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RESUMO 

 
A HAM/TSP é uma doença de caráter neurológico que acomete aproximadamente 5% dos infectados 

pelo vírus HTLV, afetando-os principalmente em sua capacidade locomotora. Não são conhecidos até 

o momento os fatores que fazem o indivíduo infectado desenvolver ou não as patologias associadas ao 

vírus. Nesse contexto, estudamos a participação das células natural killer T (NKT) visando contribuir 

na elucidação da patogênese da paraparasia espática tropical HAM/TSP. As células natural killer T 

(NKT) são um subtipo de linfócitos T, com capacidade efetora e auxiliar, e está associado à doenças 

infecciosas, alergias e a doenças autoimunes, e a hipótese deste trabalho é que elas participem da 

progressão da HAM/TSP. Após realizarmos testes para avaliação da ativação das NKT (PD-1), bem 

como avaliar sua capacidade de secretar IFN- γ e Granzima B concluimos que as mesmas não 

possuem potencial de ativação na periferia e pressupomos que estas podem estar no sítio acometido 

pela patologia, o SNC. Neste contexto, nosso estudo acrescenta informações quanto à patogenia da 

HAM/TSP e contribui com conhecimento para a futura elucidação da doença. 
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ABSTRACT 

 
The HAM/TSP is a neurological disease that affects approximately 5% of HTLV infected individuals, 

especially in their locomotor capacity. They are not known yet the factors that make the infected 

individual to develop or not the pathologies associated with virus. In this context, we study the 

participation of natural killer T cells (NKT), trying to contribute to clarify the HAM/TSP 

pathogenesis. NKT cells are a subtype of lymphocytes with effector and helper capacities, and are 

associated with infectious, allergies and autoimmune diseases. Our hypothesis is that they participate 

in the progression of HAM/TSP. After evaluate the activation of NKT through PD-1 marker, as well 

evaluate assess their ability to secrete IFN-γ and Granzyme B, we conclude that the NKT cells lack 

periphery in activation potential, and presuppose that they are present at the central nervous system, 

the site affected by the disease. In this context, our study adds information on the pathogenesis of 

HAM / TSP and contributes knowledge for future elucidation of disease 
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INTRODUÇÃO 

Vírus Linfotrópico de Células T Humanas (HTLV) 

O Vírus Linfotrópico de Células T humanas (HTLV) é um patógeno pertencente à família dos 

retrovírus. Apresenta uma importante relevância clínica, devido ao seu mecanismo de transmissão, a 

evolução subclínica das infecções e sua associação com doenças graves. (1) 

Existem, até o momento, quatro subtipos conhecidos de HTLV, dentre os quais os mais 

importantes nos quesitos patogenia e epidemiologia são o HTLV I e II.  O HTLV-I é o mais estudado 

e conhecido e é sobre este que trataremos. Ele infecta vários tipos celulares como células endoteliais, 

(2) monócitos (2, 3) e linfócitos T, (4) sendo associado principalmente à patologias como a 

Malignidade de células T do adulto – que se manifesta como leucemia ou linfoma - e a Mielopatia 

associada ao HTLV/Paraparesia tropical espástica (HAM/TSP), sendo estas as patologias mais 

importantes causadas pelo vírus. (5) 

 

Estrutura 

O vírus mede aproximadamente 100nm de diâmetro. Este é composto por material genético 

viral envolto pelo capsídeo viral e pelo envelope. Envolvendo o capsídeo, há o envelope que contém 

proteínas virais. O material genético consiste em ácido ribonucleico de dupla fita (dsRNA), e este está 

presente no capsídeo juntamente às enzimas integrase, protease e transcriptase reversa (Fig. 1). (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estrutura do HTLV 

Fonte: Adaptado do website www.htlv.com.br 
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Foi descrito por Seiki (1983) e Shimotohno (1985) que o vírus possui em seu genoma as 

regiões gag, pol, env e pX. (6) O gene gag - codifica proteínas virais p19, p24 e p15; (7) o gene pol – 

codifica a transcriptase reversa, a RNAse H e a integrase; o gene env – codifica as glicoproteínas 

gp45, gp20 e a proteína transmembrana; e o gene LTR que contem o gene X – atualmente chamado 

pX – que codifica Tax e Rex. (8)  

Filogeneticamente, o vírus é subclassificado de acordo com a região em que é encontrado e 

com suas características genéticas. O subtipo A (Cosmopolita) é encontrado em várias regiões do 

mundo, sendo o predominante, e é também o subtipo mais encontrado nas regiões endêmicas – 

inclusive o Brasil. (9) Na região Centro-Africana os subtipos mais comuns são B, D, E, F, G, enquanto 

que na região Austrá-Melanésio o subtipo C prevalece. (10) 

Origem e DisseminaçãoViral 

Pouca informação se tem até o momento quanto à gênese viral, mas dados de estudos 

anteriores (5) sugerem que o HTLV tenha se originado em primatas (vírus símio – Simian T cell 

lymphotropic virus) e posteriormente transmitido aos humanos originando o que hoje conhecemos 

como vírus linfotrópico de células T humanas. Entretanto, apesar da teoria corrente, Miura e seus 

colaboradores (1994) demonstraram que a árvore filogenética do HTLV é muito divergente da 

encontrada no vírus símio, o que gera um aval desfavorável a esta teoria. (9) 

Quanto ao local da gênese viral, acredita-se que o vírus tenha surgido na África e – partindo 

dela – tenha se disseminado por meio de fluxos migracionais, através dos quais o vírus teria atingido a 

Ásia, Europa e as Américas por meio do Estrito de Bering. (9, 11) A esta teoria dá-se o nome de 

migração trans-continental, e esta tem força à luz do trabalho de Li e colaboradores (1999) que 

encontraram sequências de DNA do HTLV (genes HTLV-1-pX e HTLV-1-LTR) em uma múmia que 

viveu a cerca de 1.500 anos no Chile (12) – período prévio à colonização Européia das Américas e ao 

tráfico negreiro. 

Por fim, não menos importante, há de se considerar – históricamente - os grandes movimentos 

migracionais ocorridos durante a colonização das Américas pelos Europeus - incluindo o tráfico 

negreiro - que em muito colaboraram para a disseminação da infecção pelo HTLV nas Américas. 

Epidemiologia 

Não se conhece o número exato de infectados pelo HTLV no mundo, mas sabe-se que a 

infecção por HTLV é difusa e atinge grupos populacionais distintos em diferentes localidades.  

As teorias de disseminação viral vêm de encontro - em muitos aspectos - ao perfil 

epidemiológico global atual. A África, tida como provável berço da infecção, apresenta-se hoje como 

uma das regiões de maior endemicidade para o HTLV, onde se reportam prevalências que variam 

entre 0,2 - 3% de indivíduos infectados na população. (10) 
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 Pareado com a África, está o Japão que demonstra prevalência variável entre 0,5 – 6%, (10) 

embora não sejam conhecidos os mecanismos que geram esta elevada taxa de infecção no país. 

Na América do Norte e Europa são observadas baixas prevalências da infecção, sendo nestas 

regiões a infecção praticamente restrita a grupos de usuários de drogas injetáveis e indígenas. (10) 

A América do Sul representa uma grande área endêmica para a infecção pelo HTLV-1 e suas 

doenças associadas, sendo esta prevalência diretamente associada ao perfil populacional e às 

migrações ocorridas para a fornação destas populações. 

O Brasil é o país de maior prevalência, sendo o vírus encontrado em grandes quantidades nas 

regiões norte e nordeste, com destaque à região nordeste. (10) Salvador-BA na região nordeste – 

apresenta estimativa de 1,7% de infectados na população geral (13) sendo esta a cidade com mais alta 

prevalência do Nordeste e do Brasil. (10)  

Estudos com doadores de sangue são os que fornecem representações mais aproximadas da 

prevalência da população geral. Na Bahia, a prevalência observada foi de 1,35% de infectados entre os 

doadores de sangue, apontando mais uma vez para a elevada frequência da infecção nesta região. Em 

outras regiões, a prevalência observada foi de 0,15% em São Paulo, 1,35% em Pernambuco e 0,78% 

de positividade no Rio de Janeiro. (14) Trabalhos brasileiros mostram ainda alta prevalência de HTLV 

entre indivíduos dos grupos de risco, onde foi observada prevalência de 4% entre homossexuais no 

Rio de Janeiro, e em paralelo, profissionais do sexo de Santos, Rio de Janeiro e Minas Gerais tiveram 

prevalências de 2,8%, 9% e 9% respectivamente. Outro grupo de risco presente no Brasil são os 

usuários de drogas injetáveis. Este grupo foi estudado no estado da Bahia onde foi reportada 

prevalência de 35,2% dentre os usuários. (14) 

Por conta das prevalências da infecção no Brasil e de sua via de transmissão, a triagem em 

banco de sangue para o HTLV no país se tornou obrigatória em novembro de 1993, através da Portaria 

n° 1376 do Ministério da Saúde.  (15)  

Transmissão 

A transmissão do HTLV ocorre basicamente em duas etapas que são: a transmissão viral de 

um indivíduo para outro, e o estabelecimento da infecção através da disseminação para novas células.  

Transmissão do HTLV entre indivíduos 

A transmissão do vírus ocorre por meio do contato do indivíduo com produtos de origem 

corporal contaminados, devendo-se ressaltar a necessidade de contato celular para que haja 

transmissão. (16)  

A forma mais eficaz de transmissão do HTLV é através do contato com sangue contaminado, 

(5, 10) contabilizando de 15 a 60% das transmissões, (10) ocorrendo através do compartilhamento de 

perfuro-cortantes, bem como por hemotransfusões. (5)  
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Em seguida, tem-se a transmissão vertical como importante forma de transmissão. Tal via 

ocorre principalmente através da amamentação e é responsável por 20% das transmissões, (5) estando 

em maior risco de infecção os indivíduos amamentados por longos períodos. Há, também, de se levar 

em consideração, que as elevadas cargas provirais - do sangue e do leite materno - são agregadoras de 

risco para a transmissão por esta via. (5, 10)  

Outra forma de transmissão é a sexual. Sendo mais eficaz na transmissão homem-mulher. 

