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1.8. RESUMO 

INSTITUTO OSWALDO CRUZ 
 

AVALIAÇÃO DE MARCADORES DE ATIVAÇÃO IMUNE E INFLAMAÇÃO ASSOCIADOS AO 

RISCO DE DESENVOLVIMENTO DE DOENÇA CARDIOVASCULAR EM CONTROLADORES 

DO HIV 
 

RESUMO 

TESE DE DOUTORADO EM BIOLOGIA PARASITÁRIA 
 

Diogo Gama Caetano 
 

A infecção pelo HIV-1 é caracterizada pela desregulação do sistema imune, resultando em 
níveis aumentados de ativação imune e inflamação persistente. Alguns indivíduos denominados 
controladores do HIV-1 (HICs), no entanto, apresentam controle espontâneo da replicação viral e 
indícios de preservação da resposta imune. Entre HICs, dados discordantes existem acerca dos 
níveis de ativação imune e da frequência de subpopulações de linfócitos T, incluindo Treg e Th17. 
Além disso, alguns estudos indicaram inflamação persistente e maior incidência de aterosclerose e 
hospitalização em HICs comparados com a população geral. Sabendo que fenômenos associados 
com ativação imune e inflamação participam da gênese de doenças cardiovasculares (CVD), o 
presente estudo avaliou a extensão da imunopatogênese em HICs através de diversos marcadores 
de ativação imune e inflamação e caracterizados como alterados na infecção pelo HIV-1 e em 
indivíduos com CVD. Para tal, perfis de ativação e diferenciação de linfócitos T, níveis de ativação 
plaquetária, frequência de agregados monócitos plaquetas, o balanço de subpopulações de 
monócitos e a concentração de marcadores séricos foram avaliados em dois grupos de HICs com 
diferentes níveis de controle da viremia – Controladores de Elite (EC) e Controladores Virêmicos 
(VC) – e comparados com os dados de dois grupos controle - indivíduos infectados pelo HIV-1 em 
tratamento antirretroviral (cART) e indivíduos HIV-1 negativos (HIVneg). Ao avaliar parâmetros da 
ativação imune, ECs demonstraram níveis similares de linfócitos T ativados em comparação com 
HIVneg, enquanto cART e VCs apresentaram níveis elevados dessas células. Nas análises de 
subpopulações de células T CD4+ em ECs, apenas células T de memória transicional apresentaram 
frequências alteradas em relação a HIVneg. No entanto, VCs apresentaram frequências maiores 
de linfócitos terminalmente efetores, naive e T de memória tronco, além de frequências menores de 
linfócitos de memória transicional e memória central comparado com HIVneg. Entre os linfócitos T 
CD8+, ECs apresentaram frequências aumentadas de linfócitos T de memória tronco, enquanto VCs 
apresentaram altas frequências de células terminalmente efetoras.  ECs apresentaram frequências 
altas de Tregs ativadas em comparação com os grupos controle, apesar dos HICs apresentarem 
menores frequências de Tregs totais em comparação com HIVneg. Altas frequências de linfócitos 
Th17 e razões Th17/Treg ainda foram observadas em ECs, indicando preservação de células Th17 
neste grupo. Ao avaliar parâmetros inflamatórios, os dois grupos de HICs apresentaram maior 
expressão de CD62P em plaquetas comparados com HIVneg. Diferenças na frequência de 
agregados monócitos plaquetas não foram observadas. Menores frequências de monócitos 
clássicos em VCs e maiores frequências de monócitos não clássicos em VCs e ECs em 
comparação com HIVneg foram observadas mesmo após ajuste para variáveis confundidoras. 
Entre os marcadores séricos, níveis elevados em comparação com HIVneg foram observadas para 
D-dímero, ST2,VCAM-1 e ICAM-1 em VCs, VCAM-1 e ICAM-1 em cART e VCAM-1 em ECs, 
mesmo após ajuste para fatores confundidores. No conjunto, VCs apresentaram níveis elevados de 
diversos marcadores de ativação imune e inflamação, enquanto ECs apresentam evidências de 
equilíbrio do sistema imune e controle da ativação celular, apesar de inflamação persistente. Os 
níveis de inflamação em ECs, no entanto, são comparáveis ao de cART indicando que esses 
indivíduos podem se beneficiar de terapias alternativas à cART que visem diminuir a inflamação.  
 

Palavras-chave: HIV-1, Controladores, Inflamação, Ativação imune, doença cardiovascular  
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1.9. ABSTRACT 

INSTITUTO OSWALDO CRUZ 
 

AVALIAÇÃO DE MARCADORES DE ATIVAÇÃO IMUNE E INFLAMAÇÃO ASSOCIADOS AO 

RISCO DE DESENVOLVIMENTO DE DOENÇA CARDIOVASCULAR EM CONTROLADORES 

DO HIV 
 

ABSTRACT 

PhD Thesis in Parasitary Biology 
 

Diogo Gama Caetano 
 

The HIV-1 infection is characterized by immune system deregulation, resulting in increased 
levels of immune activation and persistent inflammation. However, some individuals denominated 
HIV-1 Controllers (HICs) present spontaneous control of viral replication and preservation of immune 
response. Among HICs, discordant data exist about the levels of immune activation and the 
frequency of T lymphocytes subsets, including Treg and Th17. Moreover, some studies indicated 
persistent inflammation and a higher incidence of atherosclerosis and hospitalization in HICs 
compared to the general population. Knowing that phenomena associated with immune activation 
and inflammation participate in the genesis of cardiovascular diseases (CV), this study evaluated 
the extension of immunopathogenesis in HICs through several markers associated with the immune 
activation and inflammation and characterized as increased in the HIV-1 infection and individuals 
with CVD. For this, activation and differentiation profiles of T lymphocytes, levels of platelet 
activation, frequency of monocyte-platelet aggregates, the balance of monocyte subsets, and the 
concentration of serum markers were evaluated in two groups of HICs with different levels of viremia 
control – Elite controllers (ECs) and Viremic Controllers (VCs) – and compared with the data 
obtained from two control groups - HIV-1 infected individuals under antiretroviral therapy (cART) and 
non-infected individuals (HIVneg). For immune activation analyses, ECs showed similar levels of 
activated T lymphocytes when compared to HIVneg, while cART and VCs showed elevated levels 
of these cells. In T CD4+ subset analyses on ECs, only transitional memory T cells had altered 
frequencies in comparison to HIVneg, while VCs displayed higher frequencies of terminally effector, 
naïve and stem memory T cells and lower frequencies of transitional memory and central memory 
T cells when compared to HIVneg. Among T CD8+ T cells, ECs showed increased frequencies of 
stem memory T cells, while VCs presented higher frequencies of terminally effector T cells. ECs also 
presented higher frequencies of activated Tregs in comparison to control groups, although HICs had 
lower frequencies of total Tregs compared to control groups. Higher frequencies of Th17 cells and 
increased Th17/Tregs ratios were also observed for ECs, indicating preservation of Th17 cells in 
this group. For inflammatory parameters, both HICs groups presented higher expression. Of CD62P 
in platelets when compared to HIVneg. Differences in the frequencies of monocyte-platelet 
aggregates were not observed among the groups. Lower frequencies of classical monocytes in VCs 
and higher frequencies of nonclassical monocytes in VCs and ECs when compared to HIVneg were 
observed even after statistical adjustment for confusing variables. Among serum markers 
concentrations, increased levels when compared to HIVneg were observed for D-dimer, ST2, 
VCAM-1, ICAM-1 in VCs, VCAM-1, and ICAM-1 in cART and VCAM-1 in ECs after statistical 
adjustments. As a whole, VCs presented alterations at several markers of immune activation and 
inflammation, while ECs presented evidence an equilibrated immune system and control of cellular 
activation, despite persistent inflammation. The levels of inflammation in ECs, however, are 
comparable to the observed in cART, indicating that those individuals can benefit themselves from 
alternative therapies that intend to lower inflammation. 

 
Keywords: HIV-1, Controllers, Inflammation, Immune activation, cardiovascular disease 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde sua identificação no início dos anos 80 (Barré-Sinoussi et al. 1983; Gallo et 

al. 1984), o vírus da imunodeficiência humana (HIV-1) já  infectou aproximadamente 

75,7 milhões de indivíduos em todo o mundo e foi associado à morte de cerca de 32,7 

milhões desses (UNAIDS 2020), se tornando um dos patógenos de maior impacto 

social, econômico e de saúde pública dos últimos 40 anos  . Segundo o último boletim 

epidemiológico da UNAIDS (Figura 1), 1,7 milhões de novas infecções foram 

estimadas em todo o mundo em 2019, somando um total de 38 milhões de pessoas 

vivendo com HIV (PVHIV) em 2018, e as doenças relacionadas com a aids foram 

responsáveis pela morte de 690 mil de indivíduos no mesmo ano. Dessa totalidade de 

casos, as regiões leste e sul da África concentram a maior proporção de casos (54% 

do total de PVHIV e 42% do total de novas infecções em 2019) e a maior taxa de 

mortalidade (43% do total global de mortes em 2019). 

 A gravidade histórica da epidemia demandou o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de diferentes estratégias de controle, principalmente em relação a 

ampliação da oferta de tratamento com antirretrovirais. Os dados mais recentes 

mostram que o acesso ao tratamento com a terapia antirretroviral combinada (cART 

ou TARV) mais que triplicou na última década, atingindo atualmente cerca de 26 

milhões de PVHIV (UNAIDS 2020). Esta ampliação, por sua vez, é impulsionada pela 

implantação de políticas de oferecimento de início do tratamento antirretroviral 

concomitante com o diagnóstico positivo e independente da contagem de células T 

CD4+ ou estágio da doença do indivíduo. Estas estratégias vem sendo priorizadas e 

estimuladas com base nos estudos que demonstram o aumento da expectativa de 

vida em indivíduos tratados (Teeraananchai et al. 2017) e que o início precoce da 

terapia é associado com melhores desfechos clínicos na fase crônica da doença 

(Danel et al. 2015; Ding et al. 2015; Lundgren et al. 2015; Okulicz et al. 2015). 

Os antirretrovirais vêm demonstrando serem essenciais tanto para a prevenção 

quanto para o manejo clínico da infecção pelo HIV-1. Estudos nos últimos anos 

demonstraram que maiores coberturas de tratamento de indivíduos infectados podem 

refletir diretamente nas taxas de transmissão, visto que a supressão viral suprime a 

chance de transmissão (Cohen et al. 2011; Rodger et al. 2019). Além disso, a 

comprovação da eficácia de diversos regimes de antirretrovirais para uso como 

profilaxia pré-exposição (PreP) têm levado a  implementação de tais regimes como 

forma de prevenção em diversos lugares do mundo, principalmente entre populações
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Figura 1. Estimativas de número de pessoas vivendo com HIV-1, novas infecções e mortes relacionadas à aids no mundo e de acordo com as diferentes 
regiões.  
Os números detalhados referem-se aos dados da UNAIDS para o ano de 2019, de acordo com o boletim epidemiológico de 2020 (UNAIDS, 2020) 
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chaves, que apresentam maior risco de contrair o vírus, como homens que fazem sexo 

com homens, usuários de drogas injetáveis, trabalhadores do sexo e transgêneros  

(Grinsztejn et al. 2018; Grulich et al. 2018). Estes grupos concentram mais da metade 

das novas infecções globais, chegando a mais de 90% dessas no norte da África e 

Europa Oriental, demandando políticas especiais para prevenir a disseminação do 

HIV (UNAIDS 2019). 

Em soma, a consolidação de estratégias com prévio sucesso segue aliada ao 

desenvolvimento de novos fármacos com maiores barreiras genéticas e menos efeitos 

colaterais (Cihlar and Fordyce 2016), bem como ação prolongada (Gulick and Flexner 

2019), os quais tem contribuído como estratégias para melhorar a aderência ao 

tratamento. 

A adoção destas estratégias em combinação com campanhas de prevenção 

focadas em populações chaves, por sua vez, reflete em melhores estatísticas 

epidemiológicas. Em comparação com 2010, observa-se uma queda de 23% no 

número de novas infecções em 2019 (2.1 milhões/ano para 1.7 milhões/ano) e de 39% 

na mortalidade (1.2 milhões/ano para 690 mil/ano) em todo o mundo (UNAIDS 2020). 

De modo a estabelecer uma meta para orientar as políticas de saúde visando 

controlar a infecção pelo HIV, a UNAIDS estabeleceu em 2015 um programa de metas 

denominado “90-90-90” (Figura 2) (UNAIDS 2015). Este programa consiste no 

Figura 2. Metas estabelecidas pelo programa 90-90-90 da UNAIDS.  
Em vermelho, estão indicados os patamares em 2020 para cada uma das metas. (2019? 2020?) 
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escalonamento e ampliação das políticas de testagem e tratamento para indivíduos 

infectados com HIV de modo que, em 2020, 90% de todas as pessoas vivendo com 

HIV estariam diagnosticadas, 90% das pessoas diagnosticadas estariam em cART e 

90% das pessoas tratadas apresentam supressão viral. As estimativas, porém, são 

de que, atualmente, 81% dos indivíduos infectados tenham conhecimento do seu 

status, com 67% desses tem acesso a cART e 59% dos indivíduos tratados 

alcançaram supressão viral (UNAIDS 2020), indicando que novas medidas e a 

ampliação das atuais políticas são necessárias para que as estimativas correspondam 

aos números reais. 

 No Brasil, o número de casos de HIV notificados ao Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN) no período entre 2007-2020 foi de mais de 340 mil 

casos, sendo a região sudeste o local de maior concentração de indivíduos infectados, 

possuindo 44,4% desse total de casos. Considerando o mesmo período, observa-se 

um aumento no número de casos registrados principalmente no período 2012-2015 

(de 13 mil casos para 38 mil casos no ano), refletindo o esforço de ampliação da 

testagem e a melhora nas políticas de diagnóstico. Somente em 2019, cerca de 42 mil 

novas infecções foram notificadas (Ministério da Saúde 2019).  Apesar de uma média 

de 39 mil novos casos de aids por ano, a taxa de detecção de aids caiu 17,2% entre 

2009 e 2019 em todo o país. Estratificando por regiões, observou-se uma queda no 

mesmo período de 33,6% e 30,3% nas taxas de detecção da região sudeste e sul, 

respectivamente. No entanto, as taxas de detecção aumentaram 11,3% na região 

nordeste e 24,4% na região norte (Ministério da Saúde 2019).   

Em relação a mortalidade por doenças relacionadas a aids, mais de 349 mil mortes 

foram notificadas no Brasil entre 1980 e 2019. Desses óbitos, a região sudeste 

concentra também a maioria (57,7% do total). Em termos de coeficiente de 

mortalidade  no Brasil, a taxa segue a tendência observada para a taxa de detecção 

de aids: redução geral de 29,3% no país inteiro entre 2009-2019, refletindo quedas 

observadas para a região sudeste e sul, mas aumento nas regiões norte e nordeste 

(Ministério da Saúde 2019). 

Apesar de 40 anos já terem se passado desde a descrição da aids e da 

identificação de seu agente etiológico, até o momento ainda não existem vacinas 

capazes de controlar a pandemia. Vários fatores têm limitado o avanço na área de 

vacinas sendo o polimorfismo viral e a falta de correlatos de imunidade associados à 
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proteção contra a infecção ou evolução para a aids os obstáculos mais  

relevantes. 

1.1. A Patogênese da infecção pelo HIV-1 

A infecção pelo HIV-1 é caracterizada por uma série de eventos influenciados pelo 

tropismo específico desse vírus para importantes células do sistema imune. Após o 

evento de transmissão, a infecção se estabelece em linfócitos T CD4+, macrófagos e 

células dendríticas e é disseminada para diferentes tecidos, incluindo órgãos linfoides, 

através dos processos de migração dessas células (Moir et al. 2011). A partir disso, 

uma série de fenômenos característicos são observados a curto e a longo prazo 

caracterizando três fases na infecção: fase aguda, fase crônica e fase de aids (Figura 

3). A fase aguda engloba os primeiros meses da infecção e,  apesar de ser 

caracterizada por cargas virais plasmáticas que vão de centenas de milhares a 

milhões de cópias por mililitro durante as primeiras semanas, esta fase se apresenta 

clinicamente com ausência de sintomas ou sintomas leves e inespecíficos como febre, 

fadiga, mialgias, cefaleias, náusea e diarreia (Kahn and Walker 1998; Lavreys et al. 

2002; Selik and Linley 2018). Durante o período, no entanto, a alta taxa de replicação 

viral permite o estabelecimento da infecção em diferentes tipos celulares e a 

disseminação do vírus para diversos tecidos. Dentre esses tecidos, se destacam os 

Figura 3. A história Natural da infecção pelo HIV-1 e suas 3 fases (aguda, crônica e aids).  
O esquema exemplifica as dinâmicas de carga viral plasmática e de contagem de células T CD4+ ao 
longo das fases da infecção. Baseado em Pantaleo e colaboradores, 1993.  
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tecidos linfoides associados ao intestino (GALTs), o qual constituirá um dos principais 

sítios de replicação viral durante a fase crônica. 

Nos GALTs, estudos demonstraram uma depleção quase total de células T 

CD4+, em nível muito maior ao observado no sangue periférico, ainda durante as 

primeiras semanas de infecção (Guadalupe et al. 2003; Brenchley et al. 2004b). Esta 

depleção parece ser particularmente importante para a patogênese da infecção, visto 

que a manutenção da integridade da mucosa ou melhor recuperação da 

subpopulação de células T CD4+ desse tecido é associada com uma melhor resposta 

imune nas fases seguintes da infecção (Guadalupe et al. 2003; Macal et al. 2008; 

Ciccone et al. 2011). 

Associado ao pico de viremia das primeiras semanas da fase aguda, também é 

observado o desenvolvimento da resposta imune inicial contra o vírus. Inicialmente, o 

surgimento de células T CD8+ HIV-1-específicas é observado e correlacionado com a 

diminuição da viremia dias depois do início da resposta (Borrow et al. 1994; Wilson et 

al. 2000; Goonetilleke et al. 2009; Streeck et al. 2014). Em seguida à resposta celular, 

a resposta humoral e a produção de anticorpos contra o HIV-1 também é observada 

entre 3-12 semanas pós infecção (Busch and Satten 1997).  

O fim da fase aguda é marcado pela soroconversão, incluindo a presença de 

anticorpos anti-p31 (referente a proteína viral Integrase), uma baixa recuperação dos 

níveis de células T CD4+ no sangue periférico e o declínio da carga viral (Kassutto and 

Rosenberg 2004). Cerca de quatro a seis meses pós infecção, a carga viral alcança 

um nível relativamente estável denominado set point viral (Huang et al. 2012). Estudos 

demonstram associações entre a duração do período até o alcance do set point, bem 

como a sua magnitude, com a eficiência da resposta imune durante a fase aguda e a 

velocidade de progressão para a aids durante a fase crônica (Mellors et al. 1997; 

Lavreys et al. 2006). A partir do estabelecimento do set point viral, é iniciada a fase 

crônica (Figura 3). Este período é caracterizado por um desequilíbrio funcional 

crescente e progressivo do sistema imune que se reflete em uma gradual depleção 

de linfócitos T CD4+ ao longo de anos de infecção. Paralelamente, ocorre aumento da 

viremia causando, após anos de infecção, um colapso do sistema imune que se traduz 

na imunodeficiência observada na fase de aids. Durante esse período, distintos perfis 

de progressão para a aids podem ser observados e estes serão detalhados na seção 

1.3. 
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A fase de aids (Figura 3) é caracterizada por valores de células T CD4+ abaixo de 

200 células/mm3 refletindo numa maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de 

infecções oportunistas como tuberculose, toxoplasmose, pneumocistose, entre 

outras, e pode levar o indivíduo à morte na ausência de tratamento (Kaslow et al. 

1996). A introdução da cART a qualquer momento do curso do clínico da infecção leva 

a supressão da carga viral plasmática a níveis abaixo do limite de detecção das 

metodologias de quantificação mais comumente empregadas e a recuperação gradual 

das contagens de linfócitos T CD4+, servindo como estratégia para impedir ou reverter 

a progressão para a aids  

1.2. desequilíbrio imune na infecção pelo HIV-1 

De forma geral, a infecção pelo HIV-1 é caracterizada por um desequilíbrio do 

sistema imune cujo efeitos mais marcantes observados são uma ativação imune 

persistente e a depleção de células T CD4+. Esses fenômenos se encontram 

associados a diversos eventos, tais como a alteração na representatividade e na  

dinâmica de maturação de diferentes subpopulações de células T, um favorecimento 

de respostas pró-inflamatórias, alterações estruturais em órgãos linfoides, a 

exacerbação de mecanismos de exaustão celular, entre outros (Pantaleo and Fauci 

1996; McCune 2001; Brenchley et al. 2006a; Moir et al. 2011; Okoye and Picker 2013). 

No conjunto, todos esses fenômenos atuam de forma complexa, retroalimentando uns 

aos outros, e influenciando na imunopatogênese da doença. 

1.2.1. Mecanismos de depleção de linfócitos T CD4+ 

Um dos exemplos que evidenciam as interações complexas na infecção pelo HIV-

1 é a proporção de participação direta do vírus na morte de linfócitos T CD4+ induzindo 

efeitos citopáticos e apoptose nas células hospedeiras (Sylwester et al. 1997; Lenardo 

et al. 2002; Nie et al. 2002), embora esse não seja o principal mecanismo que leva a 

morte dessas células. Estudos já demonstraram que a proporção de células infectadas 

é muito menor do que a proporção de células mortas (Harper et al. 1986), com uma 

elevada proporção de células morrendo por mecanismos de morte celular induzida 

por ativação (Finkel et al. 1995; Garg and Joshi 2017).  Além disso, células T CD8+ 

apresentam taxas de morte e proliferação tão altas quanto as de células T CD4+ na 

infecção pelo HIV-1 (Mohri et al. 1998; Hellerstein et al. 1999), apesar de não serem 

infectadas pelo vírus (Brenchley et al. 2004a). 



 

8 

 

Não sendo o vírus diretamente responsável pela massiva e progressiva depleção 

de células T CD4+ observada na infecção pelo HIV-1, estudos identificaram que a 

infecção viral é capaz de alterar toda a dinâmica de produção e diferenciação de 

células T atingindo principalmente uma subpopulação celular. Apesar da sua ausência 

em grande parte das subpopulações de células T CD4+, o CCR5 apresenta alto nível 

de expressão em linfócitos T CD4+ de memória efetora (TEM), fazendo com que essas 

células sejam alvos preferenciais do HIV-1 (Brenchley et al. 2004a). Estes linfócitos T 

CD4+CCR5+ se distribuem de maneira heterogênea no corpo, sendo os principais 

constituintes da população de células T em mucosas, mas menos frequentes no 

sangue periférico e nos órgãos linfoides secundários (Poles et al. 2001; Grossman et 

al. 2006). Por esse motivo, ocorre uma depleção massiva de linfócitos T CD4+ na 

mucosa intestinal na fase aguda  (Poles et al. 2001; Mattapallil et al. 2005) (Guadalupe 

et al. 2003; Brenchley et al. 2004b). 

A depleção de linfócitos TEM acaba por impactar indiretamente na população de 

linfócitos TCD4+ naive (TN) e de memória central (TCM), os quais atuam como células 

precursoras das populações efetoras. Como forma de repor a população TEM, as 

TCM e TN recebem estímulos de proliferação e diferenciação, contribuindo para a 

ativação imune crônica observada em decorrência da infecção. Com a progressão da 

infecção, observa-se a exaustão de tais mecanismos linfoproliferativos e de reposição 

das subpopulações de células T mais diferenciadas (McCune 2001; Douek et al. 2003; 

Grossman et al. 2006; Okoye and Picker 2013). 

Uma das razões para o prejuízo nos mecanismos de renovação das células T está 

associado ao desarranjo e perda da funcionalidade em estruturas linfoides. Além da 

supressão de hematopoiese, a fase crônica tardia da infecção pelo HIV-1 é associada 

a depleção de timócitos, a perda de demarcação corticomedular e ao desenvolvimento 

de folículos de células B nas regiões medulares do timo (McCune 2001; Dion et al. 

2004). Os órgãos linfoides periféricos, por sua vez, sofrem de um desarranjo estrutural 

levando a descompartimentalização e degradação da rede de células dendríticas 

foliculares, da rede de células reticulares fibroblásticas e alteração do tráfico de 

células T (Rosenberg and Janossy 1999; McCune 2001; Schacker et al. 2002; 

Grossman et al. 2006; Dimopoulos et al. 2017). No conjunto, estas alterações afetam 

a capacidade de linfopoiese do organismo, prejudicando a geração de linfócitos TN e 

contribuindo para a imunodeficiência.  
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Uma vez que linfócitos TN são precursores naturais de todas as subpopulações 

de linfócitos, as alterações nos mecanismos de geração dessas células podem 

influenciar na dinâmica de linfócitos TCM. Apesar de linfócitos TCM constituírem um 

dos principais reservatórios na infecção pelo HIV-1 e a longevidade dessas células 

ser associada com a persistência viral em humanos (Chomont et al. 2009; Buzon et 

al. 2014; Song et al. 2020), estudos de infecção natural com o vírus da 

imunodeficiência símia (SIV) em macacos sooty mangabey demonstraram que a 

estabilidade e a preservação do conjunto de células TCM é um fator importante para 

o manejo da infecção, visto que estes macacos se infectam, mas não desenvolvem 

patogenia (Paiardini et al. 2011; McGary et al. 2014). Nesses animais, a perda de 

células TCM é diretamente ligada a inabilidade de repor o conjunto de células TEM e 

a progressão da doença (Okoye et al. 2007). A mesma associação é observada na 

infecção em humanos, sendo menores frequências de TCM e TN associadas a 

progressão para aids (Rabin et al. 1995; Roederer et al. 1995; Lederman et al. 2011; 

Moir et al. 2011; Fromentin et al. 2013). Com isso, estima-se que parte da 

imunodeficiência observada na infecção pelo HIV-1 seja um resultado do desequilíbrio 

na homeostase de TCM, que torna estas células menos funcionais e diminui suas 

proporções, prejudicando a reposição de perfis maduros como os de TEM (McCune 

2001; Okoye and Picker 2013). 

1.2.2. Ativação imune na infecção pelo HIV-1 

Um dos fatores mais importantes que levam à perda da homeostase de todos os 

linfócitos T na infecção é a ativação imune crônica. A ativação imune engloba um 

conjunto de estados alterados caracterizados pelo aumento do processo de 

renovação celular, da proporção de linfócitos T e B com perfil fenotípico de célula 

ativada, da concentração de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias e desregulação 

do ciclo celular (Douek et al. 2003; Moir et al. 2011). Embora a ativação celular seja 

um mecanismo importante na reposição das células TEM depletadas pelo HIV-1, 

como discutido anteriormente, a exacerbação desse mecanismo influencia na 

persistência viral e na progressão da doença de diferentes formas. Uma dessas 

formas é a intensificação da replicação viral decorrente, da indução de transcrição 

viral em células infectadas ativadas e promovendo a produção de novas partículas 

virais a partir dos reservatórios virais(Biancotto et al. 2008; Hatano et al. 2013a; Klatt 

et al. 2013).  
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Os níveis de células ativadas, caracterizadas pela expressão simultânea de CD38 

e HLA-DR, e marcadores séricos de ativação, como a neopterina e a β2-

microglobulina (β2M) são alguns dos maiores preditores da progressão para a aids 

(Giorgi et al. 1993, 1999; Liu et al. 1997; Zangerle et al. 1998; Mildvan et al. 2005). 

Além disso, a ativação imune é associada a uma queda mais acelerada na contagem 

de células T CD4+ durante a fase crônica (Deeks et al. 2004), uma recuperação mais 

lenta da população de linfócitos T CD4+ após o início da terapia antirretroviral (Hunt et 

al. 2003) e a uma maior taxa de mortalidade e morbidade (Hunt et al. 2011a; Erlandson 

et al. 2013). 

Outra forma importante pela qual a ativação imune influencia na progressão da 

doença está na indução de mecanismos de exaustão celular e senescência os quais 

levam linfócitos T a estados caracterizados por alteração na capacidade proliferativa 

e  produção de citocinas e perda de capacidade efetora (Saeidi et al. 2018). A 

exaustão celular é causada por estimulação antigênica excessiva e constante, típica 

de infecções crônicas, e é capaz de induzir apoptose, levando a depleção de linfócitos 

(Hayashi et al. 2002; Brenchley et al. 2003; Saeidi et al. 2018). Na infecção pelo HIV-

1, a exaustão de linfócitos é tão importante para a patogênese que a expressão de 

proteína de morte celular programada 1 (PD-1), um regulador negativo do sistema 

imune, é diretamente associada à ineficiência de linfócitos T CD8+ HIV-1-específicos 

e com a progressão da doença (Day et al. 2006; Trautmann et al. 2006). A 

senescência, por sua vez, é um fenômeno associado ao envelhecimento que é 

caracterizado pela perda da capacidade proliferativa de linfócitos T, apesar de 

manutenção da capacidade de secreção de citocinas (Desai and Landay 2010). Na 

infecção pelo HIV-1, os mecanismos de senescência são acelerados e caracterizados 

pelo aumento na proporção de linfócitos T expressando CD57, cuja frequência 

correlaciona com a progressão da doença e que apresentam menor capacidade de 

proliferação em resposta a estímulos antigênicos e maior susceptibilidade a apoptose 

(Brenchley et al. 2003; Le Priol et al. 2006; Cao et al. 2009).. 

Além das subpopulações citadas anteriormente, outras duas populações de 

linfócitos são alteradas durante a infecção pelo HIV-1 e possuem funções que podem 

influenciar nos níveis de ativacão imune no organismo. As células T reguladoras 

(Treg), uma subpopulação de linfócitos T caracterizada pela expressão de FoxP3 e 

CD25 que atua como moduladora da resposta imune, inibindo a proliferação de outras 

células imunes e atuando na indução de tolerância (Chevalier and Weiss 2013; 
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Valverde-Villegas et al. 2015; Hasenkrug et al. 2018). Devido a sua capacidade 

imunossupressora, a possível participação dos linfócitos Treg na modulação da 

ativação imune crônica na infecção pelo HIV-1 vem sendo amplamente estudada. 

Alguns estudos mostraram que altas frequências de células Treg poderiam ter um 

efeito positivo associado a diminuição da ativação imune (Jiao et al. 2009; Schulze 

Zur Wiesch et al. 2011; Angin et al. 2012). Por outro lado, em outros estudos a baixa 

atividade de células Treg foi associada  com o aumento da atividade antiviral de 

células T CD8+ (Aandahl et al. 2004; Eggena et al. 2005; Hryniewicz et al. 2006; Kinter 

et al. 2007; Zelinskyy et al. 2009).  

Embora na infecção pelo HIV-1 o papel das Treg ainda não esteja bem definido, 

diversos estudos indicam que esta população pode contribuir para a progressão da 

doença, já que observa-se aumento da sua frequência ao longo da fase crônica da 

infecção na ausência de tratamento (Andersson et al. 2005; Tsunemi et al. 2005; 

Nilsson et al. 2006; Baker et al. 2007; Chase et al. 2008; Bi et al. 2009; Suchard et al. 

2010; Hunt et al. 2011b; Nikolova et al. 2011; Schulze Zur Wiesch et al. 2011). 

Corroborando essa hipótese, a administração da cART é associada a menores 

frequências dessa população em comparação com indivíduos não tratados (Bi et al. 

2009; Jiao et al. 2009; Suchard et al. 2010; Montes et al. 2011; Schulze Zur Wiesch et 

al. 2011).  

A outra subpopulação importante são as células Th17. Estas células são 

abundantes em regiões de mucosa, sendo caracterizadas pela expressão de IL-17 e 

pela produção de diversas citocinas pró-inflamatórias (Raffatellu et al. 2008; Conti et 

al. 2009; Dandekar et al. 2010). De maneira geral, estas células apresentam 

importante função na defesa do organismo contra patógenos, na manutenção da 

integridade das mucosas ao estimular a expressão de peptídeos antimicrobianos 

(Liang et al. 2006), no recrutameto de neutrófilos (Griffin et al. 2012; Flannigan et al. 

2017) e na indução da regeneração epitelial (Pickert et al. 2009). Considerando que a 

translocação de produtos microbianos nas regiões de mucosa é um dos mecanismos 

que contribuem para a ativação imune na infecção pelo HIV-1 (Brenchley et al. 2006b), 

linfócitos Th17 vem sendo associados ao controle da ativação sistêmica. Um desafio 

para isso, no entanto, é o fato de que estas células fazem parte do conjunto de células 

T CD4+ que são depletadas ainda no início da infecção. Estudos com primatas não 

humanos infectados por SIV mostraram que células Th17 são preferencialmente 

depletadas em modelos patogênicos da infecção (Cecchinato et al. 2008; Raffatellu et 
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al. 2008; Favre et al. 2009), mas preservadas em modelos não patogênicos (Brenchley 

et al. 2008; Favre et al. 2009). Seguindo essas observações, menores frequências de 

Th17 foram observadas com a progressão da infecção pelo HIV-1 (Brenchley et al. 

2008; Macal et al. 2008; Prendergast et al. 2010; Salgado et al. 2011), com algum 

nível de restauração em indivíduos tratados com cART (Macal et al. 2008).  

Apesar de funções e efeitos opostos na patogênese do HIV-1, as alterações 

nessas duas subpopulações apresentam um aspecto antagônico, de modo que a 

baixa razão Th17/Treg é um parâmetro associado a progressão da doença (Favre et 

al. 2009; Brandt et al. 2011; Jenabian et al. 2013; Falivene et al. 2015) e a alta razão 

ao perfil de controle espontâneo da infecção (Brandt et al. 2011; Jenabian et al. 2013; 

Falivene et al. 2015). Parte dessa associação pode ser decorrente da origem dessas 

células, visto que ambas são derivadas de células TN e sua diferenciação estimulada 

por diferentes níveis de expressão de Interleucina 6 (IL-6) e do fator de crescimento 

transformador β (TGF-β). Mais especificamente, a diferenciação de Th17 e Treg 

dependem da sinalização por TGF-β, porém a expressão concomitante de IL-6 

favorece o desenvolvimento de células Th17 em detrimento de Treg (Bettelli et al. 

2006).  

1.2.3. Inflamação Persistente na Infecção pelo HIV-1 

Uma das consequências da ativação imune persistente e do desbalanço 

homeostático de células do sistema imune é a manutenção de um estado de 

inflamação crônica. Processos inflamatórios atuam como resposta a patógenos em 

diferentes frentes, englobando ações que visam o recrutamento de fagócitos e outras 

células do sistema imune para sítios de infecção, o aumento da expressão de citocinas 

e quimiocinas, a contenção do patógeno no tecido afetado e o reparo tecidual em caso 

de dano físico (Murphy and Weaver 2017). Tais processos, no entanto, quando 

prolongados irão influenciar no agravamento e progressão da infecção pelo HIV-1, 

assim como em outras doenças, como as cardiovasculares.  

1.2.3.1. Influência das Citocinas 

A alteração no padrão de secreção de citocinas e quimiocinas causados pelo HIV-

1 é observada desde o início da infecção e é um dos principais combustíveis para a 

inflamação sistêmica. Um dos eventos mais característicos da fase aguda da infecção 

pelo HIV-1 é o aumento rápido de expressão de diversas citocinas inflamatórias ou 
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reguladoras, como os interferons α e γ (IFN-α e IFN-γ), o fator de necrose tumoral α 

(TNF-α), a proteína induzida por IFN-γ 10 (IP-10), a proteína quimioatraente de 

monócitos 1 (MCP-1), as interleucinas IL-6, IL-8, IL-18 e IL-10, entre outras (Stacey et 

al. 2009; Freeman et al. 2016; Muema et al. 2020).  

Essa “tempestade de citocinas” característica se intensifica em paralelo ao 

aumento da carga viral (Stacey et al. 2009) e apresenta tanto efeitos positivos, como 

negativos. Algumas dessas citocinas, como os Interferons e o TNF-α, claramente 

atuam na tentativa de resolução da viremia, induzindo a ativação de células do sistema 

imune através de seu efeito antiviral. Outras, como MCP-1, IL-6, IP-10 e IL-18, 

apresentam importante função reguladora, agindo como fatores de recrutamento de 

células imunes e estimulando a sobrevivência das mesmas, aumentando a expressão 

de genes que atuam na homeostase celular e inibindo vias apoptóticas (Kedzierska 

and Crowe 2001; Freeman et al. 2016; Luis Muñoz-Carrillo et al. 2019).  

Apesar de suas funções importantes para eliminação do patógeno, o aumento 

exacerbado e prolongado destas citocinas é associada a imunopatogênese do HIV-1. 

A intensidade da tempestade de citocinas foi associada a progressão para a doença 

no modelo de primatas não humanos (Keating et al. 2016) e a piores prognósticos em 

humanos (Roberts et al. 2010). Uma vez encerrada a fase aguda, os níveis das 

diferentes citocinas decaem, mas não são normalizados (Stacey et al. 2009; Freeman 

et al. 2016; Muema et al. 2020), uma vez que a ativação imune persistente ativa 

mecanismos de retroalimentação positiva para muitas dessas citocinas (Luis Muñoz-

Carrillo et al. 2019). Além disso, citocinas como TNF-α, IL-1, IL-6 e IL-18 atuam 

potencializando a replicação viral (Kedzierska and Crowe 2001). No conjunto, todos 

estes fatores atuam sinergicamente e reciprocamente intensificando a patogênese da 

doença de forma crônica. Não obstante, níveis elevados de algumas citocinas, como 

IP-10 e IL-6, foram associados com menores contagens de células T CD4+ e com a 

progressão para a doença (Lafeuillade et al. 1991; Mildvan et al. 2005; Liovat et al. 

2012; Valverde-Villegas et al. 2018). Em soma, níveis aumentados de algumas 

citocinas persistem mesmo após início da cART (Osuji et al. 2018).  

1.2.3.2. Influência dos perfis celulares 

O desbalanço entre as citocinas favorecendo um perfil pró-inflamatório, influencia 

diretamente nos fenótipos celulares e na funcionalidade das células do sistema imune. 

De maneira geral, a migração de diversas células do sistema imune para os tecidos é 
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estimulada nas condições de inflamação causadas pelo HIV-1. Um dos fatores 

essenciais para essa migração é a ativação de células endoteliais, a qual é mediada 

por citocinas pró-inflamatórias, em especial IL-1β e TNF-α, e produtos do processo 

inflamatório, como a proteína C-reativa (PCR) (Szmitko et al. 2003). Esta ativação 

induz vasodilatação, permeabilidade vascular e a expressão de moléculas de adesão 

celular como a E-selectina, a molécula de adesão celular vascular 1 (VCAM-1) e a 

molécula de adesão intercelular 1 (ICAM-1), as quais medeiam os processos de 

transmigração das células do sistema imune através da lâmina interna dos vasos 

sanguíneos  (Szmitko et al. 2003). Assim como as moléculas que estimulam esse 

processo, a expressão de marcadores de ativação endotelial também é aumentada 

na infecção pelo HIV-1, favorecendo a transmigração celular (Graham et al. 2013; 

Kamtchum-Tatuene et al. 2019) 

Este fenômeno influencia de maneira marcante na dinâmica de monócitos e 

macrófagos. Em condições de inflamação, monócitos são recrutados da corrente 

sanguínea para  diferentes tecidos do organismo em resposta a um gradiente de MCP-

1 (Deshmane et al. 2009), o qual também tem sua expressão elevada na infecção pelo 

HIV-1 (Weiss et al. 1997; Coll et al. 2006; Westhorpe et al. 2014). 

Em humanos, três subpopulações de monócitos são observadas com base no 

padrão de expressão do correceptor de LPS CD14 e do receptor Fcγ-III CD16, 

apresentando funcionalidade distinta. A maioria dos monócitos presentes no 

organismo apresentam o fenótipo clássico, com alta expressão de CD14 e nenhuma 

expressão de CD16 (CD14++CD16-). No outro lado do espectro, monócitos não 

clássicos são definidos pela alta expressão de CD16 e menor expressão de CD14 

(CD14+CD16++). Monócitos intermediários, por sua vez, são caracterizados como um 

perfil de transição de monócitos clássicos para não clássicos, apresentando maiores 

níveis de expressão de CD14 e menor de CD16 (CD14++CD16+) (Ziegler-Heitbrock et 

al. 2010). Enquanto monócitos clássicos são caracterizados por um maior potencial 

fagocítico e pela diferenciação mais frequente em células dendríticas, monócitos não 

clássicos são caracterizados por um perfil voltado para resposta contra infecções 

virais e mais inflamatório, com maior capacidade de expressão de TNF-α e IL-1β 

(Belge et al. 2002; Cros et al. 2010; Mukherjee et al. 2015; Boyette et al. 2017).  

Na infecção pelo HIV-1, um aumento na frequência de populações de monócitos 

expressando CD16 é observado e relacionado com a magnitude da carga viral (Abel 

et al. 1992; Thieblemont et al. 1995; Pulliam et al. 1997; Amirayan-Chevillard et al. 
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2000; Han et al. 2009; Funderburg et al. 2012; Liang et al. 2015; Chen et al. 2017; Luo 

et al. 2018), com níveis anormais persistindo algumas vezes mesmo após o início da 

cART (Amirayan-Chevillard et al. 2000; Han et al. 2009; Chen et al. 2017). Maiores 

frequências de marcadores de ativação dessa população, como CD14 e CD163 

solúveis (sCD14 e sCD163), também são observados e correlacionam com outros 

marcadores inflamatórios, indicando a contribuição desta população para o estado de 

inflamação crônica (Kuller et al. 2008; Burdo et al. 2011; Pereyra et al. 2012; Kelesidis 

et al. 2012; Fitch et al. 2013; Masiá et al. 2013; Castley et al. 2014; Westhorpe et al. 

