a frequência dos linfócitos T regulatórios CD4+ e CD8+ em indivíduos 

assintomáticos e com HAM/TSP; 

 Quantificar a frequência de linfócitos T regulatórios produtores de TGF-β e IL-10 em 

indivíduos assintomáticos e com HAM/TSP. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1  Desenho do estudo 

 

 Trata-se de um estudo observacional, de corte transversal, analítico para avaliar 

fenótipo e função dos linfócitos T regulatórios de indivíduos infectados pelo HTLV-1 com 

HAM/TSP.  

 Tratou-se de uma amostra de conveniência proveniente do Centro de HTLV da Escola 

Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP). Os indivíduos infectados envolvidos no 

estudo foram previamente identificados e caracterizados como assintomático (n=17) e 

HAM/TSP D (n=15) de acordo com critérios estabelecidos por De Castro Costa (104). Foi 

incluído um grupo controle constituído por 15 indivíduos não infectados e saudáveis. Este 

grupo foi composto por doadores selecionados no banco de sangue HEMOBA, membros do 

grupo de pesquisa e indivíduos do LACEN (Laboratório Central de Saúde Pública do estado 

da Bahia). Todos os indivíduos tiveram sorologia negativa para as infecções virais crônicas 

como HIV, HCV e HBV. 

 

5.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Indivíduos infectados pelo HTLV-1, acompanhados no CHTLV, assintomáticos ou com 

HAM/TSP com diagnóstico estabelecido pelo neurologista, que aceitaram participar do 

estudo. 

 Foram excluídos deste estudo indivíduos com diagnóstico por infecções virais crônicas 

como HIV-1, e hepatites B e C. O grupo controle foi constituído de 15 indivíduos sadios não 

infectados pelo HTLV-1.  

 Após assinatura do termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) foram colhidos 

10 mL de sangue por punção venosa em tubos contendo heparina (10mL) e EDTA (5mL). As 

amostras de sangue heparinizado foram destinadas à realização dos ensaios funcionais e/ou 

criopreservadas para análises posteriores. As amostras de sangue em EDTA foram destinadas 

a determinação da carga proviral.  
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5.3 Obtenção de células mononucleares de sangue periférico 

 

 As células mononucleares do sangue periférico (PBMC) foram obtidas por gradiente 

de densidade, utilizando-se o reagente Ficoll-Hypaque (densidade 1,077g/mL) (Sigma-

Aldrich, Saint Louis, Missouri - EUA). Inicialmente, realizou-se a separação e remoção do 

plasma. A fração celular do sangue foi diluída 1:3 (v/v) em tampão fosfato pH 7,5 (PBS, 1X). 

Foram adicionados 5 mL de Ficoll-Hypaque em tubos de polipropileno de 15 mL. O sangue 

diluído em PBS 1X foi adicionado delicadamente sobre o Ficoll. Realizou-se uma 

centrifugação a temperatura ambiente e com desaceleração nula, a 1800 rpm durante 28 

minutos. Após esse processo, foi coletado, utilizando-se uma pipeta pasteur, o anel de PBMC 

formado entre o Ficoll e o PBS. O anel foi então transferido para outro tubo de polipropileno, 

e submetido a três lavagens com cerca de 10 mL de PBS (1X), e centrifugação a 1500 rpm por 

10 minutos. O pellet de PBMC formado durante a centrifugação foi ressuspendido em 2 mL 

de meio RPMI. Por fim, realizou-se a contagem e avaliação da viabilidade celular em câmara 

de Neubauer com o corante azul de Tripan. 

 

5.4 Avaliação do fenótipo regulatório  

 

 Para avaliar a frequência de linfócitos T CD4+ e T CD8+ com fenótipo regulatório 

(FOXP3+ e CD25+) e a expressão intracelular de citocinas (IL-10 e TGF-β), PBMC foram 

cultivadas em meio RPMI 1640 (Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri - EUA) suplementado 

com 10 % de soro fetal bovino (SFB) inativado, por 24 horas a 37ºC e 5% de CO2 na ausência 

de estímulo e na presença de fitohemaglutinina, como controle positivo. Monensina e 

brefeldina A (Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri - EUA) (4µg/mL) foram adicionadas às 

culturas 5 horas antes do término da incubação. Após o cultivo, o sobrenadante das culturas 

foi coletado e armazenado a -20º para análises posteriores. As PBMC foram lavadas 1 vez 

com PBS por 10 minutos a 1500 rpm e bloqueadas com a incubação com SFB por 10 min. 

Em seguida, o PBMC foi incubado com os anticorpos monoclonais anti-CD3APC-CY7, anti-

CD4-FITC, anti-CD8-APC e anti-CD25-PECy5 (BD Biosciences, San Diego, CA, USA) para 

marcação membranar. Em seguida, foi realizada a permeabilização e fixação das membranas 

usando o Fix/Perm buffer 1X (Biolegend, San Diego, CA, EUA) seguido de lavagens com o 

FOXP3 perm buffer 1X (Biolegend, San Diego, CA, EUA) de acordo com as instruções do 

fabricante. A marcação intracelular foi realizada com a incubação do PBMC com anticorpos 
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monoclonais anti-FOXP3-PE, anti-IL-10APC e anti-TGF-β FITC (ebioscience, San Diego, 

CA, USA) por 30 minutos, a temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Finalmente, as células 

foram novamente lavadas e fixadas com PBS-paraformolaldeido 0,2%. As amostras foram 

acondicionadas a 4ºC, ao abrigo da luz, até o momento da aquisição em citômetro de fluxo, 

Facs Fostessa (BD Biosciences). As análises foram realizadas no software FlowJo (FlowJo 

LLC, Ashland, OR, USA). 

 

5.5 Extração de DNA e quantificação da carga proviral do HTLV-1 

 

 A extração de DNA de 1x106 de PBMC foi realizada utilizando-se o QIAAMP DNA 

MINI KIT (QIAGEN), conforme instruções do fabricante para determinação da carga proviral 

(PVL). A PVL foi mensurada por reação da polimerase em cadeia (PCR) quantitativa em 

tempo real, através do sistema TaqManTM (Applied Biosystems), como descrito anteriormente 

por outros pesquisadores(105). Foram utilizados os primers forward SK110 e reverse SK111 

para o amplificação de um fragmento de 186 pares de base do gene pol e a sonda TaqMan 

marcada com (5FAM e 3 TAMRA) para a sequência referência do HTLV-1 (HTLVATK), 

localizada no fragmento 4829-4858 pb. 

 Como controle interno da reação, foi quantificado em paralelo o DNA da albumina. A 

quantidade de provírus foi calculada através da razão entre o número de cópias do gene pol do 

HTLV-1 e o número de cópias de albumina, obedecendo à seguinte fórmula: PVL = número 

de cópias do HTLV-1 (gene pol)x106 / número de cópias da albumina/2. 

5.6 Análise estatística  

 As variáveis foram testadas para distribuição Gaussiana, pelo teste de Shapiro-Wilk, e 

expressas em percentual, média, mediana, desvio padrão e intervalo interquartil. Foi 

utilizado o teste não paramétrico Mann Whitney para comparar um parâmetro entre dois 

grupos. Para analisar possíveis diferenças entre mais de dois grupos de pacientes foi 

utilizado o teste One way anova - Kruskal-Wallis, seguido do pós-teste Dunn’s Multiple 

Comparison. Foram consideradas estatisticamente significantes as diferenças com valores de 

p<0,05. Utilizou-se o software GraphPad Prism versão 7.0 (GraphPad Inc., San Diego, CA) 

para realizar a análise dos dados.  
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5.7 Aspectos éticos 

 O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da FIOCRUZ e aprovado sob 

o número de registro 187/2011 - 16903513.3.0000.0040. Todos os pacientes convidados a 

participar do estudo foram esclarecidos sobre os procedimentos de coleta e riscos e benefícios 

do estudo. Todos aqueles que aceitaram participar assinaram o TCLE, em anexo, e foram 

assegurados quanto ao sigilo e a possibilidade de retirar-se do estudo a qualquer momento. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Caracterização da população de estudo 

 

 Foram incluídos no estudo 47 indivíduos, dos quais 15 eram voluntários não 

infectados pelo vírus, 17 eram pacientes infectados pelo HTLV-1 e assintomáticos para 

HAM-TSP (ASS) e 15 com diagnóstico de HAM/TSP.   