Nesta via de transmissão, assim como em outros patógenos, a multiplicidade de parceiros é fator de 

risco importante para que ocorra a transmissão. Outra via de transmissão, menos comum no Brasil, é 

através do compartilhamento de perfuro-cortantes, que ocorre principalmente entre usuários de drogas. 

(5) 

Transmissão do HTLV entre células e Replicação viral 

A infecção celular pelo vírus HTLV ocorre em duas etapas, que são a entrada em uma nova 

célula, e a replicação viral. Durante o processo de entrada, é necessário que haja proximidade entre a 

célula infectada e a célula alvo, o que permite a passagem viral. Alguns mecanismos são conhecidos 

de transmissão intercelular do HTLV, dentre os quais temos a formação da sinapse virológica, a 

formação de conduítes celulares e a formação de biofilme. (16-18) 

A sinapse virológica consiste em uma região de contato direto entre a célula infectada e a 

célula alvo. A sua formação é iniciada pela polarização dos microtúbulos da célula infectada em 

direção à nova célula guiando o encontro destas duas. Nesta interação, a molécula Tax é responsável 

por promover aumento na expressão de moléculas de adesão na célula infectada, facilitando a sua 

ligação à célula alvo. (16) Neste local, há acumulação de RNA viral e sua inserção na nova célula. 

(19)  

Outra forma de transmissão do HTLV entre células é por meio da formação de 

prolongamentos de membrana chamados conduítes celulares, que prolongam o contato celular e 

facilitam a infecção. (18) Mais recentemente, foi descrita a presença de partículas virais infectantes na 

superfície da célula infectada. Estas, em associação a moléculas da matriz extracelular formam o 

chamado biofilme, também capaz de promover a infecção da célula alvo. (17) 

Após o contato com a nova célula, o vírus penetra na membrana desta última utilizando-se de 

receptores nela presentes. Tais receptores são o GLUT-1 e a Neuropilina-1 que se ligam a proteína 

Env do HTLV e permitem a entrada na célula alvo. (20, 21) 

 Uma vez que a célula é infectada por alguma destas vias ocorre a replicação viral. Esta 

acontece principalmente através da divisão da célula infectada, (16, 22) embora o HTLV também 

possa se utilizar do aparato celular para a produção e liberação de partículas virais livres no plasma. 

(23) 

Em ambas as formas de replicação, o vírus deve primeiramente promover sua integração ao 

genoma do hospedeiro, e esta ocorre por meio das enzimas virais. Na nova célula, o RNA viral é 
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reversamente transcrito em ácido desoxiribonucleico de dupla fita (dsDNA) pela transcriptase reversa, 

e integrado no DNA do hospedeiro pela integrase viral, e desta forma o HTLV passa à codificar suas 

proteínas e um novo vírus é formado. (24, 25)  

Doenças Associadas ao HTLV 

 As patologias de maior relevância clínica resultantes da infecção por HTLV são a malignidade 

de células T que pode se manifestar como leucemia ou linfoma (Adult T cell Leukemia/Lymphoma – 

ATLL), e a paraparesia tropical espástica/mielopatia associada ao HTLV (HAM/TSP). (5)  

Outras patologias também são associadas à infecção por HTLV como doenças do trato genito-

urinário, (26, 27) dermatite infecciosa, (28) doenças articulares e do tecido conjuntivo,  (29) bem 

como o agravamento da infecção pelo parasita Strongyloides stercoralis. (30, 31) 

HAM/TSP 

A mielopatia associada ao HTLV (HAM/TSP) é a manifestação clínica mais frequente do 

HTLV-1, sendo observada em cerca de 1-5% dos infectados. Esta doença se inicia gradualmente e tem 

curso lento, acometendo principalmente as mulheres infectadas pelo vírus. (32)  

A HAM/TSP pode demorar de meses a décadas para se manifestar (32), geralmente se 

iniciando em média 18 anos após a infecção. Tais manifestações costumam ocorrer entre a terceira e 

quarta década de vida, (33) e indivíduos com idades elevadas tendem a ter progressão mais rápida da 

doença, (34) sendo que, trabalhos associam a elevada carga proviral ao desenvolvimento da doença, e 

esta é considerada por muitos como fator de risco para a HAM/TSP. (32, 35) 

Os principais sintomas da doença são a paraparesia e a espasticidade, podendo-se observar 

ainda hiperreflexia e fraqueza progressiva em membros inferiores. (33) Em suas fases iniciais, o 

principal sintoma observado é o distúrbio de marcha que ocorre em aproximadamente 65% dos 

pacientes. Distúrbios sensitivos também são observados, tais como dormência, formigamento e dor 

nas regiões acometidas, (36) sendo comum o acometimento sensorial nas extremidades baixas; todavia 

a disfunção motora predomina em relação aos sintomas sensoriais. (33) 

Distúrbios urinários são frequentes, ocorrendo em 33% dos pacientes, (34, 36) bem como 

infecções de repetição, litíase, bexiga hiperativa e disfunção eréril são comorbidades observadas nos 

portadores da patologia. (27, 37, 38)  

A causa da HAM/TSP é atribuída a extensivas lesões progressivas no SNC acompanhadas de 

infiltrado inflamatório. As principais e mais severas lesões são vistas nas regiões medulares torácicas e 

lombares, embora possa haver lesões na região cervical e de tronco cerebral. (33) 

O diagnóstico da HAM/TSP consiste na observação clínica dos sintomas acima, considerando 

diagnóstico diferencial para outras doenças de sintomatologia semelhante, dentre as quais deve se 

considerar as mielopatias e paraparesias de outras origens. Além dos parâmetros clínicos descritos 

acima, a HAM/TSP, apresenta certos parâmetros laboratorias que complementam o diagnóstico. A 
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demonstração de pleocitose mononuclear discreta ocorre em alguns casos. Pode haver 

hiperproteinorraquia, bandas oligoclonais de IgG e aumento da síntese intratecal de anticorpos 

específicos e podendo ser encontrados linfócitos com lobulações no sangue e no líquor. (36) 

 Imunologia da HAM/TSP 

 O desenvolvimento da HAM/TSP ainda é obscuro, mas é amplamente aceito que haja intensa 

participação da resposta imune celular antiviral na patogênese da HAM/TSP. 

Observa-se uma intensa resposta imune na medula espinhal dos pacientes com HAM/TSP. As 

leptomeninges e vasos sanguíneos são infiltrados com linfócitos, e estes podem também penetrar no 

parênquima circundante, participando ativamente da patogênese da doença. (33) 

Os linfócitos T CD8 podem agir como efetores contra as células infectadas, principalmente T 

CD4 que são alvos preferenciais do vírus, o que acarretaria na depleção das CD4 infectadas no curso 

da doença. (39) Desta forma, as células T CD8 teriam papel benéfico e protetor contra o 

desenvolvimento de doença. Por outro lado, pode ocorrer a ativação persistente e desregulada das 

células T CD8, o que leva ao comprometimento funcional destas células no curso da HAM/TSP, 

favorecendo a doença. (40, 41) 

Por sua vez, células CD4 de pacientes infectados pelo HTLV tem elevada produção 

espontânea de IFN-γ, sendo esta acentuada nos indivíduos com HAM/TSP. (42) Esta produção pode 

ser relacionada à subpopulações específicas de células T CD4, como por exemplo as células CD4
+
 que 

expressam os marcadores CD39
+
CD25

+
, (43) e células CD4

+
CCR4

+
CD25

+
, (44) reportadas pelas suas 

elevadas produções de IFN-γ durante a HAM/TSP. 

Apesar da produção de IFN-γ ser demasiadamente elevada, outras citocinas são acometidas na 

HAM/TSP. Trabalhos têm demonstrado que pouco é alterada a produção de IL-5 e IL-10 (45), embora 

outros mostram decréscimo na produção de IL-10 (44) e IL-17 (42-44) dados que em conjunto apoiam 

para um fenótipo voltado a Th1, e não Th17 como observado em outras doenças neurológicas como a 

esclerose múltipla. 

Outra função celular alterada que se observa nos pacientes com HAM/TSP é a proliferação 

celular exacerbada, isso em comparação a indivíduos não infectados e infectados assintomáticos, (45) 

o que favorece o curso da infecção.  

Células T Natural Killer (NKT) 

 Dentro do contexto da patogenia da HAM/TSP mediada por secreção maciça de citocinas, 

pode-se relacionar um subgrupo celular conhecido como células T Natural Killer ou Natural Killer T, 

cuja sigla é NKT.  

As células NKT compartilham características de células NK e também de células T. As NKTs 

expressam a molécula de CD3 em sua superfície, (46) bem como o receptor de células T (TCR).  O 

TCR das NKTs difere daquele observado em células T, pois apresenta poucas variações clonais.  
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Deste modo, as NKT humanas expressam um TCR invariante, contendo cadeias Vα24JαQ e repertório 

Vβ limitado, sendo a grande maioria Vβ11. (47-51) Da mesma forma ocorre em murinos, onde se 

encontra o TCR de cadeia Vα14-Jα18. (49, 52)  

As NKT também podem expressar as moléculas CD4 e CD8, e sabe-se que uma grande fração 

das células NKT Vα24 são CD4
+
. (53) As demais subpopulações de NKT expressam em suas 

superfícies as combinações possíveis das moléculas CD4 e CD8, sendo então observadas as 

subpopulações CD8
+
, CD4

+
CD8

+
 e CD4

-
CD8

-
. (51, 54, 55) 

Estas células expressam ainda uma molécula típica de células NK, que é o CD161 ou NKR-

P1A, considerado um marcador de maturação em células NKT humanas e o mais tradicional marcador 

de NK expresso em NKT. (47, 56, 57) Mais recentemente, tem sido demonstrado que estas células 

expressam em sua superfície outras moléculas, como por exemplo, o CD45RA, (51, 55) CD7, (51) 

CD56, (55) NKG2D, (58) CD25, CD27, CD28, (51) CCR7, (51, 55) CCR4, CXCR4 e CCR1. (59)  

Frequência e Fenótipo de células NKT Em Humanos Saudáveis 

A frequência destas células em humanos é pequena e varia entre os diferentes tecidos. A sua 

frequência está entre 0,01 – 1% das células CD3
+
 do sangue periférico, (59) 0,08% no baço e 0,06% 

no cordão umbilical 0,007 no timo. (55)  