2014; Li et al. 2015; Liang et al. 2015; Chen et al. 2017; de Paula et al. 2018).  

Além de influenciarem na patogênese da infecção através de seu perfil mais 

inflamatório, monócitos também são suscetíveis a infecção (Crowe and Sonza 2000). 

Apesar da estimativa de que apenas 0,1% dos monócitos estejam infectados, as 

subpopulações que expressam CD16 são mais suscetíveis e preferencialmente 

infectadas devido a seus maiores níveis de CCR5 (Ellery et al. 2007; Jaworowski et 

al. 2007).  

O cenário de inflamação crônica do HIV-1 também pode influenciar a diferenciação 

de macrófagos. Em relação a sua origem, estudos dos últimos anos em camundongos 

demonstraram que, em condições normais, a renovação de macrófagos residentes 

em tecido é fruto de auto-proliferação na grande maioria dos tecidos, exceto na derme, 

coração e intestino (Ginhoux et al. 2016), sendo esse último um dos principais sítios 

de replicação viral como discutido anteriormente. Em situações de inflamação 

patogênica um aumento no influxo de monócitos e sua posterior diferenciação em 

macrófagos é observada (Ginhoux and Jung 2014). Estes dois fatos apontam para 

uma importância nesse processo de diferenciação de monócitos em macrófagos nas 

condições de inflamação causadas pelo HIV-1.  

Na patogênese da infecção, macrófagos atuam em duas linhas diferentes. A 

primeira delas ocorre devido a sua susceptibilidade ao vírus. Em soma aos linfócitos 

TEM, macrófagos são as principais células infectadas pelo HIV-1 nos tecidos e atuam 

como importantes reservatórios virais sendo capazes de sustentar a replicação viral 

na ausência de linfócitos (Honeycutt et al. 2016). Estas células também são mais 

resistentes aos efeitos citopáticos do HIV-1 (Swingler et al. 2007; Reynoso et al. 2012; 

Yuan et al. 2017) e a morte mediada por linfócitos T CD8+ quando infectadas (Vojnov 

et al. 2012; Clayton et al. 2018), contribuindo para a persistência viral.  
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 A ativação de macrófagos na infecção pelo HIV-1 também é outro mecanismo que 

contribui diretamente para a manutenção da inflamação no tecido. Funcionalmente, 

estas células apresentam uma diversidade de fenótipos que se distribuem no em um 

espectro entre dois polos extremos de ativação. De um lado, em condições de 

homeostase ou a influência de citocinas clássicas de resposta Th2, como IL-4 e IL-13, 

levam ao desenvolvimento de macrófagos M2, os quais possuem um perfil anti-

inflamatório e atuam em processos de reparo tecidual, intensificação de fagocitose e 

supressão da inflamação. Do outro lado, citocinas associadas a resposta Th1, como 

IFN-γ, levam ao desenvolvimento de macrófagos M1, os quais são associados a um 

perfil pró-inflamatório e a um aumento na expressão de citocinas como IL-1β, IL-12, 

IL-23 e TNF-α (Cassol et al. 2010). Este último perfil é induzido pela replicação viral 

(Porcheray et al. 2006; Brown et al. 2008; Cassol et al. 2009; Chihara et al. 2012), 

contribuindo para o aumento da inflamação. Apesar de macrófagos M1 serem 

fenótipos associados a resistência contra a replicação viral e a infecção de novo 

(Cassol et al. 2009; Schlaepfer et al. 2014; Graziano et al. 2018), estas células também 

permitem a propagação viral através do recrutamento de outras células suscetíveis a 

infecção e do estimulo da replicação viral em linfócitos infectados devido ao contexto 

inflamatório associado (Saïdi et al. 2007).  

Por fim, a inflamação mediada pelo HIV-1 também pode se constituir em um dos 

mecanismos principais de depleção de células T CD4+. Além das citocinas pro-

inflamatórias contribuírem para a ativação imune através de mecanismos de ativação 

“bystander” de linfócitos (Finkel et al. 1995; Garg and Joshi 2017) e promoverem o 

recrutamento de novas células que podem ser infectadas pelo vírus (Biancotto et al. 

2008), o HIV-1 pode levar a ativação do inflamassoma (Feria et al. 2018) e se torna 

gatilho para a indução de piroptose em células T CD4+. Esta modalidade de morte 

celular é caracterizada pela ativação de caspase-1 e pelo aumento da expressão 

celular de pró-IL-1β, a qual é ativada e liberada após a morte celular e contribui para 

a inflamação (Doitsh et al. 2014).  

1.2.3.3. Inflamação e comorbidades cardiovasculares 

Além de favorecer os efeitos negativos da própria infecção pelo HIV-1 e influenciar 

na progressão para a aids, a inflamação persistente atua também na patogênese de 

uma série de comorbidades. O aumento da expectativa de vida entre PVHIV 

decorrente da eficiência da cART permitiu observar que uma série de morbidades não 
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relacionadas a aids, como síndrome metabólica, dislipidemia, hipertensão, diabetes e 

doença cardiovascular, são mais frequentes nesses indivíduos em comparação com 

a população não infectada pelo HIV-1 (Naidu et al. 2017; Nansseu et al. 2018; 

Dominick et al. 2020). Parte dessa maior frequência de comorbidades não está 

relacionada diretamente a patogênese da infecção, visto que fatores de risco 

tradicionais para doenças cardiovasculares relacionados ao estilo de vida, como o 

fumo e obesidade, são mais frequentes em PVHIV em comparação com a população 

geral (Triant et al. 2007; Freiberg et al. 2013; Diaz et al. 2016; Frazier et al. 2018; 

Moreira et al. 2018). Além disso, diversos estudos observaram a relação entre alguns 

antirretrovirais, principalmente inibidores de protease, e um risco aumentado para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (Kaplan et al. 2007; Diaz et al. 2016; 

Hatleberg et al. 2018). Mesmo assim, a infecção pelo HIV-1 se apresenta como 

componente de risco independente de tais fatores, visto que pacientes infectados pelo 

HIV-1 apresentam risco duas vezes maior de infarto do miocárdio (Triant et al. 2007; 

Lang et al. 2010; Paisible et al. 2015) e aproximadamente quatro vezes maior de morte 

por doença cardíaca repentina quando comparados com a população geral (Tseng et 

al. 2012).  

A relação entre ativação imune e inflamação e o desenvolvimento de complicações 

cardiovasculares vem sendo amplamente estudada nos últimos anos, indicando que 

esses podem ser os componentes principais influenciando no risco aumentado para 

essas morbidades em PVHIV. Linfócitos T ativados, por exemplo, foram identificados 

como importantes mediadores de infarto isquêmico em camundongos (Bansal et al. 

2017). De forma semelhante, marcadores celulares e séricos de ativação imune já 

foram associados a processos relacionados a doenças cardiovasculares tanto na 

população geral (Weiss et al. 1994; Fernandez et al. 2019), como em PVHIV (Kaplan 

et al. 2011; Fitch et al. 2013; Longenecker et al. 2013; Siedner et al. 2016). 

Associações semelhantes foram observadas entre hipertensão e aterosclerose e a 

ativação de linfócitos T específicos para citomegalovírus (CMV), o qual é o causador 

da coinfecção mais prevalente entre PVHIV (Hsue et al. 2006; Masiá et al. 2013; Hui 

et al. 2016; Ballegaard et al. 2020). 

A inflamação, por sua vez, também é um componente importante para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. As concentrações de IL-6, proteína C-

reativa e D-dímero são aumentadas em decorrência da infecção pelo HIV-1 e 

amplamente associadas ao desenvolvimento e a gravidade de doenças 
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cardiovasculares (Kuller et al. 2008; Boulware et al. 2011; Sandler et al. 2011; Duprez 

et al. 2012; Hunt et al. 2014; Tenorio et al. 2014; Grund et al. 2016; Baker et al. 2017b; 

Carvalho et al. 2018; Peterson et al. 2018). TNF-α também foi identificado como um 

participante em processos de geração de aterosclerose em camundongos (Gao et al. 

2016) e altos níveis dessa citocina foram observados como um fator preditor de 

maiores pontuações na escala de risco Framingham, a qual utiliza dados de idade, 

gênero, hábitos de fumo, níveis de colesterol e valores de pressão sistólica para 

estimar o risco de um indivíduo desenvolver doenças cardiovasculares dentro de 10 

anos (Mooney et al. 2015). 

A relação entre D-dímero, inflamação e doenças cardiovasculares ressalta a 

influência da infecção viral nos processos de homeostase vascular e endotelial. O 

endotélio de PVHIV apresenta sinais de dano tecidual associado com os processos 

de regeneração e ativação (Zietz et al. 1996) e sinais de disfunção endotelial (Nolan 

et al. 2003; Solages et al. 2006). Este efeito parece estar associado diretamente ao 

vírus, ao passo que proteínas como a Gp120, Tat e Nef já foram associadas com 

disfunção e apoptose de células endoteliais (Anand et al. 2018). Um estudo com 

camundongos transgênicos que expressavam proteínas virais observou danos 

funcionais no endotélio dos animais e o aumento de diversos marcadores de 

aterosclerose, como um aumento da rigidez arterial e diminuição da espessura da 

camada intima-média da carótida (cIMT) (Hansen et al. 2013).  

A aterosclerose é um processo patogênico causado pela deposição de lipídios nas 

camadas internas da parede arterial, levando a formação de placas que obstruem o 

fluxo sanguíneo. Este processo apresenta uma grande influência da resposta 

inflamatória do organismo, visto que é fruto de uma resposta do sistema imune inato 

à formação e acúmulo de lipoproteínas de baixa densidade oxidadas. O acúmulo 

dessas proteínas na parede arterial induz uma inflamação que estimula o 

recrutamento de monócitos da corrente sanguínea para o tecido e a sua posterior 

diferenciação em macrófagos. Os macrófagos recrutados para a placa, por sua vez, 

fagocitam as lipoproteínas de baixa densidade oxidadas acumuladas e se convertem 

em células espumosas. Estas últimas, apresentam perda da mobilidade e ficam 

presas no tecido, morrendo eventualmente e levando a um acúmulo de cristais de 

colesterol e células apoptóticas/necróticas no tecido (Gisterå and Hansson 2017). 

Em PVHIV, menores valores de cIMT são observados (Bonnet et al. 2004; Hsue et 

al. 2004, 2009; McComsey et al. 2007; Oliviero et al. 2009; van Vonderen et al. 2009; 
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Bergmann et al. 2018; Low et al. 2019; Msoka et al. 2019), mesmo em indivíduos 

tratados (Hsue et al. 2004, 2009; van Vonderen et al. 2009) ou crianças (Bonnet et al. 

2004; McComsey et al. 2007; Idris et al. 2016), indicando que o desenvolvimento da 

aterosclerose nesses indivíduos independe do tratamento antirretroviral ou de fatores 

de risco associados. Devido a participação da inflamação no processo de formação 

da placa aterosclerótica, diversos pontos de ligação entre a infecção pelo HIV-1 e a 

aterosclerose vem sendo identificados. 

Um dos pontos em comum na patogênese do HIV-1 e da aterosclerose é a 

expressão de moléculas indicadores de ativação das células endoteliais. Moléculas 

de adesão, como VCAM-1 e ICAM-1, são essenciais para os processos de 

recrutamento de monócitos e são superexpressas durante a formação da placa 

aterosclerótica (Nakashima et al. 1998), assim como na infecção pelo HIV-1 (Graham 

et al. 2013; O’Halloran et al. 2015; Baker et al. 2017a; Mosepele et al. 2018; 

Kamtchum-Tatuene et al. 2019; Sereti et al. 2019; Angelovich et al. 2020). Além 

dessas, a interação entre o receptor CD40 (expresso em células endoteliais, 

macrófagos, monócitos, células dendríticas e linfócitos B) e CD40L (expresso 

principalmente em linfócitos T ativados e plaquetas)  é considerada uma importante 

via de ativação do endotélio, levando a expressão de moléculas de adesão e de 

citocinas pró-inflamatórias (Szmitko et al. 2003; Hassan et al. 2012). Esta capacidade 

de mediação da interação entre monócitos, plaquetas e linfócitos ativados provocado 

pela ligação CD40/CD40L mostra que esta associação pode influenciar na 

aterogênese, com as duas moléculas sendo mais expressas na placa aterosclerótica 

e em indivíduos com complicações cardiovasculares (Bruemmer et al. 2001; Lievens 

et al. 2010; Bosmans et al. 2020). Em um estudo com indivíduos infectados pelo HIV-

1, os níveis de sCD40L ainda correlacionaram com a concentração de ST2 (Mehraj et 

al. 2016; Younas et al. 2017), um importante biomarcador de estiramento do miocárdio 

que funciona como um preditivo de mortalidade independente de outros fatores de 

risco (Ky et al. 2011; Kohli et al. 2012; Braunwald 2013).  

IL-6 e IL-1β também são citocinas importantes na aterosclerose e na infecção pelo 

HIV. Além de atuarem como combustíveis do processo inflamatório relacionado ao 

HIV-1, a expressão dessas citocinas também é aumentada durante a aterogênese. 

No processo, os cristais de colesterol acumulados em células espumosas atuam como 

ativadores de moléculas do inflamassoma, ligado diretamente a produção de IL-1β 

(Duewell et al. 2010). A IL-1β produzida nesse processo, por sua vez, estimula a 
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produção de IL-6 por células do músculo liso (Loppnow and Libby 1990). Nesse 

sentido, os processos inflamatórios gerados por HIV-1 e aterosclerose 

independentemente podem atuar sinergicamente, inflamando mais o organismo.  

Outro ponto em comum é a participação de monócitos nas duas patogenias. 

Apesar de monócitos clássicos serem a principal população que migra para a placa 

aterosclerótica (Swirski et al. 2007), monócitos não clássicos apresentam 

características de patrulhamento do tecido endotelial e manutenção da homeostase 

vascular (Narasimhan et al. 2019). Estes monócitos não clássicos são ainda 

observados em maiores quantidades no lúmen de artérias durante os processos 

iniciais de formação de placa em camundongos (McArdle et al. 2015; Marcovecchio et 

al. 2017), indicando uma participação importante na aterogênese recente. Em 

humanos, populações CD16+ foram correlacionadas com aterosclerose em diversos 

estudos (Wildgruber et al. 2009; Poitou et al. 2011; Rogacev et al. 2012; Höpfner et al. 

2019; SahBandar et al. 2019), inclusive em indivíduos infectados pelo HIV-1 (Fitch et 

al. 2013; Chow et al. 2016; Luo et al. 2018). Além disso, os marcadores de ativação 

de monócitos sCD14 e sCD163 também estão correlacionados com o 

desenvolvimento e progressão da aterosclerose na população geral e em PVHIV 

(Aristoteli et al. 2006; Sandler et al. 2011; Pereyra et al. 2012; Fitch et al. 2013; 

McKibben et al. 2015; Hanna et al. 2017; Subramanya et al. 2019) 

Outro marcador de ativação de monócitos relevante para a infecção pelo HIV-1 e 

a aterosclerose é o fator tecidual (TF). O TF é uma proteína transmembrana expressa 

principalmente por células perivasculares e epiteliais e que atua como receptor para 

os fatores de coagulação FVII e FVIIa, formando um dos complexos ativadores 

básicos da cascata de coagulação no organismo (Grover and Mackman 2018). Em 

condições de estímulo, monócitos expressam quantidades consideráveis de TF 

(Egorina et al. 2005; Butenas et al. 2008; Schechter et al. 2017), indicando que em 

cenários inflamatórios essas células podem ser produtoras de TF e contribuir para os 

efeitos patogênicos decorrentes dessa inflamação. Valores aumentados de TF são 

observadas no curso da infecção pelo HIV-1 e também se correlacionam com o 

desenvolvimento mais rápido da aterosclerose (Funderburg et al. 2012; Barska et al. 

2017; Schechter et al. 2017; Luo et al. 2018a; Lin et al. 2019; Hsu et al. 2020). A alta 

expressão de TF também influencia na ocorrência de trombose associada a ruptura 

de placas, contribuindo para a patogênese de doenças cardiovasculares (Grover and 

Mackman 2018). 
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As correlações entre aumento de TF, aterosclerose e infecção pelo HIV-1 ainda 

indicam outro processo associado a  infecção que pode contribuir para o quadro de 

susceptibilidade a doença cardiovascular. A infecção pelo HIV-1 é associada a um 

estado de hipercoagulopatia relacionado a inflamação persistente que pode ser 

observado através do aumento de expressão de TF e D-dímero, como discutido 

anteriormente. Além desses dois marcadores, hiper-reatividade e maiores níveis de 

ativação plaquetária também são observados entre indivíduos infectados pelo HIV-1 

(Karmochkine et al. 1998; Satchell et al. 2010; Mayne et al. 2012; O’Brien et al. 2013; 

Tunjungputri et al. 2014; Nkambule et al. 2015b, 2015c, 2015a; O’Halloran et al. 2015; 

Pastori et al. 2015; van der Heijden et al. 2018; Mesquita et al. 2018), atingindo níveis 

mais baixos, porém anormais, mesmo após o tratamento com cART (Tunjungputri et 

al. 2014; O’Halloran et al. 2015; Mesquita et al. 2018; van der Heijden et al. 2018).  

A ativação concomitante de plaquetas e monócitos ainda pode atuar na formação 

de agregados monócitos-plaquetas (MPA). As plaquetas podem se ligar aos 

leucócitos através da interação da P-selectina (CD62P) e o ligante 1 da glicoproteína 

P-selectina  (PSGL-1) (Evangelista et al. 1999). Em monócitos, essa interação com 

plaquetas intensifica o perfil inflamatório dessas células (Thomas and Storey 2015), 

aumenta a sua adesão ao endotélio (Martins et al. 2006) e estimula a produção de 

MCP-1 e TNF-α (Weyrich et al. 1995). Devido a contribuição para o processo 

inflamatório e para a infiltração de monócitos no tecido, frequências aumentadas de 

MPA são associadas ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, incluindo 

infarto, derrame e aterosclerose avançada (Furman et al. 2001; Michelson et al. 2001; 

Htun et al. 2006; Smout et al. 2009; Czepluch et al. 2014). Na infecção pelo HIV-1, 

frequências aumentados de MPAs também foram observados (Singh et al. 2012; 

Tunjungputri et al. 2014; Liang et al. 2015; Nkambule et al. 2015b; van der Heijden et 

al. 2018), indicando mais uma ligação entre coagulação, inflamação e a 

susceptibilidade a doenças cardiovasculares em PVHIV.  
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1.3. Os perfis de progressão para aids e controle da infecção pelo 

HIV-1 

A duração da fase crônica da infecção pelo HIV-1 na ausência de tratamento 

antirretroviral varia entre os indivíduos, caracterizando distintos perfis de progressão 

para a aids (Figura 4). A maioria dos indivíduos infectados (70% a 80%) progridem 

para a aids em cerca de oito a 10 anos, sendo denominados progressores típicos. No 

entanto, uma porcentagem significativa dos indivíduos (10% a 15%) evolui para a aids 

em um espaço de tempo mais curto, que varia de dois a cinco anos, sendo então 

chamados de progressores rápidos (Pantaleo and Fauci 1996). Embora nenhum fator 

determinante e único seja comum a esses indivíduos com pior prognóstico, a 

progressão rápida já foi associada a infecção com variantes virais com maior 

capacidade replicativa, maior percentual de  vírus X4-trópicos no início da infecção 

(Dalmau et al. 2014), superinfecção (Gottlieb et al. 2004; Luan et al. 2017), maiores 

níveis de DNA viral durante a fase aguda (Jiao et al. 2014) (Jarrin et al. 2015), além 

de fatores genéticos do hospedeiro (Casado et al. 2010; Teixeira et al. 2014). 

Figura 4. Perfis de progressão para a aids.  
O gráfico exemplifica as dinâmicas de contagens de células T-CD4+ durante a fase aguda e crônica da 
infecção pelo HIV-1 que podem ser associadas aos perfis de progressores típicos, rápidos e não 
progressores de longo termo (LTNPS). 
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No outro extremo dos perfis de progressão, uma pequena fração de indivíduos 

infectados (5-10%) permanece clinicamente assintomática e com altos valores de T 

CD4+ (>500 células/L) durante um tempo mínimo de acompanhamento de 7 anos de 

infecção na ausência de tratamento. Estes indivíduos são denominados progressores 

lentos ou não progressores de longo prazo (LTNP, do inglês long-term non 

progressors). Alguns indivíduos são capazes de controlar a replicação viral na 

ausência da terapia antirretroviral, sendo denominados controladores do HIV (HIC, do 

inglês HIV Controllers) (Figura 5). Devido a raridade deste perfil controlador, diferentes 

critérios de classificação são observados na literatura. O principal critério de 

classificação destes é a manutenção de cargas virais plasmáticas baixas (<2000 

cópias/mL) ou indetectáveis por no mínimo um ano (Gurdasani et al. 2014). Com base 

no nível de controle da viremia, estes indivíduos ainda são subdivididos em dois 

grupos. A maioria apresenta carga viral baixa (>Limite de detecção até 2000 

cópias/mL) ao longo de anos e são denominados controladores virêmicos (VC). Uma 

fração menor desses indivíduos (<1%) apresenta majoritariamente cargas virais 

plasmáticas indetectáveis pelas metodologias de quantificação mais usadas no 

monitoramento clínico regular (<40 cópias/mL) e são denominados de controladores 

de elite (EC). Para alguns desses EC, episódios intermitentes de picos de viremia, 

denominados de “blips” ainda podem ser observados.  

Figura 5. Perfis de controle espontâneo da viremia na infecção pelo HIV-1. 
O gráfico exemplifica as dinâmicas de carga viral plasmática durante a fase crônica da infecção pelo 
HIV-1 em indivíduos Controladores do HIV-1, com diferentes níveis de controle. 
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Ao longo das últimas décadas algumas coortes principais de HIC foram 

constituídas, sendo referências para o estudo desses indivíduos, embora utilizem 

definições diferentes de classificação. Na França, a coorte CO21 CODEX é 

gerenciada pela Agência Nacional Francesa de Pesquisa sobre o HIV/Aids e as 

Hepatites Virais (ANRS) e inclui HIC como indivíduos infectados pelo HIV e 

assintomáticos por pelo menos cinco anos e que apresentem ao menos cinco 

mensurações de carga viral plasmática consecutivas <400 cópias/mL, na ausência de 

terapia antirretroviral, independente da contagem de células T CD4+ (Lecuroux et al. 

2013). Nos Estados Unidos, o Departamento de defesa americano classificou HIC 

como indivíduos com níveis de carga viral menores que o limite de detecção (no caso 

de ECs) ou menores que 2000 cópias/mL (no caso de VCs), por pelo menos um ano 

(Okulicz et al. 2009). Seguindo a mesma definição, coortes são estudadas por grupos 

na universidade da California, em São Francisco, (Hunt et al. 2008) e no Hospital Geral 

de Massachussets (Pereyra et al. 2008). Na Espanha, o Centro Nacional de 

Microbiologia de Madri identificou LTNP com perfil de EC e VC com os mesmos 

critérios do Departamento de defesa americano, mas somente mediante comprovação 

de infecção assintomática por pelo menos 10 anos (Casado et al. 2010). Além disso, 

um consórcio internacional denominado “HIV Controller Consortium” apresentou 

estudos entre 2007 e 2015 que reuniram indivíduos controladores de elite de diversas 

coortes, incluindo as anteriormente citadas (Walker 2007). 

Embora seja comum que indivíduos com perfil LTNP apresentem 

concomitantemente o status de controlador, se faz necessário a separação dos dois 

perfis visto que existem casos de indivíduos LTNP que não mantêm controle da carga 

viral plasmática (Casado et al. 2010; Klatt et al. 2014), assim como alguns indivíduos 

controladores, com carga viral suprimida e que apresentam progressão para a aids 

num tempo inferior ao de sete anos e queda de células T CD4+ (Okulicz et al. 2009; 

Noel et al. 2015). 

1.3.1. Fatores Associados com a não progressão e o Controle 

da Viremia 

A grande heterogeneidade de definições do perfil de controle da progressão e da 

replicação viral refletem também a heterogeneidade dos fatores associados com tais 

perfis. Ao longo das últimas décadas, fatores virológicos, genéticos e imunológicos 

que contribuem para a proteção durante a infecção foram identificados.  
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1.3.1.1. Fatores genéticos 

Com base em estudos de perfil genético de indivíduos infectados pelo HIV-1, 

vários fatores já foram associados ao controle da progressão e/ou da replicação viral. 

Dentre eles, se destacam: a presença de alelos CCR5-Δ32, o qual gera uma proteína 

truncada que impede a infecção por variantes virais R5-trópicas em indivíduos 

homozigotos e é associada a progressão mais lenta em indivíduos heterozigotos 

(Dean et al. 1996; Liu et al. 1996); presença de alelos HLA-B protetores tais como 

HLA B*57, B*27 e B*52 (Kaslow et al. 1996; Hendel et al. 1999; Altfeld et al. 2003; 

Teixeira et al. 2014); presença de alelos KIR3DS1 e 3DL1 (Tomescu et al., 2011); e 

presença de polimorfismos em genes de proteínas celulares que atuam como fatores 

de restrição do vírus, como APOBEC, Teterina, TRIM-5-alpha, SAMHD-1 e 

LEDGF/p75 (Messiaen et al. 2012; Santa-Marta et al. 2013; Passaes et al. 2014). 

Além desses, já foram descritos perfis de controle associados a polimorfismos de 

base única (SNP) presentes em genes de receptores tipo Toll (TLR) (Dalmasso et al. 

2008; Nissen et al. 2018; Shaikh et al. 2019) e em alelos HLA  (Dalmasso et al. 2008; 

Pereyra et al. 2010; Guergnon et al. 2012; Nissen et al. 2018). Tais polimorfismos 

afetam processos celulares diversos, como tráfego nuclear e resposta inflamatória 

(Nissen et al. 2018; Reis et al. 2019). Apesar disso, o caráter facultativo de fatores 

genéticos associados ao controle, assim como a presença de genes associados ao 

risco para progressão em alguns HIC/LTNP, demonstra que o fenótipo protetor não é 

definido apenas por fatores genéticos.  

1.3.1.2. Fatores virológicos 

O perfil de progressão da doença também pode ser decorrente de características 

inerentes do vírus. Uma das primeiras descrições de controle espontâneo da infecção 

foi decorrente da transmissão via transfusões de sangue de variantes virais contendo 

deleções no gene viral nef  (Learmont et al. 1992; Deacon et al. 1995; Huang et al. 

1995). Desde então, casos isolados de atenuação causada por mutações em nef 

(Kirchhoff et al. 1999; Toro et al. 2004) ou outras variações genômicas virais também 

foram descritas, incluindo alterações atribuídas a genes acessórios (Michael et al. 

1995; Toro et al. 2004; Mologni et al. 2006; Rajan et al. 2006) e estruturais (Huang et 

al. 1998; Casado et al. 2018). Mais recentemente, uma relação entre uma menor 

funcionalidade da proteína viral Vif, resultando em falha no antagonismo de 
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APOBEC3G, um importante fator de restrição viral, também foi associada aos perfis 

de controle (Cruz et al. 2013; Kikuchi et al. 2015).  

Apesar de tais mutações levarem a menor capacidade replicativa, uma grande 

parte dos indivíduos com perfil de controle espontâneo apresentam vírus competentes 

para replicação (Blankson et al. 2007; Lamine et al. 2007; Salgado et al. 2014). Além 

disso, diversos estudos identificaram pares de transmissão entre indivíduos 

progressores e não progressores (Bailey et al. 2008; Buckheit et al. 2012; Yue et al. 

2015), demonstrando que as a presença de alguma destas características virológicas, 

assim como as genéticas, não são totais determinantes da não progressão ou 

controle. 

1.3.1.3. Fatores Imunológicos 

Apesar dos fatores virais e genéticos descritos anteriormente, o perfil imunológico 

do hospedeiro parece ser a peça essencial que influencia no controle da infecção. 

Basicamente, HIC e LTNP apresentam características que indicam uma menor 

descompensação do sistema imune durante a fase crônica da infecção e que os 

ajudam a driblar os efeitos patogênicos causados pela hiperativação e inflamação. 

Em primeiro lugar, o sistema imune de HIC e LTNP parece ser mais eficiente em 

combater o vírus. Estes indivíduos têm sido caracterizados por apresentarem células 

T CD8+ HIV-1 específicas com maior capacidade de supressão da replicação viral  e 

maior frequência de polifuncionalidade que a de indivíduos progressores (Betts et al. 

2006; Almeida et al. 2007; Saez-Cirion et al. 2009; Ferrando-Martinez et al. 2012). 

Além disso, estas células em HICs apresentam maior capacidade citotóxica (Migueles 

et al. 2002; Sáez-Cirión et al. 2007; Taborda et al. 2015), maior resistência a apoptose 

(Franceschi et al. 1997; Yan et al. 2013) e manutenção da capacidade proliferativa 

mesmo após um longo tempo de infecção (Migueles et al. 2002; Day et al. 2007). 

Ademais, também são mais eficientes em reconhecer e matar linfócitos T CD4+ 

autólogos infectados (Sáez-Cirión et al. 2007; Buckheit et al. 2013), mesmo em 

condição de infecção latente (Monel et al. 2019), demonstrando sua contribuição para 

o controle tanto da infecção produtiva, como da infecção latente de reservatórios.  

Além dessas características, células T CD8+ de controladores também se 

diferenciam pelo alvo de suas respostas. A avaliação da resposta citotóxica contra 

diferentes proteínas virais demonstrou que respostas Gag-específicas são melhor 

correlacionadas com menores cargas virais e maiores contagens de células T CD4+ 
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(Edwards et al. 2002; Kiepiela et al. 2007; Chen et al. 2009), sendo as principais 

contribuintes para a resposta citotóxica em indivíduos controladores (Saez-Cirion et 

al. 2009; Ferre et al. 2010; Berger et al. 2011). A resposta observada contra Gag 

também se correlaciona diretamente a contribuição de alelos HLA-B considerados 

protetores, como B*57 e B*27, os quais possuem grande eficiência na apresentação 

de epítopos imunodominantes de Gag em indivíduos controladores (Chen et al. 2012; 

Ladell et al. 2013). Embora esta restrição motive o surgimento de variantes virais e de 

escape da resposta imune, HICs já foram descritos também por apresentarem grande 

plasticidade de resposta imune, montando novas respostas eficientes contra epítopos 

mutados rapidamente (O’Connell et al. 2011; Pohlmeyer et al. 2013). 

Entre células T CD4+, a manutenção da funcionalidade e particularidades em HIC 

e LTNP também são observadas. Linfócitos T CD4+ de indivíduos com perfil de 

controle também apresentam polifuncionalidade, expressando principalmente IFN-γ e 

IL-2 em resposta a estímulos e maior eficiência de resposta T CD4+ HIV-1 específica 

(Potter et al. 2007; Owen et al. 2010; Ferrando-Martinez et al. 2012; Van Braeckel et 

al. 2013). Essas células ainda apresentam manutenção da capacidade proliferativa 

(Rosenberg et al. 1997; Dyer et al. 2008), da funcionalidade citotóxica em células 

CD57+ (Phetsouphanh et al. 2019) e menores níveis de expressão de marcadores de 

exaustão, como PD-1 e a proteína associada a linfócitos T citotóxicos 4 (CTLA-4) 

(Cockerham et al. 2014; Bansal et al. 2015; Noyan et al. 2018; Saxena et al. 2018), 

em comparação com células de indivíduos progressores em uso de cART ou não.  

Fatores protetores também são observados em relação a proporção das diferentes 

subpopulações de células T. HIC/LTNP apresentam maiores frequências de linfócitos 

TCM (Potter et al. 2007; Elrefaei et al. 2014; Klatt et al. 2014; Bansal et al. 2015; 

Saxena et al. 2017) e Th17 (Ciccone et al. 2011; Salgado et al. 2011; Jenabian et al. 

2013; Falivene et al. 2015) em comparação com progressores, indicando maior 

preservação da homeostase imune. Para linfócitos TCM, menores níveis de DNA 

proviral nessa subpopulação também são associados com perfis de controle 

espontâneo (Descours et al. 2012; De Masson et al. 2014).De forma semelhante, o a 

preservação do repertório de células Treg também parece ser um fator de proteção 

entre esses indivíduos, visto que LTNP/HIC mantém baixas frequências dessas 

células durante a fase crônica da infecção(Jiao et al. 2009; Brandt et al. 2011; 

Jenabian et al. 2013; Falivene et al. 2015). Além das frequências individuais, o balanço 

entre células Th17 e Treg é mantido, sendo avaliado pela razão entre células 
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Th17/Treg em indivíduos com perfil de controle espontâneo (Brandt et al. 2011; 

Jenabian et al. 2013; Falivene et al. 2015). 

No contexto de ativação imune, menores frequências de linfócitos ativados são 

observados em HIC/LTNP em comparação com indivíduos progressores (Hunt et al. 

2008, 2011b; Owen et al. 2010; Brandt et al. 2011; Shaw et al. 2011; Ciccone et al. 

2011; Card et al. 2012; Bansal et al. 2015; Côrtes et al. 2015; Falivene et al. 2015; 

Noel et al. 2015; Gonzalez et al. 2016; Saxena et al. 2017). Esta associação, no 

entanto, depende dos níveis de controle virológico apresentados pelos indivíduos 

estudados e da correta classificação deles. Normalmente, controladores virêmicos são 

caracterizados por apresentar níveis mais elevados de ativação imune comparáveis 

aos de indivíduos progressores (Groves et al. 2012; Gaardbo et al. 2013; Côrtes et al. 

2015), enquanto controladores de elite apresentam níveis menores desses 

marcadores (Hunt et al. 2008, 2011b; Brandt et al. 2011; Ciccone et al. 2011; Kamya 

et al. 2011; Shaw et al. 2011; Bansal et al. 2015; Côrtes et al. 2015; Falivene et al. 

2015).  

Além disso, ainda há controvérsias sobre o quanto controladores de elite 

conseguem manter a ativação imune sob controle na fase crônica da infecção, visto 

que enquanto alguns estudos identificaram em EC níveis de ativação imune similares 

aos de indivíduos não infectados pelo HIV (Brandt et al. 2011; Ciccone et al. 2011; 

Shaw et al. 2011; Bansal et al. 2015; Côrtes et al. 2015), outros observaram níveis 

elevados comparáveis ou mais altos aos de indivíduos em tratamento (Hunt et al. 

2008, 2011b; Kamya et al. 2011; Falivene et al. 2015). Estas divergências podem estar 

relacionadas aos critérios de classificação dos indivíduos nos diferentes estudos, visto 

que EC com menores contagens de células T CD4+ (Bansal et al. 2015) ou episódios 

esporádicos de carga viral (Côrtes et al. 2015) apresentam maiores frequências de 

células ativadas. 

 

1.3.2. Durabilidade do controle da infecção 

A observação de progressão para a aids em alguns HIC levanta dúvida sobre o 

quão persistente, duradouro e confiável pode ser o controle espontâneo da infecção. 

HIC/LTNP podem apresentar doença progressiva e experimentar perda do controle 

virológico, com aumento na replicação viral, e imunológico, com perda de células T 

CD4+. Entre os fatores contribuindo para a progressão da doença nesses indivíduos, 
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a carga viral parece ser essencial visto que comumente observa-se o aumento da 

carga viral em indivíduos com carga viral detectável (Lefrère et al. 1997; Toro et al. 

2004; Leon et al. 2016) e da frequência de Blips de carga viral antes da perda de 

controle (Madec et al. 2013; Noel et al. 2015; Yang et al. 2017). Outros fatores 

associados a perda do controle espontâneo da infecção, mas que se confundem como 

causa ou consequência do aumento da carga viral, ainda incluem o surgimento de 

variantes de escape da resposta imune como resultado da evolução natural do vírus 

(Goulder et al. 1997; Feeney et al. 2004; Bailey et al. 2007), ocorrência de 

superinfecção ou dupla infecção (Braibant et al. 2010; Clerc et al. 2010; Pernas et al. 

2013) e aumento da ativação imune ou exaustão celular (Hunt et al. 2008; Pernas et 

al. 2017). 

Além da possibilidade de progressão para a aids, a persistência de alguns 

marcadores inflamatórios e de ativação elevados em alguns HIC também contribui 

para a dúvida sobre a qualidade e durabilidade do controle espontâneo da infecção 

nesses indivíduos. Li e colaboradores, em 2015, demonstraram níveis elevados de 15 

marcadores inflamatórios, incluindo IP-10, IL-1β TNF-α, sCD14, GM-CSF, IFN-γ, 

sCD40L, RANTES e MIP-1α, em EC quando comparados com indivíduos em uso de 

cART (Li et al. 2015). Da mesma forma, marcadores como IP-10, sCD14 e sCD163 

são observados em níveis não normalizados em outros estudos com HIC (Brenchley 

et al. 2006b; Pereyra et al. 2012; Noel et al. 2014; León et al. 2015; Côrtes et al. 2018; 

Prabhu et al. 2019; Brusca et al. 2020).  

A observação de níveis anormais de marcadores de ativação de monócitos, como 

sCD14 e sCD163, em EC é preocupante devido a correlação entre marcadores 

inflamatórios e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Além desses 

marcadores, níveis aumentados de monócitos CD16+ (Spivak et al. 2011; Krishnan et 

al. 2014; Prabhu et al. 2019), maior expressão de TF (Krishnan et al. 2014) e D-dímero 

(Kim et al. 2014), alterações no metabolismo lipídico (Vidal et al. 2012; Tort et al. 2018) 

e maiores valores de cIMT (Hsue et al. 2006; Pereyra et al. 2012; Brusca et al. 2020) 

já foram descritos em HIC/LTNP. Estudos avaliando a frequência de desfechos 

clínicos não associados a aids em HIC/LTNP tiveram resultados discordantes, com 

alguns observando maiores riscos de desenvolvimento desses desfechos para 

controladores de elite (Crowell et al. 2015) e controladores virêmicos em comparação 

com indivíduos em cART (Dominguez-Molina et al. 2016), enquanto outros não 
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observaram diferenças entre os dois grupos (Lucero et al. 2013; Crowell et al. 2016; 

Noël et al. 2019a).  

Apesar de tais indicadores de risco, resultados positivos foram observados em 

estudos demonstrando que EC apresentam perfil transcriptômico caracterizado por 

menor expressão de genes associados à vias inflamatórias (Hocini et al. 2019) e que 

níveis aumentados de marcadores inflamatórios são característicos de indivíduos com 

menor eficiência de controle da viremia (Noel et al. 2014; Platten et al. 2016; Côrtes 

et al. 2018).  

As correlações entre carga viral e a persistência de marcadores de ativação imune 

e inflamação elevados em alguns HICs, associado aos estudos demonstrando 

melhores prognósticos em indivíduos tratados precocemente, levaram a suposição de 

que esse grupo poderia se beneficiar da cART (Noël et al. 2019b). Estudos avaliando 

os efeitos da cART em HIC observaram efeitos imunológicos e virológicos associados 

ao tratamento. Em alguns estudos aumentos na contagem de linfócitos T CD4+ foram 

observadas (Okulicz et al. 2009; Boufassa et al. 2014), enquanto outros não 

observaram influência da terapia nesse aspecto (Chun et al. 2013; Hatano et al. 

2013b; Kim et al. 2014; Li et al. 2019). Reduções na carga viral plasmática foram 

observadas na grande maioria dos indivíduos, assim como para a carga viral retal 

(Hatano et al. 2013b), carga proviral de reservatórios (Chun et al. 2013)  e carga viral 

plasmática avaliada através de metodologias de quantificação ultrassensíveis  (Li et 

al. 2019). Além desses parâmetros, diminuições na frequência de células T ativadas 

em resposta a terapia também foram observadas (Hatano et al. 2013b; Li et al. 2019). 