 Dos 47 indivíduos incluídos neste estudo, 28 eram do sexo feminino (59%) e 19 do 

sexo masculino (41%). A porcentagem de mulheres correspondeu a 60% para o grupo 

HAM/TSP, 70% para o grupo ASS e 60% para os indivíduos saudáveis não infectados. As 

idades variaram entre 33 e 80 anos e a média de idade entre os grupos de 51.3±12.1 para o 

grupo HAM/TSP, 56.7±14.1 para o grupo ASS e 40.7±12.2 para o grupo controle. A média da 

idade no grupo ASS foi estatisticamente maior em comparação ao grupo não infectado 

(p=0,04). A quantificação da PVL foi realizada em 09 indivíduos ASS e 07 com HAM/TSP. 

A mediana da PVL no grupo HAM/TSP foi maior em comparação ao grupo ASS, apesar da 

diferença não ser significante (p=0,05) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Características da população de estudo 

Variáveis HAM/TSP 

(n=15) 

Assintomáticos 

(n=17) 

Não Infectados 

(n=15) 

Valor de p 

Sexo feminino 

(%) 

60 70 60  

Idade (anos) 51.3 ± 12.1 56.7 ± 14.1 40.7 ± 12.2 0,04 

PVL 

(cópias/106) 

82,3 x 106 

(14,593-167,444) 

19,70 x 106 

(50,7-74819) 

NR 0,05 

A idade é apresentada em média e desvio padrão e carga proviral (PVL) é apresentada em mediana (intervalo 

interquartil). NR: não realizada.  

 

6.2 Frequência da expressão de FOXP3 e CD25 nos linfócitos T CD4+ e CD8+ 

 

A frequência dos linfócitos T regulatórios CD25+FOXP3+ foi 2,2 vezes mais elevada 

no grupo com HAM/TSP (3,3%, IQR: 1,6-12,9%) quando comparado com o grupo 

assintomático (1,5%, IQR: 0,61- 2,80%) (p= 0,03). Quando avaliada as subpopulações 

regulatórias em CD4+ e CD8+, foi observada uma frequência 3,4 vezes mais elevada nos 
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linfócitos T regulatórios com perfil CD4+ no grupo com HAM/TSP (1,59%, IQR 0,97-3,25%) 

quando comparado com indivíduos infectados assintomáticos (0,46%, IQR 0,20-1,50%), 

(p=0,02) (Fig. 2B). A frequência dos linfócitos T regulatórios com perfil CD8+ foi similar 

quando comparados os grupos de indivíduos não infectados (1,02%; IQR 0,18-4,05%), 

assintomáticos (0,55%, IQR 0,33-1,49%) e com HAM/TSP (1,28%, IQR 0,55-7,51%) (Fig. 

2C).  

 

Figura 2 - Frequências das células regulatórias CD4+ e CD8+ em indivíduos infectados e não 

infectados pelo HTLV-1 
PBMC foram marcados com anticorpos monoclonais anti-CD3-APC-Cy7, anti-CD4-AlexaFluor-700, anti-CD8-

PECy7, anti-CD25-PECy5, anti-FOXP3-PE. Todas as amostras foram analisadas por citometria de fluxo. (A) 

Figuras que representam o total de linfócitos adquiridos e a seleção de linfócitos TCD4+ ou TCD8+. Em seguida, 

a seleção de linfócitos T regulatórios se deu pelas marcações FOXP3 e CD25. (B) Frequências de células 

regulatórias CD4+ em indivíduos assintomáticos para HTLV-1 (n=17) HAM/TSP (n=15) e controles saudáveis 

(n=15). (C) Frequências de células regulatórias CD8+ estão mostradas nos mesmos grupos. As barras indicam a 

mediana das frequências com intervalos interquartis.  As diferenças estatísticas foram calculadas pelo Kruskal-

Wallis seguido do pós teste de Dunn’s com múltiplas comparações. p=0.02. 



30 
 

6.3 Avaliação da produção intracelular de TGF-β e IL-10 em linfócitos T CD4+ e CD8+ 

com perfil regulatório  

  

 A frequência dos linfócitos regulatórios T CD4+ produtores de IL-10 e não produtoras 

TGF-β foi maior no grupo com HAM/TSP (9,26%, IQR 6,00-40,0%) quando comparado com 

o grupo ASS (0%, IQR: 0-5,35%) (p=0.003) (Fig. 3B). Entretanto, a frequência de linfócitos 

T CD4+ produtores de TGF-β e não produtores IL-10 foi 3.87 vezes mais baixa no grupo 

HAM/TSP (8,00%, IQR: 4,55-31,0%) quando comparado com indivíduos assintomático 

(31,0%, IQR: 18-47,35%) (p=0.04) (Fig. 3B). A frequência dos linfócitos T regulatórios 

produzindo IL-10 e TGF-β simultaneamente foi similar quando comparados os grupos de 

indivíduos do grupo não infectados (7,8%, IQR 0,77-20,5%), ASS (22,4%, IQR 8,35-31,65%) 

e HAM/TSP (18%, IQR 4,00-31,0%) (p= 0,09) (Fig. 3B).  

 Em seguida, foi verificada que a frequência de linfócitos T regulatórios com perfil 

CD8+ produtores de IL-10 e TGF-β. Verificou-se uma maior frequência de células produtoras 

de IL-10 e não produtoras de TGF-β no grupo HAM/TSP (8%, IQR: 2,90-30,6%) quando 

comparados ao grupo de indivíduos ASS (0%, IQR: 0-5,50%) (p=0.01) (Fig. 3C). A 

frequência das células T regulatórias CD8+ com marcação duplo-positiva (IL-10+TGF-β+) foi 

31.3 vezes maior no grupo com HAM/TSP (36,6%, IQR: 8,23-66,7%) quando comparados ao 

grupo de controle composto por indivíduos não infectados (19,7%, IQR: 9,79-30,25%) 

(p=0.001). A frequência dos linfócitos T regulatórios CD8+ produzindo TGF-β, não 

produtores de IL-10, foi similar nos três grupos (Indivíduos não infectados: 21,5%, IQR 0,37-

64,9%; ASS: 53,7%, IQR 33,5-63,35%; e indivíduos com HAM/TSP: 20%, IQR 2,16-39,1%) 

(p= 0,15) (Fig. 3C).  

 Os gráficos setoriais mostram uma alta frequência de linfócitos T regulatórios 

produzindo ambas as citocinas regulatórias IL-10 e TGF-β nos grupos HAM/TSP e ASS em 

relação ao grupo de indivíduos não infectados (Fig 3B e 3C). Nos mesmos gráficos foi 

possível observar que a fração de células regulatórias que expressavam somente IL-10 foi 

superior no grupo com HAM/TSP quando comparado aos indivíduos ASS. Foi também 

observada que a frequência das células regulatórias T CD4+ que não expressavam nenhuma 

citocina foi superior no grupo de indivíduos não infectados (63,45%; IQR 36,8-72,39%) 

quando comparados aos grupos ASS (35,6%, IQR 16,15-50,55%) e HAM/TSP (33,1%, IQR 

19,3-60,0%) (p=0,04). Em relação aos linfócitos T CD8+ regulatórias não produtores de 

citocinas, não foi observado diferenças significativas em relação aos grupos (indivíduos não 

infectados: 53,3%, IQR 12,5-92,9%; ASS: 27,3%, IQR 10,9-35,0%; e HAM/TSP: 13,9%, 
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IQR 0-31,5%) (p=0,10). O perfil de distribuição das células regulatórias T CD4+ e T CD8+ 

produtoras ou não de citocinas nos grupos HAM/TSP, assintomáticos e não infectados pode 

ser evidenciado nas Figuras 3B e 3C. 