O fenótipo das NKTs varia de acordo com o sítio anatômico, tendo sido reportado que no timo 

e cordão umbilical predominam células CD4
+
 (>90%), enquanto que no sangue periférico e baço havia 

proporções semelhantes entre células CD4
+
 e CD4

-
. (55) O perfil fenotípico das NKTs também pode 

variar de acordo com o gênero do indivíduo, pois sabe-se que homens possuem maior tendência a 

terem células NKT com fenótipo CD4
+
, enquanto que mulheres têm distribuição pareada. (51, 60) É 

conhecido também que sujeitos com frequência de NKT maior que 0,1% dos linfócitos apresentam 

maior quantidade de NKT CD4- e sugere-se que a expansão leve a predomínio deste fenótipo. (51) 

Sabe-se ainda que maiores frequências de NKTs – de ambos fenótipos -  no sangue periférico 

de indivíduos do gênero feminino. Foram reportadas, em caucasianos, frequências de 0,07% em 

mulheres enquanto que homens apresentavam frequência de 0,04%. (51) Em asiáticos a mesma 

situação ocorre, pois foi observada mediana de NKT de 0,14% (0,02-0,63%) em mulheres e 0,09% 

(0,01-0,58%) em homens. (60) Tais diferenças são acentuadas com o avançar da idade, sendo que 

homens com mais de 61 anos têm queda considerável na frequência de NKT, enquanto que a 

frequência pouco decai nas mulheres. (60) 
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Reconhecimento De Antígenos 

A molécula de CD1d (MHC-não clássico) pertence a uma família genes humanos não 

polimórficos composta por cinco genes CD1a, CD1b, CD1c, CD1d e CD1e, que semelhantemente às 

moléculas de MHC medeiam a apresentação de lipídios antigênicos na superfície das APCs. (61) Esta 

molécula é responsável pela apresentação de antígenos para as células NKT, (46, 52, 62) sendo que 

estas células são especializadas no reconhecimento de antígenos glicolipídicos apresentados via CD1d. 

(63) Tanto glicolipídios próprios como não-próprios são passíveis de serem reconhecidos pelas células 

NKT. Dentre os próprios, podemos citar o autoantígeno iso-globo-tri-hexosil-ceramida (iGb3), (64) e 

dentre os não-próprios, temos a α-GalactosilCeramida (α-GalCer). A α-GalactosilCeramida (α-GalCer) 

é um composto derivado da esponja-do-mar Agelas mauritianus (46) capaz de se ligar eficazmente à 

molécula de CD1d. Esta ligação origina um complexo capaz de se ligar ao TCR das NKTs, 

culminando na ativação destas células. (56, 61, 63) Devido à sua atividade como potente ativador de 

NKTs, a α-GalCer  vem sendo utilizada em vários modelos de estudo destas células, onde tal molécula 

lhes serve como estímulo específico. (58, 65) 

Em estudos in vitro a α-GalCer é utilizada para induzir a produção e secreção de citocinas, 

bem como a expansão destas células. (48) 

Para tal finalidade, existem muitas formas de utilização da α-GalCer, como por exemplo, por 

meio de linhagem celular P815 expressando artificialmente o complexo CD1d-α-GalCer, (58) ou ainda 

por meio de proteina de fusão Fc-protein ligada ao CD1d (hCD1d-Fc) expressando α-GalCer. (66) 

Além da α-GalCer, outros glicolipídios já foram também reportados como capazes de 

promover ativação considerável das células NKTs, e cada um destes desencadeia um tipo de resposta 

nessa subpopulação celular . Neste grupo podemos listar aqueles encontrados na parede celular de 

Sphingomonas, (64) o Manosídeo fosfatidil inositol (PIM), presente na parede celular micobacteriana, 

(67) e o lipídeo endógeno β-D-glucopyranosylceramide (β-GlcCer) encontrado em órgãos linfoides. 

(52)  

Funcionalidade das células NKT 

As células NKT são conhecidas por sua capacidade funcional. Estas podem promover secreção 

de citocinas de perfil Th1 (46, 51), Th2, (46, 51, 68) bem como citotoxicidade (48, 66) de acordo com 

o estímulo que recebem.  

Expressam ainda em sua superfície as moléculas de CD4 e CD8 que são associadas às suas 

diferentes funcionalidades. A molécula de CD4
+
, quando expressa em NKTs, é conhecida por estar 

associada à produção de citocinas dos diferentes perfis, (51, 59) tanto Th1 como Th2. (66) Por outro 

lado, quando a NKT expressa o CD8 em sua superfície, esta célula é associada à função citotóxica e à 

produção de citocinas quase exclusivamente de perfil Th1. O mesmo é válido para as NKT que não 

expressam ambas as moléculas. (48, 51, 58, 59, 66)  
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Observa-se, ainda, que a expressão do marcador CD161 também pode ser um preditor da 

capacidade funcional das NKTs. Sabe-se que as NKTs CD161
+
 tendem a ter maior produção de TNF-

α e IFN-γ após estimulação inespecífica, (55) sugerindo que a maturação funcional seja necessária 

para melhor secreção de citocinas.  

As NKT CD4
-
 também são capazes de promover citotoxicidade, provavelmente através do 

reconhecimento do CD1d na célula alvo. (66) Acredita-se que, inicialmente, o CD1d seja necessário 

para promover a interação primária entre célula alvo e NKT, uma vez que células CD1d-negativas não 

são lisadas. (48, 66) Todavia, o CD1d em baixa expressão na célula alvo desencadeia a resposta 

citotóxica das NKTs, (58) demonstrando que a presença deste é necessária para ativar esta função 

celular.  

Outra molécula que participa do processo de citotoxicidade em células NKT é o NKG2D. Esta 

molécula é um receptor ativador presente em NKs e NKTs que reconhece moléculas semelhantes ao 

MHC (MHC-like), expressas por células infectadas por vírus ou células tumorais (31). Sabe-se 

atualmente que esta molécula, quando ativada, induz a polarização de grânulos citotóxicos de células 

NKTs para a região celular onde ocorre a sua expressão. Isto ocorre tanto em células frescas, como em 

expandidas, sugerindo que esta molécula seja um coestimulador necessário na resposta citotóxica a 

NKT contra lipídeos antigênicos. (58) 

Embora as NKTs tenham importantes capacidades efetoras, elas se encontram em baixas 

frequências no sangue periférico, e este é um desafio para o estudo desta população celular. A fim de 

contornar este obstáculo, tem-se utilizado o protocolo de expansão in vitro de NKT, que geralmente é 

realizada através do uso de IL-2 e α-GalCer. (48, 50) 

NKT e HTLV 

Até o momento, apenas dois trabalhos foram publicados sobre a participação das células 

NKTs na patogênese da HAM/TSP.  

Nosso grupo publicou um estudo no qual observaram-se diferenças nas frequências e fenótipos 

das células NKTs nos portadores de HAM/TSP. Foi demonstrado que, na HAM/TSP, a frequência de 

NKT era significativamente baixa, quando comparada aos portadores assintomáticos do HTLV-1. 

Observou-se também que no sangue periférico a frequência do subtipo CD4
+
 de NKT era maior, 

quando comparadas com o subtipo CD8
+
 NKT nestes mesmos pacientes. (69)  

Outro estudo mostrou ainda a reduzida frequência de células NKTs nos pacientes infectados, 

sendo esta acentuada na HAM/TSP. Observaram também no grupo total de infectados depleção 

preferencial das NKT CD4
-
. Neste estudo, a frequência de células NKTs foi inversamente e 

significativamente correlacionada à carga proviral, mostrando que quanto menor a frequência de 

células NKT, maior a carga proviral. (50) 

Observando-se então a possível infecção destas células, demonstrou-se que sim, estas são 

passíveis de serem infectadas. Nestas há a presença de carga proviral média de 20,6 cópias/1000 
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CMSP (Células mononucleares do sangue periférico), embora estas células não sejam alvo 

preferencial do vírus.  

Com base nos conhecimentos prévios a respeito da resposta das células T e sua elevada 

produção de IFN-γ na patogênese da HAM, e com base nas informações a respeito da função 

citotóxica das células NKT, hipotetizamos que as células NKT participem ativamente na patogênese 

da doença por meio da produção de citocinas (IFN-γ) e por meio de citotoxicidade. 

Sendo assim, é necessário investigarmos o perfil funcional destas células nos portadores de 

HTLV desenvolvedores de HAM/TSP e assintomáticos. 

JUSTIFICATIVA 

As células natural killer T (NKT) são capazes de estabelecer uma interação entre a imunidade 

inata e adaptativa. Tem a capacidade de secretar altos níveis de citocinas em um curto período de 

tempo. O estudo destas células é de fundamental importância para o entendimento do sistema 

imunológico, bem como para melhor compreensão das principais patologias que acometem os seres 

humanos, ou seja, as doenças infecciosas, as neoplasias e as doenças autoimunes. O HTLV é um 

modelo muito interessante para o estudo das células NKTs. Uma doença infecciosa crônica com 

apresentações clínicas diversas. Alguns pacientes evoluem com neoplasias (ATLL), outros com 

doença neuroinflamatória (HAM/TSP), outros com doenças autoimunes ou imunossupressão que 

favorecem o surgimento de algumas coinfecções. 

Em estudo realizado pelo nosso grupo em 2009 observamos que as células NKT, têm 

frequência reduzida na periferia em pacientes HAM/TSP, quando comparados com controles não 

infectados e pacientes assintomáticos. Algumas teorias foram pontuadas neste estudo. A primeira delas 

é o fato de que as células NKT podem ter migrado para o sítio inflamatório. A outra teoria, é que como 

observamos que as células NKT CD4
+
 estão presentes em maior quantidade nos pacientes HAM/TSP, 

estas podem secretar altos níveis de IFN-γ, favorecendo a progressão da doença. Para confirmarmos 

estas teorias, decidimos realizar estudos funcionais e utilizar marcadores de migração em pacientes 

assintomáticos, com HAM/TSP e indivíduos saudáveis para compreendermos melhor a patogênese 

desta doença. 
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OBJETIVOS 

  O objetivo deste projeto de pesquisa é estudar a interação funcional das células NKT na 

patogênese da HAM/TSP, visando esclarecer sua participação na fisiopatogenia e progressão da 

doença. 

