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Introdução: O Vírus Linfotrópico T Humano tipo 1 (HTLV-1), também conhecido como o 

vírus da leucemia de células humanas tipo 1, é um oncoretrovirus delta pertencentes da 

subfamília Oncoviridea, da família Retroviridea. Sua estrutura dispõe de um capsídeo 

icosaédrico e seu genoma é constituído por RNA fita simples com sentido positivo (1,2). Esse 

vírus é transmitido através de células infectadas presentes no sangue/produtos sanguíneos ou 

fluidos corporais através da amamentação, relações sexuais, transfusões de sangue, injeções 

percutâneas e uso de drogas intravenosas com agulhas contaminadas. O HTLV-1 possui a 

capacidade de infectar células do sistema imunológico como monócitos, células dendríticas e, 

principalmente, células T CD4+. Sua replicação se manifesta de duas formas: propagação 

infecciosa ou também chamada de sinapse virológica, e propagação mitótica. A primeira 

resulta na formação de clones de células T distintos, cada clone carregando um provírus 

HTLV-1 de cópia única integrado no genoma do hospedeiro. Essa é a principal via de 

disseminação viral nos estágios iniciais da infecção (3). Já a propagação mitótica consiste na 

multiplicação de células hospedeiras infectadas. Em contraste com a disseminação infecciosa, 

a contribuição dessa via, para a carga proviral em indivíduos infectados, pode ser pequena nos 

estágios iniciais da infecção, porém aumenta gradualmente durante o estágio crônico da 

infecção (3). A infecção pelo HTLV-1 pode provocar uma neoplasia agressiva de células T, a 

leucemia/linfoma de células T adultas (ATLL) ou uma condição neuroinflamatória crônica, a 

Mielopatia Associada ao HTLV-1/Paraparesia Espástica Tropical (HAM/TSP) (2,4). O HTLV 

infecta cerca de 5 a 10 milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo endêmico em regiões 

equatoriais tropicais, como o sudeste da Ásia, Melanésia, norte e centro da África, Oriente 

Médio e Central e algumas ilhas do Caribe, estando presente também nas populações 

indígenas da Austrália e América do Sul (2,5). Entretanto, apenas 4% dos infectados evoluem 

para a ATL e menos de 2% para HAM/TSP, a maioria dos casos são assintomáticos, esse fato 

é justificado pela entrada do agente no estado de latência (4). Esse estado viral acarreta a não 

expressão dos genes do vírus integrado no DNA e por sua vez a manutenção nesse estado 

estabelece a infecção do vírus por vários anos (2). Assim, o estudo sobre os determinantes que 

induzem a reativação do HTLV-1 latente são imprescindíveis para promover abordagens 

preventivas e terapêuticas eficazes, impedindo que o paciente evolua para os estágios crônicos 

da infecção (3). Objetivos: Identificar os mecanismos relacionados à reativação do HTLV-1 

latente. Métodos: Este trabalho foi feito na forma de revisão bibliográfica da literatura. Como 

referencial teórico foram utilizados artigos científicos e teses acadêmicas que falavam sobre 

mecanismos de reativação do HTLV-1 sob período de latência indexado nas bases de dados: 

PubMed, Google acadêmico e Science Direct, sendo utilizado as palavras-chave HTLV-1; 

Latência, tanto nos idiomas português como no inglês, publicados entre os anos de 2017 a 

2019. Resultados e Discussão: Foi identificado que modificações pós traducionais podem 

influenciar a reativação do HTLV-1 latente. A inibição da ubiquitilação pelo inibidor da 

ubiquitinase, (DUB) PR619, reverte a depleção de H2AK119ub1 e inibe fortemente a 

transcrição da fita positiva. Estudos recentes sobre a epigenética de células mononucleares do 

sangue periférico (PBMCs) infectadas com HTLV-1 mostraram que a reativação proviral está 
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vinculada à ubiquitinação de histonas H2A, regulando assim a transcrição do DNA integrado 

ao genoma da célula hospedeira (5). Além da indução da ubiquitina, outro fator que pode 

regular a latencia e reativação proviral é a presença de oxigênio. Em um estudo na qual 

PBMCs de pacientes infectados por HTLV-1 cultivadas em um meio de cultura com baixo 

teor de oxigênio (2%), apresentaram um aumento significativo na transcrição do DNA 

proviral. Esse fato pode ser explicado onde ao decorrer da evolução, esse vírus veio sofrendo 

respostas adaptativas diferentes aos níveis varíaveis de oxigênio no corpo. Além disso, outro 

mecanismo evidenciado utilizando linhas de células T infectadas pelo HTLV-1 que não foram 

totalmente transformadas mostrou que a citocina anti-inflamatória IL-10 desempenha papéis 

críticos na proliferação do HTLV-1 em linfócitos infectados. Foi identificado que a presença 

de IL-10 eleva o crescimento celular, pois ela atua estimulando a expressão survivina e Ki64. 

Sabe-se que a survivina é uma proteína inibidora de apoptose, na qual pode desempenhar 

valor de um prognóstico (4). Seu mecanismo interage diretamente com as caspases ativas, e é 

expressa nas células ATL. Já o Ki67 é um marcador de proliferação celular, assim sendo outra 

via de proliferação celular derivadas de HAM/TSP. Esse mecanismo explica a rapidez que o 

provírus desencadeia sua patologia. E, por fim, outro processo que pode atuar na regulação da 

expressão do vírus é a epigenética – processo pelo qual alguns mecanismos reguladores da 

expressão dos genes, como proteínas, histonas e metilação, inibem ou promovem a leitura de 

genes. Alguns desses mecanismos já são conhecidos, como a reativação do provirus pelo 

valproato de HDACi, aonde o HDACi ativa a transcrição da fita positiva do vírus ao inibir a 

fita negativa. Entretanto, outros ainda não são tão bem conhecidos, é o caso da proteína 

CTCF, esta proteína pertence à célula hospedeira e se liga ao DNA e parece limitar a 

propagação de modificações epigenéticas. O que é pensado pelos pesquisadores é que quando 

esta se liga ao provírus, inibe a atividade da fita positiva viral. Todavia, outra possibilidade é 

que essa ligação da CTCF produza anomalias da cromatina, resultando em expressões gênicas 

aberrantes (3). Conclusão/Considerações Finais: Foi observado que a cadeia positiva do 

HTLV-1 proviral é regulada com características de um gene celular imediato-precoce, com 

um promotor bivalente dependente de PRC1 sensível à sinalização de p38-MAPK. Além 

disso, a privação de oxigênio no meio extracelular mudou o microambiente do provírus 

HTLV-1 e mostrou que ambientes com baixo teor de oxigênio podem levar a multiplicação 

viral. A indução de IL-10 estimula a proliferação celular ocasionando a saída do período de 

latência, entretanto, ela induz proteínas anti-apoptóticas responsáveis pela imortalização 

celular. Portanto, essas vias agem como pontos de verificação independentes que regulam a 

reativação proviral a partir da latência, podendo ser utilizadas para prognósticos. Os processos 

epigenéticos relativos à patogenia do vírus ainda são incertos. Percebe-se que há a 

necessidade de maiores pesquisas acerca do tema para a descoberta da influência desses 

mecanismos, visto que existem variações nos estudos in vivo e in vitro. Um maior 

entendimento sobre o que realmente acontece no sistema do paciente pode ajudar na 

compreensão da ativação do vírus. 

 

Descritores: Vírus Linfotrópico T Tipo 1 Humano, Período de latência, Epigenômica. 
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