 

Figura 3 - Produção de IL-10 e TGF- β por linfócitos T regulatórios CD4+ e CD8+ em 

indivíduos infectados pelo HTLV-1 e indivíduos não infectados. 
PBMCs foram marcadas com anti-CD3-APC-Cy7, anti-CD4-AlexaFluor-700, anti-CD8-PECy7, anti-CD25-

PECy5, anti-FOXP3-PE, anti-TGF-β-FITC e anti-IL-10-APC por citometria de fluxo. (A) Representação do total 

de linfócitos apresentados em plots com marcação FOXP3+CD25+CD4+ ou FOXP3+CD25+CD8+, seguido 

marcação com controle isotipico IgG APC e IgG FITC e marcação para IL-10, TGF- β e CD25. (B) Frequências 

dos linfócitos T regulatórios CD4+ produzindo IL-10 e TGF-β nos grupos ASS (n=17), HAM/TSP (n=15) e 

controles mão infectados (n=15). (C) Frequências de linfócitos T regulatórios CD8+ produtores de IL-10 and 

TGF-β nos mesmos grupos ASS, HAM/TSP e controles não infectados. As barras indicam a mediana das 

frequências e intervalos interquartis. O padrão de distribuição das células regulatórios produtoras de citocinas 
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está apresentado nos gráficos circulares setoriais IL10+TGF-β+, IL10+TGF-β-; IL10-TGF-β+ e não produtoras 

IL10-TGF-β- em indivíduos não infectados (n=15), ASS (n=17) e HAM/TSP (n=15). Análise estatística realizada 

através do teste de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunn. *p<0,05. **p<0,005. 

 

6.4 Frequência de linfócitos T CD4+ e CD8+ FOXP3- CD25+ e FOXP3- CD25- 

 

 A frequência dos linfócitos T CD4 FOXP3- CD25+ foi mais elevada no grupo com 

indivíduos saudáveis (4,8%, IQR 2,4-16,4%) quando comparado com o grupo assintomático 

(0,9% IQR 0,6-1,95%;) (p= 0,01) (Fig. 4A). Diferenças estatísticas não foram observadas 

quando estudada a população de linfócitos T CD4 FOXP3- CD25- (indivíduos não infectados: 

72,3%, IQR 46,1-82,9%; ASS: 83,9%, IQR 24,6-89,2%; e HAM/TSP: 78,9%, IQR 47,5-

89,8%) (p=0,48) (Fig. 4B).  Ao analisar a frequência dos linfócitos T CD8 FOXP3- não foram 

observadas diferenças estatísticas na população de linfócitos T CD8 FOXP3- CD25+ 

(indivíduos não infectados: 3,2%, IQR 1,5-13,5%; ASS: 1,0%, IQR 0,42-3,9%; e HAM/TSP: 

1,2%, IQR 0,55-4,8%) (p=0,07) (Fig. 4C) e T CD8 FOXP3- CD25+ (indivíduos não 

infectados: 70,2%, IQR 39,8-83,1%; ASS: 86,7%, IQR 76,5-92,7%; e HAM/TSP: 82,3%, 

IQR 70,8-92,9%) (p=0,18) (Fig. 4C). 

 

Figura 4 - Frequências das células T CD4+ e CD8+ FOXP3- CD25+ e FOXP3- CD25- em 

indivíduos infectados e não infectados pelo HTLV-1 
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PBMC foram marcados com anticorpos monoclonais anti-CD3-APC-Cy7, anti-CD4-AlexaFluor-700, anti-CD8-

PECy7, anti-CD25-PECy5, anti-FOXP3-PE. Todas as amostras foram analisadas por citometria de fluxo e para 

análise foram desconsideradas as marcações para FOXP3 e CD25 ou apenas para CD25. Frequências de células 

CD4+ em indivíduos assintomáticos para HTLV-1 (n=17) HAM/TSP (n=15) e controles saudáveis (n=15).  

Frequências de células regulatórias CD8+ estão mostradas nos mesmos grupos. As barras indicam a mediana das 

frequências com intervalos interquartis.  As diferenças estatísticas foram calculadas pelo Kruskal-Wallis seguido 

do pós teste de Dunn’s com múltiplas comparações.  

 

6.5 Avaliação da produção intracelular de TGF-β e IL-10 em linfócitos T CD4+ e CD8+ 

FOXP3- CD25+ e FOXP3- CD25- 

 

 A frequência das citocinas regulatórias em linfócitos T CD4+ e T CD8+ FOXP3- 

CD25+ e FOXP3- CD25- foi observada em todos os grupos, não sendo significativa. Foi 

possível verificar que a frequência da produção de IL-10 tanto nos linfócitos CD4+ FOXP3- 

CD25+ e FOXP3- CD25 quanto T CD8+ FOXP3- CD25+ e FOXP3- CD25- foi menor no grupo 

com HAM/TSP quando comparados aos demais grupos estudados CD4 FOXP3- CD25+ 

(HAM/TSP: 0,2%, IQR 0-3,2%; ASS: 1,6%, IQR 0-17,9%; e indivíduos saudáveis: 5,4%, 

IQR 1-15,4%) (p=0,17); CD4 FOXP3- CD25- (HAM/TSP:1%, IQR 0-2,9%; ASS: 4,8%, IQR 

0,1-36,9%; e indivíduos saudáveis: 2,7%, IQR 0-37,2%) (p=0,19); CD8+ FOXP3- CD25+ 

(HAM/TSP: 0%, IQR 0-3,8%; ASS: 0%, IQR 0-2,2%; e indivíduos saudáveis: 0%, IQR 0-

4,1% ) (p=0,9) e CD8 FOXP3- CD25- (HAM/TSP:0%, IQR 0,1-0,45% ; ASS: 2,4%, IQR 0,1-

6,1%; e indivíduos saudáveis: 0,3%, IQR 0-4%) (p=0,18). 
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Figura 5 - Produção de IL-10 e TGF- β por linfócitos T CD4+ e CD8+ FOXP3- CD25+ e 

FOXP3- CD25-em indivíduos infectados pelo HTLV-1 e indivíduos não infectados. 
PBMCs foram marcadas com anti-CD3-APC-Cy7, anti-CD4-AlexaFluor-700, anti-CD8-PECy7, anti-CD25-

PECy5, anti-TGF-β-FITC e anti-IL-10-APC por citometria de fluxo. (Frequências dos linfócitos T regulatórios 

CD4+ produzindo IL-10 e TGF-β nos grupos ASS (n=17), HAM/TSP (n=15) e controles não infectados (n=15). 

(C) Frequências de linfócitos T regulatórios CD8+ produtores de IL-10 and TGF-β nos mesmos grupos ASS, 

HAM/TSP e controles não infectados. As barras indicam a mediana das frequências e intervalos interquartis. 

Análise estatística realizada através do teste de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunn.  

 

6.6 Correlação entre a Carga proviral e Linfócitos T regulatórios produtores de IL-10 

 Uma forte correlação positiva entre a frequência de linfócitos regulatórios T CD4+ e T 

CD8+ produtores de IL-10+ e a PVL foi observada entre os indivíduos infectados pelo HLTV 

(r=0.69; p=0.004 e r=0.65; p=0.007, respectivamente). No grupo de indivíduos com 

HAM/TSP foi observada uma correlação positiva entre a frequência de linfócitos regulatórios 

T CD4+IL-10+ e a PVL (r=0,8; p=0,03), enquanto no grupo ASS foi observada uma 

correlação entre linfócitos regulatórios T CD8+IL-10+ e a PVL (r=0,7; p=0,02) (Figura 4A a 

4D).  
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Figura 6 - Correlação entre a frequência de linfócitos T regulatórios que produzem IL-10 e a 

carga proviral. 
Correlação entre a carga proviral e a frequência de linfócitos T CD4+ e CD8+ regulatórios nos grupos de 

indivíduos infectados pelo HTLV-1, HAM/TSP e ASS. (A) Correlação entre a carga proviral e a frequência de 

linfócitos Treg CD4+ produtores de IL-10 no grupo HTLV-1 (n=16). (A) Correlação entre a carga proviral e a 

frequência de linfócitos Treg CD8+ produtores de IL-10 no grupo HTLV-1 (n=16). (C) Correlação entre a carga 

proviral e a frequência de linfócitos Treg CD4+ produtores de IL-10 no grupo HAM/TSP (n=07) (D); Correlação 

entre a carga proviral e a frequência de linfócitos Treg CD8+ produtores de IL-10 no grupo ASS (n=09). Análise 

estatística realizada através do teste de correlação de Spearman.  
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7 DISCUSSÃO 

 

 Os resultados apresentados aqui demonstram uma alta frequência de linfócitos T 

regulatórios, sobretudo na subpopulação com perfil CD4+, em indivíduos com diagnóstico de 

HAM/TSP quando comparados aos indivíduos assintomáticos. Diferenças significativas em 

relação à frequência de linfócitos T regulatórios não foram observadas quando os grupos 

