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RESUMO 

Correlação entre mutações pontuais em LTR e níveis de carga proviral em portadores 

assintomáticos do Vírus Linfotrópico de células T humanas Tipo 1 (HTLV-1) 

 

Introdução: Estudos in vitro demonstram que deleções ou mutações pontuais inseridas em 

cada repetição imperfeita de 21 pb do Elemento Responsivo a Tax (TRE) nos promotores 

virais do Vírus Linfotrópico de células T humanas Tipo 1 (HTLV-1) selvagens aboliram a 

indução de Tax. A partir deste dado, supomos que mutações similares poderiam afetar a 

proliferação de células infectadas por HTLV-1 e alterar a carga proviral (CPv). Para testar 

esta hipótese, conduzimos uma análise genética de corte transversal para comparar seqüências 

nucleotídicas completas de LTR que cobrem a região TRE-1 em uma amostragem de 

portadores assintomáticos de HTLV-1 com diferentes níveis de carga proviral.   

Métodos: Foi avaliado um total de 94 portadores assintomáticos de HTLV-1 com as 

seqüências de longa repetição terminal (LTR) extremidade 5` determinadas e carga proviral 

de DNA de Tax definida usando-se uma sensível técnica de PCR em Tempo Real com SYBR 

Green. Os 94 indivíduos foram divididos em três grupos baseados na medida da carga 

proviral: 31 com baixa, 29 com intermediária e 34 com alta CPv. Além disso, cada grupo foi 

comparado levando-se em conta sexo, idade e genótipo viral. Em outra análise, foi comparada 

a mediana da carga proviral entre indivíduos infectados com o vírus mutante e vírus o tipo 

selvagem.  

Resultados: Usando-se uma análise categórica, a substituição G232A, localizada no domínio 

A do motivo TRE-1, foi detectada em 38,7% (12/31), 27.5% (8/29), e 61.8% (21/34) dos 

indivíduos com baixa, intermediária e alta CPv, respectivamente. Uma diferença significativa 

na detecção desta mutação foi encontrada entre sujeitos com alta e baixa CPv e entre aqueles 

com alta e intermediária CPv (ambos p < 0,05), mas não entre aqueles com baixa e 

intermediária CPv (p > 0,05). Estes resultados foram confirmados por uma análise não-

paramétrica que mostrou forte evidência de aumento da CPv dentre indivíduos HTLV-1 

positivos com a mutação G232A em relação àqueles sem esta mutação (p < 0,03). Nenhuma 

diferença significante foi observada entre os grupos em relação à idade, sexo ou subtipo viral 

(p > 0,05). 

Conclusão: Os dados descritos aqui mostram que alterações no domínio A do motivo TRE-1 

do HTLV-1, em especial a mutação G232A pode aumentar a replicação do HTLV-1 na 

maioria dos pacientes infectados. 
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ABSTRACT 

Correlation between LTR point mutations and proviral load levels among Human T cell 

Lymphotropic Virus type 1 (HTLV-1) asymptomatic carriers 

 

Background: In vitro studies have demonstrated that deletions and point mutations 

introduced into each 21 bp imperfect repeat of Tax-responsive element (TRE) of the genuine 

human T-cell leukemia virus type I (HTLV-1) viral promoter abolishes Tax induction. Given 

these data, we hypothesized that similar mutations may affect the proliferation of HTLV-1 

infected cells and alter the proviral load (PvL). To test this hypothesis, we conducted a cross-

sectional genetic analysis to compare the near-complete LTR nucleotide sequences that cover 

the TRE1 region in a sample of HTLV-1 asymptomatic carriers with different PvL burden. 

Methods: A total of 94 asymptomatic HTLV-1 carriers with both sequence from the 5’ long 

terminal repeat (LTR) and a PvL for Tax DNA measured using a sensitive SYBR Green real-

time PCR were studied. The 94 subjects were divided into three groups based on PvL 

measurement: 31 low, 29 intermediate, and 34 high. In addition, each group was compared 

based on sex, age, and viral genotypes. In another analysis, the median PvLs between 

individuals infected with mutant and wild-type viruses were compared. 