Objetivo específico  

- Definir o padrão de citocinas secretadas pelas células NKT e correlacionar com aspectos 

clínicos da doença HAM/TSP. 

- Verificar se as células NKT têm perfil citolítico na doença HAM/TSP. 
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MÉTODOS 

Coleta das amostras 

Para a realização deste estudo, utilizamos amostras de Células mononucleares do sangue 

periférico (CMSP). 

A coleta das amostras de sangue foi realizada por punção venosa periférica de pacientes que 

participaram voluntariamente do estudo, sendo a amostra condicionada em tubos com EDTA (Ácido 

Etilenodiamino Tetra-Acético). Tais amostras já se encontravam processadas pela técnica de separação 

de CMSP e criopreservadas, estando prontas para uso. As amostras de CMSP utilizadas neste estudo 

foram cedidas pelo Dr. Esper Georges Kallas e são provenientes de seu estudo com o Dr. Fábio Eudes 

Leal (Aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq sob o 

número de protocolo 0855/08). 

O estudo atual “Funcionalidade das Células T Natural Killer – NKT na fisiopatogenia da 

Mielopatia associada ao HTLV/ Paraparesia Tropical Espástica (HAM/TSP)”, foi aprovado pelo 

comité de Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) sob o 

parecer nº 368.027/2013.  

Voluntários 

Os pacientes estudados foram recrutados anteriormente pelo Prof. Dr. Esper Kallas para o 

desenvolvimento de sua pesquisa, tendo os pacientes concordado livremente em participar, assinando 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Aprovado na CAPPesq sob protocolo 

0855/08).  

Os voluntários não infectados – chamados de controles - foram recrutados no Laboratório de 

Investigação Medica 60 (LIM – 60) e assinaram TCLE (Aprovado pelo comitê de Ética do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP - HCFMUSP - sob o parecer nº 368.027/2013).  

Temos no estudo os grupos descritos abaixo:  

Grupo 1: Pacientes infectados pelo HTLV assintomáticos (n=42); 

Grupo 2: Pacientes infectados pelo HTLV portadores de mielopatia associada ao HTLV 

(HAM/TSP) (n=15);  

Grupo 3: Voluntários saudáveis não infectados, que neste trabalho chamaremos de controles 

(CTL) (n=19);  

Sangue periférico 

Realizada a flebotomia, todas as amostras de sangue periférico foram processadas em cabine 

de fluxo laminar previamente esterilizada com Álcool 70% e Luz Ultravioleta durante 15 minutos. O 

processamento das amostras seguiu o fluxograma a seguir: 
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Figura 2: Fluxograma do processamento das amostras 

 

Células mononucleares do sangue periférico (CMSP) 

 A separação das células mononucleares do sangue periférico foi realizada através de 

centrifugação da amostra com gradiente de densidade Ficoll-Paque
™

 (GE Healthcare). Em seguida as 

células foram acondicionadas em meio de cultura R10 [500mL de meio de cultura RPMI 1640 

(GIBCO
™

), 50mL de soro fetal bovino - SFB (GIBCO
™

) préviamente inativado pelo calor, 5mL de 

solução tampão Hepes 1M (GIBCO
™

), 5mL L-Glutamina – 200mM (GIBCO
™

), Solução piruvato 

100mM (GIBCO
™

), 5mL de Penicilina (GIBCO
™

), 5mL de Estreptomicina  (GIBCO
™

) e 0,5mL de 2-

mercaptoetanol  (GIBCO
™

)].  

 A contagem celular foi realizada utilizando o corante azul de trypan (Trypan Blue). Em 

seguida foi feita diluição e correção da concentração celular através da contagem na câmara de 

Neubauer. Os cálculos foram realizados com a seguinte fórmula: 

Formula 1: Cálculo da concentração celular 

 

 

*Obs: 10.000 corresponde ao valor de correção da câmara de Neubauer 

 

Após os cálculos, as células foram criopreservadas em meio de congelamento 

[Dimetilsulfóxido -DMSO- (SIGMA
®
) + 10 % de Soro Fetal Bovino (GIBCO

™
)]. As células foram 

transferidas para criotubos na concentração de 1x10
7
 células/mL, permanecendo no freezer -80ºC 

durante 24 horas e foram, em seguida, transferidas para o tanque de nitrogênio líquido. 

  

Concentração celular = Nº médio de células contadas na câmara x Valor da diluição x 10.000 
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Descongelamento de CMSP 

O criotubo foi retirado do tanque de nitrogênio líquido e transportado em gelo seco até o 

banho-maria (37ºC) no qual foi parcialmente descongelado até o desprendimento da amostra da parede 

do tubo, mantendo ainda a presença de gelo. Em seguida, seu conteúdo transferido para tubo cônico 

contendo 8 mL meio R10. Este foi centrifugado e as células contadas para avaliação do número por 

meio do Tripan Blue.  Os cálculos utilizados são os mesmos descritos no protocolo de separação de 

CMSP.  

Avaliação Imunofenotípica dos Leucócitos CD45, CD3, CD4 e CD8 

(Multitest) 

Logo após a coleta do sangue periférico, uma alíquota de 100µL do sangue total foi separada. 

Nesta, foram adicionados 20µL de anticorpo MultiTest (BD Biosciences©), que contém os anticorpos 

com especificidade para CD45 (PerCP – Clone SK3), CD3 (FITC – Clone SK7), CD4 (APC – Clone 

2D1) e CD8 (Pe – Clone SK1), cujos fluorocromos foram discriminados na sequência. Incubou-se a 

amostra por 15 minutos com o anticorpo, as hemácias foram lisadas usando BD FACS Lysing (BD 

Biosciences©), lavadas em solução tampão MACS Buffer e fixadas com Paraformaldeído 1% 

(SIGMA
®
) para posterior análise por citômetria de fluxo. 

Determinação da Carga Proviral 

A Carga proviral (CPV) foi determinada de acordo com Leal (2013). Esta foi avaliada por 

meio de kit comercial Qyagen GmbH seguindo as instruções do fabricante, e com primers previamente 

descritos específicos para amplificar fragmento de 158pb da região Tax do genoma viral. As amostras 

utilizadas foram CMSPs. (43) 

Cada amostra foi analisada em duplicata e a média dos 2 valores emitiu o resultado. Os 

primers do gene da β Globina foram usados como controle interno. O Cálculo determinou a CPV a 

cada 1000 células analisadas. O cálculo realizado foi o seguinte:  

Fórmula 2: Cálculo para determinação da Carga Proviral 

 

 
 

 Imunofenotipagem de Superfície Celular 

Para a imunofenotipagem de células NKT, realizamos marcação de superfície celular com 

anticorpos monoclonais e posterior análise por citometria de fluxo.  

As CMSP previamente descongeladas foram transferidas para placa de 96 poços fundo V 

(NUNC
™

 Brand Products). Subsequentemente foram realizadas duas lavagens com solução tampão 

CPV em CMSP =   (Número de cópias de HTLV-1 de Tax) 

  (Número de cópias da Globina Beta-2) x 1000 células 
 



25 
 

 

FACS Buffer (170µL), [composto por 0,5000g de azida sódica (SIGMA
®
) diluída em 500mL de PBS 

1x (GIBCO
™

) - tampão fosfato/salina (GIBCO
™

), previamente preparado por diluição em água 

destilada, e 10mL de SFB]. 

 Após as lavagens, foram adicionados os anticorpos monoclonais de superfície: CD19 & CD14 

(marcadores de exclusão), Live &Dead (marcador de viabilidade) CD3, Vα24, Vβ11 (marcadores de 

caracterização de NKT), CD4, CD8, PD-1. Em seguida, foi feita incubação de 30 minutos à 

temperatura ambiente e no escuro.  

Os anticorpos monoclonais utilizados para a imunofenotipagem de células NKT encontram-se 

discriminados na tabela 1. 

Depois de marcadas, as células foram fixadas com Paraformaldeído 1% (SIGMA
®
) e 

armazenadas em refrigerador durante período máximo de 7 dias até a aquisição no citômetro de Fluxo, 

como descrevemos no item 6.1. 

Estimulação inespecífica e Imunofenotipagem Intracelular 

Para avaliar a secreção de IFN-γ e Granzima B pelas células NKT, estas células foram 

estimuladas com PMA/Ionomicina. 

Subsequentemente ao descongelamento das amostras, as células foram contadas e plaqueadas 

em placa de fundo U, sendo adicionadas de 1x10
6
 – 5x10

6
 células em cada poço. As células foram 

então estimuladas com Forbol 12-miristato-13-acetato conhecido como PMA (1mg/mL) em conjunto 

com Ionomicina (500ng/mL), sendo a placa subsequentemente encaminhada para a estufa (37º - 5% de 

CO2), onde permaneceu por 2 horas. Adicionado Golgi Plug 5ug/mL (BD Biosciences
©
), sendo a placa 

devolvida para a estufa onde permaneceu por mais 6 horas.  

Para a imunofenotipagem intracelular, utilizamos os marcadores de superfície: CD19 & CD14 

(marcadores de exclusão), CD3, Va24, Vb11 (marcadores de caracterização de NKT), CD4 e CD8, 

(marcadores das subpopulações de NKT). Em seguida, as células foram fixadas e permeabilizadas 

com kit comercial da Invitrogen™ (conforme instruções do fabricante) para a imunofenotipagem 

intracelular, na qual avaliamos a produção de IFN-γ e também Granzima B. 
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Tabela 1 – Relação dos anticorpos monoclonais utilizados para a imunofenotipagem de células NKT – 

superfície e intracelular -  acompanhados de seus respectivos fluorocromos, clones e marca 

 

Anticorpo Fluorocromo Clone Marca 

●○V24  Pe C15 Beckman Coulter*
©

 

●○V11  FITC C21 Beckman Coulter*
©

 

●CD3 PerCP SK7 BD Biosciences*
©

 

○CD3 PeCF594 UCTH1 BD Biosciences*
©

 

●○CD4 PacBlue™ RPAT4 BD Biosciences*
©

 

●CD8 PeCy7™ SK1 BD Biosciences*
©

 

○CD8 AmCyan SK1 BD Biosciences*
©

 

●○CD14 APC-Cy7™ MφP9 BD Biosciences*
©

 

●○CD19 APC-Cy7™ SCJ25C1 BD Biosciences*
©

 

●PD-1 APC MIH4 BD Pharmingen
 TM

 

●Live/Dead AmCyan ___ Invitrogen*™ 

○IFN-γ PeCy7 B27 BD Biosciences*
©

 

○Granzima B Alexa700 GB11 BD Biosciences*
©

 
 

 BD Biosciences* - San Diego, CA, EUA 

 Beckman Coulter* – Immunotech, Marselha, França Invitrogen* - Carlsbad, CA, EUA 

 ● Anticorpo utilizado na imunofenotipagem de Superfície 

 ○ Anticorpo utilizado na imunofenotipagem Intracelular 

 

Citometria de Fluxo 

Aquisição e Análise por Citometria de Fluxo 

As aquisições foram realizadas no citômetro FACS LSR Fortessa do Instituto Israelita de 

Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein (IIEP). 