Apesar disso, alguns estudos não observaram nenhum impacto na redução de 

marcadores inflamatórios, como D-dímero e IL-6 (Hatano et al. 2013b; Kim et al. 2014). 
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2. JUSTIFICATIVA 

No conjunto, os estudos demonstram uma associação entre a infecção pelo HIV-1 

e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, principalmente devido a processos 

associados com altos níveis de ativação imune e inflamação. Essa relação tem sido 

evidenciada mesmo em estudos incluindo indivíduos com carga viral suprimida por 

cART e em indivíduos capazes de controlar naturalmente a infecção. No entanto, a 

raridade destes indivíduos na população infectada pelo HIV, bem como a 

heterogeneidade nos critérios de classificação de indivíduos capazes de controlar 

naturalmente a infecção , torna necessário o desenvolvimento de mais estudos para 

avaliar o impacto da infecção pelo HIV-1 no perfil de ativação imune e de inflamação 

e sua correlação com o risco de desenvolvimento de comorbidades não associadas a 

aids nesta população. Além disso, tais indivíduos são considerados um modelo de 

cura funcional da infecção e a caracterização de diferentes aspectos do sistema imune 

nos mesmos são uma oportunidade para identificar elementos importantes para a 

imunopatogênese da infecção, bem como os possíveis determinantes para o controle 

da infecção a longo prazo. Ainda, os dados provenientes do presente estudo são 

importantes para subsidiar as discussões atuais acerca da necessidade e da 

indicação da cART para esses indivíduos com controle espontâneo da replicação viral, 

movido pelas políticas recentes de oferecimento precoce da cART, ou adoção de 

tratamentos alternativos que tenham como alvo direto a redução da inflamação e 

ativação imune. 
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3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo Geral 

Caracterizar aspectos relacionados a ativação imune e inflamação em indivíduos 

com diferentes perfis de controle natural da replicação pelo HIV-1 e sua correlação 

com marcadores associados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

3.2. Objetivos específicos 

• Comparar as frequências de linfócitos T ativados em indivíduos controladores 

de elite (EC) e controladores virêmicos (VC) com indivíduos em cART suprimidos e 

com indivíduos não infectados pelo HIV-1; 

• Avaliar as proporções de linfócitos T com perfil naive, de memória, efetor, Th17 

e Treg em EC e VC comparados com indivíduos em cART e indivíduos não infectados 

pelo HIV-1; 

• Comparar os níveis de inflamação em indivíduos EC e VC com indivíduos em 

cART suprimidos e com indivíduos não infectados pelo HIV-1; 

• Avaliar os níveis de ativação plaquetária e formação de agregados monócitos-

plaquetas nos EC e VC comparados com indivíduos em cART e indivíduos não 

infectados pelo HIV-1; 

• Avaliar a proporção de populações de monócitos, bem como seus níveis de 

ativação, em EC e VC comparados com indivíduos em cART e indivíduos não 

infectados pelo HIV-1; 

• Verificar se existe uma correlação entre padrões de ativação e inflamação 

observados nos indivíduos EC e VC e os dados clínicos associados com risco ou 

ocorrência de doenças cardiovasculares; 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Desenho experimental e populações de estudo 

Para o presente trabalho foram utilizadas amostras biológicas de indivíduos que 

integram uma coorte de controladores do HIV-1 (HICs) identificados e acompanhados 

no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas/Fiocruz (INI-Fiocruz). Este grupo 

de indivíduos teve infecção pelo HIV-1 diagnosticada há pelo menos cinco anos e 

apresenta manutenção de cargas virais plasmáticas menores que 2000 cópias/mL, na 

ausência de cART, durante a maior parte do acompanhamento. Com base na 

eficiência de controle da carga viral plasmática, esses indivíduos foram ainda 

classificados em dois grupos: (1) Controladores de Elite (ECs) apresentavam carga 

viral plasmática mantida abaixo do limite de detecção (<LDL) durante o 

acompanhamento clínico e laboratorial (<50-80 cópias/mL dependendo do kit 

comercial de quantificação disponível na época); (2) Controladores Virêmicos (VCs) 

apresentavam cargas virais plasmáticas >LDL e abaixo de 2000 cópias/mL (> 50-80 

a > 2000) em pelo menos 90% das mensurações realizadas durante o 

acompanhamento. Medidas ocasionais de carga viral acima do limite de ambos os 

grupos foram aceitas durante o acompanhamento, desde que não ultrapassassem 

30% das mensurações. 

A partir dessa coorte, dois subgrupos foram selecionados com base na 

disponibilidade de amostras ou disponibilidade para nova coleta para diferentes 

etapas do presente projeto. Para cada subgrupo de HICs, dois grupos controle, um 

composto por indivíduos infectados pelo HIV-1 em tratamento com cART por pelo 

menos dois anos e com carga viral suprimida (cART) e outro por indivíduos não 

infectados pelo HIV-1 (HIVneg), foram recrutados independentemente. Os dois 

subgrupos se caracterizam da seguinte forma: 

• O subgrupo (A) incluiu 14 ECs e 13 VCs que apresentavam amostras de 

PBMCs criopreservadas disponíveis em biorrepositório e que foram utilizadas 

para avaliação ativação imune e de frequência de subpopulações. Para 

comparação dos resultados obtidos com HICs, um grupo de 18 indivíduos 

cART e um grupo de 18 indivíduos HIVneg foram utilizados como grupos 

controle.  
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• O subgrupo (B) incluiu oito ECs e cinco VCs que aceitaram realizar nova coleta  

de sangue direcionada a análise dos níveis de ativação plaquetária, 

subpopulações de monócitos e marcadores inflamatórios plasmáticos. Para 

comparação dos resultados obtidos para esse subgrupo, novos grupos de 

controles, cART (n=18) e HIVneg (n=18) foram utilizados. No momento de 

coleta de material biológico para o estudo, todos os participantes foram 

submetidos a medida de altura, peso, circunferência abdominal, pressão 

sanguínea e frequência respiratória e cardíaca. Os participantes também foram 

entrevistados para avaliação de risco para doenças cardiovasculares e 

diabetes (incluindo histórico familiar e doenças prévias), regularidade de 

atividade física, hábitos de fumo e uso de drogas, além da avaliação de padrões 

de risco ou prejuízo pessoal relacionado ao consumo de álcool através do 

questionário AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). Exames 

clínicos laboratoriais incluindo hemograma completo, hepatograma, 

lipidograma e medidas dos níveis de glicose e creatinina também foram 

realizados para todos os indivíduos.  

O desenho experimental resumindo os grupos de estudo e as análises realizadas 

para cada subgrupo estão representados na Figura 6. Todas as análises referentes 

ao subgrupo A foram aprovadas para serem conduzidas pelo Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (Registro CONEP 14430, Parecer 001/2011) e pelo Comitê de 

Ética em pesquisa do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas  (CAAE 

1717.0.000.009-07), enquanto as análises referentes ao subgrupo B foram aprovadas 

pelos Comitês de Ética em pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz (CAAE 

56306116.6.0000.5248) e do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas 

(CAAE 56306116.6.3001.5262). Todos os indivíduos recrutados para ambos os 

subgrupos forneceram consentimento por escrito para participação dos estudos.  
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Figura 6. Desenho experimental do presente estudo. 
Grupos analisados e os critérios de inclusão de participantes em cada grupo e subgrupo estão 
representados nos fluxogramas, bem como as análises realizadas a partir das amostras obtidas. 
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4.2. Preparo e coleta de amostras 

Para ambos os subgrupos, os indivíduos foram submetidos a coleta de sangue em 

tubos a vácuo contendo EDTA e heparina. O sangue coletado foi utilizado para 

realização de exames clínico-laboratoriais, quantificação de carga viral plasmática do 

HIV-1, contagem de linfócitos T CD4+, obtenção de alíquotas de plasma e sangue total 

e para isolamento de células mononucleares do sangue periférico (PBMCs). 

As PBMCs foram isolados a partir do sangue total utilizando centrifugação em 

gradiente de densidade com histopaque-1077, como descrito anteriormente (Côrtes 

et al. 2013), e armazenados em nitrogênio líquido até o uso.  

Indivíduos do subgrupo B foram ainda orientados para realização de um período 

de jejum de pelo menos oito horas antes da coleta do sangue em tubos contendo 

heparina e EDTA. Visando impedir a ativação de plaquetas durante o processamento, 

estes indivíduos também tiveram amostras de sangue coletadas por punção venosa 

lentamente em uma seringa contendo 15% volume a volume (v/v) de ACD (38mM 

Citrato, 85mM citrato de sódio, 135mM Dextrose anidra; pH 5,1) pré-aquecido a 37oC. 

Amostras de sangue em ACD foram processadas em menos de uma hora após coleta.  

4.3. Contagem de Linfócitos T CD4+ e T CD8+ e Quantificação de 

carga viral plasmática 

Contagens absolutas de linfócitos T CD4+ e CD8+ foram obtidas a partir do sangue 

total utilizando o kit MultiTest TruCount-kit e o software MultiSet no citômetro de fluxo 

FACSCalibur (BD Biosciences, EUA). A carga viral plasmática do HIV-1 das amostras 

correspondentes a coleta realizada no presente estudo foi mensurada usando o kit 

Abbott RealTime HIV-1 assay (Abbott Laboratories, EUA). 

  



 

37 

 

4.4. Ativação e frequência de subpopulações de células T 

Para as análises referentes a ativação de células T e frequências de 

subpopulações de células T, alíquotas de PBMCs criopreservadas de indivíduos do 

subgrupo A contendo cerca 1x107 células com viabilidade >85% foram 

descongeladas, lavadas com RPMI 1640 (Sigma-Aldrich, EUA) suplementado com 

10% de soro fetal bovino (SFB, Gibco - Thermo Fisher Scientific, EUA) e incubados 

durante a noite a 37oC em estufa contendo 5% de CO2 e umidade controlada.  

Para avaliação de subpopulações de linfócitos naive, de memória, efetores e 

ativados entre células CD4+ e CD8+, 1-2 x 106 PBMCs foram marcados por 10 minutos 

com 0,125ul de FVS450 (BD Biosciences, EUA) para exclusão de células mortas. 

Após, as células foram lavadas com PBS-SFB 2% e marcadas com anticorpos anti-

CD3 APC-H7, anti-CD4 PE-CF594, anti-CD8 APC, anti-CD45RA PE-Cy7, anti-CD27 

BV510, anti-CCR7 Alexa Fluor 700, anti-CD95 PerCP-Cy5.5, anti- HLA-DR PE e anti-

CD38 BB515 (todos da BD Biosciences, EUA) por 30 minutos. Após a marcação, as 

células foram lavadas com PBS-SFB 2%, fixadas com PBS-PFA 1% e posteriormente  

adquiridas no citômetro de fluxo BD FACSAria™ IIu (BD Biosciences, EUA) e 

analisadas usando o programa FlowJo v10. Um resumo dos anticorpos utilizados está 

disponível na Tabela Suplementar 1 (Anexo 9.1). 

Para as análises de células T (Figura 7), os linfócitos vivos foram selecionados com 

base nos parâmetros de tamanho, granulosidade e expressão de CD3/FVS. O status 

de ativação de células T em ambos os compartimentos CD4+ e CD8+ foi avaliado 

baseado na coexpressão de CD38 e HLA-DR. As subpopulações naive, de memória 

e efetoras em ambos os compartimentos foram identificadas com base na expressão 

diferencial de CD45RA, CCR7, CD27 e CD95, sendo classificadas como: naïve (TN: 

CD45RA+CCR7+CD27+ CD95-), tronco de memória (TSCM: 

CD45RA+CCR7+CD27+CD95+), memória central (TCM:CD45RA-CCR7+CD27+), 

memoria transicional (TTM:CD45RA-CCR7-CD27+), memória efetora (TEM:CD45RA-

CCR7-CD27-), e efetora ou terminalmente diferenciada (TEFF:CD45RA+CCR7-CD27-) 

(Figura 7). Controles Fluorescência menos um (FMO) foram utilizados para identificar 

as populações CD45RA+, CCR7+, CD27+, CD38+ e HLA-DR+.  
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Figura 7. Estratégias de gate para análise de ativação e subpopulações naive, de memória e 
efetoras por citometria de fluxo.  
Linfócitos foram identificados pelos padrões característicos de forward e side scatter seguido da 
seleção de células vivas FVS- e CD3+. Linfócitos ativados foram caracterizados como células 
CD38+HLA-DR+ nos compartimentos CD4+ e CD8+. As subpopulações TN, TSCM, TCM, TTM, TEM, 
e TEFF foram identificadas através da expressão diferencial de CD27, CD45RA, CD95 e CCR7. As 
setas representam o fluxo seguido para as análises. 
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Para determinação das frequências de células Treg e Th17, 5 x 106 PBMCs foram 

estimuladas por 5 horas com 50 ng/ml phorbol myristate acetate (PMA) e 1 µg/ml de 

ionomicina (Sigma-Aldrich, EUA) na presença de Golgi Stop (Human Th17/Treg 

Phenotyping Kit; BD Biosciences, EUA), conforme recomendado pelo fabricante. As 

células foram então marcadas com FVS450 e anticorpos anti-CD25 BB515 e anti-CD8 

BV510 (Todos da BD Biosciences, EUA), como citado anteriormente. Posteriormente, 

as células foram lavadas com PBS-SFB 2% e fixadas usando o Human FoxP3 Buffer 

A (Human Th17/Treg Phenotyping Kit; BD Biosciences, EUA). Em seguida, as células 

foram lavadas e incubadas com PBS-SFB 2% a 4oC durante a noite. Por fim, as células 

foram permeabilizadas usando o Human FoxP3 Buffer C (Human Th17/Treg 

Phenotyping Kit; BD Biosciences, EUA) e marcadas com anticorpos anti-CD3 APC-

H7, anti-CD45RA PeCy7 e com o Human FoxP3 cocktail (Human Th17/Treg 

Phenotyping Kit; BD Biosciences, EUA). As amostras foram adquiridas no citômetro 

de fluxo BD FACSAria™ IIu (BD Biosciences, EUA) e analisadas usando o programa 

FlowJo v10. Um resumo dos anticorpos utilizados está disponível na Tabela 

suplementar 1 (Anexo 9.1). Células Th17 foram definidas como células T CD4+IL17+, 

enquanto células Treg foram definidas como linfócitos T CD4+CD25highFoxp3+ (Figura 

8). Subpopulações de células Treg foram ainda classificadas como Treg ativada 

(CD45RA-Foxp3high), Treg não supressora (CD45RA-Foxp3low) e Treg em repouso 

(CD45RA+Foxp3low). Controles FMO foram utilizadas para identificar as populações 

CD45RA+, CD25+, IL17+ e Foxp3+. 
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4.5. Ativação plaquetária, agregados monócitos-plaquetas e 

subpopulações de monócitos 

Para análises referentes a frequência de plaquetas ativadas, agregados monócitos 

plaquetas e as diferentes subpopulações de monócitos, foram utilizadas amostras de 

Figura 8. Estratégia de gate para identificação de linfócitos Treg e suas subpopulações e de 
linfócitos Th17 por citometria de Fluxo.  
Linfócitos foram identificados pelos padrões característicos de forward e side scatter seguido da 
seleção de células viáveis FVS- e CD3+. Células Th17 foram identificadas como células CD4+IL17+. 
Células Treg totais foram identificadas com base na coexpressão de CD25 e FoxP3 na população 
CD4+. Células Treg ativadas, latentes e não supressoras foram ainda identificadas com base na 
expressão diferencial de FOXP3 e CD45RA na população de Treg totais. As setas representam o fluxo 
seguido para as análises. 
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sangue coletadas em ACD pertencentes aos indivíduos do subgrupo B. As amostras 

foram processadas logo após a coleta. 

Para análises de ativação plaquetária, 20μl de sangue total coletado em ACD foi 

diluído 10x em tampão Hepes-Tyrode (137 mM NaCl, 2.8 mM KCI, 10 mM HEPES, 1 

mM MgCl2, 12 mM NaHCO3, 0.4 mM NaH2PO4, 5.5 mM glucose, 0,35% SFB, pH 7,4) 

e incubado a 37oC por 30 minutos a temperatura ambiente. Em paralelo, uma replicata 

foi estimulada com160nM de PMA e incubada pelo mesmo período. Após a incubação, 

15uL das amostras foram marcadas com anticorpos anti-CD41 APC e anti-CD62P PE 

por 20 minutos a temperatura ambiente. Amostras marcadas foram fixadas com 400 

uL de PBS-PFA 4% e armazenadas a 4oC até o momento de aquisição em citômetro 

de fluxo FACS Calibur (BD Biosciences, EUA). Um resumo dos anticorpos utilizados 

está disponível na Tabela suplementar 1 (Anexo 9.1). 

As plaquetas foram identificadas com base no tamanho e granulosidade. A 

frequência de plaquetas ativadas foi observada mediante análise de coexpressão de 

CD41 e CD62P (Figura 9). Os limites entre a população positiva e negativa para 

CD62P foi definido com base na comparação entre amostras estimuladas e não 

estimuladas. 

Figura 9. Estratégia de gate para identificação de plaquetas ativadas (CD62P+) por citometria de 
fluxo.  
Plaquetas totais foram identificadas pelos padrões característicos de forward e side scatter seguido da 
seleção de células CD41+. Amostras estimuladas com PMA foram comparadas com amostras não 
estimuladas para delimitar as populações CD62P+ e CD62P-. As setas representam o fluxo seguido 
para as análises. 
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Para análise de agregados monócitos-plaquetas, 1mL de sangue total coletado em 

ACD foi lisado por 10 minutos com a solução de lise de hemácias (BD FACS Lysing 

Solution, BD Biosciences) e centrifugada a 200g por 15 minutos sem aplicação de 

freio. O precipitado obtido foi cautelosamente suspendido em 250 μl de tampão 

Hepes-Tyrode e marcado com anticorpos anti-CD3 FITC, anti-CD41 APC e anti-CD14 

PercpCy5.5 por 20 minutos a temperatura ambiente. Amostras marcadas foram 

fixadas com tampão de lise e armazenadas a 4oC até o momento de aquisição em 

citômetro de fluxo FACS Calibur (BD Biosciences, EUA). Um resumo dos anticorpos 

utilizados está disponível na Tabela suplementar 1 (Anexo 9.1). 

Para avaliação de subpopulações de monócitos, 200 μl de sangue total foi lisado 

por 10 minutos com solução de lise. As células foram lavadas com PBS-SFB 5% e 

marcadas por 30 minutos com anticorpos anti-CD3 FITC, anti-CD14 Percp-Cy 5.5, 

anti-CD16 APC e anti-CD142 PE. As células marcadas foram lavadas com PBS-SFB 

2%, fixadas com PBS-PFA 4% e armazenadas a 4oC até o momento de aquisição em 

citômetro de fluxo FACS Calibur (BD Biosciences, EUA). Um resumo dos anticorpos 

utilizados está disponível na Tabela suplementar 1 (Anexo 9.1). 

Para as análises de subpopulações de monócitos e agregados monócitos 

plaquetas (Figura 10), as quais foram realizadas no software Flowjo, a população de 

monócitos foi identificada com base no tamanho, granulosidade e filtrada a partir da 

ausência de expressão de CD3. Agregados monócitos plaquetas foram identificados 

com base na coexpressão de CD14 e CD41. As subpopulações de monócitos por sua 

vez foram identificadas a partir da expressão diferencial de CD14 e CD16, sendo 

classificadas como: monócitos não clássicos (CD3-CD14+CD16+), intermediários 

(CD3-CD14++CD16+) e clássicos (CD3-CD14++CD16-). Os limites entre cada 

subpopulação foram definidos com base em amostras FMO para CD14 e CD16.  
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4.6. Perfis de Inflamação 

Os níveis séricos dos marcadores IL-6, IL-10, CD40L, MCP-1, TNF-α, D-Dimer, 

ST2, VCAM-1 e ICAM-1 dos indivíduos do subgrupo B foram avaliados através de 

Figura 10. Estratégia de gate para identificação de agregados monócitos-plaquetas e de 
subpopulações de monócitos por citometria de fluxo.   
Monócitos totais foram identificados pelos padrões característicos de forward e side scatter (A), 
seguido da seleção de células CD3- (B). MPAs foram caracterizados como células CD14+CD41+dentro 
da população de monócitos CD14+ (C e D). Um gate de exclusão para células CD14-CD16- foi 
realizado para delimitar apenas monócitos e as frequências de monócitos clássicos, intermediários e 
não clássicos foi definido com base na expressão de CD14 e CD16 (E e F). As setas representam o 
fluxo seguido para as análises. 
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Luminex usando um imunoensaio customizado ProcartaPlex multiplex (Invitrogen, 

EUA) de acordo com as instruções dos fabricantes. Amostras marcadas foram 

analisadas em um instrumento MAGPIX (Luminex Corp, EUA). 

4.7. Estatística 

O Risco Framingham de 10 anos para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares foi avaliado através das calculadoras baseadas no estudo de 

D’Agostino e colaboradores, em 2008, e disponibilizadas pelo website do 

“Framingham Heart Study” (Framingham Heart Study, 2020). Os modelos utilizados 

levaram em conta informações de idade, sexo, pressão sistólica, tratamento para 

hipertensão, diabetes e fumo. Alternativamente, um modelo de cálculo foi 

complementado com os valores de IMC, enquanto o outro com valores de colesterol 

total e LDL.  

Na avaliação das características sociodemográficas, clínicas e laboratoriais entre 

os diferentes grupos de HICs, cART e indivíduos não infectados pelo HIV-1, para 

variáveis numéricas contínuas, foram utilizados os testes Kruskal-Wallis ANOVA por 

Ordenação para avaliar a hipótese de que as diferentes amostras na comparação 

foram retiradas da mesma distribuição ou distribuições com a mesma mediana. Da 

mesma forma, para as variáveis nominais categóricas, foram utilizados os testes 

exatos de Fisher para avaliar as frequências entre os diferentes grupos para avaliar a 

hipótese de independência entre os grupos de indivíduos e estas variáveis. Além 

disso, as análises do coeficiente de correlação de classificação de Spearman foram 

estimadas para variáveis numéricas contínuas. Comparações em pares de médias 

dos parâmetros analisados entre grupos de interesse foram realizadas usando testes 

de Mann Whitney ou contrastes obtidos de modelos bi- e multivariados lineares 

ajustados por regressões ordinárias de mínimos quadrados. Para as análises 

ajustadas, os valores P foram corrigidos pelo método de Tukey Honest Significant 

Difference (HSD). As variáveis de confusão foram selecionadas por modelos lineares 

bivariados ajustados por regressões ordinárias de mínimos quadrados e incluídas em 

modelos multivariados se algum P-valor ajustado <0,2 para eliminar o viés amostral. 

Construção de gráficos e análises de Mann Whitney foram realizadas no software 

Graphpad Prism v7, enquanto o restante das análises estatísticas foi realizado no 

software R v. 3.6.1.   
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5. RESULTADOS 

5.1. Características clínicas e demográficas dos grupos estudados 

As características clínicas e demográficas dos indivíduos do subgrupo A 

encontram-se descritas na Tabela 1. Nenhuma diferença significativa de idade foi 

encontrada entre os grupos, no entanto a frequência de homens foi significativamente 

maior entre ECs, em comparação com VCs e cART (21% vs 69% vs 61%). A mediana 

de carga viral plasmática em VCs foi de 450 cópias/mL, enquanto níveis indetectáveis 

foram observados para todos os indivíduos dos grupos EC e cART. Contagens mais 

altas de linfócitos T CD4+ foram observadas em ECs em comparação com cART (p = 

0.0079). Perfis detalhados de linfócitos T CD4+ e carga viral plasmática para os ECs 

e VCs durante o acompanhamento de longo termo foram previamente descritos (de 

Azevedo et al. 2017; Caetano et al. 2018). As medianas de tempo de diagnóstico de 

HIV-1 para ECs e VCs foi de 8,5 e 10,4 anos, respectivamente. 

Tabela 1. Características clínicas e demográficas dos HICs incluídos no subgrupo 
A e seus respectivos grupos controle. 

 
HIVneg  

(n = 18) 

cART  

(n = 18) 

EC  

(n = 14) 

VC  

(n = 13) 

Idade (mediana  

[Q1-Q3]) 

37.1  

[29.80-49.55] 

44.5  

[38.28-50.05] 

42.8  

[37.60-58.8] 

42.7  

[37.60-47.05] 

Sexo (%Masculino) 50 61 21 69 

Carga viral plasmática 

(copias/ml, mediana [Q1-

Q3]) 

N/A 
<40  

[<40] 

<40  

[<40-87] 

450  

[224.0-881.5] 

Contagem de linfócitos T 

CD4+ (células/mm3), 

mediana [Q1-Q3] 

831  

[741.80-1227] 

853a  

[745-1006] 

1165 a  

[888-1486] 

830  

[605-1365] 

Anos de diagnóstico de 

HIV-1 (mediana  

[Q1-Q3]) 

N/A 
10.9  

[8.7-15.1] 

8.5  

[4.0-15.4] 

10.4  

[5.4-14.55] 

HIVneg: Indivíduos não infectados pelo HIV-1; EC: Controladores de Elite; VC: Controladores virêmicos; 

cART: Indivíduos infectados pelo HIV-1 em tratamento com cART. N/A: Não se aplica. Q1-Q3- Quartis 1 e 3 O P-

valor foi obtido usando o teste Mann-Whitney. a p = 0.0079, comparando os grupos EC e cART. 
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Para os indivíduos do subgrupo B, as características clínicas e demográficas 

encontram-se descritas na Tabela 2. Diferenças significativas de idade, sexo e raça 

não foram encontradas para este segundo subgrupo. As medianas de tempo de 

diagnóstico para os grupos EC e VC foram de nove e 14 anos, respectivamente. Entre 

os indivíduos do grupo controle cART, a mediana de tempo de diagnóstico foi de 17 

anos, com uma mediana de 11 anos de tratamento. 

As contagens de linfócitos T CD4+ foram similares entre os grupos, porém VCs e 

indivíduos tratados possuíam maiores contagens de linfócitos T CD8+. VCs possuíam 

mediana de razão CD4/CD8 abaixo de 1, enquanto os grupos EC, cART e HIVneg 

apresentavam razões acima de 1, com este último grupo apresentando as maiores 

razões (p<0,03). A mediana de carga viral plasmática para VCs foi de 700 cópias/mL. 

Todos os indivíduos do grupo EC e cART apresentaram cargas virais <40 cópias/mL. 

Para os indivíduos cART, os esquemas terapêuticos utilizados por cada indivíduo 

no momento de seu recrutamento estão disponíveis na Tabela suplementar 2, 

disponível no anexo 9.2. Os esquemas terapêuticos mais prevalentes foram 

combinações de dois Inibidores da transcriptase reversa nucleosídeos (ITRN) com 1 

inibidor da transcriptase reversa não nucleosídeo (ITRNN) (44%) e de 2 Inibidores de 

transcriptase reversa nucleosídeos com 2 inibidores de protease (IP) (22%). Em 

resumo, 89% dos indivíduos estavam em uso de combinações duplas de inibidores 

da transcriptase reversa nucleosídeos (ITRN), com 81% desses em uso de 

Tenofovir/Lamivudina (TDF/3TC), enquanto 33% utilizavam combinações de dois 

Inibidores da protease, com 66% desses em uso de Darunavir/Ritonavir (DRV/RTV). 

Nos grupos cART e EC, alguns indivíduos apresentavam histórico de doença 

cardíaca prévia. No grupo EC, uma mulher com idade avançada sofreu de 

insuficiência valvar aórtica, sendo submetida a cirurgia de troca da válvula há 9 anos. 

No grupo cART, pacientes com eventos cardiovasculares incluíam dois homens com 

histórico de infarto agudo do miocárdio, dois homens com histórico de cardiopatia 

isquêmica, uma mulher com histórico de insuficiência valvar aórtica e uma mulher com 

miocardiopatia dilatada. 

Em relação a fatores de risco para doenças cardiovasculares, não houve diferença 

estatística para a frequência de hipertensos, diabéticos ou fumantes entre os quatro 

grupos, embora a frequência de diabéticos e fumantes fosse maior entre indivíduos 

do grupo cART e VC.  
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Tabela 2. Características clínicas e demográficas dos HICs incluídos no subgrupo B e seus respectivos grupos controle. 

    HIVneg cART EC VC 
P-valor 

    (n=18) (n=18) (n=8) (n=5) 

Idade [mediana de anos (Q1-Q3)] 48 (40 - 53) 52 (47 - 57) 44 (40 - 48) 46 (42 - 54) 0,225 
 

Sexo [%Masculino] 44,4% 61,1% 37,5% 60,0% 0,617 
 

 
Raça                 

 
 

    - Branca [n (%)] 12 (66,7%) 9 (50%) 1 (12,5%) 1 (20%) 0,190  

    - Negra [n (%)] 2 (11,1%) 3 (16,7%) 3 (37,5%) 2 (40%)  

    - Parda [n (%)] 4 (22,2%) 6 (33,3%) 4 (50%) 2 (40%)  

                       

Parâmetros Clínicos da infecção pelo HIV-1                    

    - Tempo de diagnóstico [mediana de anos (Q1-Q3)] N/A 17 (11 - 22) 9 (7 - 10) 14 (13 - 21) 0,014  

    - Tempo de cART [mediana de anos (Q1-Q3)] N/A 11 (10 - 19) N/A N/A NA  

    - Carga Viral [cópias/ml, mediana (Q1-Q3)] N/A <40 <40 700 (357 - 1480) p<0,001  

    - CD4 [células/mm3, mediana (Q1-Q3)] 1069 (841 - 1234) 1033 (860 - 1317) 982 (972 - 1158) 1043 (670 - 1262) 0,918  

    - CD8 [células/mm3, mediana (Q1-Q3)] 571 (396 - 750) 967 (845 - 1074) 616 (550 - 734) 1087 (848 - 1104) 0,003  

    - Razão CD4/CD8 [mediana (Q1-Q3)] 1,88 (1,62 - 2,38) 1,11 (0,96 - 1,12) 1,46 (1,16 - 1,85) 0,84 (0,67 - 1,23) 0,027  

                       

Doença cardiovascular                    

    - Hipertensão [n (%)] 3  (16,7%)  10  (55,6%)  2 (25%) 2 (40%) 0,092  

    - Doença Cardiovascular prévia [n (%)] 0  (0%)  6  (33,3%)  1 (12,5%) 0 (0%) 0,027  

    - Histórico Familiar [n (%)] 13  (72,2%)  14  (77,8%)  6 (75%) 5 (100%) 0,621  

    - Risco Framingham (IMC) [% (Q1-Q3)] 4,55%  (3% - 10%)  33%  (15% - 42%)  7% (4% - 9%) 14,8% (6% - 16%) 0,037  

    - Risco Framingham (Colesterol) [% (Q1-Q3)] 3,8%  (2% - 7%)  16,7%  (11% - 21%)  4,4% (4% - 7%) 8,7% (5% - 12%) 0,076  

                       

Outros eventos clínicos                    

    - Diabetes Tipo II [n (%)] 1 (5,6%) 6 (33,3%) 2 (25%) 2 (40%) 0,165  

    - Dislipidemia [n (%)] 1 (5,6%) 10 (55,6%) 1 (12,5%) 2 (40%) 0,006  

    - Sífilis [VDRL positivo, n (%)] 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%) 0,329  

                       

 

 

Hábitos de Vida 

                

  
 

    - Fumante [n (%)] 0 (0%) 2  (11,1%)  2 (25%) 1 (20%) 0,213  
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    - Prática de Exercício [n (%)] 10  (55,6%)  7  (38,9%)  1 (12,5%) 1 (20%) 0,157  

    - Uso prévio de Cocaína [n (%)] 1 (5,6%) 3  (16,7%)  0 (0%) 1 (20%) 0,678  

    - Risco associado ao consumo 

    de álcool 
Baixo 17  (94,4%)  17  (94,4%)  6 (75%) 3 (60%) 

0,051 

 

Moderado 1  (5,6%)  1  (5,6%)  2 (25%) 1 (20%)  

Muito Alto 0  (0%)  0  (0%)  0 (0%) 1 (20%)  

                       

Antropometria                      

    - IMC [kg/m2, (mediana (Q1-Q3)] 29 (27 - 32) 29 (25 - 31) 30 (28 - 33) 26 (25 - 28) 0,679  

    - Pressão sistólica [mmHg, (mediana (Q1-Q3)] 121 (113 - 125) 129 (113 - 140) 119 (113 - 131) 132 (114 - 145) 0,651  

    - Pressão diastólica [mmHg, (mediana (Q1-Q3)] 75 (68 - 80) 77 (67 - 81) 72 (65 - 75) 94 (80 - 95) 0,183  

    - Circunferência Abdominal [cm, (mediana (Q1-Q3)] 99 (90 - 107) 98 (89 - 110) 100 (96 - 101) 89 (89 - 104) 0,998  

                    
   

Bioquímica                      

    - Glicose [mg/dl, mediana (Q1-Q3)] 91 (87 - 96) 95 (90 - 102) 96 (93 - 105) 105 (101 - 125) 0,077  

    - Creatinina [mg/dl, mediana (Q1-Q3)] 0,83 (0,77 - 0,98) 0,90 (0,79 - 1,18) 0,77 (0,68 - 0,9) 1,07 (0,89 - 1,1) 0,267  

                       

Hemograma                      

    - Hemácias [x106 células/mm3, mediana (Q1-Q3)] 4,6 (4,4 - 4,9) 4,6 (4,3 - 4,9) 4,6 (3,9 - 4,9) 4,8 (4,8 - 5,1) 0,370  

    - Monócitos [células/mm3, mediana (Q1-Q3)] 476 (347 - 580) 482 (439 - 551) 383 (322 - 438) 343 (314 - 428) 0,059  

    - Plaquetas [x103 células/mm3, mediana (Q1-Q3)] 276 (240 - 324) 231 (202 - 264) 304 (261 - 326) 221 (196 - 243) 0,025  

                     

Lipidograma                      

    - Colesterol Total [mg/dl, mediana (Q1-Q3)] 194 (175 - 212) 151 (137 - 203) 179 (170 - 200) 199 (166 - 242) 0,200  

    - HDL [mg/dL, mediana (Q1-Q3)] 52 (40 - 61) 53 (39 - 64) 52 (45 - 60) 44 (41 - 55) 0,988  

    - LDL [mg/dL, mediana (Q1-Q3)] 122 (109 - 134) 93 (60 - 118) 117 (99 - 129) 123 (104 - 141) 0,044  

    - Triglicerídeos [mg/dl, mediana (Q1-Q3)] 76 (61 - 92) 95 (81 - 160) 83 (74 - 104) 165 (95 - 176) 0,061  

    - VLDL [mg/dL, mediana (Q1-Q3)]   15 (12 - 18) 21 (17 - 34) 17 (15 - 21) 33 (19 - 35) 0,022  

HIVneg - Indivíduos não infectados pelo HIV-1; EC - Controladores de Elite; VC - Controladores virêmicos; cART - Indivíduos infectados pelo HIV em tratamento 

com cART; N/A - Não se aplica; Q1-Q3 - Quartis 1 e 3; NI - Não informado; os p-valores foram obtidos utilizando o teste de Kruskal Wallis e p-valores <0,05 foram 

considerados significantes e destacados em negrito. 
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As contagens de linfócitos T CD4+ foram similares entre os grupos, porém VCs e 

indivíduos tratados possuíam maiores contagens de linfócitos T CD8+. VCs possuíam 

mediana de razão CD4/CD8 abaixo de 1, enquanto os grupos EC, cART e HIVneg 

apresentavam razões acima de 1, com este último grupo apresentando as maiores 

razões (p<0,03). A mediana de carga viral plasmática para VCs foi de 700 cópias/mL. 

Todos os indivíduos do grupo EC e cART apresentaram cargas virais <40 cópias/mL. 

Para os indivíduos cART, os esquemas terapêuticos utilizados por cada indivíduo 

no momento de seu recrutamento estão disponíveis na Tabela suplementar 2, 

disponível no anexo 9.2. Os esquemas terapêuticos mais prevalentes foram 

combinações de dois Inibidores da transcriptase reversa nucleosídeos (ITRN) com 1 

inibidor da transcriptase reversa não nucleosídeo (ITRNN) (44%) e de 2 Inibidores de 

transcriptase reversa nucleosídeos com 2 inibidores de protease (IP) (22%). Em 

resumo, 89% dos indivíduos estavam em uso de combinações duplas de inibidores 

da transcriptase reversa nucleosídeos (ITRN), com 81% desses em uso de 

Tenofovir/Lamivudina (TDF/3TC), enquanto 33% utilizavam combinações de dois 

Inibidores da protease, com 66% desses em uso de Darunavir/Ritonavir (DRV/RTV). 

Nos grupos cART e EC, alguns indivíduos apresentavam histórico de doença 

cardíaca prévia. No grupo EC, uma mulher com idade avançada sofreu de 

insuficiência valvar aórtica, sendo submetida a cirurgia de troca da válvula há 9 anos. 

No grupo cART, pacientes com eventos cardiovasculares incluíam dois homens com 

histórico de infarto agudo do miocárdio, dois homens com histórico de cardiopatia 

isquêmica, uma mulher com histórico de insuficiência valvar aórtica e uma mulher com 

miocardiopatia dilatada. 

Em relação a fatores de risco para doenças cardiovasculares, não houve diferença 

estatística para a frequência de hipertensos, diabéticos ou fumantes entre os quatro 

grupos. A ocorrência de dislipidemia, por sua vez, foi significativamente maior para os 

grupos cART e VC em comparação com os demais (p<0,006), com mais da metade 

do grupo cART apresentando dislipidemia. 

Diferenças significativas também não foram observadas na comparação entre os 

grupos para os parâmetros antropométricos e para os valores de glicose e creatinina 

sanguíneos.  No entanto, indivíduos VCs apresentaram níveis de glicose acima ou 

próximo do limite desejável (>100mg/dl).  
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Resultados de Lipidograma mostraram diferenças entre os grupos apenas para os 

níveis de colesterol LDL e VLDL. Para os grupos cART, HIVneg e EC, as medianas 

para todos os tipos de lipídios estavam dentro dos valores de referência. Para VCs, 

os valores de mediana de colesterol total estavam no limite e os de Triglicerídeos e 

VLDL estavam acima do limite de referência (Tabela 2). 

5.2. Ativação de células T 

Utilizando amostras de indivíduos do subgrupo A para avaliar o nível de ativação 

de linfócitos T CD4+ (CD4+CD38+HLA-DR+), foi observado que ECs apresentaram 

frequências de células ativadas similares aos observados para o grupo HIVneg. Por 

outro lado, VCs e cART apresentaram maiores frequências de células T CD4+ ativadas 

em comparação EC (p < 0.0001 para ambos os grupos) e HIVneg (p < 0.0001 e p = 

0.0003, respectivamente) (Figura 11-A). No compartimento T CD8+ (CD8+CD38+HLA-

DR+), VCs apresentaram maiores níveis de ativação em comparação com todos os 

outros grupos (p < 0.0001 para ECs e HIVneg; p = 0.0002 para cART) (Figura 11-B). 

Indivíduos em tratamento apresentaram maiores frequências de linfócitos T CD8+ 

ativadas apenas quando comparados com indivíduos HIVneg (p = 0.0003). Como 

observado para o compartimento T CD4+, frequências similares de linfócitos T CD8+ 

ativadas foram encontradas para os grupos EC e HIVneg.  

Figura 11. Níveis de ativação de células T em HICS e grupos controle.  
(A) Frequência de linfócitos T CD4+ ativados (CD38+HLA-DR+). (B) Frequência de linfócitos T CD8+ 
ativados (CD38+HLA-DR+). As linhas horizontais representam a mediana de cada grupo; P-valores 
foram calculados usando o teste de Mann-Whitney e estão representados como: * p < 0.05; **p < 0.01; 
***p < 0.001; ****p < 0.0001. 
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Estes dados apontam para um controle da ativação de linfócitos T em ECs, 

contrastando com níveis mais elevados de ativação em VCs e em indivíduos em longo 

tempo de tratamento antirretroviral. 

5.3. Subpopulações de células T 

Análises fenotípicas também foram realizadas para comparar as frequências das 

distintas subpopulações de linfócitos T (TN, TSCM, TCM, TTM, TEM e TEFF) nas 

células T CD4+ e T CD8+ entre os grupos estudados. Para o compartimento TCD4+ 

(Figura 12-A), ECs apresentaram frequências similares às observadas em HIVneg 

para todas as subpopulações, com a exceção de linfócitos TTM, para os quais níveis 

significativamente menores foram observados (p = 0.0304). Por outro lado, VCs 

apresentaram maiores frequências de linfócitos TEFF (p = 0.0062), TN (p = 0.0111) e 

TSCM (p = 0.0315), porém menores frequências de TTM (p = 0.0032) e TCM (p = 

0.0020) quando comparados com o grupo HIVneg. No compartimento de linfócitos T 

CD8+ (Figura 12-B), ECs apresentaram maiores frequências de linfócitos TSCM (p = 

0.0139) enquanto VCs apresentam uma maior frequência de TEFF (p = 0.0007), 

ambos quando comparados com HIVneg, indicando que VCs apresentam frequência 

maior de linfócitos mais diferenciados  enquanto ECs apresentam níveis mais 

elevados de algumas populações de memória, apontando para uma preservação 

maior dessas populações. 
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Figura 12. Perfis de subpopulações de linfócitos T em HICS e grupos controle.  
(A) Frequências de linfócitos T CD4+ naïve (TN; CD45RA+CCR7+CD27+CD95-), tronco de memória 
(TSCM; CD45RA+CCR7+CD27+CD95+), memória central (TCM; CD45RA-CCR7+CD27+), memória 
transicional (TTM; CD45RA-CCR7-CD27+), memória efetora (TEM; CD45RA-CCR7-CD27-) e 
terminalmente efetora (TEFF; CD45RA+CCR7-CD27-). (B) Frequências de linfócitos T CD8+ TN, 
TSCM, TCM, TTM, TEM e TEFF. Quadrados cinzas representam HIVneg, círculos vermelhos 
representam cART, triângulos verdes representam ECs e diamantes azuis representam VCs; as linhas 
horizontais representam a mediana de cada grupo;  P-valores foram calculados usando o teste de 
Mann-Whitney e estão representados como: * p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001; ****p < 0.0001. 
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5.4. Células Treg e Th17 

  Foram avaliadas a frequência de células Treg totais, bem como de suas 

subpopulações ativadas, em repouso e não supressoras (Figura 13). Tanto ECs como 

VCs apresentaram menores níveis de Treg totais em comparação com indivíduos 

HIVneg (p = 0.0018 e p = 0.0001, respectivamente) e cART (p = 0.032 e p = 0.006, 

respectivamente) (Figura 13-A). Analisando as subpopulações, ECs apresentaram 

maiores frequências de Treg ativadas em comparação com os grupos cART (p = 

0.037) e HIVneg (p = 0.003) (Figura 13-B). Inversamente, menores frequências de 

Treg em repouso também foram observadas para ECs em comparação com os grupos 

cART (p = 0.008) e HIVneg (p = 0.036) (Figura 13-C). Frequências similares de 

linfócitos Treg não supressores foram observadas para todos os grupos (Figura 13-

D). 

 Foi observada correlação inversa entre a frequência de Tregs totais e a ativação 

de linfócitos T CD8+ (r = -0.3607; p < 0.004), no entanto nenhuma correlação entre as 

subpopulações de Treg e a ativação de linfócitos T foi encontrada.  