HAM/TSP ou assintomáticos foram comparados com o grupo de indivíduos não infectados. A 

alta frequência de linfócitos T regulatórios CD4+ já foi previamente descrita em diversas 

outras populações de indivíduos infectados por HTLV-1, a exemplo do Peru (18), Japão (20) e 

Inglaterra (19), corroborando os resultados aqui obtidos. O aumento na frequência linfócitos T 

regulatórios CD4+ encontrado no grupo HAM/TSP corrobora estudos anteriores conduzidos 

por Best e colaboradores e Toulza e colaboradores(18,19). Paradoxalmente, em um estudo 

anterior, foi descrita uma menor frequência de células CD4+FOXP3+ em pacientes com 

HAM/TSP comparados a indivíduos saudáveis(16,17). Os resultados distintos encontrados por 

diversos autores podem ser devido a diferenças nos marcadores fenotípicos utilizados por 

cada estudo e diferentes estratégias metodológicas para avaliar a produção de citocinas. Nosso 

estudo caracterizou os linfócitos T regulatórios através dos marcadores FOXP3 e CD25 e a 

quantificou a frequência das subpopulações de Treg produtoras de citocinas reguladoras (IL-

10 e TGF-β) por citometria de fluxo.  

 Dados prévios do nosso grupo de pesquisa demonstraram uma maior frequência de 

linfócitos T regulatórios CD8+ no grupo de indivíduos infectados por HLTV-1 com 

ceratoconjutivite seca em comparação aos indivíduos ASS e não infectados(106). Este mesmo 

estudo investigou pela primeira vez linfócitos T CD8+ com perfil regulatório de indivíduos 

infectados pelo HTLV-1, exemplificando a diversidade de subpopulações de células 

regulatórias que podem estar envolvidas no desenvolvimento da resposta supressora na 

infecção pelo HTLV-1(106).  

 É bem estabelecido que células T regulatórias suprimem ou regulam a resposta imune 

através da interação célula a célula ou produção de IL-10 e TGF-β(98). Para verificar qualidade 

funcional dos linfócitos T regulatórios nas subpopulações CD4 e CD8 foi avaliada a 

frequência destas células que eram capazes de produzir concomitantemente as duas citocinas 

regulatórias. Foi observado um predomínio de linfócitos T regulatórios (CD4+ e CD8+) 

produzindo unicamente IL-10 nos indivíduos com HAM/TSP. Por outro lado, linfócitos T 

regulatórios CD4+ produzindo unicamente TGF-β estava reduzido neste mesmo grupo quando 

comparado com o grupo ASS. O aumento de linfócitos T regulatórios duplo-produtores foi 
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apenas observado na subpopulação CD8+ dos indivíduos com HAM/TSP. Estes dados 

mostram que os linfócitos T regulatórios de pacientes infectados pelo HTLV-1 com 

HAM/TSP apresentam uma modulação para maior produção de IL-10 comparados aos ASS. 

Por outro lado, os níveis de TGF-β nos indivíduos com HAM/TSP em relação aos ASS 

estavam reduzidos em 30 vezes, na subpopulação CD4+, e de 21 vezes, na subpopulação de 

CD8+, evidenciado pela menor razão entre TGF/IL-10.  

 As citocinas regulatórias IL-10 e TGF-β são capazes de mediar os mecanismos de 

supressão exercidos pelas Tregs. Estas citocinas suprimem respostas imunopatológicas no 

contexto dos transplantes, doenças autoimunes e alergias(98). TGF-β e IL-10, além da 

capacidade supressora, também estão relacionadas com a indução de células iTreg in vivo e in 

vitro(107). No contexto da infecção pelo HTLV-1 foi demonstrado que polimorfismos na região 

promotora da IL-10 parecem afetar a transcrição e a susceptibilidade induzidas por Tax para 

HAM / TSP, ratificando a importância desta citocina no desfecho da doença em pacientes 

infectados(94). 

 HAM/TSP é uma doença inflamatória crônica que causa um progressivo dano na 

medula espinhal levando a desmielinização. Os mecanismos que regulam este processo ainda 

permanecem desconhecidos. Os achados anatomopatológicos sugerem três principais 

hipóteses para explicar a patogênese da HAM/TSP: citotoxicidade direta, autoimunidade e 

dano colateral (61,66,67). Porém, alguns autores sugerem que a ativação do sistema imune e a 

alta carga proviral podem ter um papel importante(7, 108). A proliferação espontânea de células 

infectadas e não infectadas, o aumento de citocinas pró-inflamatórias (TNF, INF, IL-6) e 

quimiocinas (CXCL-9 e CXCL-10) no sangue periférico e fluido cérebro-espinhal é bem 

descrito em indivíduos com HAM/TSP em comparação aos indivíduos ASS(109, 110). 

 Linfócitos T regulatórios sabidamente tem um papel fundamental na tolerância 

imunológica e no controle da resposta inflamatória(15). A expansão de células regulatórias em 

outras infecções virais crônicas e persistentes como HIV e hepatite C tem sido associadas a 

supressão dos linfócitos T citotóxicos (CTL). Os CTL possuem memória específica e são 

capazes de migrar para os tecidos contribuindo para a eliminação do patógeno(13,111). 

Adicionalmente, foi demonstrada uma correlação inversa da frequência de células Treg com a 

atividade citolítica dos CTLs(19). Deste modo a partir da supressão dos CTL, os linfócitos T 

regulatórios poderiam impedir o clearance do microorganismo e contribuir para a cronicidade 

da infecção viral como demonstrado na infecção pelo HIV(112). 

 Na infecção pelo HTLV-1, a proteína Tax é um antígeno alvo predominante para 

respostas CTL(113). Porém, ensaios in vitro revelaram um efeito supressor da proteína viral 
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Tax na atividade citolítica dos CTLs (19). Foi demonstrada por expressão gênica e citometria 

de fluxo a presença desta proteína em linfócitos T regulatórios, porém a frequência de células 

contendo este antígeno viral foi maior na subpopulação CD4+ quando comparada com a 

subpopulação CD8+. Ao analisar unicamente a subpopulação Treg CD4+, expressando 

FOXP3, notou-se que a frequência destas células positiva para Tax foi maior na população 

FOXP3+ que na população FOXP3-. Além disso, correlações entre a proteína Tax e linfócitos 

T regulatórios CD4+ foram descritas (20). Os autores sugerem que os linfócitos T regulatórios 

CD4+ podem funcionar como reservatório do vírus na infecção pelo HTLV-1 (20). Os dados 

em conjunto podem indicar que na infecção pelo HTLV-1 o predomínio de linfócitos T 

regulatórios produzindo IL-10 nos indivíduos com HAM/TSP pode estar relacionado a uma 

menor eficiência dos CTL em destruir as células infectadas pelo HTLV-1. A citocina 

regulatória IL-10 quando adicionada em cultura in vitro de células de linhagem de pacientes 

com HAM/TSP parece potencializar a proliferação destas células(99). IL-10 é conhecida por 

regular a produção de IFN-γ in vitro em indivíduos com HAM/TSP(76) agindo como 

supressora da imunidade celular e podendo causar escape ao controle imune, resultando em 

infecções fatais ou crônicas(114). De fato, tem sido demonstrado que a produção excessiva de 

IL-10 pode inibir a resposta pró-inflamatória ao Plasmomium spp.(115, 116) Leishmania spp.(117-

119), T. cruzi(120) e Mycobacterium spp.(121). Na infecção viral crônica pela hepatite C foi 

observado que indivíduos submetidos a terapia com doses diárias de IL-10 apresentaram 

aumento da carga viral, porém reduziram níveis de inflamação e fibrose hepática(122). Desta 

maneira, acredita-se que os efeitos da IL-10, parecem similares na maioria das infecções 

persistentes e/ou crônicas suprimindo a função macrofágica e das células dendríticas, 

limitando assim as respostas efetoras Th1 e Th2 (114).  

 A partir dos nossos achados sugerimos, que predomínio de IL-10 pode favorecer a 

proliferação dos linfócitos T regulatórios e por outro lado suprimir a função efetora das CTLs 

diminuindo assim a lise das células infectadas. Deste modo, os linfócitos T CD4+ 

permaneceriam infectados e em proliferação promovendo a manutenção das altas taxas de 

carga proviral (Figura 4).  