Como controles de qualidade do equipamento, utilizamos o CST (BD Cytometer setup and 

tracking beads – BD Biosciences
©
). As sobreposições de cores dos fluorocromos foram evitadas 

através do ajuste de voltagens utilizando Beads magnéticas (BD Biosciences
©
) previamente marcadas 

com fluorocromos individuais.  

Foi adquirido um número de aproximadamente 1.000.000 de eventos em cada amostra, 

conforme a disponibilidade celular de cada uma. A aquisição foi realizada no programa DIVA (BD 

Biosciences
©
), os dados da citometria foram exportados no formato FCS 3.0 e analisados no software 

Flow Jo Versão X e versão 9.4.3 (TreeStar). 

A estratégia de análise utilizada encontra-se ilustrada nas figuras 3, 4-a, 4-b e 5.  

 

 



 
  

(CD3+Vα24+Vβ11+)

NKT 

(CD3+Vα24+Vβ11+) 

(CD3+)Linfócit

os T 

CD4 x CD8 

FSC x SSC Viabilidade Linfócitos T (CD3+) 

NKT 

CD4 x CD8 

Estratégia de Analise em Citometria de Fluxo 

Figura 3: Gráfico de citometria representativo da Estratégia de 

Análise utilizada para avaliação de células T e NKT derivadas de 

CMSP. A partir de uma Janela inicial, separamos por tamanho e 

granularidade as células com a morfologia de interesse (FSC x SSC) e 

destas excluímos as células mortas (Viabilidade). Excluímos também 

células positivas para os marcadores CD14+, CD19+ e, em paralelo, 

selecionamos as células positivas para o marcador CD3. No gate de 

células CD3+, avaliamos a expressão de CD4 e CD8, caracterizando 

os linfócitos T CD4 e T CD8 respectivamente. Ainda no gate de 

CD3+, selecionamos as células duplo-positivas para os marcadores 

Vα24 e Vβ11, caracterizando as células NKT. Por fim analisamos a 

expressão das moléculas CD4, CD8 nas NKTs. 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Estratégia de Análise utilizada para avaliação da expressão de  PD-1 em células T e NKT derivadas 

de CMSP. (A) A partir do gate de linfócitos T CD4 (CD3+CD4+) e T CD8 (CD3+CD8+), avaliou-se a 

expressão de PD-1. 
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Figura 4: Estratégia de Análise utilizada para avaliação da expressão de PD-1 em células T e NKT derivadas 

de CMSP. (B) A partir do gate de células NKT (Vα24+Vβ11+) positivas para CD4 e CD8, avaliou-se a 

expressão de PD-1. 
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Elispot 

Das amostras descongeladas, separamos uma alíquota contendo 3x10
5
 células para a avaliação 

da produção da citocina IFN-γ e de Granzima B (GB) por meio da metodologia de ELISPOT.  

Para determinar a secrecão de IFN-γ pelas células, placas de ELISPOT (Millipore, Billerica, 

MA) previamente umedecidas com PBS 1x (GIBCO™) foram revestidas com anti-IFN-γ ou anti-

Granzima B (MABTECH
©
) na concentração de 10mg/mL. 

 Após lavar a placa com PBS, foi adicionado meio de cultivo R10 para bloquear ligacões 

inespecíficas e subsequentemente, foram adicionadas as CMSP (3x10
5
 células/poço) em meio R10 

juntamente aos seus respectivos estímulos, que foram PMA (100ng/mL) e Ionomicina (500ng/mL) ou 

α-GalCer (0,2mg/mL) no volume final de 200L. Como controle negativo foi realizada, em paralelo, 

avaliação da secreção basal dos analitos sem estímulo.  

As placas foram encaminhadas à estufa (37ºC em 5% de CO2 por 16-20h). Ao final da cultura, 

foram lavadas uma vez com PBS e duas vezes com PBS-T [PBS 1x (GIBCO™)+Tween 20 (Fisher 

Scientific™)] e anticorpos de detecção Biotinilado (MABTECH
©
)  anti-IFN-γ  e anti-GranzimaB 

(1mg/mL) foram adicionados nos poços apropriados, incubando por 30 minutos a temperatura 

ambiente. 

 Novamente, as placas foram lavadas por duas vezes com PBST e adicionaram fosfatase alcalina 

conjugada a estreptavidina (JACKSON IMMUNORESEARCH LAB™), incubando por 30 min a 

temperatura ambiente.  Em seguida, a placa foi lavada duas vezes com PBST e imersa em PBST 

durante uma hora. Subsequentemente foi adicionado o substrato azul (Vector Labs, # SK-5300; 

Burlingame, CA) durante 15 minutos e depois lavada com água de torneira. Após a secagem da placa, 

a contagem dos spots foi realizada por leitor automatizado AID ELISPOT. (Autoimmunb Diagnostika 

GMHB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Imagens representativas dos poços de ELISPOT. As figuras da direita para a esquerda demonstram 

poço de ELISPOT sem estimulação, com estimulação por PMA/Ionomicina e com estimulação por α-GalCer, 

que estimula especificamente células NKT.   
 

*Basal *PMA/Ionomicina 

*αGalCer 

(α-GalactosilCeramida) 
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Armazenamento de dados e análise estatística 

 
Para realizar a análise dos dados gerados através da técnica de citometria de fluxo foi utilizado 

o programa Flowjo (Tree Star, Inc.) versões 9.6.4. 

Para análises estatísticas foi usado o Software GraphPad Prism versão 5.00 para Windows, 

GraphPad Software, San Diego California USA. Os testes utilizados foram: Kruskal-Wallis não 

paramétrico com comparação intergrupo pelo teste Dunnet. Os resultados descritos serão expressos em 

mediana (M) e interquartis (IQR 25%-75%) (M: IQR). Os valores de p considerados significantes 

foram menores que 0,05 (p<0,05). 
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RESULTADOS 

Dados Demográficos 

Foram incluídos no estudo, doadores não infectados pelo HTLV (CTL), doadores infectados 

com sintomas (HAM/TSP) e os bem como doadores infectados Assintomáticos. Dos grupos deste 

projeto, 60% dos indivíduos eram do sexo feminino, conforme demonstrado na tabela 2. 

 

Tabela 2: Distribuição demográfica dos pacientes da nossa coorte 

Característica dos pacientes 

Grupo 
Amostras 

(n) 

Gênero 

(feminino; masculino) 

Idade: mediana  

(IQR
1
 ¼, ¾) 

Controles 19 12; 7 32 (27; 38) 

Assintomáticos 42 26; 16 44.5 (36.2; 52.2) 

HAM/TSP
2
 15 10; 5 46 (34.5; 57.5) 

1 Range interquartil. 2 HAM/TSP 
 
 

  



 
 

Tabela 3: a) Distribuição dos dados de Mediana (1º Quartil – 3 º Quartil) de nossa coorte durante imunofenotipagem de superfície. 

 

IMUNOFENOTIPAGEM DE SUPERFICIE 

CONTROLES 

TABELA CD3 CD4 CD8 
CD3 
PD1 

CD4 
PD1 

CD8 
PD1 

NKT 
NKT 
CD4 

NKT 
CD8 

NKT 
CD4+CD8+ 

NKT  
CD4-CD8- 

NKT PD1 
NKT 

 CD4 PD1 
NKT  

CD8 PD1 

1º Quartil 57,7 59,1 14,6 7,07 6,63 9,97 0 16,75 6,46 0,43 25,4 18,7 12,5 8,59 

Mediana 80,5 66,6 27 8,95 9,49 15,75 0,1 31,9 15 1,02 47,3 23 26,3 19,4 

3º Quartil 84,8 73,6 30,1 12,78 21,03 25,63 0,1 61,55 21,58 2,21 60,6 34,9 36,4 42,6 

ASSINTOMÁTICOS 

TABELA CD3 CD4 CD8 
CD3 
PD1 

CD4 
PD1 

CD8 
PD1 

NKT 
NKT 
CD4 

NKT 
CD8 

NKT 
CD4+CD8+ 

NKT  
CD4-CD8- 

NKT PD1 
NKT 

 CD4 PD1 
NKT  

CD8 PD1 

1º Quartil 67,5 60,2 20,1 7,66 6,39 9,56 0 23,73 9,39 0 3,67 15,98 25,9 22,3 

Mediana 76,4 67,7 27,4 13,6 11,25 14 0,1 42 14,25 0,86 21,7 25,55 33,8 31,5 

3º Quartil 86,7 75,6 34,1 17,13 17,38 20,8 0,3 63,63 20,68 1,98 44,85 40,2 42,4 49,5 

HAM/TSP 

TABELA CD3 CD4 CD8 
CD3 
PD1 

CD4 
PD1 

CD8 
PD1 

NKT 
NKT 
CD4 

NKT 
CD8 

NKT 
CD4+CD8+ 

NKT 
 CD4-CD8- 

NKT PD1 
NKT 

 CD4 PD1 
NKT  

CD8 PD1 

1º Quartil 22,5 64,2 10,2 7,16 6,87 9,04 0 28,08 3,33 1,25 17,5 20,2 11,6 21,93 

Mediana 38,4 77,3 16,3 11,3 9,27 13,8 0 50,3 11,9 2,77 37,65 24,3 18,05 29,65 

3º Quartil 81,1 84,8 30,5 15,6 15,15 17,1 0,1 66,7 21,2 3,78 50,85 33,55 31,85 35,13 
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Tabela 3: b) Distribuição dos dados de Mediana (1º Quartil – 3 º Quartil) de nossa coorte durante imunofenotipagem intracelular 