Figura 13. Perfis de subpopulação de Tregs em HICs e grupos controle.  
(A) Frequências de Treg totais (CD4+CD25highFoxp3+). (B) Frequências de Tregs ativadas (CD45RA-
Foxp3high). (C) Frequências de Treg latentes (CD45RA+Foxp3low); (D) Frequências de Treg Não 
supressoras (CD45RA-Foxp3low). (E) Correlação entre as frequências de Tregs totais e de linfócitos T 
CD8+ ativados. Valores r e p estão demonstrados em cada correlação. P-valores foram calculados 
usando o teste de Mann-Whitney e estão representados como: * p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001; ****p 
< 0.0001 
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Também foram avaliadas as frequências de linfócitos Th17 e a razão Th17/Treg 

entre os grupos estudados (Figura 14). ECs apresentaram maiores frequências de 

células Th17 e maiores razões Th17/Treg quando comparados com HIVneg (p = 0.048 

e p = 0.002) e cART (p = 0.009 e p = 0.007) (Figura 14-A e B). Embora diferenças 

significativas em Th17 não tenham sido observadas para VCs quando comparados 

com os outros grupos, VCs apresentaram maiores razões Th17/Treg em comparação 

com os grupos cART (p = 0.004) e HIVneg (p = 0.001). Uma correlação inversa ainda 

foi observada entre a frequências de células Th17 e a frequência de Tregs totais (r = 

-0.2515; p = 0.04, Figura 14-C). Estes resultados se somam aos anteriores que 

indicam uma maior estabilidade e integridade do sistema imune de ECs, com controle 

da expansão das células Treg e preservação da população Th17. 

 

5.1. Frequência de Plaquetas ativadas e formação de agregados 

monócitos plaquetas 

De modo a avaliar o nível de ativação plaquetária e a frequência de agregados 

monócitos-plaquetas em indivíduos controladores, amostras de sangue dos indivíduos 

do subgrupo B foram coletadas em ACD e avaliadas para a expressão de CD62P em 

plaquetas CD41+ e de CD41 em monócitos CD14+, respectivamente (Figura 15). 

Todas as análises entre os grupos foram ajustadas por idade, gênero, e fatores 

Figura 14. Frequências de linfócitos Th17 e razão Th17/Treg em HICs e grupos controle.  
(A) Frequência de linfócitos Th17 (CD4+IL17+); (B) Razão Th17/Treg; Th17/Treg e (C) a 
correlação entre as frequências de Tregs totais e de linfócitos Th17 estão apresentadas nos gráficos. 
A razão Th17/Treg foi calculada através das frequências de ambas as populações em relação ao 
compartimento CD4+. Valores r e p estão demonstrados em cada correlação. P-valores foram 
calculados usando o teste de Mann-Whitney e estão representados como descrito: * p < 0.05; **p < 
0.01; ***p < 0.001; ****p < 0.0001. 
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tradicionais de risco para doenças cardíacas: hipertensão, dislipidemia, diabetes, 

fumo, IMC, colesterol total e colesterol LDL. 

 

Analisando a frequência de plaquetas ativadas CD41+CD62P+ (Figura 15-A), 

diferenças significativas foram observadas apenas entre os grupos HIVneg e CV, com 

esse último apresentando maiores níveis de ativação mesmo após ajuste dos dados 

(p<0,01). Avaliando a ativação em função da média de intensidade de fluorescência 

(MFI) de CD62P dentro da população de plaquetas CD41+ (Figura 15-B), valores 

maiores foram observados para VCs (p<0,007) e também para ECs (p<0,03) em 

comparação com o grupo HIVneg, indicando que HICs apresentam níveis elevados 

de ativação plaquetária apesar das observações prévias indicando equilíbrio 

imunológico a partir de parâmetros relacionados a ativação imune 

Figura 15. Frequência de plaquetas ativadas e agregados monócitos-plaquetas em HICs e 
grupos controle.  
(A) Frequências de plaquetas CD41+CD62P+; (B) MFI de CD62P na população de plaquetas; (C) 
Frequência de agregados Monócitos plaquetas (CD41+CD14+); Barras horizontais coloridas 
representam o IQR e medianas amostrais, enquanto boxplots cinza representam as  mediana 
marginais estimadas ajustadas para viés amostral e seus intervalos de 95% de confiança. 
Comparações das medianas marginais entre os grupos foram realizadas através de testes T de 
contrastes obtidas a partir de modelos lineares multivariados ajustados por regressões de mínimos 
quadrados. P-valores foram corrigidos pelo método de Tukey Honest Significant Difference (HSD), 
sendo representados como: * p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001; ****p < 0.0001. 
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  Para a análise de formação de agregados monócitos-plaquetas, foi calculada a 

frequência de células CD41+CD14++ dentro da população de monócitos de amostras 

dos indivíduos do subgrupo B (Figura 15-C). Diferenças significativas não foram 

encontradas entre os grupos, apesar dos indícios de aumento na ativação plaquetária 

para os HICs analisados. 

5.2. Frequência de subpopulações de monócitos e sua ativação 

 De modo a avaliar a frequência de monócitos clássicos, intermediários e não 

clássicos em indivíduos controladores, o sangue total coletado em ACD para 

indivíduos do subgrupo B foi utilizado para marcação e identificação dessas células 

através de citometria de fluxo (Figura 16). Nas análises não ajustadas, os três grupos 

de indivíduos infectados pelo HIV-1 apresentaram frequências significativamente 

menores de monócitos clássicos em comparação com indivíduos não infectados pelo 

HIV-1 (p<0,03 para cART; p<0,002 para EC; p<0,002 para VC). Para o grupo VC, as 

frequências foram ainda significativamente menores também em comparação com o 

grupo cART (p<0,009), dados não apresentados. Ao ajustar as análises pelas 

variáveis citadas anteriormente, diferenças estatísticas só foram encontradas para o 

grupo VC em comparação com os outros três grupos (p<0,00001 vs HIVneg; 

p<0,00002 vs cART; p<0,004 vs EC) (Figura 16-A). As frequências de monócitos 

clássicos ainda correlacionaram negativamente com os dois valores de risco 

Framingham calculados, quantificação de glicose e a frequência de plaquetas ativadas 

(Figura 17).  
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Figura 17- Correlações entre Monócitos clássicos e os diferentes parâmetros avaliados para o 
subgrupo B.  
As frequências de monócitos clássicos obtidos por citometria de fluxo correlacionaram com os valores 
de: (A) Risco Framingham (IMC); (B) Risco Framingham (Lipídios); (C) Glicose; (D) Frequência de 
plaquetas ativadas. Correlações foram obtidas por meio de regressão de Spearman e os valores rho 
e  p estão demonstrados em cada correlação.  

Figura 16. Frequência de subpopulações de monócitos em HICs e grupos controle.  
(A) Frequência de monócitos clássicos (CD14++CD16-); (B) frequência de monócitos Intermediários 
(CD14++CD16+); (C) Frequência de monócitos não clássicos (CD14+CD16). Barras horizontais coloridas 
representam o IQR e medianas amostrais, enquanto boxplots cinza representam as  mediana marginais 
estimadas ajustadas para viés amostral e seus intervalos de 95% de confiança. Comparações das mediaans 
marginais entre os grupos foram realizadas através de testes T de contrastes obtidas a partir de modelos 
lineares multivariados ajustados por regressões de mínimos quadrados. P-valores foram corrigidos pelo 
método de Tukey Honest Significant Difference (HSD), sendo representados como: * p < 0.05; **p < 0.01; 
***p < 0.001; ****p < 0.0001. 
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Paralelamente, maiores frequências de monócitos não clássicos foram 

observadas para VCs em comparação com HIVneg e cART (p<0,002 e p<0,03, 

respectivamente) e ECs comparados com HIVneg (p<0,003). As análises corrigidas  

por fatores de risco mantiveram as mesmas diferenças, com valores de p maiores 

para VCs (p<0,00001 vs HIVneg; p<0,0002 vs cART; p<0,02 vs EC) e para ECs (p< 

0,04 vs HIVneg) (Figura 16-C). As frequências de monócitos não clássicos 

correlacionaram positivamente com os dois valores de risco Framingham calculados, 

de pressão sistólica e concentração de AST (Figura 18).  Diferenças significativas não 

foram observadas para a população de monócitos intermediários (Figura 16-B).  

 Além da frequência de cada subpopulação de monócitos, as amostras do 

subgrupo B também foram marcadas para avaliar a frequência de monócitos 

expressando CD142, também conhecido como TF. As análises, no entanto, 

mostraram níveis extremamente baixos de expressão do TF nas células marcadas a 

fresco, independente do grupo analisado (Figura 19). Experimentos posteriores serão 

realizados para confirmar os padrões de expressão em células criopreservadas e 

estimuladas com LPS. 

Figura 18- Correlações entre Monócitos não clássicos e os diferentes parâmetros avaliados para 
o subgrupo B.  
As frequências de monócitos clássicos obtidos por citometria de fluxo correlacionaram com os valores 
de: (A) Risco Framingham (Lipídios); (B) Risco Framingham (IMC); (C) Pressão sistólica; (D) AST; 
Correlações foram obtidas por meio de regressão de Spearman realizada através do pacote R e os 
valores rho e  p estão demonstrados em cada correlação. 
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5.3. Marcadores séricos de inflamação 

De modo a avaliar os níveis séricos de alguns marcadores comumente 

associados com a resposta inflamatória ou anti-inflamatória e/ou com processos 

patogênicos que estão envolvidos no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

foi feita a quantificação de VCAM-1, ICAM-1, CD40L, D-dímero, IL-6, IL-10, ST2/IL33-

R, MCP-1 e TNF-α usando um ensaio multiplex (Figura 20). Para o marcador VCAM-

1, foram observados níveis maiores, mesmo após correção para fatores de risco, nos 

grupos cART (p<0,00001), EC (p<0,0001) e VC (p<0,005) quando comparados com 

o grupo HIVneg. Para ICAM-1, as análises iniciais mostraram diferenças para os três  

grupos de indivíduos infectados pelo HIV-1 em comparação com HIVneg (p<0,001 

para cART; p<0,007 para EC; p=0,0005 para VC). No entanto, após correção para 

fatores de risco, diferenças significativas só se mantiveram para os grupos cART e VC 

(p<0,05 e p<0,02, respectivamente). 

  

Figura 19 Gráficos representativos da expressão de TF em diferentes condições de marcação. 
(A-D) Gráficos representativos da expressão de TF em amostras de sangue recém coletadas em 
indivíduos dos grupos EC (A), VC (B), cART (C) e HIVneg (D); Todos os gráficos representam a 
porcentagem de células positivas para TF dentro da população de monócitos CD3-. 
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Para o marcador D-dímero (Figura 20-C), VCs apresentaram maiores valores em 

comparação com todos os outros grupos após correção estatística (p<0,01 vs HIVneg; 

p<0,002 vs cART; p<0,03 vs EC). Níveis aumentados de ST2 também foram 

observados em VCs comparados com o grupo cART após a correção (p<0,03 - Figura 

20-E).  

Para MCP-1, níveis aumentados para VCs em comparação com HIVneg 

(p<0,03) e diminuídos em ECs em comparação com todos os outros grupos (p<0,03 

vs HIVneg e cART; p<0,002 vs VC; Figura 20-D) foram observados nas análises 

preliminares. Após correção estatística para os fatores de risco citados anteriomente, 

Figura 20- Níveis séricos de marcadores inflamatórios em HICs e grupos controle.  
Os gráficos representam os valores obtidos através de ensaio de imunofluorescência para: (A) 
sVCAM-1; (B) sICAM-1; (C)D-dímero; (D)MCP-1; (E) ST2/IL-33R; (F) TNF-α; (G) IL-10; (H) IL-6; (I) 
CD40L; Para os marcadores representados nos gráficos F a I, valores de MFI estão representados e 
a linha tracejada representa o valor de fluorescência de background. Barras horizontais coloridas 
representam o IQR e medianas amostrais, enquanto boxplots cinza representam as  mediana 
marginais estimadas ajustadas para viés amostral e seus intervalos de 95% de confiança. 
Comparações das mediaans marginais entre os grupos foram realizadas através de testes T de 
contrastes obtidas a partir de modelos lineares multivariados ajustados por regressões de mínimos 
quadrados. P-valores foram corrigidos pelo método de Tukey Honest Significant Difference (HSD), 
sendo representados como: * p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001; ****p < 0.0001. 
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nenhuma diferença estatística entre os grupos se manteve. Para os marcadores 

CD40L, IL-6, IL-10 e TNF-α, os valores quantificados para a maioria dos pacientes 

foram próximos ou abaixo do limite de detecção e, por isso, não foram observadas 

diferenças relevantes .  

Os marcadores ICAM-1 (Figura 22) e VCAM-1 (Figura 21) e se correlacionaram 

um com o outro e simultaneamente com os dois modelos de contagem de linfócitos T 

CD8+, risco Framingham, VLDL, Colesterol LDL, Triglicerideos, razão CD4/CD8, 

frequência de monócitos clássicos e não clássicos e AST. VCAM-1 ainda 

correlacionou independentemente com colesterol total, enquanto ICAM-1 

correlacionou independentemente com a contagem de plaquetas, colesterol HDL e 

concentração de glicose no sangue.  

Figura 21- Correlações entre VCAM-1 e os diferentes parâmetros avaliados para o 
subgrupo B.  
Correlações foram obtidas por meio de regressão de Spearman realizada através do pacote R e 
os valores rho e  p estão demonstrados em cada correlação. 
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Figura 22- Correlações entre ICAM-1 e os diferentes parâmetros avaliados para o subgrupo B.  
Correlações foram obtidas por meio de regressão de Spearman e os valores rho e  p estão 
demonstrados em cada correlação. 
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Para os outros marcadores, correlações foram observadas para ST2 (vs MFI 

de CD62P, AST e Colesterol HDL), MCP-1 (vs MFI de CD62P) e D-dímero (vs AST e 

monócitos não clássicos) (Figura 23).  

 

No conjunto, estes dados apontam para a correlação entre a inflamação e os diversos 

marcadores avaliados. Para ECs, níveis elevados de VCAM-1 e ICAM-1 se somam a 

elevação da frequência de plaquetas ativadas como sinais de inflamação persistente, 

apesar dos níveis de ativação imune e frequência de subpopulações de células T e 

monócitos similares ao dos indivíduos não infectados pelo HIV. Para VCs, a elevação 

de marcadores como D-dímero e ST2, assim como as frequências alteradas de 

monócitos e plaquetas ativadas, sinalizam para um perfil inflamatório ainda mais 

intenso.  

Figura 23- Correlações entre ST2, MCP-1 e D-dímero e os diferentes parâmetros avaliados para 
o subgrupo B.  
Correlações foram obtidas por meio de regressão de Spearman realizada através do pacote R e os 
valores rho e p estão demonstrados em cada correlação. 
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6. DISCUSSÃO 

A infecção pelo HIV-1 é caracterizada por uma série de fenômenos complexos que 

culminam em uma desregulação do sistema imune. Embora a relação de causa e 

consequência entre o tropismo viral para linfócitos T CD4+, a depleção gradual dessas 

células ao longo da fase crônica e a imunodeficiência característica da fase de aids 

indique uma aparente simplicidade na imunopatogênese da infecção, essas 

manifestações são causadas e alimentadas pela desregulação de diversos processos 

imunológicos que são essenciais para a manutenção da homeostase. A ativação 

imune e a inflamação, por exemplo, são processos chaves para a mobilização das 

células imunes para o combate de infecções. Por sua vez, mecanismos de regulação 

negativa, como a exaustão e senescência, possuem funções positivas, atuando, 

respectivamente, na modulação da autoimunidade e na renovação de tecidos.  

Na infecção pelo HIV-1, no entanto, tais mecanismos são subvertidos e a 

hiperestimulação deles acaba por desregular o sistema imune como um todo, 

afetando não só os processos de combate ao HIV-1, mas também os de combate a 

outras infecções e os de manutenção da homeostase. Paradoxalmente, o sistema 

imune se torna responsável pela sua própria degradação devido a atividade intensa e 

desregulada.  

Este desequilíbrio é influenciado pela replicação viral, porém permanece mesmo 

em condições de supressão viral mediada pelo tratamento antirretroviral. Ainda que o 

controle da viremia seja essencial para impedir a progressão para a aids, a cART não 

é completamente capaz de reconduzir o sistema imune ao estado de normalidade, 

influenciando assim, na susceptibilidade a uma série de comorbidades. 

O aumento da expectativa de vida decorrente do aprimoramento dos regimes 

antirretrovirais revelaram que PVHIV, mesmo quando tratadas, possuem risco 

aumentado para o desenvolvimento de doenças não relacionadas a aids, como 

síndromes metabólicas e cardiopatias (Naidu et al. 2017; Nansseu et al. 2018; 

Dominick et al. 2020). Inicialmente, a influência de alguns medicamentos 

antirretrovirais na indução de dislipidemia, principalmente inibidores de protease, 

sugeriu que o tratamento contra o HIV-1 pudesse ser responsável pelo risco 

aumentado (Maggi et al. 2017a). Posteriormente, o desenvolvimento de 

medicamentos menos tóxicos e o melhor manejo dos efeitos colaterais associados ao 

tratamento revelaram que a gênese dessas comorbidades está principalmente 
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associada a processos decorrentes da ativação imune e inflamação persistentes 

durante a infecção (Duprez et al. 2012; Deeks et al. 2013; Maggi et al. 2017a, 2017b; 

Vachiat et al. 2017; Peterson and Baker 2018; Hsue 2019; Dominick et al. 2020). 

Apesar dessa associação ser amplamente aceita para PVHIV sob tratamento 

antirretroviral, o mesmo não se pode dizer sobre os casos em que o controle da 

infecção é alcançado espontaneamente. HICs e LTNPs são uma parcela rara da 

população e tanto os mecanismos responsáveis por esse fenótipo, como a extensão 

e eficiência do controle da infecção, ainda não foram completamente elucidados. 

Dessa forma, relatos inconsistentes ou contraditórios acerca da persistência da 

ativação imune e inflamação em HICs mantém a dúvida sobre o quão em risco de 

desenvolvimento de tais comorbidades estão esses indivíduos. 

Nesse sentido, o presente trabalho visou avaliar os níveis de inflamação e ativação 

celular em HICs e descobrir se existem indícios de que esses indivíduos estariam sob 

risco de desenvolverem comorbidades cardíacas e vasculares mesmo controlando a 

infecção. Para tal, diferentes marcadores de ativação imune e de inflamação, muitos 

dos quais também se encontram aumentados em processos patológicos de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, foram analisados em uma coorte de 

HICs e comparados com os níveis observados em indivíduos não infectados pelo HIV-

1 e indivíduos tratados com cART com longo tempo de supressão viral. 

6.1. Controladores como modelo de cura funcional 

Os indivíduos estudados aqui representam uma coorte de HICs que vem sendo 

acompanhada há cerca de 20 anos em uma colaboração entre o nosso grupo e o 

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. Embora o número amostral possa 

parecer baixo para os dois subgrupos analisados, cabe ressaltar que estes 

representam uma população extremamente rara. Controladores de elite, por exemplo, 

são estimados em menos de 1% da população total de indivíduos infectados pelo HIV-

1. Dessa forma, um número pequeno de indivíduos é esperado em estudos com HICs 

e tais estudos ainda seguem sendo relevantes, visto que estes são modelos de cura 

funcional e que a adoção de políticas de tratamento imediato após o diagnóstico da 

infecção tendem a impossibilitar a identificação de novos HIC.  

O longo tempo de acompanhamento dos indivíduos estudados aqui também é 

um fator positivo para o presente estudo. Devido à dificuldade de identificação desse 

perfil de controle, uma ampla gama de critérios de classificação de HICs são 
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observados na literatura, o que pode gerar problemas na identificação desses 

indivíduos. A coorte francesa ANRS CO21, por exemplo, utiliza um corte de carga viral 

de até 400 cópias/mL para identificar HICs (Sáez-Cirión and Pancino 2013), 

agrupando, de acordo com os parâmetros do presente estudo, pacientes EC e VC. A 

coorte do Estudo de História Natural do HIV-1 do Departamento de Defesa dos EUA, 

por sua vez, classifica VCs e ECs com apenas um ano de acompanhamento (Okulicz 

et al. 2009), possibilitando a inclusão de pacientes que possam estar experimentando 

apenas um período transitório de controle virêmico. No presente estudo foram 

utilizadas amostras apenas de indivíduos com pelo menos cinco anos de 

acompanhamento e manutenção de cargas virais consistentemente abaixo do limite 

de detecção no caso dos ECs. As altas medianas de tempo de diagnóstico de infecção 

e a estabilidade nas contagens de células T CD4+ também indicam que a maioria dos 

pacientes já alcançou critérios suficientes para serem classificados também como 

LTNPs, o que garante maior confiabilidade acerca da eficiência de controle da 

infecção nesses indivíduos. 

O longo tempo de acompanhamento também permitiu uma extensa 

caracterização desses indivíduos. Ao longo dos anos, diferentes subgrupos dessa 

coorte possibilitaram verificar padrões de evolução viral intra hospedeiro (Bello et al. 

2007; de Azevedo et al. 2017; Caetano et al. 2018), a ocorrência de mutantes virais 

de escape da resposta imune (Caetano et al. 2018), dinâmicas relacionadas a 

superinfecção (de Azevedo et al. 2018; Caetano et al. 2019), presença de 

determinantes genéticos associados ao controle da progressão (Passaes et al. 2014; 

Teixeira et al. 2014) e a caracterização de diversos aspectos da resposta imune 

humoral e celular nesses indivíduos (Bello et al. 2009; Côrtes et al. 2015, 2018). Essa 

possibilidade de utilizar amostras de alguns mesmos indivíduos ao longo de tantos 

estudos com diferentes perspectivas, também é um ponto positivo e possibilita um 

maior e melhor conhecimento acerca dos diferentes aspectos relacionados ao perfil 

de controle espontâneo da infecção. 

O presente estudo também visa contribuir com informações que possam 

subsidiar um melhor manejo clínico desses indivíduos. A identificação de que o início 

precoce da terapia gera melhores respostas imunológicas (Ding et al. 2015; Okulicz 

et al. 2015) e a supressão da viremia impede a transmissão (Cohen et al. 2011; 

Rodger et al. 2019) gerou uma revolução nos protocolos de manejo clínico da 

infecção, favorecendo o surgimento de políticas de tratamento universal para 
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indivíduos infectados. No Brasil, a oferta do tratamento gratuito com antirretrovirais foi 

ampliada desde 2013 a todos os indivíduos infectados, independente dos níveis de 

linfócitos T CD4 (Ministério da Saúde 2014). Para HICs, no entanto, não está claro se 

a terapia apresentará efeitos benéficos o suficiente para ser indicada, visto que os 

relatos existentes até o momento são inconsistentes (Promer and Karris 2018) . 

Em anos anteriores a essas políticas, os desfechos de aumento da carga viral 

ou queda na contagem de linfócitos T CD4+ consistentes durante períodos de seis 

meses a um ano foram utilizados como um indicativo para o início da terapia 

antirretroviral nos indivíduos de nossa coorte, visto que elevações crescentes da 

viremia costumam ser precedentes de perda do controle (Lefrère et al. 1997; Toro et 

al. 2004; Madec et al. 2013; Noel et al. 2015; Leon et al. 2016; Yang et al. 2017). Com 

as novas políticas, no entanto, a terapia passou a ser oferecida a grande parte dos 

indivíduos da nossa coorte, independente do seus status atual de controle. Esta 

mudança de paradigma se reflete nas diferenças de número amostral entre os 

subgrupos A e B, principalmente para os pacientes com perfil VC, onde um número 

maior de indivíduos iniciou o tratamento antirretroviral. Para a segunda parte do 

estudo, a necessidade de coleta de material recente para as análises de plaquetas 

impossibilitou o recrutamento de muitos indivíduos que haviam aceitado iniciar a 

terapia.  

Apesar do oferecimento por médicos, o início da terapia precisa ter o 

consentimento dos pacientes e, por isso, muitos indivíduos com perfil CE não 

iniciaram a terapia. Na literatura, alguns estudos que realizaram a avaliação dos 

efeitos da cART em HICs observaram efeitos positivos relacionados a contagem de 

linfócitos T CD4+ (Okulicz et al. 2009; Boufassa et al. 2014), a carga viral plasmática 

e proviral (Chun et al. 2013; Hatano et al. 2013b; Li et al. 2019) e na ativação celular 

(Hatano et al. 2013b; Li et al. 2019). Para marcadores inflamatórios, no entanto, 

diferenças não foram observadas pós tratamento (Hatano et al. 2013b; Kim et al. 

2014). Além disso, muitos dos efeitos positivos observados foram sutis, com pouco 

declínio dos marcadores virais e ganho pequeno de células T CD4+, e assim, é preciso 

uma avaliação mais profunda sobre risco e benefício da cART nesses pacientes, 

considerando os efeitos colaterais da cART e as dificuldades de aderência ao 

tratamento. Dessa forma, os resultados obtidos aqui para diversos parâmetros 

relacionados à ativação imune e inflamação poderão vir a somar ao conhecimento, 

direcionando o manejo clínico de coortes de HICs. 
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6.2. Ativação imune em HICs 

Na primeira parte do presente estudo, o objetivo foi avaliar a ativação imune em 

HICs e grupos controle do subgrupo A, não só do ponto de vista da frequência de 

linfócitos T ativados, mas também do balanço de subpopulações de linfócitos que 

possuem participação e são impactadas por esses processos de ativação imune 

persistente. A ativação imune durante a fase crônica da infecção pelo HIV-1 é um dos 

principais problemas associados com a progressão da doença, levando a depleção 

de linfócitos T CD4+, aumento da replicação viral, exaustão e senescência de linfócitos 

(Moir et al. 2011). Apesar de significar um aumento da atividade imunológica, esta 

ativação persistente é prejudicial a longo prazo, como evidenciado pela associação 

de marcadores de ativação séricos e celulares com a progressão para a aids (Giorgi 

et al. 1993, 1999; Liu et al. 1997; Zangerle et al. 1998; Mildvan et al. 2005) e com a 

aterosclerose e o desenvolvimento de doença cardiovascular na população geral 

(Weiss et al. 1994; Fernandez et al. 2019) e na população HIV-1 positiva (Kaplan et 

al. 2011; Fitch et al. 2013; Longenecker et al. 2013; Siedner et al. 2016). Para HICs, 

estudos prévios demonstraram que alguns indivíduos ainda apresentam altos níveis 

de ativação imune apesar do controle da viremia (Hunt et al. 2008; Pereyra et al. 2012; 

Krishnan et al. 2014; Côrtes et al. 2015, 2018).  

Ao avaliar a frequência de coexpressão de CD38 e HLA-DR entre linfócitos T CD4+ 

e CD8+, nós identificamos altos níveis de células T ativadas em VCs quando 

comparados com os outros grupos estudados, indicando a contribuição da replicação 

viral para o aumento na ativação imune, mesmo em indivíduos com viremia baixa 

detectável. Somando-se a isso, um aumento na diferenciação de células T 

evidenciado pelas altas frequências de linfócitos terminalmente efetores (TEFF) em 

ambos os compartimentos CD4+ e CD8+ também foram observados para esses 

indivíduos. Estes dados ressaltam a necessidade de acompanhamento clínico e uma 

vigilância mais cautelosa para indivíduos com baixa viremia, visto que indicam que 

mesmo baixos níveis de estimulação antigênica persistente levam a desregulação do 

sistema imunológico. 

Menores níveis de ativação imune foram observados nos indivíduos tratados com 

cART, em comparação com VCs, ressaltando o efeito positivo da terapia antirretroviral 

no manejo da infecção pelo HIV-1 e indicando que a mesma poderia aprimorar a 

saúde imunológica de controladores virêmicos ao diminuir a ativação imune. No 
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entanto, os níveis de ativação em indivíduos tratados foram maiores do que os 

observados para indivíduos HIV-1 negativos, assim como observado em estudos 

prévios que indicam que a cART sozinha não é capaz de diminuir a ativação de células 

T a níveis similares aos observados em indivíduos não infectados pelo HIV-1 (Almeida 

et al. 2002; Hunt et al. 2003; French et al. 2009; Piconi et al. 2010; Lederman et al. 

2011). Estes resultados reforçam a ideia de que, embora seja deflagrada pela infecção 

viral, a ativação imune é potencializada por fatores que vão além dos efeitos diretos 

da replicação viral. A circulação aumentada de citocinas pro-inflamatórias, por 

exemplo, induz a ativação de linfócitos T CD8+ não específicos para o HIV-1 (Doisne 

et al. 2004; Biancotto et al. 2007; Jiang et al. 2014), enquanto a translocação 

microbiana decorrente da perda da integridade da mucosa intestinal, incluindo a 

massiva depleção de linfócitos T CD4+, é considerada um dos principais mecanismos 

que promovem a ativação imune (Brenchley et al. 2006b; Luo et al. 2019; Younas et 

al. 2019). Além disso, a baixa permeabilidade dos medicamentos que acarreta em 

dosagem subótima dos antirretrovirais em sítios anatômicos como o sistema nervoso 

central, o GALT e os centros germinativos dos linfonodos é associada com a 

persistência da replicação viral nesses tecidos apesar de cargas virais plasmáticas 

abaixo do limite de detecção (Popovic et al. 2005; Chun et al. 2008; Cohen 2011; 

Fletcher et al. 2014; Anderson et al. 2017; Asahchop et al. 2017; Thompson et al. 

2019). 

Diferente do observado para VCs e indivíduos tratados, níveis de ativação imune 

similares em ECs e indivíduos não infectados pelo HIV-1 foram observados. Embora 

esses resultados contrastem com outros estudos que observaram maior ativação de 

células em ECs (Hunt et al. 2008; Pereyra et al. 2012; Krishnan et al. 2014), 

frequências similares as de indivíduos não infectados pelo HIV-1 observadas aqui 

para indivíduos com controle da infecção de longo termo são um sinal de manutenção 

do equilíbrio do sistema imune em uma magnitude que não é obtida nem mesmo com 

o auxílio da terapia antirretroviral. A maior frequência de linfócitos TCM CD8+ 

encontrada nesses indivíduos também reforçam esse cenário de preservação, visto 

que outros estudos demonstraram a importância de linfócitos TCM CD4+ para 

manutenção da resposta imune (Potter et al. 2007; Elrefaei et al. 2014). Em 

associação com a frequência maior de células TCM CD8+, foi possível observar 

também uma maior frequência da subpopulação de células TSCM em ECs, quando 

comparados com HIVneg. Linfócitos TSCM são células de memória caracterizadas 
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por uma expressão aumentada de marcadores naive, alta capacidade proliferativa e 

potencial de auto renovação (Gattinoni et al. 2011). A proporção de TSCM CD8+ já foi 

inversamente correlacionada com a replicação viral e a ativação imune (Ribeiro et al. 

2014) e a preservação da população TSCM CD4+ foi associada com um melhor 

prognóstico nas infecções por HIV-1 e por SIV (Klatt et al. 2014; Ribeiro et al. 2014). 

Os dados aqui apresentados também sugerem a associação entre a manutenção 

dessas populações e o melhor controle da infecção.  

Além de alteração nas subpopulações naive, de memória e efetora, o presente 

trabalho também investigou as frequências de linfócitos Th17 e Treg nos HICs, visto 

que essas células são capazes de controlar algumas dinâmicas de outras células do 

sistema imune através de atividade supressora, no caso das Tregs, ou pró 

inflamatória, no caso das Th17. Nesse estudo, os dois grupos de HICs apresentaram 

baixas frequências de Tregs totais em comparação com os dois grupos controle. 

Indícios da capacidade imunossupressora dessas células podem ser observados na 

correlação negativa obtida entre a frequência de Tregs totais e a ativação de linfócitos 

T CD8+, corroborando outros estudos que observaram a relação entre a ativação 

imune e as Tregs (Kinter et al. 2007; Jiao et al. 2009; Zelinskyy et al. 2009). Enquanto 

essa associação indica um efeito positivo para maiores frequências dessa 

subpopulação atuando no controle da ativação imune exacerbada associada a 

infecção pelo HIV-1 (Jiao et al. 2009; Schulze Zur Wiesch et al. 2011; Angin et al. 

2012), diversos estudos observaram uma correlação direta entre frequências de Treg 

com progressão para aids e com maiores cargas virais plasmáticas (Andersson et al. 

2005; Tsunemi et al. 2005; Nilsson et al. 2006; Baker et al. 2007; Chase et al. 2008; 

Bi et al. 2009; Suchard et al. 2010; Hunt et al. 2011b; Nikolova et al. 2011; Schulze 

Zur Wiesch et al. 2011).  

Embora alguns estudos tenham observado maiores frequências ou contagens 

absolutas de Tregs em HICs quando comparados com indivíduos não infectados pelo 

HIV-1 (Brandt et al. 2011; Card et al. 2012), a maioria mostrou frequências menores 

(Hunt et al. 2011b; Simonetta et al. 2012) ou similares (Owen et al. 2010; Shaw et al. 

2011; Angin et al. 2012; Jenabian et al. 2013; Falivene et al. 2015) de Tregs entre 

esses dois grupos. Nesse contexto, baixas frequências de Tregs em HICs, como 

observado nesse estudo, apontam mais uma vez para a preservação da capacidade 

de resposta imunológica em controladores do HIV-1. Com base na expressão 

diferencial de CD45RA e Foxp3, as Tregs podem ser classificadas em três diferentes 
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subpopulações: Tregs ativadas, em repouso e não supressoras. Apesar da menor 

frequência de Tregs totais, a frequência de Tregs ativadas observada estava 

aumentada em ECs quando comparados com os dois grupos controle. Estes 

resultados estão de acordo com observações prévias de Gaardbo e colaboradores, 

em 2014, e indicam que o balanço entre as diferentes subpopulações de Tregs pode 

ter um papel importante na patogênese do HIV-1 e que a influência deste tipo de 

linfócito na progressão da doença vai além da correlação simples entre aumento na 

frequência e progressão da doença.  

Evidências de um sistema imune mais equilibrado também foram observados em 

relação a linfócitos Th17. Nesse estudo, altas frequências de células Th17 no sangue 

periférico dos dois grupos de HICs foram observadas em comparação com os dois 

grupos controle. Células Th17 são importantes no contexto da infecção pelo HIV-1 

devido a sua participação em processos de defesa do hospedeiro contra diversos 

patógenos na mucosa intestinal. Além disso, células Th17 também contribuem para a 

regeneração da mucosa através da indução de mecanismos de proliferação e 

sobrevivência epitelial associados a IL-22 (Pickert et al. 2009; Brockmann et al. 2017), 

auxiliando na manutenção da integridade física da barreira da mucosa intestinal. O 

GALT é um dos principais sítios de replicação do HIV-1 e sofre uma depleção massiva 

de linfócitos T CD4+, incluindo células Th17, ainda nos estágios iniciais da infecção 

(Veazey et al. 1998; Brenchley et al. 2004b), o que induz o estabelecimento de um 

estado pró inflamatório que leva a perda da integridade da barreira intestinal e 

potencializa a translocação microbiana. O aumento da translocação microbiana, como 

mencionado acima, é discutida como uma das principais causas da ativação imune 

observada em indivíduos infectados pelo HIV-1 (Brenchley et al. 2006b; Luo et al. 

2019; Younas et al. 2019), indicando uma correlação entre células Th17 e a ativação 

imune. 

Em geral, as frequências de linfócitos Th17 correlacionam negativamente com a 

carga viral plasmática e positivamente com as contagens de linfócitos T CD4+. Apesar 

de declínios serem mais perceptíveis em regiões da mucosa intestinal (Cecchinato et 

al. 2008; Macal et al. 2008; Ciccone et al. 2011), Baixas contagens dessa 

subpopulação no sangue periférico foram observadas em indivíduos infectados pelo 

HIV-1 em progressão da doença (Brenchley et al. 2008; Macal et al. 2008; Ndhlovu et 

al. 2008; Prendergast et al. 2010; Salgado et al. 2011; Falivene et al. 2015). Esses 

resultados indicam que a depleção dessas células associada a infecção pelo HIV 



 

72 

 

ocorre no organismo como um todo, embora esse efeito seja mais perceptível na 

mucosa intestinal, podendo contribuir para a perda de do equilíbrio imunológico nesse 

local. Falivene e colaboradores demonstraram o valor prognóstico da frequência de 

células Th17, mostrando que baixas frequências desta população e altas frequências 

de células ativadas foram observadas na fase aguda de indivíduos que progridem 

mais rapidamente para a aids (Falivene et al. 2015). Em contraste, frequências 

maiores durante a fase  aguda são associadas com o aprimoramento da resposta T 

HIV-1-específica (Falivene et al. 2015). Entre HICs ou LTNPs, as frequências de 

células Th17 no sangue periférico costumam ser similares às observadas em 

indivíduos não infectados pelo HIV-1 (Ciccone et al. 2011; Salgado et al. 2011; 

Jenabian et al. 2013; Falivene et al. 2015). No presente estudo, ECs, mas não VCs, 

tiveram maiores frequências de células Th17 comparado com os grupos controle, 

corroborando um papel protetivo desses linfócitos durante a infecção pelo HIV-1.  

Além da dinâmica individual dos linfócitos Th17 e Treg, também foi observada uma 

correlação inversa entre a frequência das duas subpopulações, conforme esperado, 

visto que essas células compartilham etapas importantes de seus processos 

ontogênicos (Bettelli et al. 2006). Os dados respectivos a razão Th17/Treg nos dois 

grupos HIC concordam com as observações prévias que encontraram maiores razões 

em indivíduos com controle natural da infecção em comparação com progressores 

típicos ou indivíduos não infectados pelo HIV-1 (Brandt et al. 2011; Jenabian et al. 

2013; Falivene et al. 2015). No geral, esta observação se soma as outras que indicam 

a manutenção da integridade e do equilíbrio da resposta imune em ECs.  

As análises realizadas com o subgrupo A e os resultados discutidos nesta sessão 

foram compilados no artigo científico “HIV-1 elite controllers present a high frequency 

of activated regulatory T and Th17 cells”, publicado na revista PLoS One em 2020 e 

disponível na íntegra como Anexo 9.3.1. 

6.3. Inflamação em HICs 

Para a segunda parte do estudo, o objetivo foi complementar as observações 

verificadas para a ativação de células T com o estudo de uma série de processos 

associados a inflamação. A inflamação apresenta um caráter mais amplo e engloba 

uma série de processos imunológicos que visam principalmente o recrutamento de 

células para o sítio de infecção ou lesão tecidual. Mesmo sendo essenciais para a 

homeostase, a exacerbação desses mecanismos gera uma série de fenômenos que 
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ajudam a explicar a maior susceptibilidade a comorbidades em PVHIV. Em indivíduos 

infectados pelo HIV-1, o aumento de marcadores inflamatórios, como IL-6, (Kuller et 

al. 2008; Boulware et al. 2011; Sandler et al. 2011; Duprez et al. 2012; Hunt et al. 

2014; Tenorio et al. 2014; Grund et al. 2016; Baker et al. 2017b; Carvalho et al. 2018; 

Peterson et al. 2018), sinais de hipercoagulabilidade (Karmochkine et al. 1998; Mayne 

et al. 2012; O’Brien et al. 2013; Nkambule et al. 2015b, 2015a, 2015c; O’Halloran et 

al. 2015; Mesquita et al. 2018) e alterações na frequência de subpopulações de 

monócitos (Abel et al. 1992; Thieblemont et al. 1995; Pulliam et al. 1997; Amirayan-

Chevillard et al. 2000; Han et al. 2009; Funderburg et al. 2012; Liang et al. 2015; Chen 

et al. 2017; Luo et al. 2018) são observados, ao mesmo tempo que correlacionam com 

o risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Dessa forma, o 

presente trabalho utilizou amostras dos indivíduos do subgrupo B para caracterizar o 

estado de ativação de plaquetas, as dinâmicas de ativação e de subpopulações de 

monócitos e a concentração de marcadores inflamatórios nas populações de HICs na 

tentativa de observar se estes indivíduos apresentam sinais de inflamação persistente 

que caracterize risco aumentado para o desenvolvimento de comorbidades.  

Considerando que a inflamação é um processo normal do organismo que pode 

ser deflagrado por diversas razões e que o risco para comorbidades está associado a 

fatores como a idade e sexo, o recrutamento dos indivíduos dos grupos controle cART 

e HIVneg para a segunda parte do estudo foi realizado de modo a obter grupos 

pareados, buscando minimizar diferenças em relação a prevalência de fatores que 

poderiam ser confundidores. Dessa forma, os quatro grupos estudados no subgrupo 

B não apresentaram diferença estatística para a  maioria dos possíveis fatores de risco 

para o desenvolvimento de doenças de cardiovasculares, como idade,  hipertensão, 

diabetes e fumo. Diferenças significativas foram encontradas na prevalência de 

dislipidemia entre os grupos, porém todos os indivíduos com essa condição 

realizavam tratamento com estatinas e mantinham níveis controlados de colesterol. 

Estes indivíduos inclusive apresentaram níveis menores de lipídios do que os 

indivíduos não dislipidêmicos. Diferenças estatísticas também não foram observadas 

para as seguintes análises: frequência de exercício físico e abuso de álcool, ou 

parâmetros antropométricos, como valores de pressão arterial IMC e circunferência 

abdominal. Posteriormente, as análises estatísticas comparando os diferentes 

parâmetros analisados foram corrigidas por idade, sexo, hábito de fumo, IMC, 

ocorrência de hipertensão, dislipidemia e diabetes e valores de colesterol total e LDL, 
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de modo a confirmar que as diferenças observadas entre os grupos eram relacionadas 

a infecção pelo HIV-1 e não a outros fatores confundidores.  

Um dos efeitos da inflamação na infecção pelo HIV-1 é a indução de um estado 

de hipercoagulação que se associa diretamente ao risco aumentado para eventos 

trombóticos em indivíduos infectados (Luz et al. 2014; Diaz et al. 2016; Rokx et al. 