 A HAM/TSP é caracterizada por ser uma doença inflamatória crônica e progressiva do 

sistema nervoso. A ativação e inflamação exacerbada nesta patologia ocorrem mesmo em 

maior frequência dos linfócitos Treg. Nesse contexto, a função regulatória das células CD4+ e 

CD8+ parecem não ser suficientes para conter a intensa ativação e produção de citocinas pró-

inflamatórias desencadeada pelo vírus. Além disso, uma correlação positiva entre a frequência 

da célula produtora de IL-10 com a carga proviral pode indicar que IL-10 modula fracamente 



39 
 

a produção de citocinas pró-inflamatórias em indivíduos com HAM/TSP, podendo assim 

contribuir para exacerbação da resposta inflamatória e consequente dano tecidual (76).  

 Os pacientes infectados por HLTV-1 assintomáticos apresentaram menor frequência 

de linfócitos T regulatórios produtores apenas de IL-10 e maior frequência de linfócitos T 

regulatórios produtores apenas de TGF-β. A manutenção do quadro assintomático parece estar 

associada a uma redução dos níveis de IL-10 ou a um aumento de TGF-β. Uma produção 

equilibrada de TGF-β e IL-10 poderia contribuir para a manutenção de um o ambiente 

inflamatório controlado e reduzir a supressão de CTL (Figura 5). Portanto nos indivíduos 

assintomáticos, as CTLs poderiam desempenhar com mais eficiência seu papel de controle 

das células infectadas pelo HTLV-1 mantendo reduzida carga proviral, que está diretamente 

relacionada com o risco de desenvolvimento de doenças associadas à infecção, como a 

HAM/TSP(71,72). Além disso, TGF-β é capaz de promover uma redução da secreção dos níveis 

de IL-2, exercendo assim um efeito anti-proliferativo para os linfócitos T CD4+ (99). 

 

Figura 7 - Figura esquemática que representa a hipótese desta tese sobre as disfunções dos 

linfócitos T regulatórios podem contribuir para a HAM/TSP 
Em indivíduos com HAM/TSP (A) ocorre o aumento da proliferação de linfócitos T regulatórios 

monoprodutores de IL-10 quando comparados com os linfócitos Tregs produtores TGF-β.  IL-10 parece ser capaz 

de suprimir os linfócitos T citotóxicos TCD8 (CTL) na lise das células CD4+ promovendo a manutenção da 

carga proviral. Linfócitos com perfil Th1 produzem citocinas (IL-2) capazes de induzir a proliferação de 
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linfócitos TCD4 mantendo assim a infecção e produção de citocinas proinflamatórias (IFN e TNF) que 

contribuem para a degeneração de sistema nervoso.  Por outro lado, os linfócitos T regulatórios de indivíduos 

assintomaticos (B) produzem predominantemente TGF-b, bloqueando a produção de IL-2, reduzindo a 

proliferção de linfócitos T CD4+ infectados.  A lise efetiva dos linfócitos T CD4+ infectados pelos linfócitos T 

CD8+ contribui para a manutenção dos níveis reduzidos de carga proviral. A balança esquematizada na parte 

inferior da imagem demonstra a produção de citocinas regulatórias nos indivíduos com HAM/TSP e 

assintomáticos. 

 

Sabidamente os linfócitos Treg exercem seu papel supressor pelo contato célula-célula 

ou via secreção de citocinas imunossupressoras, indicando uma estreita proximidade com a 

célula alvo(123-125). Deste modo, a avaliação de linfócitos Treg em PBMCs e não no líquor 

pode caracterizar um fator limitante para este estudo por não reproduzir e que ocorre no sítio 

da lesão. 

 Em resumo, T regs em indivíduos HAM / TSP apresentam um desequilíbrio na 

produção de IL-10 e TGF-, o que pode estar implicado na patogênese desta doença. Estudos 

adicionais devem ser conduzidos para uma avaliação mais completa dos perfis de citocinas 

dessas células. 
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8 CONCLUSÃO 

 Foi observado um perfil distinto na produção de citocinas pelos linfócitos T 

regulatórias entre os grupos de indivíduos infectados pelo HTLV-1+. Nos indivíduos com 

HAM/TSP ocorreu um predomínio de linfócitos T regulatórios produzindo IL-10, enquanto 

nos assintomáticos um predomínio TGF-b. Além do mais, constatamos que a produção de Il-

10 nos indivíduos com HAM/TSP ocorre predominantemente pelos linfócitos T reg. 
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Abstract 

Background: HTLV-1 induces a significant activation of the immune system, leading to the 

spontaneous proliferation of T-cells secreting proinflammatory cytokines in HAM/TSP 

individuals. Regulatory T-cells (Tregs) might be involved in the control of inflammation 

through the secretion of IL-10 and TGF-β. 

Aim: This study aimed to compare the cytokine profiles of CD4+ and CD8+ Treg subsets in 

asymptomatic HTLV-1-infected individuals and HAM/TSP patients. 

Methods: Asymptomatic HTLV-1-infected individuals and those with a diagnosis of 

HAM/TSP were matched by sex and age. A group of uninfected individuals were employed 

as controls. Peripheral blood mononuclear cells were cultivated and labeled with monoclonal 

antibodies (anti-CD3, anti-CD4, anti-CD8, anti-CD25, anti-FOXP3, anti-IL-10 and anti-TGF-

β). The frequency of Treg subsets producing or not IL-10 and/or TGF-β were quantified by 

flow cytometry.  

Results: The frequency of CD4+ Tregs was statistically higher in HAM/TSP patients 

compared to asymptomatic HTLV-1-infected individuals. The frequencies of CD4+ and CD8+ 

Tregs subsets producing IL-10 alone were statistically higher in HAM/TSP compared to 

asymptomatic individuals. In addition, a positive correlation between CD4+IL-10+ Tregs and 

proviral load was observed in HAM/TSP. 

Conclusion: The dysregulated production of IL-10 and TGF-

individuals may contribute to the exacerbated inflammatory response that characterizes this 

disease.   

Key words: HTLV-1, HAM/TSP, regulatory T-cells, TGF- -10 
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Background 

Human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) causes a persistent state of infection, which 

has been associated with inflammatory diseases, such as HTLV-1-associated 

myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) (1), uveitis (2), arthritis (3) and 

bronchiectasis (4). High proviral loads are often found in patients with HTLV-1-associated 

diseases, particularly those with HAM/TSP, infectious dermatitis and uveitis (5-8). The CD4+ 

regulatory T-cell subset (Treg) is responsible for maintaining homeostasis in the immune 

system, suppressing the inflammatory response and preventing autoimmunity (9). Treg 

function is determined by the expression of forkhead transcription factor 3 (FoxP3) and by the 

production of the regulatory cytokines interleukin-10 (IL-10) and transforming growth factor 

β (TFG- β) (10). In addition, a subset of CD8+ T-cells expressing FoxP3 was reported as 

having a potent regulatory function (11). It has been posited that CD4+ and CD8+ Treg cells 

may play an important role in HTLV-1-associated diseases, especially in the pathogenesis of 

HAM/TSP, due to an exacerbated inflammatory milieu in the spinal cord and the presence of 

an autoimmune response (12). The literature is controversial regarding the frequency of  

CD4+ Treg cells in the context of HAM/TSP, as higher frequencies of CD4+ Treg cells have 

been reported in some HAM/TSP patients (13, 14) in contrast to other reports showing lower 

frequencies of CD4+ Treg cells in comparison to healthy individuals (15, 16). In addition, 

both CD4+ and CD8+ Treg function and cytokine production profiles remain unclear in 

HAM/TSP. 

Objective 

This study aimed to compare the cytokine profiles of CD4+ and CD8+ T-reg subsets in 

asymptomatic HTLV-1-infected individuals and HAM/TSP patients. 
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Study Design 

HTLV-1-infected individuals were recruited at the Integrated and Multidisciplinary HTLV 

Center (CHTLV) of the Bahiana School of Medicine and Public Health (EBMSP-Bahia, 

Brazil) and classified by a neurologist as asymptomatic (n=17) or definite-HAM/TSP (n=15) 

(17). A healthy group consisted of 15 uninfected individuals. The percentage of females was 

60%, 70% and 60% in the HAM/TSP, asymptomatic and non-infected groups, respectively, 

with corresponding mean ages of 51.3±12.1, 56.7±14.1, 40.7±12.2 years. This study was 

approved by the Institutional Review Board of the Gonçalo Moniz Institute and all 

participants signed a term of informed consent. 