Results: Using a categorical analysis, a G232A substitution, located in domain A of the TRE-

1 motif, was detected in 38.7% (12/31), 27.5% (8/29), and 61.8% (21/34) of subjects with 

low, intermediate, or high PvLs, respectively. A significant difference in the detection of this 

mutation was found between subjects with a high or low PvL and between those with a high 

or intermediate PvL (both p < 0.05), but not between subjects with a low or intermediate PvL 

(p > 0.05). This result was confirmed by a non-parametric analysis that showed strong 

evidence for higher PvLs among HTLV-1 positive individuals with the G232A mutation than 

those without this mutation (p < 0.03). No significant difference was found between the 

groups in relation to age, sex or viral subtypes (p > 0.05). 

Conclusion: The data described here show that changes in domain A of the HTLV-1 TRE-1 

motif resulting in the G232A mutation may increase HTLV-1 replication in a majority of 

infected subjects. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 1973 a Leucemia/Linfoma de Células T do Adulto (ATLL), até então uma doença 

desconhecida, foi inicialmente descrita no Japão (Yodoi et al, 1974). A associação entre o 

Vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV) e a ATLL foi confirmada em 1980 (Poiesz 

et al, 1980), sendo a enfermidade caracterizada pela presença no sangue periférico de células 

CD4+/CD25+ ativadas.   

Além da Leucemia/Linfoma de Células T do Adulto, o HTLV também é causador de 

uma doença neurológica degenerativa denominada Mielopatia associada ao 

HTLV/Paraparesia Espástica Tropical (HAM/TSP) (Román & Osame, 1988). Existem vários 

indícios de acometimento múltiplo de órgãos sugerindo um amplo espectro de morbidade 

ligado ao HTLV (Caskey  et al, 2007). 

O HTLV é um vírus envelopado, com 110 a 140 nm de diâmetro, morfologicamente 

muito similar aos demais retrovírus, com proteínas que se lançam para fora do envoltório. A 

proteína de superfície (SU), voltada para o exterior da partícula viral, é sustentada pela 

proteína transmembrana que atravessa a estrutura do envelope. 

Ligada à membrana do envelope, encontra-se a proteína da matriz composta por um 

ácido graxo em sua porção amino terminal, e que reveste a face interna do envoltório. O cerne 

da partícula viral é um capsídeo composto em sua maior parte por proteínas codificadas pelo 

gene gag e que acondiciona em seu interior o genoma viral constituído de duas hélices de 

RNA ligadas a várias nucleoproteínas básicas denominadas proteínas do nucleocapsídeo 

(Figura 1) 

A infecção por HTLV está amplamente difundida, com focos endêmicos no Caribe e 

Sul do Japão, No entanto, pode-se observar ampla distribuição geográfica também no Brasil 

(Mota-Miranda et al, 2008). As principais vias de transmissão são pelo aleitamento materno, 

transfusões de sangue e por contato sexual, justificando a importância do HTLV e das 

doenças relacionadas a este agente na saúde pública (Manns et al, 1999). 

Desde a primeira descrição da ATLL e sua associação com o HTLV, várias formas 

clínicas de apresentação desta doença vêm sendo observadas, gerando uma subdivisão de seu 

espectro em 4 subtipos: aguda, crônica, smouldering e linfoma (Shimoyama et al, 1991). 

O prognóstico para as formas aguda e linfoma é pobre, ao passo que nos casos 

crônicos e smouldering a sobrevida média é maior com melhores perspectivas. 
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Figura 1: Estrutura da partícula viral segundo Coffin, 1996. 
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A diferenciação entre os subtipos é bastante difícil no momento do diagnóstico. 

Geralmente as formas crônicas e smouldering só se distinguem das demais após vários meses 

de seguimento sem tratamento. Por outro lado, devido à rápida deterioração observada nos 

casos de ATLL, pacientes com o tipo agudo morrem antes mesmo de receber o tratamento 

apropriado (Lymphoma Study Group, 1991). Após a infecção por HTLV, existe um longo 

período de latência antes do surgimento da ATLL. O intervalo médio entre a infecção e o 

surgimento da doença é de 20 a 40 anos, durante o qual as células infectadas mantêm-se 

equilibradas entre a expansão e a morte, até que este balanço seja eventualmente quebrado 

(Mortreux et al, 2003).  