2020). No presente estudo, os maiores níveis de ativação plaquetária foram 

observados para o grupo VC, com esses indivíduos apresentando maiores 

frequências de plaquetas expressando P-selectina e maiores concentrações de D-

dímero. Esses resultados concordam com estudos anteriores que demonstraram 

indução de um estado de hiperativação de plaquetas na infecção pelo HIV-1 

(Karmochkine et al. 1998; Mayne et al. 2012; O’Brien et al. 2013; Nkambule et al. 

2015b, 2015a, 2015c; O’Halloran et al. 2015; Mesquita et al. 2018) e que observaram 

que o nível de plaquetas ativadas ou de marcadores associados a 

hipercoagulabilidade correlacionam com a carga viral plasmática (Karmochkine et al. 

1998; Mayne et al. 2012; Nkambule et al. 2015c).  

Entre os indivíduos com viremia suprimida, dois padrões foram observados em 

relação a expressão de P-selectina. Apesar de outros estudos terem observado que 

a terapia antirretroviral não normaliza os níveis de ativação plaquetária (O’Brien et al. 

2013; Mesquita et al. 2018), não observamos diferenças significativas na frequência 

de plaquetas ativadas ou no MFI de P-selectina entre o grupo cART e o grupo HIVneg. 

Vale ressaltar, no entanto, que os trabalhos citados utilizaram indivíduos mais jovens 

no grupo controle não infectado pelo HIV-1, o que pode ter impactado nas diferenças. 

No trabalho de O’Halloran e colaboradores, em 2015, os autores observaram 

normalização das concentrações séricas de P-selectina após 12 meses de terapia, 

comparando grupos sem diferença de idade, embora mais novos do que nos dois 

trabalhos anteriores e no presente estudo.  

Em ECs, por sua vez, os valores de MFI para P-selectina foram 

significativamente mais altos quando comparados com HIVneg e cART, mostrando 

que controladores de elite mantém um estado de ativação plaquetária maior que o 

observado para indivíduos tratados. Até o momento, estas observações configuram o 

primeiro relato para HICs e dão indícios de um estado persistente de inflamação que 

pode contribuir para o desenvolvimento de complicações isquêmicas e trombóticas 

em indivíduos com controle natural da viremia.  
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Outra perspectiva para a ativação plaquetária, com resultados também inéditos 

para HICs, diz respeito a proporção de agregados monócitos plaquetas (MPAs). Estes 

agregados são formados pela interação entre a P-selectina (CD62P) de plaquetas e a 

glicoproteína ligante de P-selectina 1 (PSGL-1) de monócitos e intensificam o perfil 

inflamatório (Thomas and Storey 2015), aumentam a adesão ao endotélio (Martins et 

al. 2006) e estimulam a secreção de MCP-1 e TNF-α por monócitos (Weyrich et al. 

1995). Estes agregados são observados em frequências aumentadas na infecção pelo 

HIV-1 (Singh et al. 2012; Tunjungputri et al. 2014; Liang et al. 2015; Nkambule et al. 

2015b; van der Heijden et al. 2018) e durante o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (Furman et al. 2001; Michelson et al. 2001; Htun et al. 2006; Smout 

et al. 2009; Czepluch et al. 2014), porém frequências distintas de MPAs não foram 

observadas no presente estudo, nem mesmo para o grupo VC.  

De maneira independente, monócitos são células que apresentam grande 

importância no processo inflamatório. No presente trabalho, pacientes infectados pelo 

HIV-1 apresentaram maiores frequências de monócitos não clássicos concomitantes 

com menores frequências de monócitos clássicos. Estas diferentes populações são 

caracterizadas pelo nível de expressão de CD14 e CD16 e apresentam funções e 

características distintas no processo inflamatório. Monócitos clássicos (CD14++CD16-) 

englobam a maioria dos monócitos no organismo e são recrutados para os tecidos 

logo no início de processos inflamatórios, possuindo grande capacidade de resposta 

contra patógenos. Monócitos não clássicos (CD14+CD16++), por sua vez, apresentam 

função de patrulhamento endotelial e vascular e migram para os tecidos em momentos 

mais tardios do processo inflamatório, possuindo um caráter anti-inflamatório e 

participando de processos de reparo tecidual e controle da inflamação. Monócitos 

intermediários (CD14++CD16+) são caracterizados como um fenótipo intermediário 

entre os dois anteriores e apresentam alta capacidade de resposta, apresentação de 

antígenos e resposta pró inflamatória (Ziegler-Heitbrock 2006, 2015; Sprangers et al. 

2016; Patel et al. 2017).   

O balanço observado aqui em relação as populações de monócitos concordam 

com as observações prévias de que a infecção pelo HIV-1 favorece um incremento de 

populações intermediárias e não clássicas (Abel et al. 1992; Thieblemont et al. 1995; 

Pulliam et al. 1997; Amirayan-Chevillard et al. 2000; Han et al. 2009; Funderburg et al. 

2012; Liang et al. 2015; Chen et al. 2017; Luo et al. 2018). O aumento maior observado 

em VCs em comparação com os grupos com viremia suprimida mostra, assim como 
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observado para todos os outros parâmetros desse estudo, a influência da replicação 

viral na indução de perfis imunes alterados e se conecta diretamente a estudos prévios 

que observaram correlações entre populações CD16+ e a carga viral plasmática e a 

progressão para a doença (Han et al. 2009; Liang et al. 2015; Chen et al. 2017). 

Para indivíduos em tratamento antirretroviral, diferenças significativas na 

proporção de monócitos clássicos e não clássicos em comparação com indivíduos 

HIVneg só foram observadas para os dados não ajustados. Esta observação 

demonstra que, embora alguns estudos prévios demonstrem que a cART não é capaz 

de normalizar as proporções das subpopulações de monócitos (Amirayan-Chevillard 

et al. 2000; Funderburg et al. 2012; Castley et al. 2014; Chen et al. 2017), a terapia é 

capaz de gerar resultados positivos, aumentando a proporção de monócitos clássicos 

e diminuindo a de não clássicos, e reestabelecer parte da dinâmica dessas células. 

Em indivíduos infectados pelo HIV em tratamento, a supressão da viremia induz um 

estado de equilíbrio imunológico parcial, de modo que a influência da infecção pelo 

HIV-1 na indução de um estado de inflamação persistente se confunde com o estado 

inflamatório associado a outras morbidades, como hipertensão, diabetes e 

dislipidemia. De maneira complexa, estas outras patologias influenciam e são 

influenciadas pela resposta inflamatória. A persistência da resposta inflamatória, por 

exemplo, leva a um desbalanço no metabolismo lipídico que aumenta os níveis de 

colesterol, caracterizando a dislipidemia (Esteve et al. 2005).  Por sua vez, o aumento 

de lipídios circulantes e a ativação do endotélio decorrente da inflamação favorecem 

a formação de placas ateroscleróticas, associadas a hipertensão. Por fim, o 

desequilíbrio nutricional gerado pelo metabolismo lipídico alterado e o acúmulo de 

tecido adiposo associado são um dos mecanismos associados a resistência insulínica 

e o desenvolvimento de diabetes. Considerando que a migração de monócitos é 

favorecida em condições de ativação endotelial e que essas células são centrais no 

processo de aterogênese, a relação implícita entre monócitos e essas morbidades são 

de extrema importância.  Estas relações complexas citadas anteriormente ficam claras 

nas correlações entre monócitos clássicos e não clássicos com os dois modelos de 

risco Framingham utilizados no presente estudo. De maneira independente, 

monócitos clássicos ainda correlacionaram negativamente com os valores de glicose 

sanguínea (marcador clássico para diabetes), enquanto monócitos não clássicos 

correlacionaram positivamente com valores de pressão arterial (marcador clássico de 

hipertensão).  
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Em soma aos indícios de inflamação associada a ativação plaquetária, ECs 

também apresentaram níveis anormais de monócitos não clássicos, concordando com 

o observado em estudos prévios com HICs (Spivak et al. 2011; Krishnan et al. 2014; 

Prabhu et al. 2019). A diferença entre os dois grupos permaneceu significativa mesmo 

após ajuste para fatores confundidores. As frequências dessas células, no entanto, 

foram próximas as observadas para muitos dos indivíduos tratados, indicando que 

ECs mantém a frequência dessa subpopulação de monócitos em níveis semelhantes 

aos alcançados através da cART.  

No presente estudo não foram observadas diferenças entre os grupos para a 

proporção de monócitos intermediários, nem mesmo em VCs. Apesar dessa ser uma 

população alterada na infecção pelo HIV-1, junto com a população de monócitos não 

clássicos (Han et al. 2009, 2015; Funderburg et al. 2012; Castley et al. 2014; Chen et 

al. 2017), sua identificação é prejudicada em estudos de citometria de fluxo e 

dificultada pela imprecisão em se definir os limites entre a população clássica e não 

clássica (Ziegler-Heitbrock and Hofer 2013). Amostras não marcadas, amostras FMO 

e amostras marcadas com isotipos foram utilizadas neste trabalho na tentativa de 

minimizar erros na identificação das populações, mas a não detecção de diferenças 

entre os grupos podem transparecer as dificuldades de definição dos limites da 

população de monócitos intermediários, principalmente em indivíduos com viremia 

suprimida. 

Monócitos não clássicos, apesar de serem classicamente associados com um 

perfil anti-inflamatório, adquirem perfil de expressão de citocinas pró-inflamatórias 

mediante estímulos específicos virais ou bacterianos (Belge et al. 2002; Cros et al. 

2010; Mukherjee et al. 2015), o que tem grande influência na infecção pelo HIV-1. 

Apesar disso, a participação de monócitos clássicos não pode ser excluída ao se 

considerar o processo inflamatório. Em condições de inflamação aguda, essa é a 

população que migra mais rapidamente para os tecidos (Patel et al. 2017) e que possui 

os maiores potenciais de produção de TNF-α e IL-1β deflagrada pela ativação através 

de alguns receptores Toll Like (TLR) (Boyette et al. 2017). Além disso, por 

representarem a subpopulação mais frequente de monócitos, o fenótipo clássico é a 

população que mais pode contribuir para o aumento de marcadores de ativação de 

monócitos observado em processo inflamatórios. 

Somando-se a alteração na frequência das subpopulações de monócitos, a 

infecção pelo HIV-1 também é caracterizado pelo aumento nos níveis séricos de 
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diversos marcadores de ativação dessas células, como sCD14 e sCD163 (Kuller et al. 

2008; Burdo et al. 2011; Pereyra et al. 2012; Kelesidis et al. 2012; Fitch et al. 2013; 

Masiá et al. 2013; Castley et al. 2014; Westhorpe et al. 2014; Li et al. 2015; Liang et 

al. 2015; Chen et al. 2017; de Paula et al. 2018). Esses marcadores de ativação 

também são importantes indicadores da participação de monócitos na gênese de 

patologias cardiovasculares, visto que também correlacionam com esses processos 

(Aristoteli et al. 2006; Wildgruber et al. 2009; Sandler et al. 2011; Poitou et al. 2011; 

Pereyra et al. 2012; Rogacev et al. 2012; Fitch et al. 2013; McKibben et al. 2015; Chow 

et al. 2016; Hanna et al. 2017; Luo et al. 2018; SahBandar et al. 2019; Subramanya et 

al. 2019; Höpfner et al. 2019). No presente trabalho, estes marcadores não foram 

avaliados, porém estudos prévios com nossa coorte não foram observadas diferenças 

para sCD14 e sCD163 entre ECs, VCs e os grupos controle (Côrtes et al. 2018).  

Além desses, o TF também é considerado um marcador de ativação de monócitos 

importante e que estabelece uma ponte entre a hipercoagulabilidade na infecção pelo 

HIV-1, a inflamação persistente e atividade de monócitos na aterogênese. Em 

condições normais, o TF é principalmente expresso por células perivasculares, mas 

em condições inflamatórias ou mediante estímulo com LPS, monócitos passam a 

produzir essa molécula. No presente trabalho, as análises da expressão de TF foram 

dificultadas por indícios de baixa expressão de TF nos pacientes analisados, tornando 

imprecisa a identificação dos limites entre a população positiva e negativa para este 

marcador. Os resultados obtidos foram semelhantes aos observados por Schecter e 

colaboradores, em 2017, que mostraram que a expressão de TF in vivo por monócitos 

não estimulados é muito baixa (Schechter et al. 2017). Análises futuras, testando a 

expressão basal de monócitos a partir de PBMCs criopreservados e a resposta dessas 

células mediante estímulo com LPS serão realizadas para melhor caracterizar a 

expressão deste marcador nos HICs estudados.  

A ativação de monócitos também sofre grande influência da ativação de células do 

endotélio, um processo que é deflagrado em grande parte pela resposta inflamatória 

e leva a aumento da permeabilidade vascular, expressão de moléculas de adesão e 

migração de células do sistema imune da corrente sanguínea para os tecidos 

inflamados (Szmitko et al. 2003). No presente trabalho, foram avaliados nos grupos 

estudados os níveis séricos de MCP-1, o qual atua como um ativador do endotélio e 

fator quimiotático para a migração de células imunes, CD40L, um ativador do endotélio 

importante no processo de aterogênese, e VCAM-1 e ICAM-1, moléculas de adesão 
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superexpressas em endotélios ativados e que mediam a aderência de monócitos 

(Szmitko et al. 2003). Para MCP-1, nenhuma diferença estatística entre os grupos foi 

observada, embora VCs tivessem apresentado valores elevados em comparação com 

HIVneg nas análises não corrigidas. Os valores de MCP-1, no entanto, 

correlacionaram positivamente com o nível de expressão de CD62P em plaquetas, o 

que pode indicar uma ligação entre o processo inflamatório e a ativação plaquetária.  

Correlações também foram observadas entre a expressão de VCAM-1 e ICAM-1 

e as frequências de subpopulações de monócitos. Para monócitos clássicos, 

correlações negativas foram observadas, enquanto para monócitos não clássicos as 

correlações foram positivas, evidenciando a relação entre uma maior ativação do 

endotélio e o desbalanço nas proporções normais das subpopulações clássica e não 

clássica de monócitos com o processo inflamatório, o qual  é intensificado e intensifica 

os dois processos. 

Em relação aos marcadores de ativação endotelial, os níveis de CD40L foram 

indetectáveis através da metodologia utilizada para a maioria dos indivíduos 

estudados. No entanto, os níveis séricos de VCAM-1 e ICAM-1 diferiram 

significativamente entre os grupos e estavam aumentados nos grupos de indivíduos 

infectados pelo HIV-1 em comparação com indivíduos HIVneg, corroborando outros 

estudos que observaram aumento da expressão dessas moléculas na infecção pelo 

HIV-1 (Wolf et al. 2002; Papasavvas et al. 2008; Calza et al. 2009; Fourie et al. 2011; 

Graham et al. 2013; O’Halloran et al. 2015; Baker et al. 2017a; Mosepele et al. 2018; 

Kamtchum-Tatuene et al. 2019; Sereti et al. 2019; Angelovich et al. 2020). Os níveis 

observados para os dois marcadores foram similares entre cART e VC, apesar de 

outros estudos indicarem que a terapia antirretroviral diminui os níveis de expressão 

dessas moléculas (Wolf et al. 2002; Papasavvas et al. 2008; O’Halloran et al. 2015). 

Estudo recente de Sereti e colaboradores, em 2019, realizou a comparação entre os 

níveis pré e pós tratamento de VCAM-1 e ICAM-1 de indivíduos com viremia <3000 

cópias/ml e observou pequenas quedas na concentração desses marcadores como 

efeito dos 8 meses de tratamento. No conjunto, estes resultados indicam que a terapia 

antirretroviral não é capaz de normalizar o estado de ativação do endotélio e as 

alterações na expressão de vCAM-1 e ICAM-1 permanecem mesmo após a supressão 

da viremia através da terapia antirretroviral.  

Outro resultado que indica que níveis elevados de VCAM-1 e ICAM-1 ocorrem 

mesmo na ausência de viremia é a persistência de níveis anormais em controladores 
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de elite. Apesar dos menores níveis observados em comparação com VC e cART e 

da perda de significância estatística para ICAM-1 após ajuste para fatores de risco, 

ECs apresentaram níveis acima dos observados em HIVneg para os dois marcadores. 

No estudo de Sereti e colaboradores, em 2019, os autores também analisam os 

marcadores de ativação endotelial em um grupo de indivíduos com viremia <50 

cópias/ml e observam que a terapia antirretroviral não tem efeito nos níveis desses 

marcadores. A manutenção de menores níveis de ICAM-1 e VCAM-1 que os 

observados para indivíduos tratados se assemelha ao observado para a ativação de 

células T na primeira parte desse estudo e é mais um indicativo de que ECs 

apresentam manutenção do equilíbrio e preservação do sistema imune em níveis 

melhores do que os possibilitados pela terapia antirretroviral. Porém, em contraste 

com a ativação de linfócitos, a ativação endotelial nesses indivíduos não é 

normalizada.  

Outra observação realizada na análise de ICAM-1 e VCAM-1foi de que os p-

valores corrigidos e não corrigidos diferiram muito para ICAM-1, mas não para VCAM-

1. Isto pode significar que a inflamação mediada pelo HIV-1 leve a ativação de 

mecanismos independentes que culminem em maior expressão de VCAM comparado 

com ICAM-1. A expressão de ICAM-1, dessa forma, seria mais influenciada por outros 

fatores do que VCAM-1. Corroborando essa hipótese, estudo com camundongos 

como modelo de aterosclerose observou que a quantidade de colesterol na dieta dos 

animais influencia os níveis de expressão de ICAM-1, mas não de VCAM-1 na aorta. 

Indícios de vias de ativação de ICAM de maneira independente e a influência da dieta 

puderam ser observadas nas análises de correlação, as quais demonstraram que 

ICAM correlaciona com os níveis de colesterol HDL e Glicose, mas não VCAM. 

Além desses marcadores, também foram observadas maiores frequências de ST2 

em VCs quando comparados com indivíduos não infectados. O ST2 é um receptor de 

IL-33R que possui uma forma solúvel cuja concentração sanguínea é aumentada em 

resposta ao estiramento do miocárdio, funcionando como um biomarcador para 

estresse cardíaco e um marcador independente de mortalidade (Ky et al. 2011; Kohli 

et al. 2012; Braunwald 2013). Na infecção pelo HIV-1, estudos observaram maiores 

níveis em indivíduos infectados (Miyagaki et al. 2011; Mehraj et al. 2016; Younas et 

al. 2017) e que esses níveis eram preditores de mortalidade para todas as causas 

analisadas (Secemsky et al. 2015; Thiébaut et al. 2017). Os níveis aumentados de 

ST2 observados aqui nos VCs se juntam as observações que indicam maiores níveis 
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de ativação imune e inflamação nesses indivíduos, mesmo com o controle parcial da 

viremia denotam que estes indivíduos podem possuir um risco em potencial para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares associado diretamente ao HIV-1.  

A inexistência de um grupo de indivíduos infectados pelo HIV-1 sem tratamento e 

sem controle espontâneo da viremia, além de uma maior prevalência de indivíduos 

com CVD, não nos permite saber a magnitude comparativa desse risco em VCs. Além 

disso, o baixo N amostral decorrente da raridade dos HICs e de alguns terem iniciado 

a terapia, impossibilitando a inclusão no subgrupo B, também se configuram como 

fatore limitantes que atrapalham a confirmação de algumas correlações buscadas 

aqui. Somam-se a estas limitações as dificuldades técnicas de se acessar e obter 

amostras de tecidos que poderiam melhor evidenciar as dinâmicas de algumas 

células, como as Th17 que são mais prevalentes na mucosa.  

Os dados observados, no entanto, servem de indicativo de que o risco para o 

desenvolvimento dessas comorbidades em ECs é, no máximo, similar ao risco 

existente para indivíduos em cART. Apesar de estudos prévios terem observado 

alterações no metabolismo lipídico (Vidal et al. 2012; Tort et al. 2018), maiores valores 

de espessura da camada intima media da carótida (Hsue et al. 2006; Pereyra et al. 

2012; Brusca et al. 2020) e maior taxa de hospitalizações em ECs (Crowell et al. 2015), 

o único marcador associado a um pior prognóstico e que estava aumentado em 

relação a indivíduos tratados no nosso estudo foi a expressão de P-selectina em 

plaquetas. No conjunto, controladores de elite apresentaram melhor equilíbrio do 

sistema imune ou similares aos induzidos pela terapia antirretroviral, como uma menor 

frequência de linfócitos T ativados, subsidiando estudos que não observaram risco 

aumentado para o desenvolvimento de comorbidades nesses indivíduos comparados 

com indivíduos tratados (Lucero et al. 2013; Crowell et al. 2016; Noël et al. 2019a). A 

persistência de níveis alterados de alguns marcadores importantes, como as 

moléculas de adesão VCAM-1 e ICAM-1, indicam que o uso de terapias alternativas 

à cART, que visem  diminuir os níveis persistentes de inflamação podem ser mais 

adequados para esses indivíduos.   
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7. CONCLUSÃO 

 No conjunto, diversos sinais de preservação do sistema imune são observados 

em controladores de elite na ausência da terapia antirretroviral enquanto 

controladores virêmicos mantém a persistência de diversos marcadores indicadores 

de desequilíbrio imunológicos e associados com a progressão para a aids. VCs 

apresentaram maior frequência de linfócitos ativados e efetores, maiores níveis de 

ativação plaquetária, alteração na proporção das diferentes subpopulações de 

monócitos e na expressão de marcadores inflamatórios relacionados a coagulação e 

ativação endotelial, indicando que a carga viral baixa característica desses indivíduos 

induz níveis de ativação imune e inflamação elevados que geram risco para piores 

prognósticos associados a infecção pelo HIV-1 e a outras comorbidades. Os menores 

níveis desses marcadores em indivíduos tratados com a terapia antirretroviral em 

comparação com VCs mostra que indivíduos com esse perfil podem se beneficiar do 

tratamento de maneira significativa. 

ECs, por outro lado, apresentaram baixos níveis de células T ativadas e de células 

com perfil efetor e níveis aumentados de células T de memória importantes para a 

integridade do sistema imunológico, como TCM e TSCM. Em associação, maiores 

frequências de Tregs ativadas nesses indivíduos podem auxiliar no controle da 

ativação imune e dos desequilíbrios associados a este fenômeno, enquanto a 

preservação de populações Th17 no sangue periférico pode ser indicativo de 

preservação dessas células em regiões de mucosa e da preservação da resposta 

imunológica nesses sítios.  

Apesar desses resultados, ECs ainda mantém níveis alterados de marcadores 

associados a inflamação. Dentre esses, destacam-se níveis aumentados de ativação 

plaquetária, tendências de diminuição na frequência de monócitos clássicos e 

aumento de frequência não clássicos, assim como concentrações aumentadas de 

VCAM-1/ICAM-1. Os níveis alterados, no entanto, foram menores do que os 

observados para VCs e similares aos observados para os indivíduos tratados, 

indicando que controladores de elite são capazes de manter espontaneamente níveis 

de inflamação similares aos alcançados em resposta a terapia antirretroviral. Assim, 

a utilização de terapias alternativas à cART que visem diminuir a inflamação 
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persistente em ECs, pode ser vantajosa ao controlar parâmetros relacionados ao risco 

para o desenvolvimento de comorbidades. 

 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aandahl EM, Michaëlsson J, Moretto WJ, Hecht FM, Nixon DF. Human CD4+ CD25+ 

regulatory T cells control T-cell responses to human immunodeficiency virus and 

cytomegalovirus antigens. J Virol [Internet]. 2004 Mar [cited 2019 Apr 

12];78(5):2454–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14963140 

Abel PM, McSharry C, Galloway E, Ross C, Severn A, Toner G, et al. Heterogeneity 

of peripheral blood monocyte populations in human immunodeficiency virus-1 

seropositive patients. FEMS Microbiol Lett. 1992;105(5–6):317–23.  

Almeida C-AM, Price P, French MAH. Brief Communication: Immune Activation in 

Patients Infected with HIV Type 1 and Maintaining Suppression of Viral 

Replication by Highly Active Antiretroviral Therapy. AIDS Res Hum Retroviruses 

[Internet]. 2002 Dec 10 [cited 2019 Apr 11];18(18):1351–5. Available from: 

http://www.liebertpub.com/doi/10.1089/088922202320935429 

Almeida JR, Price DA, Papagno L, Arkoub ZA, Sauce D, Bornstein E, et al. Superior 

control of HIV-1 replication by CD8+ T cells is reflected by their avidity, 

polyfunctionality, and clonal turnover. J Exp Med. 2007;204(10):2473–85.  

Altfeld M, Addo MM, Rosenberg ES, Hecht FM, Lee PK, Vogel M, et al. Influence of 

HLA-B57 on clinical presentation and viral control during acute HIV-1 infection. 

AIDS [Internet]. 2003 Dec 5 [cited 2013 Nov 28];17(18):2581–91. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14685052 

Amirayan-Chevillard N, Tissot-Dupont H, Capo C, Brunet C, Dignat-George F, Obadia 

Y, et al. Impact of highly active anti-retroviral therapy (HAART) on cytokine 

production and monocyte subsets in HIV-infected patients. Clin Exp Immunol. 

2000;120(1):107–12.  

Anand AR, Rachel G, Parthasarathy D. HIV Proteins and Endothelial Dysfunction: 

Implications in Cardiovascular Disease. Front Cardiovasc Med. 

2018;5(December):1–10.  



 

84 

 

Anderson AM, Muñoz-Moreno JA, McClernon DR, Ellis RJ, Cookson D, Clifford DB, et 

al. Prevalence and Correlates of Persistent HIV-1 RNA in Cerebrospinal Fluid 

During Antiretroviral Therapy. J Infect Dis. 2017 Jan 1;215(1):105–13.  

Andersson J, Boasso A, Nilsson J, Zhang R, Shire NJ, Lindback S, et al. The 

prevalence of regulatory T cells in lymphoid tissue is correlated with viral load in 

HIV-infected patients. J Immunol [Internet]. 2005 Mar 15 [cited 2019 Apr 

11];174(6):3143–7. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15749840 

Angelovich TA, Trevillyan JM, Hoy JF, Wong ME, Agius PA, Hearps AC, et al. 

Monocytes from men living with HIV exhibit heightened atherogenic potential 

despite long-term viral suppression with antiretroviral therapy. Aids. 

2020;34(4):513–8.  

Angin M, Kwon DS, Streeck H, Wen F, King M, Rezai A, et al. Preserved function of 

regulatory T cells in chronic HIV-1 infection despite decreased numbers in blood 

and tissue. J Infect Dis [Internet]. 2012 May 15 [cited 2019 Apr 16];205(10):1495–

500. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22427677 

Aristoteli LP, Møller HJ, Bailey B, Moestrup SK, Kritharides L. The monocytic lineage 

specific soluble CD163 is a plasma marker of coronary atherosclerosis. 

Atherosclerosis [Internet]. 2006 Feb [cited 2020 Apr 13];184(2):342–7. Available 

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15979079 

Asahchop EL, Meziane O, Mamik MK, Chan WF, Branton WG, Resch L, et al. Reduced 

antiretroviral drug efficacy and concentration in HIV-infected microglia contributes 

to viral persistence in brain. Retrovirology [Internet]. 2017 Oct 16 [cited 2020 Nov 

9];14(1). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29037245/ 

de Azevedo SSD, Caetano DG, Côrtes FH, Teixeira SLM, dos Santos Silva K, 

Hoagland B, et al. Highly divergent patterns of genetic diversity and evolution in 

proviral quasispecies from HIV controllers. Retrovirology [Internet]. 2017 Dec 2 

[cited 2017 Dec 7];14(1):29. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28464889 

de Azevedo SSD, Delatorre E, Côrtes FH, Hoagland B, Grinsztejn B, Veloso VG, et al. 

HIV controllers suppress viral replication and evolution and prevent disease 

progression following intersubtype HIV-1 superinfection. AIDS [Internet]. 



 

85 

 

2018;(October 2018):1. Available from: 

http://insights.ovid.com/crossref?an=00002030-900000000-97045 

Bailey JR, O’Connell K, Yang H-CH-C, Han Y, Xu J, Jilek B, et al. Transmission of 

human immunodeficiency virus type 1 from a patient who developed AIDS to an 

elite suppressor. J Virol. 2008 Aug 1;82(15):7395–410.  

Bailey JR, Zhang H, Wegweiser BW, Yang H, Herrera L, Ahonkhai A, et al. Evolution 

of HIV‐1 in an HLA‐B*57–Positive Patient during Virologic Escape. J Infect Dis 

[Internet]. 2007 Jul 1 [cited 2018 Apr 17];196(1):50–5. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17538883 

Baker CAR, Clark R, Ventura F, Jones NG, Guzman D, Bangsberg DR, et al. 

Peripheral CD4 loss of regulatory T cells is associated with persistent viraemia in 

chronic HIV infection. Clin Exp Immunol [Internet]. 2007 Mar [cited 2019 Apr 

11];147(3):533–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17302904 

Baker J V., Sharma S, Achhra AC, Bernardino JI, Bogner JR, Duprez D, et al. Changes 

in Cardiovascular Disease Risk Factors With Immediate Versus Deferred 

Antiretroviral Therapy Initiation Among HIV-Positive Participants in the START 

(Strategic Timing of Antiretroviral Treatment) Trial. J Am Heart Assoc. 2017a May 

22;6(5).  

Baker J V, Sharma S, Grund B, Rupert A, Metcalf JA, Schechter M, et al. Systemic 

Inflammation, Coagulation, and Clinical Risk in the START Trial. Open Forum 

Infect Dis. 2017b Oct 1;4(4).  

Ballegaard V, Pedersen KK, Brændstrup P, Kirkby N, Stryhn A, Ryder LP, et al. 

Cytomegalovirus-specific CD8+ T-cell responses are associated with arterial 

blood pressure in people living with HIV. PLoS One [Internet]. 2020 Jan 1 [cited 

2020 Apr 3];15(1):e0226182. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31929537 

Bansal A, Sterrett S, Erdmann N, Westfall AO, Dionne-Odom J, Overton ET, et al. 

Normal T-cell activation in elite controllers with preserved CD4 + T-cell counts. 

Aids [Internet]. 2015 Nov [cited 2016 May 6];29(17):2245–54. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26544698 

Bansal SS, Ismahil MA, Goel M, Patel B, Hamid T, Rokosh G, et al. Activated T 

Lymphocytes are Essential Drivers of Pathological Remodeling in Ischemic Heart 



 

86 

 

Failure. Circ Hear Fail [Internet]. 2017 Mar;10(3):139–48. Available from: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0031938416312148 

Barré-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, et al. 

Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune 

deficiency syndrome (AIDS). Science (80- ) [Internet]. 1983 May 20 [cited 2013 

Nov 11];220(4599):868–71. Available from: 

http://www.sciencemag.org/content/220/4599/868.short 

Barska K, Kwiatkowska W, Knysz B, Arczyńska K, Karczewski M, Witkiewicz W. The 

role of the tissue factor and its inhibitor in the development of subclinical 

atherosclerosis in people living with HIV. PLoS One. 2017 Jul 1;12(7).  

Belge K-U, Dayyani F, Horelt A, Siedlar M, Frankenberger M, Frankenberger B, et al.  

The Proinflammatory CD14 + CD16 + DR ++ Monocytes Are a Major Source of 

TNF . J Immunol. 2002 Apr 1;168(7):3536–42.  

Bello G, Casado C, Sandonis V, Alvaro-Cifuentes T, Dos Santos C a R, García S, et 

al. Plasma viral load threshold for sustaining intrahost HIV type 1 evolution. AIDS 

Res Hum Retroviruses [Internet]. 2007 Oct [cited 2013 Nov 27];23(10):1242–50. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17961111 

Bello G, Velasco-de-Castro CA, Bongertz V, Rodrigues CAS, Giacoia-Gripp CBW, 

Pilotto JH, et al. Immune activation and antibody responses in non-progressing 

elite controller individuals infected with HIV-1. J Med Virol [Internet]. 2009 Oct 

[cited 2013 Nov 16];81(10):1681–90. Available from: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.21565/full 

Berger CT, Frahm N, Price DA, Mothe B, Ghebremichael M, Hartman KL, et al. High-

Functional-Avidity Cytotoxic T Lymphocyte Responses to HLA-B-Restricted Gag-

Derived Epitopes Associated with Relative HIV Control. J Virol [Internet]. 2011 

Sep 15 [cited 2017 Nov 21];85(18):9334–45. Available from: 

http://jvi.asm.org/cgi/doi/10.1128/JVI.00460-11 

Bergmann T, Sengupta S, Bhrushundi MP, Kulkarni H, Sengupta PP, Fergus I. HIV 

related stigma, perceived social support and risk of premature atherosclerosis in 

South Asians. Indian Heart J. 2018 Sep 1;70(5):630–6.  

Bettelli E, Carrier Y, Gao W, Korn T, Strom TB, Oukka M, et al. Reciprocal 

developmental pathways for the generation of pathogenic effector TH17 and 



 

87 

 

regulatory T cells. Nature. 2006;441(7090):235–8.  

Betts MR, Nason MC, West SM, De Rosa SC, Migueles SA, Abraham J, et al. HIV 

nonprogressors preferentially maintain highly functional HIV-specific CD8+ T 

cells. Blood [Internet]. 2006 Jun 15 [cited 2019 Nov 22];107(12):4781–9. Available 

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16467198 

Bi X, Suzuki Y, Gatanaga H, Oka S. High frequency and proliferation of CD4+FOXP3+ 

Treg in HIV-1-infected patients with low CD4 counts. Eur J Immunol [Internet]. 

2009 Jan [cited 2019 Apr 11];39(1):301–9. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19089812 

Biancotto A, Grivel JC, Iglehart SJ, Vanpouille C, Lisco A, Sieg SF, et al. Abnormal 

activation and cytokine spectra in lymph nodes of people chronically infected with 

HIV-1. Blood. 2007 May 15;109(10):4272–9.  

Biancotto A, Iglehart SJ, Vanpouille C, Condack CE, Lisco A, Ruecker E, et al. HIV-1-

induced activation of CD4+ T cells creates new targets for HIV-1 infection in 

human lymphoid tissue ex vivo. Blood. 2008 Jan 15;111(2):699–704.  

Blankson JN, Bailey JR, Thayil S, Yang H-C, Lassen K, Lai J, et al. Isolation and 

Characterization of Replication-Competent Human Immunodeficiency Virus Type 

1 from a Subset of Elite Suppressors. J Virol. 2007 Mar 1;81(5):2508–18.  

Bonnet D, Aggoun Y, Szezepanski I, Bellal N, Blanche S. Arterial stiffness and 

endothelial dysfunction in HIV-infected children. AIDS [Internet]. 2004 Apr 30 

[cited 2020 Apr 12];18(7):1037–41. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15096807 

Borrow P, Lewicki H, Hahn BH, Shaw GM, Oldstone MB. Virus-specific CD8+ cytotoxic 

T-lymphocyte activity associated with control of viremia in primary human 

immunodeficiency virus type 1 infection. J Virol. 1994;68(9):6103–10.  

Bosmans LA, Bosch L, Kusters PJH, Lutgens E, Seijkens TTP. The CD40-CD40L 

Dyad as Immunotherapeutic Target in Cardiovascular Disease [Internet]. Journal 

of Cardiovascular Translational Research. Springer; 2020 [cited 2020 Nov 18]. 

Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32222950/ 

Boufassa F, Lechenadec J, Meyer L, Costagliola D, Hunt PW, Pereyra F, et al. Blunted 

Response to Combination Antiretroviral Therapy in HIV Elite Controllers: An 



 

88 

 

International HIV Controller Collaboration. PLoS One [Internet]. 2014 [cited 2017 

Mar 28];9(1). Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3894966/ 

Boulware DR, Hullsiek KH, Puronen CE, Rupert A, Baker J V, French MA, et al. Higher 

levels of CRP, D-dimer, IL-6, and hyaluronic acid before initiation of antiretroviral 

therapy (ART) are associated with increased risk of AIDS or death. J Infect Dis 

[Internet]. 2011 Jun 1 [cited 2016 May 6];203(11):1637–46. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21592994 

Boyette LB, Macedo C, Hadi K, Elinoff BD, Walters JT, Ramaswami B, et al. 

Phenotype, function, and differentiation potential of human monocyte subsets. 

PLoS One [Internet]. 2017 [cited 2019 Mar 14];12(4):e0176460. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28445506 

Van Braeckel E, Desombere I, Clement F, Vandekerckhove L, Verhofstede C, 

Vogelaers D, et al. Polyfunctional CD4+ T cell responses in HIV-1-infected viral 

controllers compared with those in healthy recipients of an adjuvanted polyprotein 

HIV-1 vaccine. Vaccine [Internet]. 2013;31(36):3739–46. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2013.05.021 

Braibant M, Xie J, Samri A, Agut H, Autran B, Barin F. Disease progression due to dual 

infection in an HLA-B57-positive asymptomatic long-term nonprogressor infected 

with a nef-defective HIV-1 strain. Virology [Internet]. 2010;405(1):81–92. Available 

from: http://dx.doi.org/10.1016/j.virol.2010.05.026 

Brandt L, Benfield T, Mens H, Clausen LN, Katzenstein TL, Fomsgaard A, et al. Low 

level of regulatory T cells and maintenance of balance between regulatory T cells 

and TH17 cells in HIV-1-infected elite controllers. J Acquir Immune Defic Syndr 

[Internet]. 2011 Jun [cited 2019 Apr 16];57(2):101–8. Available from: 

https://insights.ovid.com/crossref?an=00126334-201106010-00003 

Braunwald E. Heart failure. Vol. 1, JACC: Heart Failure. Elsevier Inc.; 2013. p. 1–20.  

Brenchley JM, Hill BJ, Ambrozak DR, Price DA, Guenaga FJ, Casazza JP, et al. T-Cell 

Subsets That Harbor Human Immunodeficiency Virus (HIV) In Vivo: Implications 

for HIV Pathogenesis. J Virol [Internet]. 2004a Feb 1;78(3):1160–8. Available 

from: http://jvi.asm.org/cgi/doi/10.1128/JVI.78.3.1160-1168.2004 

Brenchley JM, Karandikar NJ, Betts MR, Ambrozak DR, Hill BJ, Crotty LE, et al. 



 

89 

 

Expression of CD57 defines replicative senescence and antigen-induced 

apoptotic death of CD8+ T cells. Blood. 2003 Apr 1;101(7):2711–20.  

Brenchley JM, Paiardini M, Knox KS, Asher AI, Cervasi B, Asher TE, et al. Differential 

Th17 CD4 T-cell depletion in pathogenic and nonpathogenic lentiviral infections. 

Blood. 2008;112(7):2826–35.  

Brenchley JM, Price DA, Douek DC. HIV disease: fallout from a mucosal catastrophe? 

Nat Immunol [Internet]. 2006a Mar [cited 2016 Apr 28];7(3):235–9. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16482171 

Brenchley JM, Price DA, Schacker TW, Asher TE, Silvestri G, Rao S, et al. Microbial 

translocation is a cause of systemic immune activation in chronic HIV infection. 

Nat Med [Internet]. 2006b Dec 19 [cited 2016 May 9];12(12):1365–71. Available 

from: http://www.nature.com/articles/nm1511 

Brenchley JM, Schacker TW, Ruff LE, Price DA, Taylor JH, Beilman GJ, et al. CD4+ T 

cell depletion during all stages of HIV disease occurs predominantly in the 

gastrointestinal tract. J Exp Med [Internet]. 2004b Sep 20 [cited 2019 May 

9];200(6):749–59. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15365096 

Brockmann L, Giannou AD, Gagliani N, Huber S. Regulation of TH17 cells and 

associated cytokines in wound healing, tissue regeneration, and carcinogenesis 

[Internet]. Vol. 18, International Journal of Molecular Sciences. MDPI AG; 2017 

[cited 2020 Nov 9]. Available from: /pmc/articles/PMC5454945/?report=abstract 

Brown JN, Kohler JJ, Coberley CR, Sleasman JW, Goodenow MM. HIV-1 Activates 

Macrophages Independent of Toll-Like Receptors. Papavasiliou N, editor. PLoS 

One [Internet]. 2008 Dec 2 [cited 2020 Apr 9];3(12):e3664. Available from: 

https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0003664 

Bruemmer D, Riggers U, Holzmeister J, Grill M, Lippek F, Settmacher U, et al. 

Expression of CD40 in vascular smooth muscle cells and macrophages is 

associated with early development of human atherosclerotic lesions. Am J Cardiol 

[Internet]. 2001 Jan 1 [cited 2020 Nov 18];87(1):21–7. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11137828/ 

Brusca RM, Hanna DB, Wada NI, Blankson JN, Witt MD, Jacobson LP, et al. 

Subclinical cardiovascular disease in HIV controller and long-term nonprogressor 

populations. HIV Med. 2020;21(4):217–27.  



 

90 

 

Buckheit RW, Allen TG, Alme A, Salgado M, O’Connell KA, Huculak S, et al. Host 

factors dictate control of viral replication in two HIV-1 controller/chronic progressor 

transmission pairs. Nat Commun. 2012;3:716.  

Buckheit RW, Siliciano RF, Blankson JN. Primary CD8+ T cells from elite suppressors 

effectively eliminate non-productively HIV-1 infected resting and activated CD4+ 

T cells. Retrovirology [Internet]. 2013 Jul 1 [cited 2020 Apr 19];10(1):68. Available 

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23816179 

Burdo TH, Lo J, Abbara S, Wei J, DeLelys ME, Preffer F, et al. Soluble CD163, a novel 

marker of activated macrophages, is elevated and associated with noncalcified 

coronary plaque in HIV-infected patients. J Infect Dis [Internet]. 2011 Oct 15 [cited 

2016 May 6];204(8):1227–36. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21917896 

Busch MP, Satten GA. Time course of viremia and antibody seroconversion following 

human immunodeficiency virus exposure. Am J Med. 1997;102(5 B):117–24.  