 

IMUNOFENOTIPAGEM INTRACELULAR 

CONTROLES 

TABELA CD3 
CD3 IFNγ 

(PMA/IONO) 
CD3 IFNγ 
(aGalCer) 

NKT 
NKT Granzima B 

(PMA/IONO) 
NKT Granzima B 

(aGalCer) 
NKT IFNγ 

(PMA/IONO) 
NKT IFNγ 
(aGalCer) 

1º Quartil 3,39 1,09 0,08 0,06 1,43 2,8 1,51 0 

Mediana 5,01 2,64 0,13 0,12 3,77 6,63 8,89 0 

3º Quartil 10,6 5,88 0,62 0,37 15,4 12,7 39,45 4,55 

ASSINTOMÁTICOS 

TABELA CD3 
CD3 IFNγ 

(PMA/IONO) 
CD3 IFNγ 
(aGalCer) 

NKT 
NKT Granzima B 

(PMA/IONO) 
NKT Granzima B 

(aGalCer) 
NKT IFNγ 

(PMA/IONO) 
NKT IFNγ 
(aGalCer) 

1º Quartil 3,58 0,19 0,03 0,01 4,01 0 1,43 0 

Mediana 8,23 0,87 0,06 0,04 12,5 4,45 11,8 1,43 

3º Quartil 15,3 3,34 0,11 0,19 18,6 11,4 26,95 2,41 

HAM/TSP 

TABELA CD3 
CD3 IFNγ 

(PMA/IONO) 
CD3 IFNγ 
(aGalCer) 

NKT 
NKT Granzima B 

(PMA/IONO) 
NKT Granzima B 

(aGalCer) 
NKT IFNγ 

(PMA/IONO) 
NKT IFNγ 
(aGalCer) 

1º Quartil 4,75 0,76 0,05 0,01 1,3 0 16,35 0 

Mediana 7,15 5,39 0,08 0,04 15,6 2,24 21,3 3,04 

3º Quartil 12,65 10,42 0,39 0,1 28,5 5,44 60,3 4,31 



 
 

Linfócitos T 

Avaliamos a expressão do marcador CD3 nos doadores dos três grupos estudados.  A análise 

da expressão deste marcador em porcentagem demonstra que houve diferença significativa (p=0,05) 

entre os indivíduos saudáveis (CTL), [M: 80,50 (57,70-84,80)] em comparação ao grupo dos 

indivíduos infectados com HAM/TSP [M: 38,40 (22,50-81,10)]. Sem diferenças na comparação entre 

assintomáticos e controles, e entre assintomáticos e HAM/TSP. Não observamos diferença 

significativa para os nas frequências de linfócitos T CD4
+
 e T CD8

+
 (tabela 3a). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 6: A) Frequência de linfócitos T (CD3+) em células mononucleares do sangue periférico. Gráfico 

representativo da frequência de linfócitos T (CD3+) em células mononucleares do sangue periférico. Demonstra 

redução significativa na frequência destas células em portadores da HAM/TSP, quando comparados ao grupo 

dos infectados assintomáticos e controles. Sem diferenças na comparação entre assintomáticos e controles. B) 

Frequência de linfócitos CD4+ na subpopulação de linfócitos T (CD3+). Gráfico representativo da frequência 

de linfócitos T CD4+ em células mononucleares do sangue periférico. Demonstra que não houve alteração 

significativa na frequência destas células nos portadores de HAM/TSP, em comparação aos infectados 

assintomáticos e controles. C) Frequência de linfócitos CD8+ na subpopulação de linfócitos T (CD3+). 

Gráfico representativo da frequência de células T CD8+ em células mononucleares do sangue periférico. 

Demonstra que não houve alteração significativa na frequência destas células nos portadores de HAM/TSP em 

comparação ao grupo dos infectados assintomáticos e controles. 

  

A B C 
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Avaliação da Expressão de PD-1 nos Linfócitos T  

Avaliamos o marcador PD-1, que é expresso em decorrência da ativação celular ou exaustão. 

Não foram observadas diferenças significativas entre os indivíduos saudáveis (CTL), em comparação 

aos grupos de indivíduos infectados pelo HTLV assintomáticos e HAM/TSP (tabela 3a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 7: A) Frequência de linfócitos T (CD3+) expressando marcador PD-1 em células mononucleares do 

sangue periférico. Gráfico representativo da frequência de linfócitos CD3+PD1+ em células mononucleares do 

sangue periférico. Demonstra que não houve alteração significativa na expressão de PD-1 nos linfócitos T nos 

portadores de HAM/TSP, quando comparados aos infectados assintomáticos e controles. B) Frequência de 

linfócitos T CD4+ expressando marcador PD-1. Gráfico representativo da frequência de células T CD4+PD1+ 

em células mononucleares do sangue periférico. Demonstra que não houve alteração significativa na expressão 

de PD-1 nos linfócitos T CD4 de portadores de HAM/TSP, quando comparados aos infectados assintomáticos e 

controles. C) Frequência de linfócitos T CD8+ expressando marcador PD-1. Gráfico representativo da 

frequência de células T CD8+PD1+ em células mononucleares do sangue periférico. Demonstra que não houve 

alteração significativa na expressão de PD-1 nos linfócitos T CD8 dos portadores de HAM/TSP, quando 

comparados aos infectados assintomáticos e controles. 

  

A B C 
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Avaliação da frequência de Células NKT em células mononucleares do 

sangue periférico (CMSP) 

As células NKT foram identificadas neste trabalho pela expressão da molécula CD3
+
 e duplo-

positivas para os marcadores Vα24 e Vβ11 (CD3
+
Vα24

+
Vβ11

+
).   

Observamos ao analisar a frequência de NKT que os infectados desenvolvedores da 

HAM/TSP apresentam reduzida frequência de células NKT [0,03 (0,01-0,09)] em relação aos 

infectados assintomáticos [M: 0,10 (0,04-0,26)]. Sem diferenças nas comparações entre HAM/TSP x 

assintomáticos e HAM/TSP x controles (p<0,05) (figura 3-b & tabela 3a). 

Como mencionado na introdução, às células NKT apresentam subpopulações. Estas 

subpopulações são caracterizadas pelos marcadores CD4 e CD8.  Ao analisarmos as subpopulações 

CD4
+
, CD8

+
 e a dupla positiva (CD4

+
CD8

+
), não observamos diferença significativa entre os grupos 

(tabela 3a). No entanto, quando realizamos a análise das subpopulações duplo negativas para CD4 e 

CD8 (CD4-CD8-), observamos que os indivíduos assintomáticos [M: 21,70 (3,67-44,85)] apresentam 

menor porcentagem destas células na periferia quando comparados com indivíduos saudáveis [M: 

47,30 (25,40-60,60)] (p< 0.05) (figura 3-c & tabela 3a).  
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Figura 8: A) Gráfico de citometria demonstrando a frequência de células NKT na subpopulação de linfócitos 

T (CD3+). Gráfico de citometria representativo da frequência de células NKT nos grupos Controle, Assintomático e 

HAM/TSP. B) Frequência de células NKT na subpopulação de linfócitos T. Gráfico representativo da frequência de 

células NKT na subpopulação de linfócitos T, demonstrando redução na frequência destas células em portadores de 

HAM/TSP, quando comparados ao grupo dos controles, sem alterações na comparação entre assintomáticos e controles C) 

Frequência de células NKT CD4-/CD8- na subpopulação de células NKT. Gráfico representativo da frequência de 

células NKT CD4-/CD8- na subpopulação de células NKT, demonstrando que não houve alteração significativa na 

frequência destas células em portadores de HAM/TSP, quando comparados ao grupo dos infectados assintomáticos e 

controles. Todavia, observa-se redução na frequência de NKT CD4-/CD8- em pacientes infectados assintomáticos em relação 

aos controles. 
 
 

 

Avaliação da Expressão de PD-1 em células NKT (CD3+Vα24+Vβ11+) 

Avaliamos o marcador PD-1 que é expresso em decorrência da ativação celular. Não 

observamos diferenças significativas na expressão do PD-1 pelas células NKT de indivíduos saudáveis 

(CTL) em comparação com infectados assintomáticos e HAM/TSP. Não observamos também 

significância nas subpopulações de NKT (tabela 3a). 

 

 

 

 

Figura 9: A) Frequência de células NKT expressando PD1. Gráfico representativo da frequência de células NKT 

PD-1+ na subpopulação de células NKT, demonstrando que não houve alteração significativa na frequência destas células em 

portadores de HAM/TSP, quando comparados aos infectados assintomáticos e controles. B) Frequência de células NKT 

CD4+ expressando PD1. Gráfico representativo da frequência de células NKT CD4+PD-1+ na subpopulação de células 

NKT, demonstrando que não houve alteração significativa na frequência destas células em portadores de HAM/TSP, quando 

comparados aos infectados assintomáticos e controles. C) Frequência de células NKT CD8+ expressando PD1. 