O genoma proviral do HTLV integra-se nas células de forma randômica, e a 

identificação do sítio de integração pode servir como um marcador de origem clonal de 

populações celulares em expansão (Okayama et al, 2004). 

A situação do progresso de integração do DNA proviral do HTLV pode passar de um 

estágio policlonal (em que nenhuma população celular em expansão pode ser detectada) para 

a oligoclonalidade ou monoclonalidade durante a transformação maligna. 

As células leucêmicas são geralmente monoclonais com relação ao sítio de integração 

proviral, sugerindo que elas se originaram de uma única célula infectada (Ohshima et al, 

1997). 

A detecção de uma proliferação clonal de células infectadas, portanto, pode indicar 

uma fase pré-leucêmica (Tamiya et al, 1995). Células clonais infectadas por HTLV são 

CD2+/CD3+/CD4+/CD5+/CD25+/TCR a/b+ e geralmente CD7-. Entretanto, o diagnóstico 

conclusivo não pode ser feito apenas através da identificação destes imunofenótipos. A 

presença no sangue de células em “flor” com núcleos lobulados vem sendo considerada como 

patognomonica de ATLL (Franchini et al, 1995), no entanto a proliferação clonal de células 

com próvirus integrado é considerada como parâmetro diagnóstico definitivo. Em todos os 

tipos de ATLL a integração monoclonal do DNA proviral de HTLV em células tumorais pode 

ser detectada por Southern blot (Yoshida et al, 1984). 

O uso de um método mais sensível do que o Southern blot para detectar, em uma fase 

inicial, qualquer evolução clonal ou uma inversão do padrão clonal pode levar a uma 

intervenção terapêutica que pode converter uma crise agressiva em uma ATLL indolente, bem 

como prevenir o início da ATLL em portadores de HTLV (Zemlin et al, 1998). 

A alta carga proviral (CPV) tem sido considerada como fator predisponente 

importante para o desenvolvimento da ATL (Umeki et al, 2009).  
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Constantemente, níveis de carga proviral de HTLV-1 têm sido avaliados como 

preditores consideráveis no surgimento de ATL e HAM/TSP. Alguns estudos de corte 

transversal mostram que os níveis de carga proviral de HTLV-1 são mais altos em indivíduos 

com ATL e Mielopatia comparados com portadores de HTLV-1 assintomáticos (Manns et al, 

1999; Nagai et al, 1998).  

Entretanto, os níveis de carga proviral entre portadores assintomáticos de HTLV-1 

exibem uma grande variação, devido a fatores como sexo, raça, região demográfica e co-

morbidades (Iwanaga et al, 2010). 

Durante o período clinicamente assintomático que precede a doença, o número de 

células infectadas por HTLV-1 é baixo, por volta de 2 a 3 linfócitos por 100 células 

mononucleares do sangue periférico (PBMC) (Sasaki et al, 2010). Isto pode ser confirmado 

através de monitoramento seqüencial da carga proviral em portadores assintomáticos, que 

usualmente possuíam um baixo nível de quantificação de 0.1 a 5%, correspondendo a 10–500 

cópias/104 PBMC (Kamihira et al, 2003). 

Dados acumulados suportam a hipótese de que o aumento da carga proviral e a 

expansão clonal de células T infectadas por HTLV-1 são a chave para o processo de 

leucemogênese em portadores do vírus (Okayama et al, 2004; Tanaka et al, 2005). 

Está confirmado que a proteína Tax do HTLV-1 leva à proliferação das células 

infectadas, ocasionando a expansão clonal de algumas destas células que, subseqüentemente, 

resultam no início da ATL (Umeki et al, 2009).  

Portanto, uma alta carga proviral associada à expansão clonal de células T infectadas 

pode ser um potencial biomarcador para predizer quais pacientes estão propensos a ATL ou 

HAM/TSP (Umeki et al, 2009; Sasaki et al, 2010). 
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1.1 PAPEL DA REGIÃO LTR NA REPLICAÇÃO VIRAL DO HTLV 

De forma similar a outros retrovírus, o HTLV-1 carrega um genoma diplóide de RNA 

consistindo em 9032 nucleotídeos que é reversamente transcrito em um DNA de dupla fita 

que se integra ao genoma do hospedeiro como provirus. O genoma contem os genes gag, pol e 

env, flanqueados por longas repetições terminais (LTR) em ambas as extremidades 5’ e 3’ 

(Seiki, et al; 1983) (Figura 2).  