Peripheral blood mononuclear cells (PBMC), obtained by Ficoll-Hypaque density gradient 

centrifugation (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO), were cultured for 24 hours at 37°C 

under 5% CO2

ed to cultures. Five hours later, cells were stained for 30 minutes 

with anti-CD3-APC-Cy7, anti-CD4-AlexaFluor-700, anti-CD8-PECy7- and anti-CD25-

PECy5 (BD Biosciences, San Diego, CA, USA) (Fig.1A). Cells were then fixed using 1x 

Fix/Perm buffer (Biolegend, San Diego, CA, EUA) and 1x FOXP3 perm buffer (Biolegend) 

in accordance with manufacturer instructions. Next, cells were stained for 30 minutes with 

anti-FOXP3-PE (BD Biosciences, San Diego, CA, USA), anti-TGF-β-FITC (Biolegend) and 

anti-IL-10-APC (Biolegend). Finally, Treg subsets were acquired and cytokine profiles were 

characterized in both CD4+CD3+CD25+FOXP3+ (CD4+Treg) and CD8+CD3+CD25+FOXP3+ 

(CD8+Treg) cells using a FACS FORTESSA flow cytometer (BD Biosciences) with FlowJo 

software (FlowJo LLC, Ashland, OR, USA). 

Statistical significance was tested by the non-parametric Kruskal-Wallis test with Dunn´s 

posttest.  Significance was considered when P<0.05. All data were analyzed using GraphPad 

Prism (v5.0, La Jolla, CA, USA). 
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Results 

The frequency of CD4+ Treg cells was 3.4x higher in the HAM/TSP group compared to 

asymptomatic individuals (p=0.02) (Fig. 1B). The frequency of CD4+IL10+TGF- β+ Treg cells 

was higher in the HAM/TSP group than in asymptomatic individuals (p=0.003) (Fig. 2 B), yet 

3.87 times fewer CD4+IL10-TGF β+ cells were found in the HAM/TSP group versus 

asymptomatic individuals (p=0.04) (Fig. 2B).  

 

Figure 1. Frequencies of CD4+ and CD8+ Treg subsets in HTLV-1-infected and 

uninfected individuals. PBMC were labeled to anti-CD3-APC-Cy7, anti-CD4-AlexaFluor-

700, anti-CD8-PECy7, anti-CD25-PECy5, anti-FOXP3-PE. Analysis was performed by flow 

cytometer. (A) Representative scatter plots depicting total lymphocytes, a gate of CD4+ or 

CD8+ T cells, followed by a gate of FoxP3 and CD25 T cells. (B) Frequencies of CD4+ Treg 

cells in asymptomatic HTLV-1 (n=17) and HAM/TSP (n=15) individuals, as well as 
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uninfected controls (n=15), (C) Frequencies of CD8+ Treg cells in these same groups. Bars 

are indicative of median cell frequencies and interquartile ranges. Asterisks denote significant 

differences as calculated by Kruskal-Wallis test followed by Dunn’s multiple comparison 

post-test  

 

The frequencies of CD8+ Treg cells were similar among the three evaluated groups (Fig. 1C). 

However, a higher frequency of CD8+IL10+TGF-β + Treg cells was found in the HAM/TSP 

group compared to asymptomatic individuals (p=0.01) (Fig. 2C), while the frequency of 

CD8+IL10+TGF-β+ Treg cells was 31.3x higher in the HAM/TSP group compared to healthy 

controls (p=0.001). The frequencies of CD8+IL10-TGF-β+ Treg cells were found to be similar 

among all groups (Fig. 2C). With regard to the pattern of cytokine production in CD4+ and 

CD8+ subsets, HTLV-1-infected individuals (asymptomatic and HAM/TSP ) had higher 

frequencies of cells expressing both IL-10 and TGF-β compared to uninfected controls (Fig 

2B, 2C). In addition, a higher frequency of CD4+ and CD8+ Treg cells expressing IL-10 alone 

was found in HAM/TSP compared with asymptomatic individuals. 
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Figure 2. Profile of IL-10 and TGF- β production by CD4+ and CD8+ Treg subsets in 

HTLV-1-infected and uninfected individuals. PBMCs were labeled with anti-CD3-APC-

Cy7, anti-CD4-AlexaFluor-700, anti-CD8-PECy7, anti-CD25-PECy5, anti-FOXP3-PE, anti-

TGF-β-FITC and anti-IL-10-APC for flow cytometry. (A) Representative scatter plots 

depicting total lymphocytes, a gate of FoxP3+CD25+CD4+ or FoxP3+CD25+CD8+ Tcell 

subsets, followed by a gate of IL-10 and CD25 Treg cells. (B) Frequencies of CD4+ Treg 

cells producing IL-10 and TGF-β in asymptomatic HTLV-1 (n=17) and HAM/TSP (n=15) 

individuals, as well as uninfected controls (n=15). (C) Frequencies of CD8+ Treg cells 

producing IL-10 and TGF-β in these same groups. Bars are indicative of median cell 

frequencies and interquartile ranges. Patterns of frequency distribution of CD4+ and 

CD8+Treg cells producing IL-10 and TGF-β or not. Pie Chart percentiles were calculated 

using the median frequencies of IL10+TGF- , IL10-TGF- +TGF-  producing 

and non-producing IL10-TGF-  in CD4+ and CD8+ respectively. Treg cells in uninfected 

(n=15), asymptomatic HTLV-1 (n=17) and HAM/TSP (n=15) individuals. 

 

Positive correlations between proviral load and the frequencies of both CD4+ (r=0.6; p=0.004) 

and CD8+ (r=0.6; p=0.007) Tregs producing IL-10 were found in HTLV-1-infected 

individuals. Moreover, in HAM/TSP individuals, a positive correlation between proviral load 

and CD4+ IL-10+ (r=0.8; p=0.03) was also found.   
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Discussion 

The results presented herein demonstrate that a higher frequency of Tregs is found in 

individuals with HAM/TSP, especially with respect to the CD4+ Treg subset. Moreover, the 

CD4+ and CD8+ Treg subsets in these individuals predominantly expressed more IL-10 than 

TGF- - -10 ratios in both CD4+ and CD8+ T-reg subsets were lower (30 

and 21 times, respectively) in HAM/TSP patients in comparison to asymptomatic individuals. 

Higher frequencies of CD4+ T-regs have been previously described in individuals with 

HAM/TSP evaluated in Peru (14), Japan (18) and the United Kingdom (13), corroborating the 

results obtained herein. 

HAM/TSP is a chronic inflammatory disease that causes progressive spinal cord 

demyelination. While the mechanism that regulates progression to HAM/TSP remains 

unclear, some authors have speculated that immune system activation and a high proviral load 

could play important roles (5, 12). A spontaneous proliferation of infected and uninfected 

cells, in addition to the increased production of proinflammatory cytokines (TNF, IFN- -

6) and chemokines (CXCL-9 and CXCL-10) in peripheral blood and cerebrospinal fluid, has 

been observed in HAM/TSP in comparison to asymptomatic carriers (19, 20). In addition, 

Tregs are known to play a pivotal role in immunological tolerance and in the control of 

inflammatory responses (21). The expansion of Treg cells in other chronic and persistent viral 

infections, such as HIV and hepatitis C virus, has also been associated with suppressed CTL 

function (21, 22). In addition, it has been suggested that Treg-cells may also serve as a virus 

reservoir (18).  Accordingly, it is possible that altered Treg function might contribute to the 

immunopathogenesis of HAM/TSP. The high frequency of Treg cells producing IL-10 seen 

herein may inhibit the function of cytotoxic CD8+ T-lymphocytes (CTL), thereby impairing 

the lysing of infected cells, which in turn serves to maintain an elevated proviral load.  Indeed, 

a positive correlation between the frequency of CD4+IL-10+ Treg cells and proviral load in 
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individuals with HAM/TSP was found in the present study. It has been proposed that IL-10 

poorly modulates the production of proinflammatory cytokines in HAM/TSP individuals, 

which could contribute to an exacerbated inflammatory response and tissue damage (22).  