Butenas S, Parhami-Seren B, Gissel MT, Amblo J, Brummel-Ziedins KE, Mann KG. 

The Nature of LPS-Stimulated Monocyte Tissue Factor Activity. Blood. 2008 Nov 

16;112(11):1022–1022.  

Buzon MJ, Martin-Gayo E, Pereyra F, Ouyang Z, Sun H, Li JZ, et al. Long-term 

antiretroviral treatment initiated at primary HIV-1 infection affects the size, 

composition, and decay kinetics of the reservoir of HIV-1-infected CD4 T cells. J 

Virol [Internet]. 2014 Sep 1 [cited 2015 Apr 8];88(17):10056–65. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=4136362&tool=pmcen

trez&rendertype=abstract 

Caetano DG, Côrtes FH, Bello G, De Azevedo SSD, Hoagland B, Villela LM, et al. A 

case report of HIV-1 superinfection in an HIV controller leading to loss of viremia 

control: A retrospective of 10 years of follow-up. BMC Infect Dis. 2019;19(1):1–9.  

Caetano DG, Côrtes FH, Bello G, Teixeira SLM, Hoagland B, Grinsztejn B, et al. Next-

generation sequencing analyses of the emergence and maintenance of mutations 

in CTL epitopes in HIV controllers with differential viremia control. Retrovirology 

[Internet]. 2018 Dec 10 [cited 2019 Feb 13];15(1):62. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30201008 

Calza L, Pocaterra D, Pavoni M, Colangeli V, Manfredi R, Verucchi G, et al. Plasma 



 

91 

 

levels of VCAM-1, ICAM-1, E-selectin, and P-selectin in 99 HIV-positive patients 

versus 51 HIV-negative healthy controls [Internet]. Vol. 50, Journal of Acquired 

Immune Deficiency Syndromes. J Acquir Immune Defic Syndr; 2009 [cited 2020 

Nov 5]. p. 430–2. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19322038/ 

Cao W, Jamieson BD, Hultin LE, Hultin PM, Effros RB, Detels R. Premature Aging of 

T cells Is Associated With Faster HIV-1 Disease Progression. JAIDS J Acquir 

Immune Defic Syndr [Internet]. 2009 Feb;50(2):137–47. Available from: 

http://journals.lww.com/00126334-200902010-00003 

Card CM, Keynan Y, Lajoie J, Bell CP, Dawood M, Becker M, et al. HIV controllers are 

distinguished by chemokine expression profile and HIV-specific T-cell proliferative 

potential. J Acquir Immune Defic Syndr [Internet]. 2012 Apr 15 [cited 2016 May 

6];59(5):427–37. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22240463 

Carvalho PV do C, Caporali JF de M, Vieira ÉLM, Guimarães NS, Fonseca MO, 

Tupinambás U. Evaluation of inflammatory biomarkers, carotid intimamedia 

thickness and cardiovascular risk in HIV-1 treatment-naive patients. Rev Soc Bras 

Med Trop. 2018;51(3):277–83.  

Casado C, Colombo S, Rauch A, Martínez R, Günthard HF, Garcia S, et al. Host and 

viral genetic correlates of clinical definitions of HIV-1 disease progression. PLoS 

One. 2010;5(6).  

Casado C, Marrero-Hernández S, Márquez-Arce D, Pernas M, Marfil S, Borràs-

Grañana F, et al. Viral characteristics associated with the clinical nonprogressor 

phenotype are inherited by viruses from a cluster of HIV-1 elite controllers. MBio. 

2018;9(2):1–18.  

Cassol E, Cassetta L, Alfano M, Poli G. Macrophage polarization and HIV-1 infection. 

J Leukoc Biol. 2010;87(4):599–608.  

Cassol E, Cassetta L, Rizzi C, Alfano M, Poli G. M1 and M2a Polarization of Human 

Monocyte-Derived Macrophages Inhibits HIV-1 Replication by Distinct 

Mechanisms. J Immunol [Internet]. 2009 May 15 [cited 2020 Apr 9];182(10):6237–

46. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19414777 

Castley A, Berry C, French M, Fernandez S, Krueger R, Nolan D. Elevated plasma 

soluble CD14 and skewed CD16+ monocyte distribution persist despite 

normalisation of soluble CD163 and CXCL10 by effective HIV therapy: a changing 



 

92 

 

paradigm for routine HIV laboratory monitoring? PLoS One [Internet]. 2014 [cited 

2019 Mar 14];9(12):e115226. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25544986 

Cecchinato V, Trindade CJ, Laurence A, Heraud JM, Brenchley JM, Ferrari MG, et al. 

Altered balance between Th17 and Th1 cells at mucosal sites predicts AIDS 

progression in simian immunodeficiency virus-infected macaques. Mucosal 

Immunol [Internet]. 2008 Jul [cited 2019 Apr 12];1(4):279–88. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19079189 

Chase AJ, Yang H-C, Zhang H, Blankson JN, Siliciano RF. Preservation of FoxP3+ 

regulatory T cells in the peripheral blood of human immunodeficiency virus type 

1-infected elite suppressors correlates with low CD4+ T-cell activation. J Virol 

[Internet]. 2008 Sep 1 [cited 2019 Apr 11];82(17):8307–15. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18579608 

Chen H, Ndhlovu ZM, Liu D, Porter LC, Fang JW, Darko S, et al. TCR clonotypes 

modulate the protective effect of HLA class I molecules in HIV-1 infection. Nat 

Immunol. 2012 Jul;13(7):691–700.  

Chen H, Piechocka-Trocha A, Miura T, Brockman MA, Julg BD, Baker BM, et al. 

Differential Neutralization of Human Immunodeficiency Virus (HIV) Replication in 

Autologous CD4 T Cells by HIV-Specific Cytotoxic T Lymphocytes. J Virol 

[Internet]. 2009 Apr 1 [cited 2017 Nov 21];83(7):3138–49. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19158248 

Chen P, Su B, Zhang T, Zhu X, Xia W, Fu Y, et al. Perturbations of Monocyte Subsets 

and Their Association with T Helper Cell Differentiation in Acute and Chronic HIV-

1-Infected Patients. Front Immunol [Internet]. 2017 Mar 13 [cited 2019 Mar 

14];8:272. Available from: 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fimmu.2017.00272/full 

Chevalier MF, Weiss L. The split personality of regulatory T cells in HIV infection. 

Blood. 2013;121(1):29–37.  

Chihara T, Hashimoto M, Osman A, Hiyoshi-Yoshidomi Y, Suzu I, Chutiwitoonchai N, 

et al. HIV-1 Proteins Preferentially Activate Anti-Inflammatory M2-Type 

Macrophages. J Immunol [Internet]. 2012 Apr 15 [cited 2020 Apr 9];188(8):3620–

7. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22407921 



 

93 

 

Chomont N, El-Far M, Ancuta P, Trautmann L, Procopio FA, Yassine-Diab B, et al. HIV 

reservoir size and persistence are driven by T cell survival and homeostatic 

proliferation. Nat Med [Internet]. 2009 Aug 21;15(8):893–900. Available from: 

http://www.nature.com/articles/nm.1972 

Chow DC, Kagihara JM, Zhang G, Souza SA, Hodis HN, Li Y, et al. Non-classical 

monocytes predict progression of carotid artery bifurcation intima-media thickness 

in HIV-infected individuals on stable antiretroviral therapy. HIV Clin Trials 

[Internet]. 2016 May 3 [cited 2020 Apr 13];17(3):114–22. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27125366 

Chun T-W, Shawn Justement J, Murray D, Kim CJ, Blazkova J, Hallahan CW, et al. 

Effect of antiretroviral therapy on HIV reservoirs in elite controllers. J Infect Dis 

[Internet]. 2013 Nov 1 [cited 2016 Jan 23];208(9):1443–7. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3789563&tool=pmcen

trez&rendertype=abstract 

Chun T, Nickle DC, Justement JS, Meyers JH, Roby G, Hallahan CW, et al. 

Persistence of HIV in Gut‐Associated Lymphoid Tissue despite Long‐Term 

Antiretroviral Therapy. J Infect Dis [Internet]. 2008 Mar [cited 2019 Nov 

20];197(5):714–20. Available from: https://academic.oup.com/jid/article-

lookup/doi/10.1086/527324 

Ciccone EJ, Greenwald JH, Lee PI, Biancotto A, Read SW, Yao MA, et al. CD4+ T 

Cells, Including Th17 and Cycling Subsets, Are Intact in the Gut Mucosa of HIV-

1-Infected Long-Term Nonprogressors. J Virol [Internet]. 2011;85(12):5880–8. 

Available from: http://jvi.asm.org/cgi/doi/10.1128/JVI.02643-10 

Cihlar T, Fordyce M. Current status and prospects of HIV treatment. Vol. 18, Current 

Opinion in Virology. Elsevier B.V.; 2016. p. 50–6.  

Clayton KL, Collins DR, Lengieza J, Ghebremichael M, Dotiwala F, Lieberman J, et al. 

Resistance of HIV-infected macrophages to CD8 + T lymphocyte-mediated killing 

drives activation of the immune system article. Nat Immunol [Internet]. 

2018;19(5):475–86. Available from: http://dx.doi.org/10.1038/s41590-018-0085-3 

Clerc O, Colombo S, Yerly S, Telenti A, Cavassini M. HIV-1 elite controllers: beware 

of super-infections. J Clin Virol [Internet]. 2010 Apr 1 [cited 2013 Dec 

27];47(4):376–8. Available from: 



 

94 

 

http://www.journalofclinicalvirology.com/article/S1386-6532(10)00022-3/abstract 

Cockerham LR, Jain V, Sinclair E, Glidden D V., Hartogenesis W, Hatano H, et al. 

Programmed death-1 expression on CD4+ and CD8+ T cells in treated and 

untreated HIV disease. Aids. 2014 Jul 31;28(12):1749–58.  

Cohen J. Tissue Says Blood Is Misleading, Confusing HIV Cure Efforts. Science (80- ). 

2011 Dec 23;334(6063):1614–1614.  

Cohen MS, Chen YQ, McCauley M, Gamble T, Hosseinipour MC, Kumarasamy N, et 

al. Prevention of HIV-1 Infection with Early Antiretroviral Therapy. N Engl J Med 

[Internet]. 2011 Aug 11 [cited 2019 Nov 20];365(6):493–505. Available from: 

http://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/NEJMoa1105243 

Coll B, Parra S, Alonso-Villaverde C, de Groot E, Aragonés G, Montero M, et al. HIV-

infected patients with lipodystrophy have higher rates of carotid atherosclerosis: 

The role of monocyte chemoattractant protein-1. Cytokine. 2006;34(1–2):51–5.  

Conti HR, Shen F, Nayyar N, Stocum E, Sun JN, Lindemann MJ, et al. Th17 cells and 

IL-17 receptor signaling are essential for mucosal host defense against oral 

candidiasis. J Exp Med [Internet]. 2009 Feb 16 [cited 2019 May 3];206(2):299–

311. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19204111 

Côrtes FH, Bello G, Vorsatz C, Pilotto JH, Guimarães ML, Grinsztejn B, et al. Higher 

cross-subtype IFN-γ ELISpot responses to Gag and Nef peptides in Brazilian HIV-

1 subtype B- and F1- than in C-infected subjects. Vaccine [Internet]. 2013 Feb 4 

[cited 2014 May 28];31(7):1106–12. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261042 

Côrtes FH, Passaes CPB, Bello G, Teixeira SLM, Vorsatz C, Babic D, et al. HIV 

Controllers With Different Viral Load Cutoff Levels Have Distinct Virologic and 

Immunologic Profiles. JAIDS J Acquir Immune Defic Syndr [Internet]. 

2015;68(4):377–85. Available from: 

http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00

126334-201504010-00002 

Côrtes FH, de Paula HHS, Bello G, Ribeiro-Alves M, de Azevedo SSD, Caetano DG, 

et al. Plasmatic levels of IL-18, IP-10, and activated CD8+ T cells are potential 

biomarkers to identify HIV-1 elite controllers with a true functional cure profile. 

Front Immunol [Internet]. 2018 [cited 2019 Apr 10];9(JUL):1576. Available from: 



 

95 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30050532 

Cros J, Cagnard N, Woollard K, Patey N, Zhang SY, Senechal B, et al. Human 

CD14dim Monocytes Patrol and Sense Nucleic Acids and Viruses via TLR7 and 

TLR8 Receptors. Immunity. 2010 Sep;33(3):375–86.  

Crowe SM, Sonza S. HIV-1 can be recovered from a variety of cells including 

peripheral blood monocytes of patients receiving highly active antiretroviral 

therapy: a further obstacle to eradication. J Leukoc Biol [Internet]. 2000 Sep 1 

[cited 2020 Apr 9];68(3):345–50. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10985250 

Crowell TA, Ganesan A, Berry SA, Deiss RG, Agan BK, Okulicz JF. Hospitalizations 

among HIV controllers and persons with medically controlled HIV in the U.S. 

Military HIV Natural History study. J Int AIDS Soc. 2016;19(1):1–6.  

Crowell TA, Gebo KA, Blankson JN, Korthuis PT, Yehia BR, Rutstein RM, et al. 

Hospitalization Rates and Reasons Among HIV Elite Controllers and Persons With 

Medically Controlled HIV Infection. J Infect Dis [Internet]. 2015 Jun 1 [cited 2017 

Mar 28];211(11):1692–702. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25512624 

Cruz NVG, Amorim R, Oliveira FE, Speranza FAC, Costa LJ. Mutations in the nef and 

vif genes associated with progression to AIDS in elite controller and slow-

progressor Patients. J Med Virol [Internet]. 2013 Apr 1 [cited 2019 Nov 

21];85(4):563–74. Available from: http://doi.wiley.com/10.1002/jmv.23512 

Czepluch FS, Kuschicke H, Dellas C, Riggert J, Hasenfuss G, Schäfer K. Increased 

proatherogenic monocyte-platelet cross-talk in monocyte subpopulations of 

patients with stable coronary artery disease. J Intern Med [Internet]. 2014 Feb 1 

[cited 2020 Apr 13];275(2):144–54. Available from: 

http://doi.wiley.com/10.1111/joim.12145 

D’Agostino RB, Vasan RS, Pencina MJ, Wolf PA, Cobain M, Massaro JM, et al. 

General cardiovascular risk profile for use in primary care: The Framingham heart 

study. Circulation [Internet]. 2008 Feb 12 [cited 2020 Nov 3];117(6):743–53. 

Available from: http://circ.ahajournals.org 

Dalmasso C, Carpentier W, Meyer L, Rouzioux C, Goujard C, Chaix ML, et al. Distinct 

genetic loci control plasma HIV-RNA and cellular HIV-DNA levels in HIV-1 



 

96 

 

infection: The ANRS Genome Wide Association 01 study. PLoS One. 2008 Dec 

24;3(12).  

Dalmau J, Rotger M, Erkizia I, Rauch A, Reche P, Pino M, et al. Highly pathogenic 

adapted HIV-1 strains limit host immunity and dictate rapid disease progression. 

Aids [Internet]. 2014 Jun 1 [cited 2020 Jan 30];28(9):1261–72. Available from: 

http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00

002030-201406010-00003 

Dandekar S, George MD, Bäumler AJ. Th17 cells, HIV and the gut mucosal barrier. 

Curr Opin HIV AIDS. 2010;5(2):173–8.  

Danel C, Moh R, Gabillard D, Badje A, Le Carrou J, Ouassa T, et al. A Trial of Early 

Antiretrovirals and Isoniazid Preventive Therapy in Africa. N Engl J Med [Internet]. 

2015 Aug 27 [cited 2020 Apr 4];373(9):808–22. Available from: 

http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1507198 

Day CL, Kaufmann DE, Kiepiela P, Brown JA, Moodley ES, Reddy S, et al. PD-1 

expression on HIV-specific T cells is associated with T-cell exhaustion and 

disease progression. Nature. 2006 Sep 21;443(7109):350–4.  

Day CL, Kiepiela P, Leslie AJ, van der Stok M, Nair K, Ismail N, et al. Proliferative 

Capacity of Epitope-Specific CD8 T-Cell Responses Is Inversely Related to Viral 

Load in Chronic Human Immunodeficiency Virus Type 1 Infection. J Virol. 

2007;81(1):434–8.  

Deacon NJ, Tsykin A, Solomon A, Smith K, Ludford-Menting M, Hooker DJ, et al. 

Genomic structure of an attenuated quasi species of HIV-1 from a blood 

transfusion donor and recipients. Science [Internet]. 1995 Nov 10;270(5238):988–

91. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7481804 

Dean M, Carrington M, Winkler C, Huttley GA, Smith MW, Allikmets R, et al. Genetic 

restriction of HIV-1 infection and progression to AIDS by a deletion allele of the 

CKR5 structural gene. Hemophilia Growth and Development Study, Multicenter 

AIDS Cohort Study, Multicenter Hemophilia Cohort Study, San Francisco City 

Cohort, ALIVE . Science [Internet]. 1996 Sep 27 [cited 2013 Nov 

12];273(5283):1856–62. Available from: 

http://www.sciencemag.org/content/273/5283/1856.short 

Deeks SG, Kitchen CMR, Liu L, Guo H, Gascon R, Narváez AB, et al. Immune 



 

97 

 

activation set point during early HIV infection predicts subsequent CD4+ T-cell 

changes independent of viral load. Blood [Internet]. 2004 Aug 15 [cited 2016 Feb 

28];104(4):942–7. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15117761 

Deeks SG, Tracy R, Douek DC. Systemic Effects of Inflammation on Health during 

Chronic HIV Infection. Immunity [Internet]. 2013 Oct 17 [cited 2020 Apr 

2];39(4):633–45. Available from: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1074761313004354 

Desai S, Landay A. Early Immune Senescence in HIV Disease. Curr HIV/AIDS Rep 

[Internet]. 2010 Feb 2;7(1):4–10. Available from: 

http://link.springer.com/10.1007/s11904-009-0038-4 

Descours B, Avettand-Fenoel V, Blanc C, Samri A, Mélard A, Supervie V, et al. 

Immune responses driven by protective human leukocyte antigen alleles from 

long-term nonprogressors are associated with low HIV reservoir in central memory 

CD4 T cells. Clin Infect Dis. 2012;54(10):1495–503.  

Deshmane SL, Kremlev S, Amini S, Sawaya BE. Monocyte chemoattractant protein-1 

(MCP-1): An overview. Vol. 29, Journal of Interferon and Cytokine Research. Mary 

Ann Liebert, Inc.; 2009. p. 313–25.  

Diaz CM, Segura ER, Luz PM, Clark JL, Ribeiro SR, De Boni R, et al. Traditional and 

HIV-specific risk factors for cardiovascular morbidity and mortality among HIV-

infected adults in Brazil: A retrospective cohort study. BMC Infect Dis. 2016 Aug 

8;16(1).  

Dimopoulos Y, Moysi E, Petrovas C. The Lymph Node in HIV Pathogenesis. Vol. 14, 

Current HIV/AIDS Reports. Current Medicine Group LLC 1; 2017. p. 133–40.  

Ding Y, Duan S, Wu Z, Ye R, Yang Y, Yao S, et al. Timing of antiretroviral therapy 

initiation after diagnosis of recent human immunodeficiency virus infection and 

CD4(+) T-cell recovery. Clin Microbiol Infect [Internet]. 2015 Nov 25 [cited 2016 

Jan 13]; Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26627338 

Dion ML, Poulin JF, Bordi R, Sylvestre M, Corsini R, Kettaf N, et al. HIV infection rapidly 

induces and maintains a substantial suppression of thymocyte proliferation. 

Immunity. 2004 Dec 1;21(6):757–68.  

Doisne J-M, Urrutia A, Lacabaratz-Porret C, Goujard C, Meyer L, Chaix M-L, et al.  



 

98 

 

CD8 + T Cells Specific for EBV, Cytomegalovirus, and Influenza Virus Are 

Activated during Primary HIV Infection . J Immunol. 2004 Aug 15;173(4):2410–8.  

Doitsh G, Galloway NLK, Geng X, Yang Z, Monroe KM, Zepeda O, et al. Cell death by 

pyroptosis drives CD4 T-cell depletion in HIV-1 infection. Nature. 

2014;505(7484):509–14.  

Dominguez-Molina B, Leon A, Rodriguez C, Benito JM, Lopez-Galindez C, Garcia F, 

et al. Analysis of Non-AIDS-Defining Events in HIV Controllers. Clin Infect Dis 

[Internet]. 2016 May 15;62(10):1304–9. Available from: 

https://academic.oup.com/cid/article-lookup/doi/10.1093/cid/ciw120 

Dominick L, Midgley N, Swart L-M, Sprake D, Deshpande G, Laher I, et al. HIV-related 

cardiovascular diseases: the search for a unifying hypothesis. Am J Physiol Circ 

Physiol. 2020;318(4):H731–46.  

Douek DC, Picker LJ, Koup RA. T cell dynamics in HIV-1 infection. Annu Rev Immunol 

[Internet]. 2003 Apr;21(1):265–304. Available from: 

http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.immunol.21.120601.141053 

Duewell P, Kono H, Rayner KJ, Sirois CM, Vladimer G, Bauernfeind FG, et al. NLRP3 

inflammasomes are required for atherogenesis and activated by cholesterol 

crystals. Nature [Internet]. 2010 Apr 29 [cited 2020 Apr 12];464(7293):1357–61. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20428172 

Duprez DA, Neuhaus J, Kuller LH, Tracy R, Belloso W, De Wit S, et al. Inflammation, 

coagulation and cardiovascular disease in HIV-infected individuals. PLoS One 

[Internet]. 2012 [cited 2016 May 6];7(9):e44454. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22970224 

Dyer WB, Zaunders JJ, Yuan FF, Wang B, Learmont JC, Geczy AF, et al. Mechanisms 

of HIV non-progression; robust and sustained CD4+ T-cell proliferative responses 

to p24 antigen correlate with control of viraemia and lack of disease progression 

after long-term transfusion-acquired HIV-1 infection. Retrovirology [Internet]. 2008 

Dec 11 [cited 2017 Nov 21];5(1):112. Available from: 

http://retrovirology.biomedcentral.com/articles/10.1186/1742-4690-5-112 

Edwards BH, Bansal A, Sabbaj S, Bakari J, Mulligan MJ, Goepfert PA. Magnitude of 

Functional CD8+ T-Cell Responses to the Gag Protein of Human 

Immunodeficiency Virus Type 1 Correlates Inversely with Viral Load in Plasma. J 



 

99 

 

Virol [Internet]. 2002 Mar 1 [cited 2020 Apr 19];76(5):2298–305. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11836408 

Eggena MP, Barugahare B, Jones N, Okello M, Mutalya S, Kityo C, et al. Depletion of 

regulatory T cells in HIV infection is associated with immune activation. J Immunol 

[Internet]. 2005 Apr 1 [cited 2019 Apr 12];174(7):4407–14. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15778406 

Egorina EM, Sovershaev MA, Bjørkøy G, Gruber FXE, Olsen JO, Parhami-Seren B, et 

al. Intracellular and surface distribution of monocyte tissue factor: Application to 

intersubject variability. Arterioscler Thromb Vasc Biol [Internet]. 2005 Jul [cited 

2020 Nov 18];25(7):1493–8. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15860742/ 

Ellery PJ, Tippett E, Chiu Y-L, Paukovics G, Cameron PU, Solomon A, et al.  The CD16 

+ Monocyte Subset Is More Permissive to Infection and Preferentially Harbors 

HIV-1 In Vivo . J Immunol. 2007 May 15;178(10):6581–9.  

Elrefaei M, Martin J, Deeks S, Hoh R, McElroy MD, Preas CP, et al. Central Memory 

CD4+ T Cell Responses in Chronic HIV Infection Are Not Restored by 

Antiretroviral Therapy. J Immunol. 2014;173(3):2184–9.  

Erlandson KM, Allshouse AA, Jankowski CM, Lee EJ, Rufner KM, Palmer BE, et al. 

Association of functional impairment with inflammation and immune activation in 

HIV type 1-infected adults receiving effective antiretroviral therapy. J Infect Dis 

[Internet]. 2013 Jul 15 [cited 2016 Apr 28];208(2):249–59. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3685225&tool=pmcen

trez&rendertype=abstract 

Esteve E, Ricart W, Fernández-Real JM. Dyslipidemia and inflammation: An 

evolutionary conserved mechanism. Clin Nutr. 2005;24(1):16–31.  

Evangelista V, Manarini S, Sideri R, Rotondo S, Martelli N, Piccoli A, et al. 

Platelet/polymorphonuclear leukocyte interaction: P-selectin triggers protein-

tyrosine phosphorylation-dependent CD11b/CD18 adhesion: Role of PSGL- 1 as 

a signaling molecule. Blood. 1999 Feb 1;93(3):876–85.  

Falivene J, Ghiglione Y, Laufer N, Socías ME, Holgado MP, Ruiz MJ, et al. Th17 and 

Th17/Treg ratio at early HIV infection associate with protective HIV-specific 

CD8(+) T-cell responses and disease progression. Sci Rep [Internet]. 2015 Jun 



 

100 

 

23 [cited 2019 Apr 10];5:11511. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26099972 

Favre D, Lederer S, Kanwar B, Ma Z-MM, Proll S, Kasakow Z, et al. Critical loss of the 

balance between Th17 and T regulatory cell populations in pathogenic SIV 

infection. PLoS Pathog [Internet]. 2009 Feb [cited 2019 Apr 12];5(2):e1000295. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19214220 

Feeney ME, Tang Y, Roosevelt KA, Leslie AJ, McIntosh K, Karthas N, et al. Immune 

Escape Precedes Breakthrough Human Immunodeficiency Virus Type 1 Viremia 

and Broadening of the Cytotoxic T-Lymphocyte Response in an HLA-B27-Positive 

Long-Term-Nonprogressing Child. J Virol [Internet]. 2004 Aug 15 [cited 2018 Apr 

17];78(16):8927–30. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15280502 

Feria MG, Taborda NA, Hernandez JC, Rugeles MT. HIV replication is associated to 

inflammasomes activation, IL-1β, IL-18 and caspase-1 expression in GALT and 

peripheral blood. PLoS One. 2018 Apr 1;13(4).  

Fernandez DM, Rahman AH, Fernandez NF, Chudnovskiy A, Amir E ad D, Amadori L, 

et al. Single-cell immune landscape of human atherosclerotic plaques. Nat Med. 

2019;25(10):1576–88.  

Ferrando-Martinez S, Casazza JP, Leal M, Machmach K, Munoz-Fernandez MA, 

Viciana P, et al. Differential Gag-Specific Polyfunctional T Cell Maturation Patterns 

in HIV-1 Elite Controllers. J Virol. 2012 Apr 1;86(7):3667–74.  

Ferre AL, Lemongello D, Hunt PW, Morris MM, Garcia JC, Pollard RB, et al. 

Immunodominant HIV-Specific CD8+ T-Cell Responses Are Common to Blood 

and Gastrointestinal Mucosa, and Gag-Specific Responses Dominate in Rectal 

Mucosa of HIV Controllers. J Virol. 2010 Oct 1;84(19):10354–65.  

Finkel TH, Tudor-Williams G, Banda NK, Cotton MF, Curiel T, Monks C, et al. 

Apoptosis occurs predominantly in bystander cells and not in productively infected 

cells of HIV- and SIV-infected lymph nodes. Nat Med. 1995;1(2):129–34.  

Fitch K V, Srinivasa S, Abbara S, Burdo TH, Williams KC, Eneh P, et al. Noncalcified 

coronary atherosclerotic plaque and immune activation in HIV-infected women. J 

Infect Dis [Internet]. 2013 Dec 1 [cited 2016 May 6];208(11):1737–46. Available 

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24041790 



 

101 

 

Flannigan KL, Ngo VL, Geem D, Harusato A, Hirota SA, Parkos CA, et al. IL-17A-

mediated neutrophil recruitment limits expansion of segmented filamentous 

bacteria. Mucosal Immunol [Internet]. 2017 [cited 2019 May 3];10(3):673–84. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27624780 

Fletcher C V, Staskus K, Wietgrefe SW, Rothenberger M, Reilly C, Chipman JG, et al. 

Persistent HIV-1 replication is associated with lower antiretroviral drug 

concentrations in lymphatic tissues. Proc Natl Acad Sci [Internet]. 2014 Feb 11 

[cited 2020 Nov 9];111(6):2307–12. Available from: 

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1318249111 

Fourie C, Van Rooyen J, Pieters M, Conradie K, Hoekstra T, Schutte A. Is HIV-1 

infection associated with endothelial dysfunction in a population of African 

ancestry in South Africa? Cardiovasc J Afr [Internet]. 2011 [cited 2020 Nov 

5];22(3):134–40. Available from: /pmc/articles/PMC3721955/?report=abstract 

Framingham Heart Study. Cardiovascular Disease (10-year risk) | Framingham Heart 

Study [Internet]. 2020 [cited 2020 Nov 3]. Available from: 

https://framinghamheartstudy.org/fhs-risk-functions/cardiovascular-disease-10-

year-risk/ 

Franceschi C, Franceschini MG, Boschini A, Trenti T, Nuzzo C, Castellani G, et al. 

Phenotypic characteristics and tendency to apoptosis of peripheral blood 

mononuclear cells from HIV+ long term non progressors. Cell Death Differ. 

1997;4(8):815–23.  

Frazier EL, Sutton MY, Brooks JT, Shouse RL, Weiser J. Trends in cigarette smoking 

among adults with HIV compared with the general adult population, United States 

- 2009–2014. Prev Med (Baltim) [Internet]. 2018 Jun 1 [cited 2020 Apr 3];111:231–

4. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29550303 

Freeman ML, Shive CL, Nguyen TP, Younes SA, Panigrahi S, Lederman MM. 

Cytokines and T-Cell Homeostasis in HIV Infection. J Infect Dis. 2016;214(Suppl 

2):S51–7.  

Freiberg MS, Chang CCH, Kuller LH, Skanderson M, Lowy E, Kraemer KL, et al. HIV 

infection and the risk of acute myocardial infarction. JAMA Intern Med. 2013 Apr 

22;173(8):614–22.  

French MAA, King MSS, Tschampa JMM, da Silva BAA, Landay ALL. Serum immune 



 

102 

 

activation markers are persistently increased in patients with HIV infection after 6 

years of antiretroviral therapy despite suppression of viral replication and 

reconstitution of CD4+ T cells. J Infect Dis [Internet]. 2009 Oct 15 [cited 2016 May 

6];200(8):1212–5. Available from: 

http://jid.oxfordjournals.org/lookup/doi/10.1086/605890 

Fromentin R, Filali-Mouhim A, Ahlers J, Yassine-Diab B, Boulassel M-R, Takata H, et 

al. Programmed Death-1 Is a Marker for Abnormal Distribution of Naive/Memory 

T Cell Subsets in HIV-1 Infection. J Immunol. 2013;191(5):2194–204.  

Funderburg NTNNT, Zidar DA, Shive C, Lioi A, Mudd J, Musselwhite LWL, et al. 

Shared monocyte subset phenotypes in HIV-1 infection and in uninfected subjects 

with acute coronary syndrome. Blood [Internet]. 2012 Nov 29 [cited 2016 May 

6];120(23):4599–608. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23065151 

Furman MI, Barnard MR, Krueger LA, Fox ML, Shilale EA, Lessard DM, et al. 

Circulating monocyte-platelet aggregates are an early marker of acute myocardial 

infarction. J Am Coll Cardiol [Internet]. 2001 Oct 1 [cited 2016 May 6];38(4):1002–

6. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11583872 

Gaardbo JC, Hartling HJ, Ronit A, Thorsteinsson K, Madsen HO, Springborg K, et al. 

Different immunological phenotypes associated with preserved CD4+ T cell 

counts in HIV-infected controllers and viremic long term non-progressors. PLoS 

One [Internet]. 2013 Jan [cited 2016 Jan 13];8(5):e63744. Available from: 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0063744 

Gallo RC, Salahuddin SZ, Popovic M, Shearer GM, Kaplan M, Haynes BF, et al. 

Frequent detection and isolation of cytopathic retroviruses (HTLV-III) from patients 

with AIDS and at risk for AIDS. Science (80- ) [Internet]. 1984 May 4 [cited 2013 

Dec 3];224(4648):500–3. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6200936 

Gao W, Liu H, Yuan J, Wu C, Huang D, Ma Y, et al. Exosomes derived from mature 

dendritic cells increase endothelial inflammation and atherosclerosis via 

membrane TNF-α mediated NF-κB pathway. J Cell Mol Med. 2016 Dec 

1;20(12):2318–27.  

Garg H, Joshi A. Host and viral factors in HIV-mediated bystander apoptosis. Vol. 9, 



 

103 

 

Viruses. MDPI AG; 2017.  

Gattinoni L, Lugli E, Ji Y, Pos Z, Paulos CM, Quigley MFMF, et al. A human memory 

T cell subset with stem cell-like properties. Nat Med [Internet]. 2011;17(10):1290–

7. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21926977%0Ahttp://www.pubmedcentral.ni

h.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC3192229 

Ginhoux F, Jung S. Monocytes and macrophages: Developmental pathways and 

tissue homeostasis. Nat Rev Immunol [Internet]. 2014;14(6):392–404. Available 

from: http://dx.doi.org/10.1038/nri3671 

Ginhoux F, Schultze JL, Murray PJ, Ochando J, Biswas SK. New insights into the 

multidimensional concept of macrophage ontogeny, activation and function. Nat 

Immunol [Internet]. 2016 Jan 1 [cited 2020 Apr 9];17(1):34–40. Available from: 

http://www.nature.com/articles/ni.3324 

Giorgi J V, Liu Z, Hultin LE, Cumberland WG, Hennessey K, Detels R. Elevated levels 

of CD38+ CD8+ T cells in HIV infection add to the prognostic value of low CD4+ 

T cell levels: results of 6 years of follow-up. The Los Angeles Center, Multicenter 

AIDS Cohort Study. J Acquir Immune Defic Syndr [Internet]. 1993 Aug [cited 2019 

May 27];6(8):904–12. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7686224 

Giorgi JV V, Hultin LEE, McKeating JAA, Johnson TDD, Owens B, Jacobson LPP, et 

al. Shorter survival in advanced human immunodeficiency virus type 1 infection is 

more closely associated with T lymphocyte activation than with plasma virus 

burden or virus chemokine coreceptor usage. J Infect Dis [Internet]. 1999 Apr 

[cited 2016 Apr 28];179(4):859–70. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10068581 

Gisterå A, Hansson GK. The immunology of atherosclerosis. Nat Rev Nephrol. 

2017;13(6):368–80.  

Gonzalez SM, Taborda NA, Correa LA, Castro GA, Hernandez JC, Montoya CJ, et al. 

Particular activation phenotype of T cells expressing HLA-DR but not CD38 in 

GALT from HIV-controllers is associated with immune regulation and delayed 

progression to AIDS. Immunol Res [Internet]. 2016 Jun 2 [cited 2019 Apr 

16];64(3):765–74. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s12026-015-



 

104 

 

8775-5 

Goonetilleke N, Liu MKPP, Salazar-Gonzalez JF, Ferrari G, Giorgi E, Ganusov V V., 

et al. The first T cell response to transmitted/founder virus contributes to the 

control of acute viremia in HIV-1 infection. J Exp Med [Internet]. 2009 Jun 8 [cited 

2015 Nov 13];206(6):1253–72. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2715063&tool=pmcen

trez&rendertype=abstract 

Gottlieb GS, Nickle DC, Jensen M a., Wong KG, Grobler J, Li F, et al. Dual HIV-1 

infection associated with rapid disease progression. Lancet [Internet]. 2004 Feb 

21 [cited 2018 Jun 21];363(9409):619–22. Available from: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673604155967?via%3Di

hub 

Goulder PJ, Phillips RE, Colbert R a, McAdam S, Ogg G, Nowak MA, et al. Late escape 

from an immunodominant cytotoxic T-lymphocyte response associated with 

progression to AIDS. Nat Med [Internet]. 1997 Feb [cited 2018 Apr 17];3(2):212–

7. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9018241 

Graham SM, Rajwans N, Jaoko W, Estambale BBA, McClelland RS, Overbaugh J, et 

al. Endothelial activation biomarkers increase after HIV-1 acquisition: Plasma 

vascular cell adhesion molecule-1 predicts disease progression. Aids. 2013 Jul 

17;27(11):1803–13.  

Graziano F, Aimola G, Forlani G, Turrini F, Accolla RS, Vicenzi E, et al. Reversible 

Human Immunodeficiency Virus Type-1 Latency in Primary Human Monocyte-

Derived Macrophages Induced by Sustained M1 Polarization. Sci Rep [Internet]. 

2018 Dec 1 [cited 2020 Apr 9];8(1):14249. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30250078 

Griffin GK, Newton G, Tarrio ML, Bu D, Maganto-Garcia E, Azcutia V, et al. IL-17 and 

TNFα Sustain Neutrophil Recruitment During Inflammation Through Synergistic 

Effects on Endothelial Activation. J Immunol [Internet]. 2012 Jun 15 [cited 2019 

May 3];188(12):6287. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22566565 

Grinsztejn B, Hoagland B, Moreira RI, Kallas EG, Madruga J V., Goulart S, et al. 

Retention, engagement, and adherence to pre-exposure prophylaxis for men who 



 

105 

 

have sex with men and transgender women in PrEP Brasil: 48 week results of a 

demonstration study. Lancet HIV. 2018 Mar 1;5(3):e136–45.  

Grossman Z, Meier-Schellersheim M, Paul WE, Picker LJ. Pathogenesis of HIV 

infection: What the virus spares is as important as what it destroys. Nat Med. 

2006;12(3):289–95.  

Grover SP, Mackman N. Tissue Factor: An Essential Mediator of Hemostasis and 

Trigger of Thrombosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2018;38(4):709–25.  

Groves KC, Bibby DF, Clark DA, Isaksen A, Deayton JR, Anderson J, et al. Disease 

Progression in HIV-1-Infected Viremic Controllers. J Acquir Immune Defic Syndr 

[Internet]. 2012 Dec 1 [cited 2017 Mar 28];61(4):407–16. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902723 

Grulich AE, Guy R, Amin J, Jin F, Selvey C, Holden J, et al. Population-level 

effectiveness of rapid, targeted, high-coverage roll-out of HIV pre-exposure 

prophylaxis in men who have sex with men: the EPIC-NSW prospective cohort 

study. Lancet HIV. 2018;5(11):e629–37.  

Grund B, Baker J V., Deeks SG, Wolfson J, Wentworth D, Cozzi-Lepri A, et al. 

Relevance of interleukin-6 and D-dimer for serious non-AIDS morbidity and death 

among HIV-positive adults on suppressive antiretroviral therapy. PLoS One. 

2016;11(5):1–16.  

Guadalupe M, Reay E, Sankaran S, Prindiville T, Flamm J, McNeil A, et al. Severe 

CD4+ T-Cell Depletion in Gut Lymphoid Tissue during Primary Human 

Immunodeficiency Virus Type 1 Infection and Substantial Delay in Restoration 

following Highly Active Antiretroviral Therapy. J Virol [Internet]. 2003 Nov 

1;77(21):11708–17. Available from: 

http://jvi.asm.org/cgi/doi/10.1128/JVI.77.21.11708-11717.2003 

Guergnon J, Dalmasso C, Broet P, Meyer L, Westrop SJ, Imami N, et al. Single-

nucleotide polymorphism-defined class i and class III major histocompatibility 

complex genetic subregions contribute to natural long-term nonprogression in HIV 

infection. J Infect Dis. 2012;205(5):718–24.  

Gulick RM, Flexner C. Long-Acting HIV Drugs for Treatment and Prevention. Annu Rev 

Med. 2019 Jan 27;70(1):137–50.  



 

106 

 

Gurdasani D, Iles L, Dillon DG, Young EH, Olson AD, Naranbhai V, et al. A systematic 

review of definitions of extreme phenotypes of HIV control and progression. AIDS 

[Internet]. 2014 Jan 14 [cited 2019 Nov 21];28(2):149–62. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24149086 

Han J, Wang B, Han N, Zhao Y, Song C, Feng X, et al. CD14highCD16+ rather than 

CD14lowCD16+ monocytes correlate with disease progression in chronic HIV-

infected patients. J Acquir Immune Defic Syndr [Internet]. 2009 Dec [cited 2020 

Apr 9];52(5):553–9. Available from: http://journals.lww.com/00126334-

200912150-00004 

Han J, Zhao H, Ma Y, Zhou H, Hao Y, Li Y, et al. Highly Active Antiretroviral Therapy 

(HAART)-Related Hypertriglyceridemia Is Associated With Failure of Recovery of 

CD14lowCD16+ Monocyte Subsets in AIDS Patients. Medicine (Baltimore) 

[Internet]. 2015 Jul [cited 2019 Mar 14];94(27):e1115. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26166108 

Hanna DB, Lin J, Post WS, Hodis HN, Xue X, Anastos K, et al. Association of 

macrophage inflammation biomarkers with progression of subclinical carotid 

artery atherosclerosis in HIV-infected women and men. J Infect Dis. 

2017;215(9):1352–61.  

Hansen L, Parker I, Sutliff RL, Platt MO, Gleason RL. Endothelial dysfunction, arterial 

stiffening, and intima-media thickening in large arteries from HIV-1 transgenic 

mice. Ann Biomed Eng. 2013;41(4):682–93.  

Harper ME, Marselle LM, Gallo RC, Wong-Staal F. Detection of lymphocytes 

expressing human T-lymphotropic virus type III in lymph nodes and peripheral 

blood from infected individuals by in situ hybridization. Proc Natl Acad Sci U S A. 

1986;83(3):772–6.  

Hasenkrug KJ, Chougnet CA, Dittmer U. Regulatory T cells in retroviral infections. 