A região LTR possui elementos genéticos promotores/controladores, que são críticos a 

transcrição do RNA viral. Uma única região pX, identificada entre o gene env e a extremidade 

3’ LTR, abriga duas proteínas regulatórias chave, Tax e Rex, bem como várias proteínas não-

estruturais p12I, p27I, p13II, e p30II (D’Agostino et al, 2005; Bindhu et al, 2004; Mortreux et 

al, 2003). A proteína Tax é conhecida por ter um papel central na proliferação de células 

infectadas e leucemogênese devido a seus efeitos pleiotrópicos (Grassmann et al; 2005). Tax 

modula a transcrição de uma cascata de genes celulares através de várias proteínas 

sinalizadoras transcricionais celulares como NF-kB, CREB, SRF, AP-1 p53 e fatores básicos 

helix-loop-helix (Matsuoka et al, 2003; Hall et al, 2005; Kashanchi et al, 2005).  

 

Figura 2: Organização genômica do HTLV-1/2 (Coffin, 1996). 
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A proteína Tax tem também mostrado ativar significativamente a transcrição do RNA 

do HTLV via LTR viral através de sua interação com membros ativadores dos fatores de 

transcrição tais como Elemento Responsivo ao cAMP (CRE) e proteínas ligantes aos 

promotores virais, bem como ATF-1, CREB, CREB-2 ou Elemento responsivo modulador 

cAMP (Yoshida et al, 1982; Lemasson et al, 2002; Fujisawa et al, 1991; Marriott et al, 1989). 

 Os promotores virais localizados na extremidade 5’ LTR contêm três cópias de 21 

pares de bases de uma repetição imperfeita conhecida como Elemento Responsivo a Tax 1 

(TRE-1) que interage indiretamente com a proteína Tax (Felber et al, 1985). Estas seqüencias 

estão presentes dentro da região U3 de LTR nas posições 251 a 231 (repeat I), 203 a 183 

(repeat II) e 103 a 83 (repeat III) numerada relativamente ao sítio de início transcricional. 

Cada uma destas repetições está dividida em três domínios: A, B, e C. O domínio central B de 

cada repetição contem uma seqüência conservada TGACG, que apresenta homologia com 

CRE, flanqueada por seqüências curtas ricas em GC (Fujisawa et al, 1989; Montagne et al, 

1990). Evidencias de estudos in vitro têm demonstrado que deleções e mutações pontuais 

introduzidas em cada repetição de 21 pb nos promotores virais genuínos aboliram a indução 

de Tax (Montagne et al, 1990; Rosen et al, 1987).  

Nossa hipótese é que mutações similares podem afetar a proliferação de células 

infectadas e alterar a carga proviral de HTLV-1.  Para tanto, realizamos analises genéticas 

para comparar seqüências nucleotídicas completas da região LTR que cobrem a região TRE 

em uma amostra de portadores assintomáticos de HTLV-1 com diferentes níveis de carga 

proviral. 
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2. OBJETIVOS 

a. Sequenciar, de forma completa, a região LTR de HTLV-1, e identificar 

mutações/variações em sítios críticos para a transcrição do genoma viral em 

portadores assintomáticos. 

 

b. Determinar, através do seqüenciamento da região LTR viral, o subtipo de 

HTLV-1 prevalente em nossa casuística. 

 

c.  Investigar as mutações identificadas na região LTR de HTLV-1 comparando 

suas associações com diferentes níveis de carga proviral em portadores 

assintomáticos do vírus. 
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3. DISCUSSÃO 

 Nossos resultados mostraram que as mutações foram relativamente raras. Entretanto, 

uma mutação isolada na posição 232 foi significativamente associada a uma maior carga 

proviral em indivíduos infectados por HTLV-1. 