Gráfico representativo da frequência de células NKT CD8+PD-1+ na subpopulação de células NKT, demonstrando que não 

houve alteração significativa na frequência destas células nos portadores de HAM/TSP, quando comparados aos infectados 

assintomáticos e controles.  
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Avaliação da secreção de IFN- e granzima B pelas células NKT 

A realização da análise intracelular de citocinas por citometria de fluxo se torna apropriada para 

verificarmos se realmente há secreção de citocinas pelas células NKT. Devido à estratégia utilizada 

observamos que não houve diferença significativa de secreção de IFN-γ e granzima B nos grupos 

estudados. O estudo foi realizado utilizando um estímulo não específico como PMA/ionomicina, um 

estímulo específico α-GalactosilCeramida, e células não estimuladas para comparação dos resultados 

obtidos antes e após estimulação. Não observamos também qualquer modificação em relação ao 

linfócitos T (CD3+) (tabela 3b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 10: A) Avaliação da indução de Granzima B por células NKT após estimulação com 

PMA/Ionomicina. Após estimulação com PMA/Ionomicina, não se observou diferenças significativas na 

indução de Granzima B nas células NKT dos portadores de HAM/TSP, quando comparados aos infectados 

assintomáticos e controles. B) Avaliação da indução de Granzima B em células NKT após estimulação com α-

GalactosilCeramida. Após estimulação com α-GalactosilCeramida, não se observou diferenças significativas na 

indução de Granzima B pelas células NKT dos portadores de HAM/TSP, quando comparados aos infectados 

assintomáticos e controles. C) Avaliação da indução de IFN-γ em células NKT após estimulação com 

PMA/Ionomicina. Após estimulação com PMA/Ionomicina, não se observou diferenças significativas na 

indução de IFN-γ pelas células NKT dos portadores de HAM/TSP, quando comparados aos infectados 

assintomáticos e controles. D) Avaliação da indução de IFN-γ em células NKT após estimulação com α-

GalactosilCeramida. Após estimulação com α-GalactosilCeramida, não se observou diferenças significativas na 

indução de IFN-γ pelas células NKT dos portadores de HAM/TSP, quando comparados aos infectados 

assintomáticos e controles. 
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Avaliação da secreção de Interferon Gama (IFNγ) por Elispot 

 

Visando avaliar funcionalmente as células NKT, avaliamos a secreção de citocinas pelas 

células NKT por meio da técnica de ELISPOT utilizando estímulo específico para NKT α-

GalactosilCeramida.  Não observamos diferenças significativas na secreção de IFNγ comparando os 

grupos de doadores controles não infectados (CTL) em comparação com infectados assintomáticos e 

infectados com HAM/TSP. Os resultados foram normalizados para 10
6
 CMSP após subtração dos 

valores encontrados nos poços não estimulados.  
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Figura 11: Avaliação da secreção de IFN-γ após estimulação com estímulo especifico para células NKT α-

GalactosilCeramida.  Não observamos diferenças significativas na secreção de IFN-γ entre os grupos controle 

não infectados, infectados assintomáticos e infectados com HAM/TSP após estimulação com α-

GalactosilCeramida  (p=0,3714).  
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Avaliação da secreção de Granzima B (GB) por Elispot 

Avaliamos ainda a secreção de Granzima B pelas células NKT por meio da técnica de 

ELISPOT utilizando estímulo específico para NKT α-GalactosilCeramida. Não observamos diferenças 

significativas na secreção de Granzima B comparando os grupos de doadores controles não infectados 

(CTL) [M: 0,000 (0,000-0,500)] em comparação com infectados assintomáticos [M: 0,000 (0,000-

7,00)] e infectados com HAM/TSP [M: 0,000 (0,000-0,000)] (p=0,5622). Os resultados foram 

normalizados para 10
6
 PBMC após subtração dos valores encontrados nos poços não estimulados. 
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Figura 12: Avaliação da secreção de Granzima B após estimulação com estímulo especifico para células NKT 

α-GalactosilCeramida.  Não observamos diferenças significativas na secreção de Granzima B entre os grupos 

controle não infectados (CTL), infectados assintomáticos e infectados com HAM/TSP após estimulação com α-

GalactosilCeramida  (p=0,5622).  

 

  



42 
 

 

DISCUSSÃO e CONCLUSÕES 

 
O HTLV é um vírus demasiadamente importante. Apesar de sua pouca divulgação, ele está 

presente em grandes proporções no Brasil, infectando um número ainda indefinido de pessoas que 

pode variar entre 300.000 (10) e 2,5 milhões de indivíduos,  (70) de modo que a grande maioria destes 

infectados não são diagnosticados, e estes se apresentam como portadores assintomáticos da infecção. 

(5) 

Aproximadamente 95% dos infectados pemanece no estado assintomático e cerca de 5% virá à 

desenvolver alguma patologia associada ao HTLV. Duas são as principais doenças por ele causadas, e 

são a Malignidade de células T do adulto que se manifesta como leucemia/linfoma (conhecida pela 

sigla ATLL) e a Mielopatia associada ao HTLV (representada pela sigla HAM/TSP). (5)  

Tratando da HAM/TSP, foco de estudo deste trabalho, não se sabem ao certo quais 

mecanismos da infecção fazem com que um indivíduo infectado permaneça assintomático ou 

desenvolva a doença. As informações presentes na literatura até o momento apontam para uma intensa 

participação do sistema imune no desenvolvimento da patologia, onde observa-se a atividade de várias 

populações celulares, sendo os linfócitos T os principais envolvidos.  

Dentro da população dos linfócitos T há a subpopulação de células NKT, conhecida por 

expressar marcadores de células NK em sua superfície e também por compartilhar características 

funcionais com células T e NK, (63) cuja participação na HAM/TSP ainda é obscura. 

Estas células, as NKTs, são conhecidas por sua versatilidade, sendo que podem atuar tanto 

através da produção de citocinas (46, 51, 68) quanto por meio de citotoxicidade, (48, 66) possuindo 

também a habilidade de atuar precocemente mediante a um estímulo (71) e a capacidade de atuar 

frente a uma ampla gama de patologias, dentre as quais citam-se doenças infecciosas, parasitárias, 

autoimunes, câncer e asma. (59, 63) Na EAE (modelo murino para esclerose múltipla) é bem descrito 

o papel das NKT, e sabe-se que estas podem exercer tanto função protetora, quanto patogênica, 

dependendo do momento de ativação das mesmas e das citocinas por ela secretadas. Nesta doença, se 

as NKTs estiverem previamente ativas antes do surgimento de doença, na vigência da EAE estas 

agiriam em caráter protetor pela seccreção de IL-4. Por outro lado, Se as NKTs forem ativadas 

concomitantemente ao surgimento de doença, na vigência da EAE estas agiriam em caráter patogênico 

através da secreção de IFN-γ. (72)  

Quanto à HAM/TSP não se conhece o exato mecanismo de participação das NKTs e isto 

motivou nosso objetivo maior, que é avaliar funcionalmente as NKTs nesta doença, bem como estudar 

suas frequências e fenótipos.  

Para atingirmos os objetivos propostos, optamos pela avaliação das células NKT no sangue 

periférico dos doadores, devido à disponibilidade prévia de amostras e sua facilidade de obtenção. De 

modo a realizarmos avaliação mais fidedigna, em nossa coorte procuramos normalizar as 
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características dos doadores em relação às características da doença, (5) e com isso construímos nossa 

coorte composta por mulheres em sua maioria, e por pessoas com idades mais elevadas (Tabela 2). 

Iniciamos nosso estudo avaliando a frequência de células NKT no sangue periférico dos 

doadores, e observamos que os portadores de HAM/TSP possuem redução significativa na frequência 

de NKT, quando comparados aos infectados assintomáticos e controles não infectados (Fig. 8-a).  

Não se sabem ao certo quais as implicações práticas desta redução, pois estas células poderiam 

estar exercendo tanto papel protetor, quanto papel patogênico no curso da infecção e doença. Na 

infecção pelo vírus HIV – outra infecção retroviral - redução semelhante fora observada nos 

infectados, e esta ocorre em paralelo à elevação da carga viral, favorecendo assim a infecção, 

apontando para uma participação patogênica das NKT. (59, 73)  

Na infecção pelo HTLV, dois outros trabalhos - Carvalho (2009) e Azakami (2009) - foram 

postulados relativos á avaliação de frequência de NKT na HAM/TSP, e nossos resultados são 

semelhantes aos trabalhos anteriores, de modo que nós, assim como a literatura, apontamos também 

redução na frequência de NKTs periféricas (50, 69). Conforme demonstrado por Azakami (2009), as 

NKTs podem ser infectadas pelo HTLV (50) e desta forma, podem se tornam possíveis alvos da 

citotoxicidade mediada por células T CD8 – HTLV – específicas. (74, 75) Por outro lado, as NKTs 

poderiam ter migrado para o sistema nervoso central (SNC), onde elas participariam da HAM/TSP, 

embora não se saiba exatamente qual seria seu papel neste sítio. 

Esta teoria é plausível, uma vez que observamos nos pacientes com HAM/TSP todas as 

características necessárias para o desenvolvimento da doença, das quais falaremos a seguir. 

Primeiramente, pacientes portadores de HAM/TSP possuem, no sangue periférico, altos níveis de 

quimiocinas induzidas por IFN-γ, e estas são capazes de induzir a migração celular para o SNC, (42, 

76) e neste sítio as células infectadas são capazes de romper a BHE (Barreira hemato encefálica) 

permitindo a entrada celular. (77) No interior do SNC, a produção de IFN-γ e TNFα, associada à lise 

das células infectadas poderia danificar células gliais e neurônios, (78, 79) concomitantemente à 

reatividade cruzada da IgG contra proteínas neuronais. (80) Isto tudo em paralelo às alterações 

funcionais e numéricas de outras subpopulações linfocitárias da periferia. (40, 41, 45) Gradativamente, 

todos estes fatores em conjunto poderiam gerar lesões no SNC, que à longo prazo ocasionariam a 

HAM/TSP. 

Cientes das possíveis participações das NKT no curso da HAM/TSP, optamos por conhecer 

também as subpopulações de NKT presentes no sangue periférico destes pacientes. 

As subpopulações mais bem descritas de NKT são classificadas de acordo com a expressão de 

CD4 e CD8, sendo que tais marcadores são também preditores da capacidade funcional da referida 

subpopulação. As NKT CD4 são conhecidas por sua habilidade em secretarem citocinas de perfil Th1 

e Th2, as NKT CD8+ e CD4-CD8- são referidas por sua capacidade citotóxica e Th1. 
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Analisando tais subpopulações, não observamos diferenças nas frequências NKT CD4, NKT 

CD8 e NKT CD4
+
CD8

+
 (Fig. 8-b, c & d). Outros trabalhos avaliaram tais subpopulações durante a 

HAM/TSP, e diferentemente do nosso estudo, demonstraram maior frequência de NKT CD4
+
. (69)  

Apesar das diferenças nos resultados encontrados em relação à literatura, nossos dados quanto 

às subpopulações de NKT (CD4 e CD8) são válidos. Em nossos experimentos para avaliação de 

frequência, não nos utilizamos das técnicas de estimulação ou expansão prévia de NKTs, uma vez que 

a expansão in vitro poderia ser considerada um interferente capaz de alterar o perfil fenotípico das 

mesmas. (55) Descartamos também a possibilidade de problemas experimentais através dos controles 

metodológicos utilizados, e o nosso N amostral é suficiente para a análise dos dados. Com isso, 

concluímos que as diferenças observadas são características inerentes aos participantes da nossa 

pesquisa.  