PLoS Pathog [Internet]. 2018;14(2):1–22. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1006776 

Hassan GS, Merhi Y, Mourad W. CD40 Ligand: A neo-inflammatory molecule in 

vascular diseases. Immunobiology [Internet]. 2012;217(5):521–32. Available 

from: http://dx.doi.org/10.1016/j.imbio.2011.03.010 

Hatano H, Jain V, Hunt PW, Lee T-H, Sinclair E, Do TD, et al. Cell-Based Measures of 



 

107 

 

Viral Persistence Are Associated With Immune Activation and Programmed Cell 

Death Protein 1 (PD-1)–Expressing CD4+ T cells. J Infect Dis [Internet]. 2013a Jul 

1 [cited 2020 Mar 28];208(1):50–6. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3666131/ 

Hatano H, Yukl SA, Ferre AL, Graf EH, Somsouk M, Sinclair E, et al. Prospective 

Antiretroviral Treatment of Asymptomatic, HIV-1 Infected Controllers. PLoS 

Pathog. 2013b;9(10).  

Hatleberg C, Ryom L, d’Arminio Monforte A, Fontas E, Reiss P, Kirk O, et al. 

Association between exposure to antiretroviral drugs and the incidence of 

hypertension in HIV-positive persons: the Data Collection on Adverse Events of 

Anti-HIV Drugs (D:A:D) study. HIV Med [Internet]. 2018 Oct;19(9):605–18. 

Available from: http://doi.wiley.com/10.1111/hiv.12639 

Hayashi N, Liu D, Min B, Ben-Sasson SZ, Paul WE. Antigen challenge leads to in vivo 

activation and elimination of highly polarized TH1 memory T cells. Proc Natl Acad 

Sci U S A. 2002 Apr 30;99(9):6187–91.  

van der Heijden WA, van Crevel R, de Groot PG, Urbanus RT, Koenen HJPM, Bosch 

M, et al. A switch to a raltegravir containing regimen does not lower platelet 

reactivity in HIV-infected individuals. AIDS. 2018 Nov 13;32(17):2469–75.  

Hellerstein M, Hanley MB, Cesar D, Siler S, Papageorgopoulos C, Wieder E, et al. 

Directly measured kinetics of circulating T lymphocytes in normal and HIV-1-

infected humans. Nat Med. 1999;5(1):83–9.  

Hendel H, Caillat-Zucman S, Lebuanec H, Carrington M, O’Brien S, Andrieu JM, et al. 

New class I and II HLA alleles strongly associated with opposite patterns of 

progression to AIDS. J Immunol [Internet]. 1999 Jun 1 [cited 2013 Nov 

28];162(11):6942–6. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10352317 

Hocini H, Bonnabau H, Lacabaratz C, Lefebvre C, Tisserand P, Foucat E, et al. HIV 

Controllers Have Low Inflammation Associated with a Strong HIV-Specific 

Immune Response in Blood. Silvestri G, editor. J Virol [Internet]. 2019 Feb 

27;93(10):1–14. Available from: http://jvi.asm.org/lookup/doi/10.1128/JVI.01690-

18 

Honeycutt JB, Wahl A, Baker C, Spagnuolo RA, Foster J, Zakharova O, et al. 



 

108 

 

Macrophages sustain HIV replication in vivo independently of T cells. J Clin Invest. 

2016 Apr 1;126(4):1353–66.  

Höpfner F, Jacob M, Ulrich C, Russ M, Simm A, Silber RE, et al. Subgroups of 

monocytes predict cardiovascular events in patients with coronary heart disease. 

The PHAMOS trial (Prospective Halle Monocytes Study). Hell J Cardiol. 2019 Sep 

1;60(5):311–21.  

Hryniewicz A, Boasso A, Edghill-Smith Y, Vaccari M, Fuchs D, Venzon D, et al. CTLA-

4 blockade decreases TGF-beta, IDO, and viral RNA expression in tissues of 

SIVmac251-infected macaques. Blood [Internet]. 2006 Dec 1 [cited 2019 Apr 

12];108(12):3834–42. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16896154 

Hsu DC, Ma YF, Narwan A, Rahalkar S, Rupert A, Scherzer R, et al. Plasma tissue 

factor and immune activation are associated with carotid intima-media thickness 

progression in treated HIV infection. AIDS [Internet]. 2020 Mar 15 [cited 2020 Apr 

13];34(4):519–28. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31634197 

Hsue PY. Mechanisms of Cardiovascular Disease in the Setting of HIV Infection. Can 

J Cardiol [Internet]. 2019;35(3):238–48. Available from: 

https://doi.org/10.1016/j.cjca.2018.12.024 

Hsue PY, Hunt PW, Schnell A, Kalapus SC, Hoh R, Ganz P, et al. Role of viral 

replication, antiretroviral therapy, and immunodeficiency in HIV-associated 

atherosclerosis. Aids. 2009 Jun 1;23(9):1059–67.  

Hsue PY, Hunt PW, Sinclair E, Bredt B, Franklin A, Killian M, et al. Increased carotid 

intima-media thickness in HIV patients is associated with increased 

cytomegalovirus-specific T-cell responses. Aids. 2006;20(18):2275–83.  

Hsue Y, Lo JC, Franklin A, Bolger AF, Martin JN, Deeks SG, et al. Progression of 

Atherosclerosis as Assessed by Carotid Intima-Media Thickness in Patients with 

HIV Infection. Circulation [Internet]. 2004 Apr 6 [cited 2020 Apr 12];109(13):1603–

8. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15023877 

Htun P, Fateh-Moghadam S, Tomandl B, Handschu R, Klinger K, Stellos K, et al. 

Course of platelet activation and platelet-leukocyte interaction in cerebrovascular 

ischemia. Stroke [Internet]. 2006 Sep 1 [cited 2020 Apr 13];37(9):2283–7. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16888273 



 

109 

 

Huang X, Chen H, Li W, Li H, Jin X, Perelson AS, et al. Precise determination of time 

to reach viral load set point after acute HIV-1 infection. J Acquir Immune Defic 

Syndr. 2012 Dec 1;61(4):448–54.  

Huang Y, Zhang L, Ho DD. Biological characterization of nef in long-term survivors of 

human immunodeficiency virus type 1 infection. J Virol [Internet]. 1995 Dec [cited 

2013 Nov 29];69(12):8142–6. Available from: 

http://jvi.asm.org/content/69/12/8142.short 

Huang Y, Zhang L, Ho DD. Characterization of gag and pol sequences from long-term 

survivors of human immunodeficiency virus type 1 infection. [Internet]. Vol. 240, 

Virology. 1998. p. 36–49. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9448687 

Hui J, Qu Y yuan, Tang N, Liu Y min, Zhong H, Wang L mei, et al. Association of 

cytomegalovirus infection with hypertension risk: a meta-analysis. Wien Klin 

Wochenschr. 2016;128(15–16):586–91.  

Hunt PW, Brenchley J, Sinclair E, McCune JM, Roland M, Page-Shafer K, et al. 

Relationship between T cell activation and CD4+ T cell count in HIV-seropositive 

individuals with undetectable plasma HIV RNA levels in the absence of therapy. J 

Infect Dis [Internet]. 2008 Jan 1 [cited 2016 May 6];197(1):126–33. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18171295 

Hunt PW, Cao HL, Muzoora C, Ssewanyana I, Bennett J, Emenyonu N, et al. Impact 

of CD8+ T-cell activation on CD4+ T-cell recovery and mortality in HIV-infected 

Ugandans initiating antiretroviral therapy. AIDS [Internet]. 2011a Nov 13 [cited 

2016 Mar 30];25(17):2123–31. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3480326&tool=pmcen

trez&rendertype=abstract 

Hunt PW, Landay AL, Sinclair E, Martinson JA, Hatano H, Emu B, et al. A low T 

regulatory cell response may contribute to both viral control and generalized 

immune activation in HIV controllers. Ostrowski M, editor. PLoS One [Internet]. 

2011b Jan 31 [cited 2016 May 6];6(1):e15924. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21305005 

Hunt PW, Sinclair E, Rodriguez B, Shive C, Clagett B, Funderburg N, et al. Gut 

epithelial barrier dysfunction and innate immune activation predict mortality in 



 

110 

 

treated HIV infection. J Infect Dis [Internet]. 2014 Oct 15 [cited 2016 May 

6];210(8):1228–38. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24755434 

Hunt PWW, Martin JNN, Sinclair E, Bredt B, Hagos E, Lampiris H, et al. T Cell 

Activation Is Associated with Lower CD4 + T Cell Gains in Human 

Immunodeficiency Virus–Infected Patients with Sustained Viral Suppression 

during Antiretroviral Therapy. J Infect Dis [Internet]. 2003 May 15 [cited 2016 Apr 

1];187(10):1534–43. Available from: 

http://jid.oxfordjournals.org/lookup/doi/10.1086/374786 

Idris NS, Grobbee DE, Burgner D, Cheung MMH, Kurniati N, Uiterwaal CSPM. Effects 

of paediatric HIV infection on childhood vasculature. Eur Heart J. 

2016;37(48):3610–6.  

Jarrin I, Pantazis N, Dalmau J, Phillips AN, Olson A, Mussini C, et al. Does rapid HIV 

disease progression prior to combination antiretroviral therapy hinder optimal CD4 

+ T-cell recovery once HIV-1 suppression is achieved? Aids. 2015 Nov 

1;29(17):2323–33.  

Jaworowski A, Kamwendo DD, Ellery P, Sonza S, Mwapasa V, Tadesse E, et al.  CD16 

+ Monocyte Subset Preferentially Harbors HIV‐1 and Is Expanded in Pregnant 

Malawian Women with Plasmodium falciparum Malaria and HIV‐1 Infection . J 

Infect Dis [Internet]. 2007 Jul 1 [cited 2020 Apr 9];196(1):38–42. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17538881 

Jenabian M-A, Patel M, Kema I, Kanagaratham C, Radzioch D, Thébault P, et al. 

Distinct Tryptophan Catabolism and Th17/Treg Balance in HIV Progressors and 

Elite Controllers. Unutmaz D, editor. PLoS One [Internet]. 2013 Oct 16 [cited 2019 

Apr 10];8(10):e78146. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3797729/ 

Jiang W, Younes S-A, Funderburg NT, Mudd JC, Espinosa E, Davenport MP, et al. 

Cycling memory CD4+ T cells in HIV disease have a diverse T cell receptor 

repertoire and a phenotype consistent with bystander activation. J Virol [Internet]. 

2014 May [cited 2019 Nov 20];88(10):5369–80. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24522925 

Jiao Y, Fu J, Xing S, Fu B, Zhang Z, Shi M, et al. The decrease of regulatory T cells 



 

111 

 

correlates with excessive activation and apoptosis of CD8+ T cells in HIV-1-

infected typical progressors, but not in long-term non-progressors. Immunology 

[Internet]. 2009 Sep [cited 2019 May 3];128(1 Suppl):e366-75. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19016904 

Jiao Y, Song J, Sun X, Zhu W, Wang R, Zhang Y, et al. Higher HIV DNA in CD4+ naïve 

T-cells during acute HIV-1 infection in rapid progressors. Viral Immunol. 

2014;27(6):316–8.  

Kahn JO, Walker BD. Acute human immunodeficiency virus type 1 infection. N Engl J 

Med [Internet]. 1998 Jul 2;339(1):33–9. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9647878 

Kamtchum-Tatuene J, Mwandumba H, Al-Bayati Z, Flatley J, Griffiths M, Solomon T, 

et al. HIV is associated with endothelial activation despite ART, in a sub-Saharan 

African setting. Neurol Neuroimmunol NeuroInflammation. 2019 Mar 1;6(2).  

Kamya P, Tsoukas CM, Boulet S, Routy J-P, Thomas R, Côté P, et al. T cell Activation 

does not drive CD4 decline in longitudinally followed HIV-infected Elite Controllers. 

AIDS Res Ther. 2011;8(1):20.  

Kaplan RC, Sinclair E, Landay AL, Lurain N, Sharrett AR, Gange SJ, et al. T cell 

activation and senescence predict subclinical carotid artery disease in HIV-

infected women. J Infect Dis [Internet]. 2011 Feb 15 [cited 2016 May 

6];203(4):452–63. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21220772 

Kaplan RC, Tien PC, Lazar J. Antiretroviral Drugs and the Risk of Myocardial Infarction. 

N Engl J Med [Internet]. 2007 Aug 16;357(7):715–7. Available from: 

http://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/NEJMc071419 

Karmochkine M, Ankri A, Calvez V, Bonmarchant M, Coutellier A, Herson S. Plasma 

hypercoagulability is correlated to plasma HIV load. Thromb Haemost [Internet]. 

1998 Jul [cited 2020 Apr 13];80(1):208–9. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9684818 

Kaslow RA, Carrington M, Apple R, Park L, Muñoz A, Saah AJ, et al. Influence of 

combinations of human major histocompatibility complex genes on the course of 

HIV-1 infection. Nat Med [Internet]. 1996 Apr [cited 2013 Nov 28];2(4):405–11. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8597949 



 

112 

 

Kassutto S, Rosenberg E. Primary HIV type 1 infection. Clin Infect Dis [Internet]. 2004 

[cited 2013 Nov 27];38:1447–53. Available from: 

http://cid.oxfordjournals.org/content/38/10/1447.short 

Keating SM, Heitman JW, Wu S, Deng X, Stacey AR, Zahn RC, et al. Magnitude and 

Quality of Cytokine and Chemokine Storm during Acute Infection Distinguish 

Nonprogressive and Progressive Simian Immunodeficiency Virus Infections of 

Nonhuman Primates. J Virol. 2016 Nov 15;90(22):10339–50.  

Kedzierska K, Crowe SM. Cytokines and HIV-1: Interactions and clinical implications. 

Antivir Chem Chemother. 2001;12(3):133–50.  

Kelesidis T, Kendall MA, Yang OO, Hodis HN, Currier JS. Biomarkers of microbial 

translocation and macrophage activation: association with progression of 

subclinical atherosclerosis in HIV-1 infection. J Infect Dis [Internet]. 2012 Nov 15 

[cited 2016 May 6];206(10):1558–67. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23066162 

Kiepiela P, Ngumbela K, Thobakgale C, Ramduth D, Honeyborne I, Moodley E, et al. 

CD8+ T-cell responses to different HIV proteins have discordant associations with 

viral load. Nat Med [Internet]. 2007 Jan 17 [cited 2016 Jan 12];13(1):46–53. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17173051 

Kikuchi T, Iwabu Y, Tada T, Kawana-Tachikawa A, Koga M, Hosoya N, et al. Anti-

APOBEC3G Activity of HIV-1 Vif Protein Is Attenuated in Elite Controllers. J Virol 

[Internet]. 2015 May [cited 2019 Nov 21];89(9):4992. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25717111 

Kim CJ, Kovacs C, Chun T-W, Kandel G, Osborne BJW, Huibner S, et al. Antiretroviral 

therapy in HIV-infected elite controllers: impact on gut immunology, microbial 

translocation, and biomarkers of serious non-AIDS conditions. J Acquir Immune 

Defic Syndr [Internet]. 2014 Dec 15 [cited 2017 Mar 28];67(5):514–8. Available 

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25393939 

Kinter A, McNally J, Riggin L, Jackson R, Roby G, Fauci AS. Suppression of HIV-

specific T cell activity by lymph node CD25+ regulatory T cells from HIV-infected 

individuals. Proc Natl Acad Sci U S A [Internet]. 2007 [cited 2019 Apr 

12];104(9):3390. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1805624/ 



 

113 

 

Kirchhoff F, Easterbrook PJ, Douglas N, Troop M, Greenough TC, Weber J, et al. 

Sequence variations in human immunodeficiency virus type 1 Nef are associated 

with different stages of disease. J Virol [Internet]. 1999 Jul [cited 2013 Dec 

9];73(7):5497–508. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=112607&tool=pmcentr

ez&rendertype=abstract 

Klatt NR, Bosinger SE, Peck M, Richert-Spuhler LE, Heigele A, Gile JP, et al. Limited 

HIV Infection of Central Memory and Stem Cell Memory CD4+ T Cells Is 

Associated with Lack of Progression in Viremic Individuals. Douek DC, editor. 

PLoS Pathog [Internet]. 2014 Aug 28 [cited 2019 May 22];10(8):e1004345. 

Available from: http://dx.plos.org/10.1371/journal.ppat.1004345 

Klatt NR, Chomont N, Douek DC, Deeks SG. Immune Activation And Hiv Persistence: 

Implications For Curative Approaches To Hiv Infection. Immunol Rev. 2013 

Jul;254(1):326–42.  

Kohli P, Bonaca MP, Kakkar R, Kudinova AY, Scirica BM, Sabatine MS, et al. Role of 

ST2 in Non - ST-elevation acute coronary syndrome in the MERLIN-TIMI 36 trial. 

Clin Chem [Internet]. 2012 Jan [cited 2020 Nov 9];58(1):257–66. Available from: 

/pmc/articles/PMC4277435/?report=abstract 

Krishnan S, Wilson EMP, Sheikh V, Rupert A, Mendoza D, Yang J, et al. Evidence for 

innate immune system activation in HIV type 1-infected elite controllers. J Infect 

Dis [Internet]. 2014 Mar [cited 2016 May 6];209(6):931–9. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24185941 

Kuller LH, Tracy R, Belloso W, De Wit S, Drummond F, Lane HC, et al. Inflammatory 

and coagulation biomarkers and mortality in patients with HIV infection. PLoS Med 

[Internet]. 2008 Oct 21 [cited 2016 May 6];5(10):e203. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18942885 

Ky B, French B, McCloskey K, Rame JE, McIntosh E, Shahi P, et al. High-sensitivity 

ST2 for prediction of adverse outcomes in chronic heart failure. Circ Hear Fail 

[Internet]. 2011 Mar [cited 2020 Nov 9];4(2):180–7. Available from: 

/pmc/articles/PMC3163169/?report=abstract 

Ladell K, Hashimoto M, Iglesias MC, Wilmann PG, McLaren JE, Gras S, et al. A 

Molecular Basis for the Control of Preimmune Escape Variants by HIV-Specific 



 

114 

 

CD8+ T Cells. Immunity [Internet]. 2013 Mar 21 [cited 2020 Apr 19];38(3):425–36. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23521884 

Lafeuillade A, Polzot-Martin I, Quillichini R, Gastaut JA, Kaplanski Farnarier SC, Mege 

JL, et al. Increased interleukin-6 production is associated with disease progression 

in HIV infection[1] [Internet]. Vol. 5, AIDS. 1991 [cited 2020 Apr 2]. p. 1139–40. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1930778 

Lamine A, Caumont-Sarcos A, Chaix M-L, Saez-Cirion A, Rouzioux C, Delfraissy J-F, 

et al. Replication-competent HIV strains infect HIV controllers despite 

undetectable viremia (ANRS EP36 study). AIDS [Internet]. 2007 May;21(8):1043–

5. Available from: http://journals.lww.com/00002030-200705110-00019 

Lang S, Mary-Krause M, Cotte L, Gilquin J, Partisani M, Simon A, et al. Increased risk 

of myocardial infarction in HIV-infected patients in France, relative to the general 

population. AIDS [Internet]. 2010 May 15 [cited 2020 Apr 3];24(8):1228–30. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20400883 

Lavreys L, Baeten JM, Chohan V, McClelland RS, Hassan WM, Richardson BA, et al. 

Higher Set Point Plasma Viral Load and More-Severe Acute HIV Type 1 (HIV-1) 

Illness Predict Mortality among High-Risk HIV-1-Infected African Women. Clin 

Infect Dis. 2006 May 1;42(9):1333–9.  

Lavreys L, Baeten JM, Overbaugh J, Panteleeff DD, Chohan BH, Richardson BA, et 

al. Virus Load during Primary Human Immunodeficiency Virus (HIV) Type 1 

Infection Is Related to the Severity of Acute HIV Illness in Kenyan Women. Clin 

Infect Dis. 2002;35(1):77–81.  

Learmont J, Tindall B, Kaldor J, Cooper DA, Evans L, Cunningham P, et al. Long-term 

symptomless HIV-1 infection in recipients of blood products from a single donor. 

Lancet [Internet]. 1992 [cited 2013 Nov 29];340(8824):863–7. Available from: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/014067369293281Q 

Lecuroux C, Saez-Cirion A, Girault I, Versmisse P, Boufassa F, Avettand-Fenoel V, et 

al. Both HLA-B*57 and Plasma HIV RNA Levels Contribute to the HIV-Specific 

CD8+ T Cell Response in HIV Controllers. J Virol [Internet]. 2013 Jan 1 [cited 2017 

Nov 22];88(1):176–87. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24131719 

Lederman MM, Calabrese L, Funderburg NT, Clagett B, Medvik K, Bonilla H, et al. 



 

115 

 

Immunologic failure despite suppressive antiretroviral therapy is related to 

activation and turnover of memory CD4 cells. J Infect Dis [Internet]. 2011 Oct 15 

[cited 2016 May 6];204(8):1217–26. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21917895 

Lefrère JJ, Morand-Joubert L, Mariotti M, Bludau H, Burghoffer B, Petit JC, et al. Even 

individuals considered as long-term nonprogressors show biological signs of 

progression after 10 years of human immunodeficiency virus infection. Blood. 

1997;90(3):1133–40.  

Lenardo MJ, Angleman SB, Bounkeua V, Dimas J, Duvall MG, Graubard MB, et al. 

Cytopathic Killing of Peripheral Blood CD4+ T Lymphocytes by Human 

Immunodeficiency Virus Type 1 Appears Necrotic rather than Apoptotic and Does 

Not Require env. J Virol. 2002;76(10):5082–93.  

León A, Leal L, Torres B, Lucero C, Inciarte A, Arnedo M, et al. Association of microbial 

translocation biomarkers with clinical outcome in controllers HIV-infected patients. 

Aids. 2015;29(6):675–81.  

Leon A, Perez I, Ruiz-Mateos E, Benito JM, Leal M, Lopez-Galindez C, et al. Rate and 

predictors of progression in elite and viremic HIV-1 controllers. Aids. 

2016;30(8):1209–20.  

Li JZ, Arnold KB, Lo J, Dugast A-S, Plants J, Ribaudo HJ, et al. Differential levels of 

soluble inflammatory markers by human immunodeficiency virus controller status 

and demographics. Open forum Infect Dis [Internet]. 2015 Jan [cited 2016 May 

6];2(1):ofu117. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25884005 

Li JZ, Segal FP, Bosch RJ, Lalama CM, Roberts-Toler C, Delagreverie H, et al. ART 

reduces T cell activation and immune exhaustion markers in HIV controllers. Clin 

Infect Dis [Internet]. 2019; Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31131858%0Ahttps://watermark.silverchai

r.com/ciz442.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfK

Ac485ysgAAApcwggKTBgkqhkiG9w0BBwagggKEMIICgAIBADCCAnkGCSqGSI

b3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQM5cl_-SPxGaYArMrFAgEQgIICS 

Liang H, Duan Z, Li DDDD, Li DDDD, Wang Z, Ren L, et al. Higher levels of circulating 

monocyte-platelet aggregates are correlated with viremia and increased sCD163 

levels in HIV-1 infection. Cell Mol Immunol [Internet]. 2015 Jul [cited 2016 May 



 

116 

 

6];12(4):435–43. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25109683 

Liang SC, Tan X-Y, Luxenberg DP, Karim R, Dunussi-Joannopoulos K, Collins M, et 

al. Interleukin (IL)-22 and IL-17 are coexpressed by Th17 cells and cooperatively 

enhance expression of antimicrobial peptides. J Exp Med [Internet]. 2006 Oct 2 

[cited 2019 May 3];203(10):2271–9. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16982811 

Lievens D, Zernecke A, Seijkens T, Soehnlein O, Beckers L, Munnix ICA, et al. Platelet 

CD40L mediates thrombotic and inflammatory processes in atherosclerosis. Blood 

[Internet]. 2010 Nov 18 [cited 2020 Nov 18];116(20):4317–27. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20705757/ 

Lin J, Xue X, Anastos K, Cohen MH, Gange SJ, Lazar JM, et al. Elevated Microparticle 

Tissue Factor Activity Is Associated with Carotid Artery Plaque in HIV-Infected 

Women. J Acquir Immune Defic Syndr. 2019;81(1):36–43.  

Liovat AS, Rey-Cuillé MA, Lécuroux C, Jacquelin B, Girault I, Petitjean G, et al. Acute 

Plasma Biomarkers of T Cell Activation Set-Point Levels and of Disease 

Progression in HIV-1 Infection. PLoS One. 2012;7(10):1–13.  

Liu R, Paxton WA, Choe S, Ceradini D, Martin SR, Horuk R, et al. Homozygous defect 

in HIV-1 coreceptor accounts for resistance of some multiply-exposed individuals 

to HIV-1 infection. Cell [Internet]. 1996 Aug 9 [cited 2013 Nov 12];86(3):367–77. 

Available from: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867400801105 

Liu Z, Cumberland WG, Hultin LE, Prince HE, Detels R, Giorgi J V. Elevated CD38 

antigen expression on CD8+ T cells is a stronger marker for the risk of chronic 

HIV disease progression to AIDS and death in the Multicenter AIDS Cohort Study 

than CD4+ cell count, soluble immune activation markers, or combinations of HLA-

DR. J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol [Internet]. 1997 Oct 1 [cited 

2016 Apr 28];16(2):83–92. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9358102 

Longenecker CT, Funderburg NT, Jiang Y, Debanne S, Storer N, Labbato DE, et al. 

Markers of inflammation and CD8 T-cell activation, but not monocyte activation, 

are associated with subclinical carotid artery disease in HIV-infected individuals. 

HIV Med [Internet]. 2013 Jul [cited 2016 May 6];14(6):385–90. Available from: 



 

117 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23332012 

Loppnow H, Libby P. Proliferating or interleukin 1-activated human vascular smooth 

muscle cells secrete copious interleukin 6. J Clin Invest [Internet]. 1990 Mar [cited 

2020 Apr 12];85(3):731–8. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2312724 

Low H, Hoang A, Pushkarsky T, Dubrovsky L, Dewar E, Yacovo MS Di, et al. HIV 

disease, metabolic dysfunction and atherosclerosis: A three year prospective 

study. PLoS One. 2019 Apr 1;14(4).  

Luan H, Han X, Yu X, An M, Zhang H, Zhao B, et al. Dual Infection Contributes to 

Rapid Disease Progression in Men Who Have Sex With Men in China. J Acquir 

Immune Defic Syndr [Internet]. 2017 [cited 2018 May 15];75(4):480–7. Available 

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28490044 

Lucero C, Torres B, León A, Calvo M, Leal L, Pérez I, et al. Rate and predictors of non-

AIDS events in a cohort of HIV-infected patients with a CD4 T cell count above 

500 cells/mm3. AIDS Res Hum Retroviruses. 2013;29(8):1161–7.  

Luis Muñoz-Carrillo J, Francisco Contreras-Cordero J, Gutiérrez-Coronado O, Trinidad 

Villalobos-Gutiérrez P, Guillermo Ramos-Gracia L, Elizabeth Hernández-Reyes 

V. Cytokine Profiling Plays a Crucial Role in Activating Immune System to Clear 

Infectious Pathogens. In: Immune Response Activation and Immunomodulation 

[Internet]. IntechOpen; 2019. p. 13. Available from: 

https://www.intechopen.com/books/immune-response-activation-and-

immunomodulation/cytokine-profiling-plays-a-crucial-role-in-activating-immune-

system-to-clear-infectious-pathogens 

Lundgren JD, Babiker AG, Gordin F, Emery S, Grund B, Sharma S, et al. Initiation of 

Antiretroviral Therapy in Early Asymptomatic HIV Infection. N Engl J Med 

[Internet]. 2015 Aug 27 [cited 2020 Apr 4];373(9):795–807. Available from: 

http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1506816 

Luo L, Han Y, Song X, Zhu T, Zeng Y, Li T. CD16-expressing monocytes correlate with 

arterial stiffness in HIV-infected ART-naïve men. HIV Clin Trials [Internet]. 

2018;19(2):39–45. Available from: 

https://doi.org/10.1080/15284336.2018.1437863 

Luo Z, Li M, Wu Y, Meng Z, Martin L, Zhang L, et al. Systemic translocation of 



 

118 

 

Staphylococcus drives autoantibody production in HIV disease 11 Medical and 

Health Sciences 1107 Immunology. Microbiome. 2019 Feb 14;7(1).  

Luz PM, Bruyand M, Ribeiro S, Bonnet F, Moreira RI, Hessamfar M, et al. AIDS and 

non-AIDS severe morbidity associated with hospitalizations among HIV-infected 

patients in two regions with universal access to care and antiretroviral therapy, 

France and Brazil, 2000-2008: hospital-based cohort studies. BMC Infect Dis 

[Internet]. 2014 [cited 2016 May 6];14:278. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24885790 

Macal M, Sankaran S, Chun TW, Reay E, Flamm J, Prindiville TJ, et al. Effective CD4+ 

T-cell restoration in gut-associated lymphoid tissue of HIV-infected patients is 

associated with enhanced Th17 cells and polyfunctional HIV-specific T-cell 

responses. Mucosal Immunol. 2008;1(6):475–88.  

Madec Y, Boufassa F, Porter K, Prins M, Sabin C, D’Arminio Monforte A, et al. Natural 

history of HIV-control since seroconversion. Aids. 2013;27(15):2451–60.  

Maggi P, Di Biagio A, Rusconi S, Cicalini S, D’Abbraccio M, d’Ettorre G, et al. 

Cardiovascular risk and dyslipidemia among persons living with HIV: A review. 

BMC Infect Dis. 2017a;17(1):1–17.  

Maggi P, Di Biagio A, Rusconi S, Cicalini S, D’Abbraccio M, d’Ettorre G, et al. 

Cardiovascular risk and dyslipidemia among persons living with HIV: A review 

[Internet]. Vol. 17, BMC Infectious Diseases. BioMed Central Ltd.; 2017b [cited 

2021 Jan 11]. Available from: /pmc/articles/PMC5550957/?report=abstract 

Marcovecchio PM, Thomas GD, Mikulski Z, Ehinger E, Mueller KAL, Blatchley A, et al. 

Scavenger receptor CD36 directs nonclassical monocyte patrolling along the 

endothelium during early atherogenesis. Arterioscler Thromb Vasc Biol [Internet]. 

2017 [cited 2020 Apr 13];37(11):2043–52. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28935758 

Martins PA da C, van Gils JM, Mol A, Hordijk PL, Zwaginga JJ. Platelet binding to 

monocytes increases the adhesive properties of monocytes by up-regulating the 

expression and functionality of β 1 and β 2 integrins. J Leukoc Biol [Internet]. 2006 

Mar 1 [cited 2020 Apr 13];79(3):499–507. Available from: 

http://doi.wiley.com/10.1189/jlb.0605318 

Masiá M, Robledano C, Ortiz de la Tabla V, Antequera P, López N, Gutiérrez F. 



 

119 

 

Increased Carotid Intima-Media Thickness Associated with Antibody Responses 

to Varicella-Zoster Virus and Cytomegalovirus in HIV-Infected Patients. PLoS 

One. 2013;8(5):1–6.  

De Masson A, Kirilovsky A, Zoorob R, Avettand-Fenoel V, Morin V, Oudin A, et al. 

Blimp-1 overexpression is associated with low HIV-1 reservoir and transcription 

levels in central memory CD4+ T cells from elite controllers. Aids. 

2014;28(11):1567–77.  

Mattapallil JJ, Douek DC, Hill B, Nishimura Y, Martin M, Roederer M. Massive infection 

and loss of memory CD4+ T cells in multiple tissues during acute SIV infection. 

Nature. 2005;434(7037):1093–7.  

Mayne E, Funderburg NT, Sieg SF, Asaad R, Kalinowska M, Rodriguez B, et al. 

Increased platelet and microparticle activation in HIV infection: Upregulation of P-

selectin and tissue factor expression. J Acquir Immune Defic Syndr. 2012 Apr 

1;59(4):340–6.  

McArdle S, Chodaczek G, Ray N, Ley K. Intravital live cell triggered imaging system 

reveals monocyte patrolling and macrophage migration in atherosclerotic arteries. 

J Biomed Opt. 2015 Feb 24;20(2):026005.  

McComsey GA, OʼRiordan M, Hazen SL, El-Bejjani D, Bhatt S, Brennan M-L, et al. 

Increased carotid intima media thickness and cardiac biomarkers in HIV infected 

children. AIDS [Internet]. 2007 May [cited 2020 Apr 12];21(8):921–7. Available 

from: http://journals.lww.com/00002030-200705110-00004 

McCune JM. The dynamics of CD4+ T-cell depletion in HIV disease. Nature. 

2001;410(6831):974–9.  

McGary CS, Cervasi B, Chahroudi A, Micci L, Taaffe J, Meeker T, et al. Increased 

Stability and Limited Proliferation of CD4+ Central Memory T Cells Differentiate 

Nonprogressive Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Infection of Sooty 

Mangabeys from Progressive SIV Infection of Rhesus Macaques. J Virol. 2014 

Apr 15;88(8):4533–42.  

McKibben RA, Margolick JB, Grinspoon S, Li X, Palella FJ, Kingsley LA, et al. Elevated 

levels of monocyte activation markers are associated with subclinical 

atherosclerosis in men with and those without HIV infection. J Infect Dis. 

2015;211(8):1219–28.  



 

120 

 

Mehraj V, Jenabian MA, Ponte R, Lebouché B, Costiniuk C, Thomas R, et al. The 

plasma levels of soluble ST2 as a marker of gut mucosal damage in early HIV 

infection. AIDS [Internet]. 2016 Jun 19 [cited 2020 Nov 9];30(10):1617–27. 

Available from: /pmc/articles/PMC4900419/?report=abstract 

Mellors JW, Muñoz A, Giorgi J V., Margolick JB, Tassoni CJ, Gupta P, et al. Plasma 

viral load and CD4+ lymphocytes as prognostic markers of HIV-1 infection. Ann 

Intern Med. 1997 Jun 15;126(12):946–54.  

Mesquita EC, Hottz ED, Amancio RT, Carneiro AB, Palhinha L, Coelho LE, et al. 

Persistent platelet activation and apoptosis in virologically suppressed HIV-

infected individuals. Sci Rep [Internet]. 2018 Dec 1 [cited 2020 Apr 13];8(1):14999. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30301959 

Messiaen P, De Spiegelaere W, Alcami J, Vervisch K, Van Acker P, Verhasselt B, et 

al. Characterization of LEDGF/p75 genetic variants and association with HIV-1 

disease progression. PLoS One [Internet]. 2012 Jan [cited 2013 Nov 

28];7(11):e50204. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3511443&tool=pmcen

trez&rendertype=abstract 

Michael NL, Chang G, D’Arcy LA, Ehrenberg PK, Mariani R, Busch MP, et al. Defective 

accessory genes in a human immunodeficiency virus type 1-infected long-term 

survivor lacking recoverable virus. J Virol [Internet]. 1995 Jul;69(7):4228–36. 

Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=189160&tool=pmcentr

ez&rendertype=abstract 

Michelson AD, Barnard MR, Krueger LA, Valeri CR, Furman MI. Circulating Monocyte-

Platelet Aggregates Are a More Sensitive Marker of In Vivo Platelet Activation 

Than Platelet Surface P-Selectin. Circulation [Internet]. 2001 Sep 25 [cited 2020 

Apr 13];104(13):1533–7. Available from: 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/hc3801.095588 

Migueles SA, Laborico AC, Shupert WL, Sabbaghian MS, Rabin R, Hallahan CW, et 

al. HIV-specific CD8+ T cell proliferation is coupled to perforin expression and is 

maintained in nonprogressors. Nat Immunol. 2002;3(11):1061–8.  

Mildvan D, Spritzler J, Grossberg SE, Fahey JL, Johnston DM, Schock BR, et al. 



 

121 

 

Serum Neopterin, an Immune Activation Marker, Independently Predicts Disease 

Progression in Advanced HIV-1 Infection. Clin Infect Dis [Internet]. 2005 Mar 15 

[cited 2019 May 27];40(6):853–8. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15736019 

Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da 

infecção pelo hiv em adultos. 2014.  

Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico HIV / Aids | 2019. 2019.  

Miyagaki T, Sugaya M, Yokobayashi H, Kato T, Ohmatsu H, Fujita H, et al. High levels 

of soluble ST2 and low levels of IL-33 in sera of patients with HIV infection 

[Internet]. Vol. 131, Journal of Investigative Dermatology. Nature Publishing 

Group; 2011 [cited 2020 Nov 9]. p. 794–6. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21150924/ 

Mohri H, Bonhoeffer S, Monard S, Perelson AS, Ho DD. Rapid turnover of T 

lymphocytes in SIV-infected rhesus macaques. Science (80- ). 1998 Feb 

20;279(5354):1223–7.  

Moir S, Chun T-W, Fauci AS. Pathogenic Mechanisms of HIV Disease. Annu Rev 

Pathol Mech Dis. 2011;6(1):223–48.  

Mologni D, Citterio P, Menzaghi B, Zanone Poma B, Riva C, Broggini V, et al. Vpr and 

HIV-1 disease progression: R77Q mutation is associated with long-term control of 

HIV-1 infection in different groups of patients. AIDS [Internet]. 2006 Feb 

28;20(4):567–74. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16470121 

Monel B, McKeon A, Lamothe-Molina P, Jani P, Boucau J, Pacheco Y, et al. HIV 

Controllers Exhibit Effective CD8 + T Cell Recognition of HIV-1-Infected Non-

activated CD4 + T Cells. Cell Rep [Internet]. 2019;27(1):142-153.e4. Available 

from: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.03.016 

Montes M, Sanchez C, Lewis DE, Graviss EA, Seas C, Gotuzzo E, et al. Normalization 

of FoxP3+ Regulatory T Cells in Response to Effective Antiretroviral Therapy. J 

Infect Dis [Internet]. 2011 Feb 15 [cited 2019 May 3];203(4):496–9. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21177309 

Mooney S, Tracy R, Osler T, Grace C. Elevated biomarkers of inflammation and 

coagulation in patients with HIV are associated with higher framingham and VACS 



 

122 

 

risk index scores. PLoS One. 2015 Dec 1;10(12).  

Moreira RC, Mill JG, Grinsztejn B, Veloso V, De Jesus Fonseca M, Griep RH, et al. 

HIV infection is not associated with aortic stiffness. Traditional cardiovascular risk 

factors are the main determinants - Cross-sectional results of INI-ELSA-BRASIL. 

J Acquir Immune Defic Syndr. 2018;78(1):73–81.  

Mosepele M, Mohammed T, Mupfumi L, Moyo S, Bennett K, Lockman S, et al. HIV 

disease is associated with increased biomarkers of endothelial dysfunction 

despite viral suppression on long-term antiretroviral therapy in Botswana. 

Cardiovasc J Afr. 2018;29(3):1–7.  

Msoka TF, Van Guilder GP, van Furth M, Smulders Y, Meek SJ, Bartlett JA, et al. The 

effect of HIV infection, antiretroviral therapy on carotid intima-media thickness: A 

systematic review and meta-analysis. Vol. 235, Life Sciences. Elsevier Inc.; 2019.  

Muema DM, Akilimali NA, Ndumnego OC, Rasehlo SS, Durgiah R, Ojwach DBA, et al. 

Association between the cytokine storm, immune cell dynamics, and viral 

replicative capacity in hyperacute HIV infection. BMC Med [Internet]. 2020 [cited 

2020 Apr 2];18. Available from: 

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-020-01529-

6?utm_source=researcher_app&utm_medium=referral&utm_campaign=RESR_

MRKT_Researcher_inbound 

Mukherjee R, Kanti Barman P, Kumar Thatoi P, Tripathy R, Kumar Das B, Ravindran 

B. Non-Classical monocytes display inflammatory features: Validation in Sepsis 

and Systemic Lupus Erythematous. Sci Rep [Internet]. 2015 Sep 11 [cited 2019 

Mar 14];5:13886. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26358827 

Murphy K, Weaver C. Janeway’s Immunobiology. 9th ed. America. New york: Garland 

Science; 2017.  

Naidu S, Ponnampalvanar S, Kamaruzzaman SB, Kamarulzaman A. Prevalence of 

metabolic syndrome among people living with HIV in developing countries: A 

systematic review. AIDS Patient Care STDS. 2017;31(1):1–13.  

Nakashima Y, Raines EW, Plump AS, Breslow JL, Ross R. Upregulation of VCAM-1 

and ICAM-1 at Atherosclerosis-Prone Sites on the Endothelium in the ApoE-

Deficient Mouse. Arterioscler Thromb Vasc Biol [Internet]. 1998 May [cited 2020 

Apr 12];18(5):842–51. Available from: 



 

123 

 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.ATV.18.5.842 

Nansseu JR, Bigna JJ, Kaze AD, Noubiap JJ. Incidence and risk factors for 

prediabetes and diabetes mellitus among HIV-infected adults on antiretroviral 

therapy. Vol. 29, Epidemiology. 2018.  

Narasimhan PB, Marcovecchio P, Hamers AAJ, Hedrick CC. Nonclassical Monocytes 

in Health and Disease. Annu Rev Immunol [Internet]. 2019 Apr 26 [cited 2020 Apr 

13];37(1):439–56. Available from: 

https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-immunol-042617-053119 

Ndhlovu LC, Chapman JM, Jha AR, Snyder-Cappione JE, Pagán M, Leal FE, et al. 

Suppression of HIV-1 plasma viral load below detection preserves IL-17 producing 

T cells in HIV-1 infection. AIDS [Internet]. 2008 May 11 [cited 2019 May 

27];22(8):990–2. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18453860 

Nie Z, Phenix BN, Lum JJ, Alam A, Lynch DH, Beckett B, et al. HIV-1 protease 

processes procaspase 8 to cause mitochondrial release of cytochrome c, caspase 

cleavage and nuclear fragmentation. Cell Death Differ. 2002;9(11):1172–84.  