 Em nosso estudo, a mutação G232A foi associada com a variação da carga proviral de 

HTLV-1. Embora a mutação G232A tenha sido detectada em alta frequência em portadores 

assintomáticos de HTLV-1 neste estudo, espera-se que a freqüência de tal mutação seja maior 

em pacientes com doença clinicamente evidente, já que a carga proviral em pacientes 

infectados por HTLV está relacionada ao desfecho clínico (Iwanaga et al, 2010). É importante 

notar que nosso estudo está limitado a sua natureza de desenho de corte transversal, e estes 

resultados implicam apenas em uma correlação, sendo que nenhuma inferência pode ser feita 

no tocante a evolução do vírus tipo selvagem durante a infecção crônica. Para isto, desenhos 

de estudos longitudinais são necessários para se acessar estas implicações e também 

determinar se a mutação G232A já estava presente em pacientes com doença avançada antes 

de estes serem diagnosticados como infecção crônica. 

 Embora a mutação G232A tenha sido detectada em alguns indivíduos com baixa carga 

proviral neste trabalho, mais estudos são necessários para determinar se esta mutação é 

preditiva de um aumento na carga proviral em pacientes que a possuem, mas não apresentam 

um nível elevado de carga proviral. 

 Recentemente Magri e colaboradores (Magri et al, 2012) realizaram a análise da região 

LTR de 24 amostras de indivíduos coinfectados por HIV para os mesmos sítios investigados 

em nosso estudo e de forma controversa concluíram que tais mutações não conferem um 

caráter positivo a replicação viral do HTLV e sim levaram a um fator protetor já que nenhum 

caso de doença foi detectado em indivíduos portadores do vírus com a mutação em seu 

estudo. Contudo pela própria natureza lenta do desenvolvimento de doenças associadas ao 

HTLV um período longo de acompanhamento é necessário, já que primeiro se observa o 

aumento progressivo e consistente de carga proviral e subseqüentemente, após um longo 

período de latência clínica, o surgimento de patologias relacionadas ao vírus HTLV. Além do 

mais, o grupo não realizou a quantificação da carga proviral de HTLV, dado este que seria 

muito útil na predição do desenvolvimento de doença correlacionando-se a elevação da 

quantificação da carga proviral e a presença de mutações em LTR.  
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 Outro fator é que não trabalhamos com população de coinfectados por HIV e sim com 

indivíduos apenas portadores de HTLV-1 e desta forma, não podemos inferir qual será o 

comportamento da carga proviral e aparecimento de doenças em indivíduos coinfectados por 

HIV a despeito de mutações em determinadas regiões virais. 
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4. CONCLUSÃO 

 As mutações G232A e A184G ocorreram juntas em quase todos os casos, 

provavelmente porque uma cepa de HTLV com ambas as mutações possui uma alta vantagem 

seletiva. De maneira interessante, nenhum dos indivíduos examinados possuía apenas a 

mutação A184G. No entanto, experimentos adicionais são necessários para se investigar a 

importância potencial da mutação A184G e sua correlação funcional com a mutação G232A. 

 Uma diferença significante na detecção da mutação A184G ficou evidente entre 

indivíduos com alta e baixa carga proviral e entre aqueles com carga proviral alta e 

intermediária (p < 0,05 ambos), mas não entre os grupos com carga proviral baixa e 

intermediária (p > 0,05).  

 Para confirmar estes resultados, independente do grupo de carga proviral, uma análise 

estatística adicional usando-se o teste de Mann-Whitney foi realizada para comparar a 

mediana da carga proviral entre sujeitos infectados com o virus mutante e aqueles infectados 

com o virus selvagem. Esta análise revelou que enquanto há uma forte evidencia entre a alta 

carga proviral e a mutação G232A em pacientes portadores do HTLV-1 em relação a 

indivíduos sem esta mutação (42.2 vs. 54.4, p < 0,03), não foi verificada uma associação 

similar entre indivíduos HTLV-1 positivos com a mutação A184G. 

 Nossa análise ficou limitada ao subgrupo A Cosmopolita de HTLV-1, já que outros 

subtipos foram raros em nossos pacientes. Seria bastante interessante se resultados similares 

fossem obtidos em outros subgrupos. 

 Concluindo, os resultados descritos aqui sugerem que a mutação G232A no domínio A 

do motivo TRE-1 pode aumentar a replicação do HTLV-1 subgrupo A Cosmopolita na 

maioria dos indivíduos infectados. 
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