Conversely, Tregs expressing TGF- were more frequent in HTLV-1-asymptomatic 

individuals. TGF- exerts a potent antiproliferative effect on CD4+ T-cells, mainly by 

downregulating IL-2 production (23). It follows that, in asymptomatic HTLV-1-infected 

individuals, Tregs might downmodulate the inflammatory response via a balanced production 

of TGF- -10. This stands in contrast to the scenario observed in HAM/TSP as these 

cells produce more IL-10 and less TGF-

the clearance of the virus and reduces the control of the inflammatory response.  

In summary, in HAM/TSP individuals, Tregs present dysregulated production of IL-10 and 

TGF- e implicated in the pathogenesis of HAM/TSP. Further studies should be 

conducted to more comprehensively assess the cytokine profiles in these cells in the cerebral 

spinal fluid.  
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Abstract 1 

Strongyloides stercoralis is the main etiological agent of human strongyloidiasis. Severe 2 

strongyloidiasis is commonly associated to alcoholism, corticostereoid use and HTLV-1 3 

coinfection. Herein, we report a case of a 13-yr-old boy coinfected with S. stercoralis and 4 

HTLV-1, excreting several parasitic forms in the stool. The parasitological examination of his 5 

feces, showed a large amount of filariform (about 3,000 larvae per gram of feces) and 6 

rhabditiform larvae (about 2,000 larvae per gram of feces). In addition, free-living adult 7 

female (about 50 parasites per gram of feces) and eggs (about 60 eggs per gram of feces) were 8 

detected. The main laboratory findings pointed to high IgE levels (228 UI/mL) and 9 

eosinophila (11.6%). The patient was treated with three courses of ivermectin (200 µg/Kg 10 

twice, two weeks apart), achieving the parasitological cure. An increase of about 19 times in 11 

IL-17 level was observed following the parasitological cure, in addition to a decrease in the 12 

white blood cell, eosinophil counts and IgE levels. This is the first case report, to our 13 

knowledge, in which S. stercoralis adult free-living female was described in human feces and 14 

where an increase in IL-17 levels after Strongyloides treatment in a HTLV-1 coinfected 15 

individual was observed. This finding raises the need for further studies about IL-17 16 

immunomodulation in S. stercoralis and HTLV-1 coinfected patients.  17 

 18 

Introduction  19 

Strongyloides stercoralis is the main etiological agent of human strongyloidiasis1. The 20 

host can develop severe forms of strongyloidiasis, as hyperinfection and/or disseminated 21 

disease, depending of alterations in the immune status and is commonly associated to 22 

alcoholism, corticosteroid use and HTLV-1 coinfection2. 23 
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Human T Cell Lymphotropic Virus Type 1 (HTLV-1) is a retrovirus highly prevalent 24 

in some areas of Japan, Papua New Guinea, South America and West Africa3. It is transmitted 25 

through mother-to-child (mainly through breastfeeding), sexual intercourse,  blood 26 

transfusions, contaminated blood products and by needle sharing4. Infected individuals are at 27 

risk of developing a rapidly progressive malignancy, adult T-cell leukemia (ATL), and a 28 

debilitating and sometimes fatal neurologic condition, myelopathy/tropical spastic paraparesis 29 

(HAM/TSP)4. Moreover, HTLV-1 acts  to reduce the ability of the infected host to develop an 30 

adequate immune response to organisms that require a T-helper 2 (Th2) response5,6. This 31 

phenomenon is likely to be associated with an elevation in the inflammatory and regulatory 32 

cytokine levels7. As a result, patients infected with HTLV exhibit increased susceptibility to 33 

infection with S. stercoralis and progression to severe forms of strongyloidiasis. Herein, we 34 

describe a case report of an individual coinfected with S. stercoralis and HTLV-1, excreting 35 

several parasitic forms in the stool. 36 

 37 

Case report 38 

The patient, a 13-yr-old boy, lives with his 16 membered family in a precarious rural 39 

settlement, in the Baía de Camamú, located 300 Km of Salvador (Bahia, Brazil). His mother 40 

was diagnosed with HAM/TSP in July, 2013 and has been treated at the Reference Center for 41 

HTLV. Subsequently, an active search was conducted in the settlement for evaluating the 42 

family (May, 2015). The family lived in a precarious condition with an outside adapted 43 

kitchen and no bathroom, sewage or potable water. The peridomicile was used for bodily 44 

functions. Blood and feces samples were collected from 14 individuals (except for two 45 

children under two years old). Thirteen members of the family were tested positive to HTLV-46 

1 by ELISA and confirmed by Western Blotting.  47 
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The 13-year-old boy reported alternating diarrhea and intestinal constipation, in 48 

addition to abdominal pain and dyspnea. He was in a regular general condition, his height and 49 

weight were compatible with age. The main laboratory findings were as follows: white blood 50 

cell count of 6,100/μL (neutrophils: 28.4%, lymphocytes: 50.6%, eosinophils: 11.6%), 51 

hemoglobin of 13.9 g/dL, platelet count of 2.2×104/μL and total IgE of 228 UI/mL. The 52 

patient tested negative for hepatitis, Chagas’ disease, syphilis and HIV serologies.  53 

The parasitological examination was performed using Baermann-Moraes8, 54 

spontaneous sedimentation and agar plate culture methods. It showed a large amount of 55 

filariform (about 3,000 larvae/gram of feces) and rhabditiform larvae (about 2,000 56 

larvae/gram of feces). Free-living adult female (about 50 parasites/gram of feces) identified as 57 

presenting rhabdoid esophagus, uterus filled with eggs and vulva, about one micrometer wide, 58 

were also found in the direct smear. In addition, Strongyloides-like eggs (about 60 /gram of 59 

feces) (Figure 2), and eggs of Ascaris lumbricoides and Trichuris trichiura were present. The 60 

boy was then diagnosed with S. stercoralis hyperinfection as a manifestation of HTLV-1. He 61 

was then treated with ivermectin 200 µg/Kg (twice, two weeks apart), and albendazole 600 62 

mg (single dose).  63 

After two months of treatment (July, 2015), he no longer complained of dyspnea. The 64 

parasitological examination of feces revealed a large amount of S. stercoralis rhabiditiform 65 

and filariform larvae (above 1,000 larvae/ gram of feaces). The patient then was treated with a 66 

new course of ivermectin and Albendazol, at the same therapeutic regimen.  67 

One year later (July, 2016), a new parasitological examination was performed and a 68 

large amount of S. stercoralis larvae, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Hookworm 69 

and Enterobius vermicularis eggs as well as Endolimax nana cysts was present in feces. A 70 

new course of ivermectin and albendazole was given, at the same regimen. Parasitological 71 



69 
 

 

examinations of feces performed in October, 2016 and November, 2017 showed no parasites, 72 

indicating the parasitological cure (Figure 1).   73 

The levels of cytokines in sera were measured by Cytometric Bead Array (CBA) 74 

during S. stercoralis infection (mean of the three points before cure), and following the 75 

parasitological cure in October, 2016. Th1 (IL-2, IL-6 and INF-γ), Th-2 (IL-4) and Treg (IL-76 

10 and TNF-α) cytokine levels were similar before and after parasitological cure. IL-17 level 77 

presented a nineteen fold elevation following parasitologial cure (Table 1). In addition, a 78 

decrease in the white blood cell and eosinophil counts as well as in the total and specific IgE 79 

and specific IgG1 levels were observed after parasitological cure (Table 1). 80 

The Committee of Ethics in Research of the Nursing School, Federal University of 81 

Bahia, Brazil, approved the study and a written informed consent for this case report 82 

publication was assigned by the child legal guardian. 83 

 84 

Discussion 85 

The case reported herein presents a typical S. stercoralis hyperinfection syndrome, 86 

with a high parasite load, gastrointestinal and pulmonary symptoms, in a HTLV-1 coinfected 87 

individual. However, a very unusual presentation appeared when filariform larvae, eggs and 88 

free-living adult female in feces were found. Indeed, this is the first case report, to our 89 

knowledge, presenting S. stercoralis free-living adult females in human stool. The presence of 90 

a free-living form in the individual feces is probably due to the intestinal constipation and 91 

could indicate that both parthenogenetic and sexual reproduction may be occurring in the 92 

host, which could enhance the parasite load, as was observed in the infected individual before 93 

the treatment. 94 
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HTLV-1 induces a spontaneous cell proliferation, generating an exacerbated Th1 95 

response, with high levels of INF-𝛾, TNF-𝛽, and IL-2, along with a decline in IL-4, IL-5, and 96 