Observamos ainda que os pacientes assintomáticos têm menor frequência de células NKT 

CD4
-
CD8

-
 (Fig. 8-e). Tais células representam a maior subpopulação de NKT do sangue periférico 

(55) e são conhecidas por sua capacidade de secretarem citocinas de perfil Th1 e realizar 

citotoxicidade. (48, 51, 58, 59, 66) Sua depleção nos assintomáticos nos projeta novamente ao dúbio 

potencial de atuação das NKT na doença, sendo que tal subpopulação (NKT CD4-CD8-) poderia agir 

de modo a proteger da doença ou favorecer o curso da patologia. Nesse contexto, tendo em vista as 

características da HAM/TSP, acreditamos que a depleção das NKT CD4-CD8- seja ocasionada por seu 

papel protetor, sendo possível que estas tenham sido depletadas em decorrência de resposta imune 

antiviral nos assintomáticos, como uma tentativa inicial de conter o progresso da infecção. 

Buscando entender o estado de ativação das NKTs nos doadores estudados, escolhemos o 

marcador de ativação/exaustão celular PD-1 para tal análise.  

Em condições fisiológicas, esta molécula é induzida na superfície de vários tipos celulares 

como células T, células B, monócitos e dendríticas em decorrência de sua ativação e atua modulando 

as funções da célula previamente ativada, portanto, alterações na sua expressão podem indicar 

alterações nas funções celulares. Primeiramente sua alta expressão pode indicar exaustão imunológica, 

pois a célula ativada expressa tal molécula como uma tentativa de autorregulação, e em oposição, a 

baixa expressão desta molécula permite que a célula se torne superativada uma vez que não haverá 

nesta um mecanismo de autorregulação. (81)  

Sabemos que, nos indivíduos com HTLV há elevada expressão de PD-1 em células T, e esta é 

associada à exaustão celular, provavelmente em resposta à infecção. (41) Sabendo que as NKTs são 

uma subpopulação de linfócitos T, realizamos a análise deste marcador nesta população. Não 

observamos em nosso trabalho alterações na expressão de PD-1 pelas células NKTs dos infectados em 

seu estado basal (Fig. 9-a), nem tampouco nas suas subpopulações NKT CD4
+
 (Fig. 9-b) e NKT CD8

+
 

(Fig. 9-c). Uma vez que, não vimos diferenças quanto ao estado de ativação basal das NKT, buscamos 

saber qual era o seu potencial de atuação quando – futuramente – ativadas, avaliando se estas 

possuíam capacidade efetora. 
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Conforme mencionado acima, em outra doença degenerativa do SNC, a esclerose múltipla, 

(82) observamos a duplicidade de papéis das NKT sendo que as elas agiriam em caráter patogênico 

através da secreção de IFN-γ. (72) 

Na HAM/TSP já é bem descrita a participação do IFN-γ, de modo que vários trabalhos 

apontam que os pacientes infectados pelo HTLV possuem elevada produção de IFN-γ pelas células T 

(42-44, 74, 83). Com base nisso pressupomos que as NKTs nesta patologia estariam atuando de forma 

semelhante, e realizamos avaliação da indução e secreção desta. Sabendo ainda que na infecção pelo 

HTLV a capacidade citolítica das NKTs é alterada, (50) buscamos também avaliar sua capacidade 

citotóxica durante a infecção a fim de melhor estabelecer o perfil funcional das mesmas.  

Para realização destas avaliações, pesquisamos estímulos para promover ativação das NKT, de 

modo a simular experimentalmente as suas capacidades funcionais. Primeiramente, pressupondo que 

as NKT pudessem estar liberando os grânulos de IFN-γ e Granzima B, optamos por realizar avaliação 

da secreção destes analitos, e para isto, utilizamos inicialmente a técnica de ELISPOT após estímulo 

com α-GalCer. Esta molécula, α-GalCer, previamente descrita na introdução, ativa as NKTs fazendo 

com que estas produzam várias citocinas incluindo IFN-γ, (48, 71) proliferem clonalmente, (48) 

promovam citotoxicidade, (48, 66) além de induzirem indiretamente a função citotóxica em outras 

células. (48)  

Estimulando as NKTs com α-GalCer, não observamos em nosso estudo diferenças na secreção 

de IFN-γ (Fig. 11) e Granzima B (Fig. 12) entre os grupos estudados. Porém, com a técnica de 

ELISPOT, não conseguimos precisar qual população celular está secretando os analitos, uma vez que 

as NKTs ativadas são capazes de induzir outras células à secretarem o mesmo.  De modo geral, tais 

proteínas poderiam ser produzidas por qualquer população de mononucleares, uma vez que as NKTs 

têm a capacidade de modular a atuação de vários tipos celulares como NK, células T CD4, T CD8, 

(84) e monócitos. (85, 86) 

Buscamos então uma avaliação mais aprimorada, e esta realizamos através da metodologia de 

imunofenotipagem intracelular, que permite identificação de qual população celular produz o analito. 

Para tanto, utilizamos como estímulo PMA/Ionomicina e α-GalCer. PMA/Ionomicina é um estímulo 

inespecífico que ativa linfócitos T e outras populações diretamente através da atuação na proteína 

quinase C (PKC), sendo usado como nosso controle positivo. (87) Com este estímulo, também não 

observamos diferenças significativas na produção de IFN-γ (Fig. 10-c) e Granzima B (Fig. 10-a) 

comparando HAM/TSP, infectados assintomáticos e controles.  

Todavia, PMA/Ionomicina - como mencionado anteriormente - é um estímulo inespecífico, e, 

a fim de apurarmos ainda mais a nossa análise, optamos por também utilizar α-GalCer, que é 

específico para NKTs. Estimulando com α-GalCer – estímulo específico - novamente não observamos 

diferenças na produção de IFN-γ (Fig 10-d) e Granzima B (Fig.10-b).  

Em dados concretos, nossos resultados até aqui nos mostram que as NKTs não estão no 

sangue periférico, em especial a população NKT CD4-CD8-, e tampouco são atuantes neste sítio 
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através da indução ou secreção de IFN-γ e Granzima B. Tais achados em conjunto também 

corroboram nossos dados anteriores do marcador PD-1, onde também não foram observadas 

diferenças no estado de ativação das NKTs periféricas no curso da infecção/doença. Embora não se 

saiba ao certo qual o destino tomado pelas NKTs. O fato de as NKT não estarem secretando ou 

produzindo IFN-γ e Granzima B, nem tampouco ativadas no sangue periférico pode sugerir que 

estejam presentes no SNC, mas também pode sugerir que tenham sido ativadas em fases iniciais da 

infecção (na fase assintomática) devido ao seu potencial de ativação precoce. (71) Pode-se supor ainda 

que as NKTs agissem como na “contenção” da progessao da infecção, e – da mesma forma que no 

HIV - com sua queda, a infecção pôde se estabelecer através da elevação da carga viral. (59, 73)  

Aprofundando nossa análise, avaliamos as frequências, fenótipo e funções dos linfócitos T 

(CD3
+
) e foi realizada tendo em vista a disponibilidade técnica para realização da mesma visando 

aprimorar os resultados obtidos. 

Com tal análise, constatamos num primeiro olhar a existência de queda significativa na 

frequência de células T nos indivíduos portadores de HAM/TSP (Fig. 6-a), comparados aos outros 

grupos. Tal alteração pode ser parcialmente explicada através das teorias de morte celular e/ou 

migração para o SNC – assim como sugerimos para as NKT. Contudo, para melhor explanar sobre tal 

alteração, tornou-se interessante avaliar as subpopulações clássicas de células T que são T CD4 e T 

CD8, conhecidas por sua capacidade auxiliar e efetora respectivamente. (31)  

Assim como Carvalho (2009), também não observamos alterações significativas na frequência 

de células T CD4 (Fig. 6-b) e T CD8 (Fig. 6-c) derivadas dos pacientes com HAM/TSP em relação 

aos outros grupos. (69) Contudo, neste artigo citado não foi avaliada a capacidade funcional das 

células T. Com essa finalidade, em nosso trabalho avaliamos também a funcionalidade das células T 

dos infectados por HTLV, onde às avaliamos em seu estado basal – por meio do PD-1 - e mediante 

estimulação com PMA/Ionomicina e α-GalCer buscando avaliar produção de IFN-γ e GB. 

Os dados obtidos da avaliação das células T apontam para ausência de ativação destas na 

periferia, mesmo em decorrência da infecção. De modo semelhante às células NKTs, não observamos 

alteração na expressão de PD-1 nas células T (Fig. 7-a), T CD4 (Fig. 7-b) ou T CD8 (Fig. 7-c), 

tampouco alterações na produção de IFN-γ e Granzima B nas mesmas populações celulares dos 

indivíduos com HAM/TSP e/ou infectados (dados não mostrados). Existem alterações funcionais em 

células T comprovadas na literatura como a disfunção da capacidade citolítica das CD8, (40, 41) 

proliferação exacerbada, (45) e produção de IFN-γ pelas TCD8 (74) e TCD4 (42, 44, 83), (43) são as 

mais proeminentes. Todavia, em nosso trabalho não constatamos tais alterações. 

Em suma, nossos dados mostram a ausência de ativação celular na periferia dos pacientes com 

HAM/TSP e assintomáticos, e remetem para uma possível ativação celular nas fases mais precoces da 

infecção, bem como para uma migração ao sítio acometido, o SNC. Neste contexto, nosso estudo vem 

para acrescentar informações ao puzzle que é a patogenia da HAM, além de apontarem para a 
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necessidade de melhores e mais aprofundados estudos para elucidar a mesma, pois até o momento não 

existem vacinas e tratamentos específicos para esta doença, muito menos, existe cura para tal mazela.  
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Anexos 

Anexo 1 – Parecer consubstanciado do Comitê de ética em pesquisa (CEP) 
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