IL-10 production, which could leave the coinfected host more susceptible to severe 97 

strongyloidiasis9,10. Although, increased IgE levels and a high eosinophil count have been 98 

associated with the host immune response against S. stercoralis, they are usually decreased in 99 

coinfected S. stercoralis and HTLV-1 individuals6,9,11–13. However, in this case report, the 100 

levels of Th1, Th2 and Treg cytokines were similar before and after the parasitological cure. 101 

Along with the elevated IgE levels and eosinophils count before the treatment, it may indicate 102 

a T-cell balance and preserved immune response, which could prevent Strongyloides 103 

dissemination to other organs and a fatal outcome. 104 

IL-17 is a pro-inflammatory cytokine associated with the induction and maintenance 105 

of inflammation, resulting in the recruitment of neutrophils to the tissue14. HTLV-1 tax 106 

protein induces IL-17 gene expression in HTLV-1 infected T-cell lines, which could 107 

contribute to the pathogenesis of neurological disease related to HTLV-1 infection15–17. On 108 

the other hand, in S. stercoralis infection, CD4+ Th17 cells frequency are decreased in an Ag-109 

specific manner18. In this case report, an increase in IL-17 level following strongyloidiasis 110 

treatment in a HTLV-1 coinfected individual was observed for the first time, to our 111 

knowledge, which could reflect an inhibition of HTLV-1 inflammation response by 112 

Strongyloides. This could indicate a protection against inflammatory complications caused by 113 

HTLV-1, like HAM/TSP. This finding raises the need for further studies. 114 

The recommended treatment for Strongyloides hyperinfection syndrome is ivermectin 115 

200 µg/Kg in two doses, two weeks apart19–23. However, studies reported successive failure in 116 

the treatment of patients coinfected with HTLV-124. In the current case, the patient was 117 

treated three times with ivermectin before achieving a parasitological cure. Since the patient 118 

lived in a high-risk condition – without basic sanitation, and with the habit of walking 119 
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barefoot – it is difficult to establish whether there was a treatment failure or a reinfection.  In 120 

addition to the absence of larvae in the feces, after the last treatment, a decrease in specific 121 

IgG1 and IgE levels was observed, which could indicate a reduction and/or elimination of the 122 

parasite. In summary, this is the first case report, to our knowledge, where it was possible to 123 

observe an adult free-living female elimination in human feces and where an increase in IL-17 124 

levels following Strongyloides treatment was observed in a HTLV-1 coinfected patient.  125 
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Figure 1. A timeline of parasitological examination and treatment course of a 13-year-old boy 

with Strongyloidis stercoralis hyperinfection as a manifestation of HTLV-1. 

 

Figure 2. Photomicrographies of Strongyloides stercoralis stages in fecal smear stained with 

iodine showing rhabditiform and filariform larva (A), rhabditiform oesophagus (B) and uterus 

with eggs (C) of a free-living female, and an embrionated egg (D). 
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ANEXO 

Anexo 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Projeto de Investigação: 

Biomarcadores imunológicos no monitoramento da infecção pelo HTLV-1 

Pesquisadores Responsáveis: Dra Maria Fernanda Rios Grassi 

Médico Responsável: Dr. Bernardo Galvão 

 

Prezado paciente: 

O Sr(a) está sendo convidado para participar desta pesquisa que pretende verificar se pacientes 

infectados pelo HTLV apresentam alguma diferença na atividade das células do sangue. A infecção 

pelo vírus chamado HTLV-1 pode causar dois tipo de doença: uma leucemia (câncer de glóbulos 

brancos do sangue) ou uma doença do sistema nervoso, que causa paralisia, porém muitas pessoas não 

apresentam nenhuma doença. Este estudo pretende buscar diferenças nos exames das pessoas que são 

infectadas por esse vírus e tem manifestações diferentes (tem doença ou não tem nenhum sintoma). 

Nesse sentido, acreditamos que esse estudo poderá ser contribuir para que no futuro os pacientes 

possam ser tratados antes de manifestarem a doença.  

Para que isso seja possível realizar esta pesquisa pedimos a doação de uma amostra de sangue para 

realizar exames de laboratório, sorologia (HIV, virus das hepatites C e B) e para ensaios de pesquisa 

das células de defesa. Essas amostras serão obtidas no momento em que exames de sangue forem 

necessários para o seu próprio acompanhamento clínico. Aproveitaremos o pedido de coleta de sangue 

para o exame de rotina, e solicitaremos ao laboratório que retire um pouco a mais (25ml, cerca de 5 

colheres de sopa) para esta pesquisa. Esta doação ocorrerá apenas uma vez. Assim sendo, o número de 

vezes que o sangue será retirado não será maior do que o realmente necessário para o 

acompanhamento de rotina e não será necessário vir ao Centro médico apenas com o objetivo de 

participar da pesquisa. 

A coleta de sangue será realizada por um profissional treinado, entretanto pode ocorrer uma dor ligeira 

e um pequeno sangramento no local da picada, ficando o braço roxo. Esta mancha desaparece dentro 

de 1 a 2 dias. Será realizada igualmente a coleta do líquido da coluna por um médico experiente. Para 

o exame, o Sr (a) estará deitado (a) de lado, com o pescoço para baixo e as pernas encolhidas. O 

médico limpa a coluna e anestesia o local e coloca a agulha de punção entre a quarta e a quinta 
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vértebras lombares. O líquido drenado é colocado nos tubos de ensaio e enviado para o laboratório 

para análise. Após o exame, o médico comprime o local com as mãos e coloca um bandaid. Depois do 

exame a pessoa pode ter dor de cabeça, 12 horas a 2 dias depois. Pode haver também dor na nuca e 

coluna, dormência nas pernas, rigidez do pescoço, vômitos e náuseas, visão turva, tonturas, vertigem 

ou zumbido. TODOS esses sintomas melhoram com medidas simples como ficar em deitar e beber 

muito líquido. Este exame só será realizado se o médico detectar alterações no sistema nervoso que 

precise ser diagnosticada com este exame. 

A sua participação neste estudo é voluntária e espontânea. A sua assistência médica não será 

modificada em função da sua aceitação ou não em participar deste estudo. Também não envolverá 

nenhum custo adicional. Caso necessite regressar ao hospital por razões ligadas ao estudo, suas 

despesas com transporte e alimentação serão pagas pelos responsáveis pela pesquisa. 

Além disso, você poderá desistir de participar a qualquer momento sem que isto interfira no 

tratamento futuro neste hospital. O material obtido de sua amostra de sangue (plasma e células) será 

utilizado apenas neste estudo. Toda a informação obtida ou disponibilizada neste estudo será 

considerada como sigilosa de modo a garantir confidencialidade e não será divulgada sem a sua 

permissão. 

Para que outros médicos possam no futuro ampliar seus conhecimentos sobre esta doença, gostaríamos 

de mostrar os resultados obtidos neste projeto em congressos (pôster ou apresentação oral) e em 

publicações em revistas científicas. 

Por outro lado, nos comprometemos a não dizer seu nome e a utilizar os resultados obtidos apenas 

com finalidade científica.  

A equipe de pesquisadores (Dr Bernardo Galvão, Dra Fernanda Grassi) está disponível a qualquer 

momento para qualquer esclarecimento no número 3176-2213. 

Caso queira, o Sr (a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisas da Fiocruz pelo 

telefone 3176-2285. 

Eu _________________________________________________ aceito fazer parte do grupo de estudo 

“Biomarcadores imunológicos no monitoramento da infecção pelo HTLV-1” 

Recebi todas as orientações sobre este trabalho. Entendi o propósito do estudo, e compreendo que o 

objetivo deste estudo é uma melhor compreensão dos mecanismos envolvidos na infecção causada 

pelo vírus HTLV-1. Sei que este trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Humana. 
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Estou recebendo uma cópia deste documento datada e assinada, e não estou abdicando de nenhum dos 

meus direitos legais. 

 

Salvador, ____ / ____ / ______. 

 

 

Assinatura: _____________________________________________________ 

Assinatura da  

Testemunha: ______________________________________________________ 

 

 

Impressão datiloscópica 
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Anexo 2 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
 

 