Nikolova M, Carriere M, Jenabian M-A, Limou S, Younas M, Kök A, et al. 

CD39/Adenosine Pathway Is Involved in AIDS Progression. Desrosiers RC, editor. 

PLoS Pathog [Internet]. 2011 Jul 7 [cited 2019 Apr 11];7(7):e1002110. Available 

from: https://dx.plos.org/10.1371/journal.ppat.1002110 

Nilsson J, Boasso A, Velilla PA, Zhang R, Vaccari M, Franchini G, et al. HIV-1-driven 

regulatory T-cell accumulation in lymphoid tissues is associated with disease 

progression in HIV/AIDS. Blood [Internet]. 2006 Dec 1 [cited 2019 Apr 

11];108(12):3808–17. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16902147 

Nissen SK, Christiansen M, Helleberg M, Kjær K, Jørgensen SE, Gerstoft J, et al. 

Whole Exome Sequencing of HIV-1 long-term non-progressors identifies rare 

variants in genes encoding innate immune sensors and signaling molecules. Sci 

Rep. 2018 Dec 1;8(1).  

Nkambule BB, Davison G, Ipp H. Platelet leukocyte aggregates and markers of platelet 

aggregation, immune activation and disease progression in HIV infected treatment 

naive asymptomatic individuals. J Thromb Thrombolysis [Internet]. 2015a Nov 22 

[cited 2016 May 6];40(4):458–67. Available from: 



 

124 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25899563 

Nkambule BB, Davison GM, Ipp H. The evaluation of platelet function in HIV infected, 

asymptomatic treatment-naïve individuals using flow cytometry. Thromb Res 

[Internet]. 2015b Jun 1 [cited 2020 Apr 13];135(6):1131–9. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25900311 

Nkambule BB, Davison GM, Ipp H. The evaluation of platelet indices and markers of 

inflammation, coagulation and disease progression in treatment-naïve, 

asymptomatic HIV-infected individuals. Int J Lab Hematol [Internet]. 2015c Aug 

[cited 2020 Apr 13];37(4):450–8. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25401263 

Noel N, Boufassa F, Lécuroux C, Saez-Cirion A, Bourgeois C, Dunyach-Remy C, et 

al. Elevated IP10 levels are associated with immune activation and low CD4+ T-

cell counts in HIV controller patients. Aids. 2014;28(4):467–76.  

Noël N, Gominet M, Meyer L, Boufassa F, Lambotte O. Cardiovascular Events in the 

French ANRS HIV Controller Cohort. J Acquir Immune Defic Syndr. 

2019a;82(2):E32–4.  

Noel N, Lerolle N, Lécuroux C, Goujard C, Venet A, Saez-Cirion A, et al. Immunologic 

and virologic progression in HIV controllers: The role of viral “blips” and immune 

activation in the ANRS CO21 CODEX study. PLoS One. 2015;10(7):1–11.  

Noël N, Saez-Cirion A, Avettand-Fenoël V, Boufassa F, Lambotte O. HIV controllers: 

to treat or not to treat? Is that the right question? Lancet HIV. 2019b;3018(19):4–

10.  

Nolan D, Watts GF, Herrmann SE, French MA, John M, Mallal S. Endothelial function 

in HIV-infected patients receiving protease inhibitor therapy: does immune 

competence affect cardiovascular risk? QJM [Internet]. 2003 Nov [cited 2020 Apr 

12];96(11):825–32. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14566037 

Noyan K, Nguyen S, Betts MR, Sönnerborg A, Buggert M. Human immunodeficiency 

virus type-1 elite controllers maintain low co-expression of inhibitory receptors on 

CD4+ T cells. Front Immunol. 2018 Jan 22;9(JAN).  

O’Brien M, Montenont E, Hu L, Nardi MA, Valdes V, Merolla M, et al. Aspirin attenuates 



 

125 

 

platelet activation and immune activation in HIV-1-infected subjects on 

antiretroviral therapy: A pilot study. J Acquir Immune Defic Syndr [Internet]. 2013 

Jul 1 [cited 2020 Apr 13];63(3):280–8. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23406976 

O’Connell KA, Hegarty RW, Siliciano RF, Blankson JN. Viral suppression of multiple 

escape mutants by de novo CD8(+) T cell responses in a human 

immunodeficiency virus-1 infected elite suppressor. Retrovirology [Internet]. 2011 

Jan [cited 2016 Jan 23];8:63. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3173334&tool=pmcen

trez&rendertype=abstract 

O’Halloran JA, Dunne E, Gurwith MMP, Lambert JJS, Sheehan GJ, Feeney ER, et al. 

The effect of initiation of antiretroviral therapy on monocyte, endothelial and 

platelet function in HIV-1 infection. HIV Med [Internet]. 2015 Nov 1 [cited 2020 Apr 

13];16(10):608–19. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26111187 

Okoye A, Meier-Schellersheim M, Brenchley JM, Hagen SI, Walker JM, Rohankhedkar 

M, et al. Progressive CD4+ central-memory T cell decline results in CD4+ effector-

memory insufficiency and overt disease in chronic SIV infection. J Exp Med. 2007 

Sep 3;204(9):2171–85.  

Okoye AA, Picker LJ. CD4 + T-cell depletion in HIV infection: mechanisms of 

immunological failure. Immunol Rev [Internet]. 2013 Jul;254(1):54–64. Available 

from: http://doi.wiley.com/10.1111/imr.12066 

Okulicz JF, Le TD, Agan BK, Camargo JF, Landrum ML, Wright E, et al. Influence of 

the timing of antiretroviral therapy on the potential for normalization of immune 

status in human immunodeficiency virus 1-infected individuals. JAMA Intern Med 

[Internet]. 2015 Jan [cited 2016 Jan 13];175(1):88–99. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=4286496&tool=pmcen

trez&rendertype=abstract 

Okulicz JFF, Marconi VCC, Landrum MLL, Wegner S, Weintrob A, Ganesan A, et al. 

Clinical Outcomes of Elite Controllers, Viremic Controllers, and Long‐Term 

Nonprogressors in the US Department of Defense HIV Natural History Study. J 

Infect Dis [Internet]. 2009 Dec 1 [cited 2013 Dec 11];200(11):1714–23. Available 



 

126 

 

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19852669 

Oliviero U, Bonadies G, Apuzzi V, Foggia M, Bosso G, Nappa S, et al. Human 

immunodeficiency virus per se exerts atherogenic effects. Atherosclerosis. 

2009;204(2):586–9.  

Osuji FN, Onyenekwe CC, Ahaneku JE, Ukibe NR. The effects of highly active 

antiretroviral therapy on the serum levels of pro-inflammatory and anti-

inflammatory cytokines in HIV infected subjects. J Biomed Sci. 2018;25(1):1–8.  

Owen RE, Heitman JW, Hirschkorn DF, Lanteri MC, Biswas HH, Martin JN, et al. HIV+ 

elite controllers have low HIV-specific T-cell activation yet maintain strong, 

polyfunctional T-cell responses. AIDS [Internet]. 2010 May 15 [cited 2019 Apr 

16];24(8):1095–105. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20400885 

Paiardini M, Cervasi B, Reyes-Aviles E, Micci L, Ortiz AM, Chahroudi A, et al. Low 

levels of SIV infection in sooty mangabey central memory CD4 + T cells are 

associated with limited CCR5 expression. Nat Med. 2011 Jul 26;17(7):830–6.  

Paisible A-L, Chang C-CH, So-Armah KA, Butt AA, Leaf DA, Budoff M, et al. HIV 

Infection, Cardiovascular Disease Risk Factor Profile, and Risk for Acute 

Myocardial Infarction. JAIDS J Acquir Immune Defic Syndr [Internet]. 2015 

Feb;68(2):209–16. Available from: 

http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00

126334-201502010-00015 

Pantaleo G, Fauci AS. Immunopathogenesis of HIV infection. Annu Rev Microbiol 

[Internet]. 1996 Jan [cited 2013 Nov 27];50:825–54. Available from: 

http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.micro.50.1.825 

Papasavvas E, Azzoni L, Pistilli M, Hancock A, Reynolds G, Gallo C, et al. Increased 

soluble vascular cell adhesion molecule-1 plasma levels and soluble intercellular 

adhesion molecule-1 during antiretroviral therapy interruption and retention of 

elevated soluble vascular cellular adhesion molecule-1 levels following 

resumption of antiretroviral therapy. AIDS [Internet]. 2008 Jun 19 [cited 2020 Nov 

5];22(10):1153–61. Available from: /pmc/articles/PMC2726750/?report=abstract 

Passaes CPB, Cardoso CC, Caetano DG, Teixeira SLM, Guimarães ML, Campos DP, 

et al. Association of single nucleotide polymorphisms in the lens epithelium-



 

127 

 

derived growth factor (LEDGF/p75) with HIV-1 infection outcomes in Brazilian 

HIV-1+ individuals. PLoS One [Internet]. 2014 Jan [cited 2016 Jan 

14];9(7):e101780. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=4105638&tool=pmcen

trez&rendertype=abstract 

Pastori D, Esposito A, Carnevale R, Bartimoccia S, Novo M, Fantauzzi A, et al. HIV-1 

induces invivo platelet activation by enhancing platelet NOX2 activity. J Infect 

[Internet]. 2015 Jun 1 [cited 2020 Apr 13];70(6):651–8. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25597822 

Patel AA, Zhang Y, Fullerton JN, Boelen L, Rongvaux A, Maini AA, et al. The fate and 

lifespan of human monocyte subsets in steady state and systemic inflammation. 

J Exp Med [Internet]. 2017 Jul 3 [cited 2019 Mar 14];214(7):1913–23. Available 

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28606987 

de Paula HHS, Ferreira ACG, Caetano DG, Delatorre E, Teixeira SLM, Coelho LE, et 

al. Reduction of inflammation and T cell activation after 6 months of cART initiation 

during acute, but not in early chronic HIV-1 infection. Retrovirology [Internet]. 2018 

Dec 12 [cited 2019 Feb 26];15(1):76. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30541557 

Pereyra F, Addo MMM, Kaufmann DEE, Liu Y, Miura T, Rathod A, et al. Genetic and 

Immunologic Heterogeneity among Persons Who Control HIV Infection in the 

Absence of Therapy. J Infect Dis [Internet]. 2008;197(4):563–71. Available from: 

http://jid.oxfordjournals.org/lookup/doi/10.1086/526786 

Pereyra F, Jia X, McLaren PJ, Telenti A, de Bakker PIW, Walker BD, et al. The major 

genetic determinants of HIV-1 control affect HLA class I peptide presentation. 

Science (80- ). 2010 Dec 10;330(6010):1551–7.  

Pereyra F, Lo J, Triant VA, Wei J, Buzon MJ, Fitch K V, et al. Increased coronary 

atherosclerosis and immune activation in HIV-1 elite controllers. AIDS [Internet]. 

2012 Nov 28 [cited 2016 May 6];26(18):2409–12. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23032411 

Pernas M, Casado C, Sandonis V, Arcones C, Rodríguez C, Ruiz-Mateos E, et al. 

Prevalence of HIV-1 dual infection in long-term nonprogressor-elite controllers. J 

Acquir Immune Defic Syndr. 2013;64(3):225–31.  



 

128 

 

Pernas M, Tarancón-Diez L, Rodríguez-Gallego E, Gómez J, Prado JG, Casado C, et 

al. Factors Leading to the Loss of Natural Elite Control of HIV-1 Infection. J Virol 

[Internet]. 2017 Dec 6 [cited 2018 May 15];92(5):e01805-17. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29212942 

Peterson TE, Baker J V. Assessing inflammation and its role in comorbidities among 

persons living with HIV. Curr Opin Infect Dis [Internet]. 2018;32(1):1. Available 

from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30461454%0Ahttp://Insights.ovid.com/cros

sref?an=00001432-900000000-99223 

Peterson TE, Huppler Hullsiek K, Wyman Engen N, Kumarasamy N, Lebech A-M, 

Liappis A, et al. Inflammation Associates With Impaired Small Arterial Elasticity 

Early in HIV Disease. Open Forum Infect Dis [Internet]. 2018;5(6):1–4. Available 

from: https://academic.oup.com/ofid/article/doi/10.1093/ofid/ofy117/4999820 

Phetsouphanh C, Aldridge D, Marchi E, Munier CML, Meyerowitz J, Murray L, et al. 

Maintenance of functional CD57+ cytolytic CD4+ T cells in HIV+ elite controllers. 

Front Immunol [Internet]. 2019 [cited 2020 Nov 16];10(AUG). Available from: 

/pmc/articles/PMC6694780/?report=abstract 

Pickert G, Neufert C, Leppkes M, Zheng Y, Wittkopf N, Warntjen M, et al. STAT3 links 

IL-22 signaling in intestinal epithelial cells to mucosal wound healing. J Exp Med 

[Internet]. 2009 Jul 6 [cited 2019 May 3];206(7):1465–72. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19564350 

Piconi S, Trabattoni D, Gori A, Parisotto S, Magni C, Meraviglia P, et al. Immune 

activation, apoptosis, and treg activity are associated with persistently reduced 

CD4+ T-cell counts during antiretroviral therapy. Aids [Internet]. 2010 Aug 24 

[cited 2019 May 27];24(13):1991–2000. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20651586 

Platten M, Jung N, Trapp S, Flossdorf P, Meyer-Olson D, Schulze zur Wiesch J, et al. 

Cytokine and Chemokine Signature in Elite Versus Viremic Controllers Infected 

with HIV. AIDS Res Hum Retroviruses [Internet]. 2016 Jun;32(6):579–87. 

Available from: http://www.liebertpub.com/doi/10.1089/aid.2015.0226 

Pohlmeyer CW, Buckheit RW, Siliciano RF, Blankson JN. CD8+ T cells from HLA-B*57 

elite suppressors effectively suppress replication of HIV-1 escape mutants. 



 

129 

 

Retrovirology [Internet]. 2013 Jan;10:152. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3878989&tool=pmcen

trez&rendertype=abstract 

Poitou C, Dalmas E, Renovato M, Benhamo V, Hajduch F, Abdennour M, et al. 

CD14dimCD16+ and CD14+CD16+ monocytes in obesity and during weight loss: 

Relationships with fat mass and subclinical atherosclerosis. Arterioscler Thromb 

Vasc Biol [Internet]. 2011 Oct [cited 2020 Apr 13];31(10):2322–30. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21799175 

Poles MA, Elliott J, Taing P, Anton PA, Chen ISY. A Preponderance of CCR5+ 

CXCR4+ Mononuclear Cells Enhances Gastrointestinal Mucosal Susceptibility to 

Human Immunodeficiency Virus Type 1 Infection. J Virol. 2001 Sep 

15;75(18):8390–9.  

Popovic M, Tenner-Racz K, Pelser C, Stellbrink HJ, Van Lunzen J, Lewis G, et al. 

Persistence of HIV-1 structural proteins and glycoproteins in lymph nodes of 

patients under highly active antiretroviral therapy. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005 

Oct 11;102(41):14807–12.  

Porcheray F, Samah B, Léone C, Dereuddre-Bosquet N, Gras G. Macrophage 

activation and human immunodeficiency virus infection: HIV replication directs 

macrophages towards a pro-inflammatory phenotype while previous activation 

modulates macrophage susceptibility to infection and viral production. Virology 

[Internet]. 2006 May 25 [cited 2020 Apr 9];349(1):112–20. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16564558 

Potter SJ, Lacabaratz C, Lambotte O, Perez-Patrigeon S, Vingert B, Sinet M, et al. 

Preserved central memory and activated effector memory CD4+ T-cell subsets in 

human immunodeficiency virus controllers: an ANRS EP36 study. J Virol 

[Internet]. 2007 Dec [cited 2019 Mar 12];81(24):13904–15. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17928341 

Prabhu VM, Singh AK, Padwal V, Nagar V, Patil P, Patel V. Monocyte Based 

Correlates of Immune Activation and Viremia in HIV-Infected Long-Term Non-

Progressors. Front Immunol. 2019 Dec 6;10.  

Prendergast A, Prado JG, Kang YH, Chen F, Riddell LA, Luzzi G, et al. HIV-1 infection 

is characterized by profound depletion of CD161+ Th17 cells and gradual decline 



 

130 

 

in regulatory T cells. AIDS [Internet]. 2010 Feb [cited 2019 Apr 12];24(4):491–502. 

Available from: https://insights.ovid.com/crossref?an=00002030-201002200-

00002 

Le Priol Y, Puthier D, Lécureuil C, Combadière C, Debré P, Nguyen C, et al.  High 

Cytotoxic and Specific Migratory Potencies of Senescent CD8 + CD57 + Cells in 

HIV-Infected and Uninfected Individuals . J Immunol. 2006;177(8):5145–54.  

Promer K, Karris MY. Current Treatment Options for HIV Elite Controllers: a Review. 

Curr Treat options Infect Dis [Internet]. 2018 Jun [cited 2019 Nov 21];10(2):302–

9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30344450 

Pulliam L, Gascon R, Stubblebine M, McGuire D, McGrath MS. Unique monocyte 

subset in patients with AIDS dementia. Lancet. 1997 Mar 8;349(9053):692–5.  

Rabin RL, Roederer M, Maldonado Y, Petru A, Herzenberg LA, Herzenberg LA. 

Altered representation of naive and memory CD8 T cell subsets in HIV-infected 

children. J Clin Invest [Internet]. 1995 May [cited 2019 Apr 11];95(5):2054–60. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7738172 

Raffatellu M, Santos RL, Verhoeven DE, George MD, Wilson RP, Winter SE, et al. 

Simian immunodeficiency virus-induced mucosal interleukin-17 deficiency 

promotes Salmonella dissemination from the gut. Nat Med [Internet]. 2008 Apr 

[cited 2019 Apr 12];14(4):421–8. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18376406 

Rajan D, Wildum S, Rücker E, Schindler M, Kirchhoff F. Effect of R77Q, R77A and 

R80A changes in Vpr on HIV-1 replication and CD4 T cell depletion in human 

lymphoid tissue ex vivo. AIDS [Internet]. 2006 Apr 4;20(6):831–6. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16549966 

Reis EC, Leal VNC, da Silva LT, dos Reis MML, Argañaraz ER, Oshiro TM, et al. 

Antagonistic role of IL-1ß and NLRP3/IL-18 genetics in chronic HIV-1 infection. 

Clin Immunol. 2019 Dec 1;209.  

Reynoso R, Wieser M, Ojeda D, Bonisch M, Kuhnel H, Bolcic F, et al. HIV-1 Induces 

Telomerase Activity in Monocyte-Derived Macrophages, Possibly Safeguarding 

One of Its Reservoirs. J Virol. 2012 Oct 1;86(19):10327–37.  

Ribeiro SP, Milush JM, Cunha-Neto E, Kallas EG, Kalil J, Somsouk M, et al. The CD8+ 



 

131 

 

Memory Stem T Cell (TSCM) Subset Is Associated with Improved Prognosis in 

Chronic HIV-1 Infection. J Virol [Internet]. 2014;88(23):13836–44. Available from: 

http://jvi.asm.org/cgi/doi/10.1128/JVI.01948-14 

Roberts L, Passmore JAS, Williamson C, Little F, Bebell LM, Mlisana K, et al. Plasma 

cytokine levels during acute HIV-1 infection predict HIV disease progression. 

AIDS. 2010 Mar;24(6):819–31.  

Rodger AJ, Cambiano V, Phillips AN, Bruun T, Raben D, Lundgren J, et al. Risk of HIV 

transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-

positive partner taking suppressive antiretroviral therapy (PARTNER): final results 

of a multicentre, prospective, observational study. Lancet [Internet]. 2019 Jun 15 

[cited 2019 Oct 2];393(10189):2428–38. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31056293 

Roederer M, Dubs JG, Anderson MT, Raju PA, Herzenberg LA, Herzenberg LA. CD8 

naive T cell counts decrease progressively in HIV-infected adults. J Clin Invest 

[Internet]. 1995 May [cited 2019 Apr 11];95(5):2061–6. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7738173 

Rogacev KS, Cremers B, Zawada AM, Seiler S, Binder N, Ege P, et al. CD14++CD16+ 

monocytes independently predict cardiovascular events: A cohort study of 951 

patients referred for elective coronary angiography. J Am Coll Cardiol [Internet]. 

2012;60(16):1512–20. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2012.07.019 

Rokx C, Howard JFB, Smit C, Wit FW, Pieterman ED, Reiss P, et al. Risk of recurrent 

venous thromboembolism in patients with HIV infection: A nationwide cohort 

study. PLoS Med [Internet]. 2020 May 1 [cited 2020 Nov 9];17(5). Available from: 

/pmc/articles/PMC7224453/?report=abstract 

Rosenberg ES, Billingsley JM, Caliendo AM, Boswell SL, Sax PE, Kalams SA, et al. 

Vigorous HIV-1-specific CD4+ T cell responses associated with control of viremia. 

Science (80- ) [Internet]. 1997 Nov 21;278(5342):1447–50. Available from: 

https://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.278.5342.1447 

Rosenberg YJ, Janossy G. The importance of lymphocyte trafficking in regulating 

blood lymphocyte levels during HIV and SIV infections. Semin Immunol. 1999 Apr 

1;11(2):139–54.  



 

132 

 

Saeidi A, Zandi K, Cheok YY, Saeidi H, Wong WF, Lee CYQ, et al. T-cell exhaustion 

in chronic infections: Reversing the state of exhaustion and reinvigorating optimal 

protective immune responses. Front Immunol. 2018 Nov 9;9(NOV).  

Saez-Cirion  a., Sinet M, Shin SYSY, Urrutia A, Versmisse P, Lacabaratz C, et al. 

Heterogeneity in HIV Suppression by CD8 T Cells from HIV Controllers: 

Association with Gag-Specific CD8 T Cell Responses. J Immunol [Internet]. 

2009;182(12):7828–37. Available from: 

http://www.jimmunol.org/cgi/doi/10.4049/jimmunol.0803928 

Sáez-Cirión A, Lacabaratz C, Lambotte O, Versmisse P, Urrutia A, Boufassa F, et al. 

HIV controllers exhibit potent CD8 T cell capacity to suppress HIV infection ex vivo 

and peculiar cytotoxic T lymphocyte activation phenotype. Proc Natl Acad Sci U S 

A [Internet]. 2007 Apr 17;104(16):6776–81. Available from: 

http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0611244104 

Sáez-Cirión A, Pancino G. HIV controllers: a genetically determined or inducible 

phenotype? Immunol Rev [Internet]. 2013 Jul;254(1):281–94. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23772626 

SahBandar IN, Ndhlovu LC, Saiki K, Kohorn LB, Peterson MM, D’Antoni ML, et al. 

Relationship between Circulating Inflammatory Monocytes and Cardiovascular 

Disease Measures of Carotid Intimal Thickness. J Atheroscler Thromb [Internet]. 

2019 Oct 4 [cited 2020 Apr 13]; Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31588100 

Saïdi H, Magri G, Carbonneil C, Nasreddine N, Réquena M, Bélec L. IFN-γ-activated 

monocytes weakly produce HIV-1 but induce the recruitment of HIV-sensitive T 

cells and enhance the viral production by these recruited T cells. J Leukoc Biol 

[Internet]. 2007 Mar [cited 2020 Apr 9];81(3):642–53. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16971466 

Salgado M, Rallón NI, Rodés B, López M, Soriano V, Benito JM. Long-term non-

progressors display a greater number of Th17 cells than HIV-infected typical 

progressors. Clin Immunol [Internet]. 2011 May 1 [cited 2019 May 27];139(2):110–

4. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.clim.2011.02.008 

Salgado M, Swanson MD, Pohlmeyer CW, Buckheit RW, Wu J, Archin NM, et al. HLA-

B*57 Elite Suppressor and Chronic Progressor HIV-1 Isolates Replicate 



 

133 

 

Vigorously and Cause CD4+ T Cell Depletion in Humanized BLT Mice. J Virol. 

2014 Mar 15;88(6):3340–52.  

Sandler NG, Wand H, Roque A, Law M, Nason MC, Nixon DE, et al. Plasma levels of 

soluble CD14 independently predict mortality in HIV infection. J Infect Dis 

[Internet]. 2011 Mar 15 [cited 2016 May 6];203(6):780–90. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21252259 

Santa-Marta M, de Brito PM, Godinho-Santos A, Goncalves J. Host Factors and HIV-

1 Replication: Clinical Evidence and Potential Therapeutic Approaches. Front 

Immunol [Internet]. 2013 Jan [cited 2013 Nov 13];4:343. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3807056&tool=pmcen

trez&rendertype=abstract 

Satchell CS, Cotter AG, O’Connor EF, Peace AJ, Tedesco AF, Clare A, et al. Platelet 

function and HIV: A case-control study. AIDS [Internet]. 2010 Mar 13 [cited 2020 

Apr 13];24(5):649–57. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20177361 

Saxena V, Bichare S, Singh D, Ghate M, Godbole S, Kulkarni S, et al. Short 

Communication: Low Immune Activation Is Associated with Higher Frequencies 

of Central Memory T Cell Subset in a Cohort of Indian Long-Term Nonprogressors. 

AIDS Res Hum Retroviruses. 2017;33(2):121–5.  

Saxena V, Patil A, Tayde R, Bichare S, Chinchkar V, Bagul R, et al. HIV-specific 

CD4+Th17 cells from HIV infected long-term non-progressors exhibit lower CTLA-

4 expression and reduced apoptosis. Immunobiology [Internet]. 

2018;223(11):658–62. Available from: https://doi.org/10.1016/j.imbio.2018.07.011 

Schacker TW, Nguyen PL, Beilman GJ, Wolinsky S, Larson M, Reilly C, et al. Collagen 

deposition in HIV-1 infected lymphatic tissues and T cell homeostasis. J Clin 

Invest. 2002 Oct 15;110(8):1133–9.  

Schechter ME, Andrade BB, He T, Richter GH, Tosh KW, Policicchio BB, et al. 

Inflammatory monocytes expressing tissue factor drive SIV and HIV coagulopathy. 

Sci Transl Med [Internet]. 2017 Aug 30 [cited 2020 Apr 13];9(405):eaam5441. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28855397 

Schlaepfer E, Rochat M-A, Duo L, Speck RF. Triggering TLR2, -3, -4, -5, and -8 

reinforces the restrictive nature of M1- and M2-polarized macrophages to HIV. J 



 

134 

 

Virol [Internet]. 2014 Sep 1 [cited 2020 Apr 9];88(17):9769–81. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24942590 

Schulze Zur Wiesch J, Thomssen A, Hartjen P, Tóth I, Lehmann C, Meyer-Olson D, et 

al. Comprehensive analysis of frequency and phenotype of T regulatory cells in 

HIV infection: CD39 expression of FoxP3+ T regulatory cells correlates with 

progressive disease. J Virol [Internet]. 2011 Feb [cited 2019 Apr 10];85(3):1287–

97. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21047964 

Secemsky EA, Scherzer R, Nitta E, Wu AHB, Lange DC, Deeks SG, et al. Novel 

Biomarkers of Cardiac Stress, Cardiovascular Dysfunction, and Outcomes in HIV-

Infected Individuals. JACC Hear Fail [Internet]. 2015 Aug 1 [cited 2020 Nov 

9];3(8):591–9. Available from: /pmc/articles/PMC4529774/?report=abstract 

Selik RM, Linley L. Viral loads within 6 weeks after diagnosis of HIV infection in early 

and later stages: Observational study using national surveillance data. J Med 

Internet Res. 2018;20(11):1–12.  

Sereti I, Gulick RM, Krishnan S, Migueles SA, Palfreeman A, Touzeau-Römer V, et al. 

ART in HIV-Positive Persons With Low Pretreatment Viremia: Results From the 

START Trial. J Acquir Immune Defic Syndr. 2019 Aug 1;81(4):456–62.  

Shaikh N, Nirmalkar A, Thakar M. Polymorphisms in Toll-Like Receptors (TLRs)-7 and 

9 Genes in Indian Population with Progressive and Nonprogressive HIV-1 

Infection. AIDS Res Hum Retroviruses. 2019 Jun 1;35(6):577–82.  

Shaw JM, Hunt PW, Critchfield JW, McConnell DH, Garcia JC, Pollard RB, et al. 

Increased frequency of regulatory T cells accompanies increased immune 

activation in rectal mucosae of HIV-positive noncontrollers. J Virol [Internet]. 2011 

Nov [cited 2019 Apr 16];85(21):11422–34. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21880771 

Siedner MJ, Kim JH, Nakku RS, Bibangambah P, Hemphill L, Triant VA, et al. 

Persistent immune activation and carotid atherosclerosis in HIV-infected 

ugandans receiving antiretroviral therapy. J Infect Dis. 2016;213(3):370–8.  

Simonetta F, Lecuroux C, Girault I, Goujard C, Sinet M, Lambotte O, et al. Early and 

long-lasting alteration of effector CD45RA -Foxp3 high regulatory T-Cell 

homeostasis during HIV infection. J Infect Dis. 2012;205(10):1510–9.  



 

135 

 

Singh M V., Davidson DC, Kiebala M, Maggirwar SB. Detection of circulating platelet-

monocyte complexes in persons infected with human immunodeficiency virus 

type-1. 2012 May [cited 2016 May 6];181(2). Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22387340 

Smout J, Dyker A, Cleanthis M, Ford G, Kesteven P, Stansby G. Platelet function 

following acute cerebral ischemia. Angiology [Internet]. 2009 Jun 26 [cited 2020 

Apr 13];60(3):362–9. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19398427 

Solages A, Vita JA, Thornton DJ, Murray J, Heeren T, Craven DE, et al. Endothelial 

Function in HIV-Infected Persons. Clin Infect Dis. 2006 May 1;42(9):1325–32.  

Song CB, Zhang L Le, Wu X, Fu YJ, Jiang YJ, Shang H, et al. CD4+CD38+ central 

memory T cells contribute to HIV persistence in HIV-infected individuals on long-

term ART. J Transl Med. 2020 Feb 24;18(1).  

Spivak AM, Salgado M, Rabi SA, O’Connell KA, Blankson JN. Circulating monocytes 

are not a major reservoir of HIV-1 in elite suppressors. J Virol [Internet]. 2011 Oct 

[cited 2013 Dec 17];85(19):10399–403. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3196433&tool=pmcen

trez&rendertype=abstract 

Sprangers S, Vries TJD, Everts V. Monocyte Heterogeneity: Consequences for 

Monocyte-Derived Immune Cells. J Immunol Res. 2016;2016.  

Stacey AR, Norris PJ, Qin L, Haygreen EA, Taylor E, Heitman J, et al. Induction of a 

Striking Systemic Cytokine Cascade prior to Peak Viremia in Acute Human 

Immunodeficiency Virus Type 1 Infection, in Contrast to More Modest and Delayed 

Responses in Acute Hepatitis B and C Virus Infections. J Virol. 2009 Apr 

15;83(8):3719–33.  

Streeck H, Lu R, Beckwith N, Milazzo M, Liu M, Routy J-P, et al. Emergence of 

Individual HIV-Specific CD8 T Cell Responses during Primary HIV-1 Infection Can 

Determine Long-Term Disease Outcome. J Virol. 2014;88(21):12793–801.  

Subramanya V, McKay HS, Brusca RM, Palella FJ, Kingsley LA, Witt MD, et al. 

Inflammatory biomarkers and subclinical carotid atherosclerosis in HIV-infected 

and HIV-uninfected men in the Multicenter AIDS Cohort Study. PLoS One 

[Internet]. 2019 Apr 1 [cited 2020 Apr 13];14(4):e0214735. Available from: 



 

136 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30946765 

Suchard MS, Mayne E, Green VA, Shalekoff S, Donninger SL, Stevens WS, et al. 

FOXP3 Expression Is Upregulated in CD4+T Cells in Progressive HIV-1 Infection 

and Is a Marker of Disease Severity. Unutmaz D, editor. PLoS One [Internet]. 2010 

Jul 23 [cited 2019 Apr 11];5(7):e11762. Available from: 

https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0011762 

Swingler S, Mann AM, Zhou J, Swingler C, Stevenson M. Apoptotic Killing of HIV-1–

Infected Macrophages Is Subverted by the Viral Envelope Glycoprotein. PLoS 

Pathog [Internet]. 2007 Sep [cited 2020 Apr 9];3(9):e134. Available from: 

http://dx.plos.org/10.1371/journal.ppat.0030134 

Swirski FK, Libby P, Aikawa E, Alcaide P, Luscinskas FW, Weissleder R, et al. Ly-6Chi 

monocytes dominate hypercholesterolemia-associated monocytosis and give rise 

to macrophages in atheromata. J Clin Invest [Internet]. 2007 Jan 4 [cited 2016 

May 6];117(1):195–205. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17200719 

Sylwester A, Murphy S, Shutt D, Soll DR. HIV-induced T cell syncytia are self-

perpetuating and the primary cause of T cell death in culture. J Immunol [Internet]. 

1997 Apr 15 [cited 2020 Mar 26];158(8):3996–4007. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9103471 

Szmitko PE, Wang C-HH, Weisel RD, De Almeida JR, Anderson TJ, Verma S. New 

Markers of Inflammation and Endothelial Cell Activation Part I. Circulation 

[Internet]. 2003 [cited 2020 Nov 9];108(16):1917–23. Available from: 

http://www.circulationaha.org 

Taborda NA, González SM, Alvarez CM, Correa LA, Montoya CJ, Rugeles MT. Higher 

frequency of NK and CD4+ T-cells in mucosa and potent cytotoxic response in 

HIV controllers. PLoS One. 2015 Aug 20;10(8).  

Teeraananchai S, Kerr SJ, Amin J, Ruxrungtham K, Law MG. Life expectancy of HIV-

positive people after starting combination antiretroviral therapy: a meta-analysis. 

HIV Med. 2017;18(4):256–66.  

Teixeira SLM, de Sá NBR, Campos DP, Coelho AB, Guimarães ML, Leite TCNF, et al. 

Association of the HLA-B*52 allele with non-progression to AIDS in Brazilian HIV-

1-infected individuals. Genes Immun [Internet]. 2014 Apr [cited 2015 Dec 



 

137 

 

28];15(4):256–62. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24718028 

Tenorio AR, Zheng Y, Bosch RJ, Krishnan S, Rodriguez B, Hunt PW, et al. Soluble 

markers of inflammation and coagulation but not T-cell activation predict non-

AIDS-defining morbid events during suppressive antiretroviral treatment. J Infect 

Dis. 2014;210(8):1248–59.  

Thiébaut R, Hue S, Le Marec F, Lelièvre JD, Dupon M, Foucat E, et al. Serum 

suppression of tumorigenicity 2 level is an independent predictor of all-cause 

mortality in HIV-infected patients. AIDS [Internet]. 2017 Nov 13 [cited 2020 Nov 

9];31(17):2355–65. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29068834/ 

Thieblemont N, Weiss L, Sadeghi HM, Estcourt C, Haeffner‐Cavaillon N. 

CD14lowCD16high: A cytokine‐producing monocyte subset which expands during 

human immunodeficiency virus infection. Eur J Immunol [Internet]. 1995 Dec [cited 

2020 Apr 9];25(12):3418–24. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8566032 

Thomas M, Storey R. The role of platelets in inflammation. Thromb Haemost [Internet]. 

2015 Nov 21;114(09):449–58. Available from: http://www.thieme-

connect.de/DOI/DOI?10.1160/TH14-12-1067 

Thompson CG, Rosen EP, Prince HMA, White N, Sykes C, De La Cruz G, et al. 

Heterogeneous antiretroviral drug distribution and HIV/SHIV detection in the gut 

of three species. Sci Transl Med [Internet]. 2019 Jul 3 [cited 2020 Nov 9];11(499). 

Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31270274/ 

Tomescu C, Abdulhaqq S, Montaner LJ. Evidence for the innate immune response as 

a correlate of protection in human immunodeficiency virus (HIV)-1 highly exposed 

seronegative subjects (HESN). Clin Exp Immunol [Internet]. 2011 May [cited 2013 

Nov 11];164(2):158–69. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3087908&tool=pmcen

trez&rendertype=abstract 

Toro C, Paxinos E, Poveda E, Rode B, Benito M, Jimenez V, et al. Differences in 

disease progression in a cohort of long-term non-progressors after more than 16 

years of HIV-1 infection. Aids [Internet]. 2004 May 21 [cited 2013 Dec 

9];18(December 2003):1109-16 ST-Differences in disease progression i. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15166526 



 

138 

 

Tort O, Escribà T, Egaña-Gorroño L, de Lazzari E, Cofan M, Fernandez E, et al. 

Cholesterol efflux responds to viral load and CD4 counts in HIV+ patients and is 

dampened in HIV exposed. J Lipid Res. 2018;59(11):2108–15.  

Trautmann L, Janbazian L, Chomont N, Said EA, Gimmig S, Bessette B, et al. 

Upregulation of PD-1 expression on HIV-specific CD8+ T cells leads to reversible 

immune dysfunction. Nat Med. 2006;12(10):1198–202.  

Triant VA, Lee H, Hadigan C, Grinspoon SK. Increased acute myocardial infarction 

rates and cardiovascular risk factors among patients with human 

immunodeficiency virus disease. J Clin Endocrinol Metab [Internet]. 2007 Jul [cited 

2016 May 6];92(7):2506–12. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17456578 

Tseng ZH, Secemsky EA, Dowdy D, Vittinghoff E, Moyers B, Wong JK, et al. Sudden 

cardiac death in patients with human immunodeficiency virus infection. J Am Coll 

Cardiol [Internet]. 2012 May 22 [cited 2016 May 6];59(21):1891–6. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22595409 

Tsunemi S, Iwasaki T, Imado T, Higasa S, Kakishita E, Shirasaka T, et al. Relationship 

of CD4+CD25+ regulatory T cells to immune status in HIV-infected patients. AIDS 

[Internet]. 2005 Jun 10 [cited 2019 Apr 11];19(9):879–86. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15905668 

Tunjungputri RN, Van Der Ven AJ, Schonsberg A, Mathan TS, Koopmans P, Roest M, 

et al. Reduced platelet hyperreactivity and plateletmonocyte aggregation in HIV-

infected individuals receiving a raltegravir-based regimen. AIDS [Internet]. 2014 

Sep 10 [cited 2020 Apr 13];28(14):2091–6. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25265076 

UNAIDS. 90-90-90: Uma meta ambiciosa de tratamento para contribuir para o fim da 

epidemia de AIDS [Internet]. UNAIDS. 2015. Available from: 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90-90-90_en_0.pdf 

UNAIDS. UNAIDS DATA 2019. 2019.  

UNAIDS. UNAIDS Data Report 2020 [Internet]. 2020. Available from: 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_aids-data-

book_en.pdf 



 

139 

 

Vachiat A, McCutcheon K, Tsabedze N, Zachariah D, Manga P. HIV and Ischemic 

Heart Disease. J Am Coll Cardiol. 2017;69(1):73–82.  

Valverde-Villegas JM, Matte MCC, Medeiros RM de, Chies JAB. New Insights about 

Treg and Th17 Cells in HIV Infection and Disease Progression. J Immunol Res. 

2015;2015:1–14.  

Valverde-Villegas JM, de Medeiros RM, Ellwanger JH, Santos BR, Melo MG de, 

Almeida SE de M, et al. High CXCL10/IP-10 levels are a hallmark in the clinical 

evolution of the HIV infection. Infect Genet Evol [Internet]. 2018 Jan 1 [cited 2020 

Apr 2];57:51–8. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29122683 

Veazey RS, DeMaria MA, Chalifoux L V., Shvetz DE, Pauley DR, Knight HL, et al. 

Gastrointestinal tract as a major site of CD4+ T cell depletion and viral replication 

in SIV infection. Science (80- ). 1998;280(5362):427–31.  

Vidal F, Domingo P, Villarroya F, Giralt M, López-Dupla M, Gutiérrez M, et al. 

Adipogenic/lipid, inflammatory, and mitochondrial parameters in subcutaneous 

adipose tissue of untreated HIV-1-infected long-term nonprogressors: Significant 

alterations despite low viral burden. J Acquir Immune Defic Syndr. 

2012;61(2):131–7.  

Vojnov L, Martins MA, Bean AT, Veloso de Santana MG, Sacha JB, Wilson NA, et al.  

The Majority of Freshly Sorted Simian Immunodeficiency Virus (SIV)-Specific CD8 

+ T Cells Cannot Suppress Viral Replication in SIV-Infected Macrophages . J Virol. 

2012 Apr 15;86(8):4682–7.  

van Vonderen MGA, Hassink EAM, van Agtmael MA, Stehouwer CDA, Danner SA, 

Reiss P, et al. Increase in Carotid Artery Intima‐Media Thickness and Arterial 

Stiffness but Improvement in Several Markers of Endothelial Function after 

Initiation of Antiretroviral Therapy. J Infect Dis [Internet]. 2009 Apr 15 [cited 2020 

Apr 12];199(8):1186–94. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19275490 

Walker BD. Elite control of HIV Infection: implications for vaccines and treatment. Top 

HIV Med [Internet]. 2007 Jan [cited 2016 Mar 17];15(4):134–6. Available from: 

http://www.iasusa.org/sites/default/files/tam/15-4-134.pdf 

Weiss G, Willeit J, Kiechl S, Fuchs D, Jarosch E, Oberhollenzer F, et al. Increased 

concentrations of neopterin in carotid atherosclerosis. Atherosclerosis. 



 

140 

 

1994;106(2):263–71.  

Weiss L, Si‐Mohamed A, Giral P, Castiel P, Ledur A, Blondin C, et al. Plasma Levels 

of Monocyte Chemoattractant Protein‐1 but Not Those of Macrophage Inhibitory 

Protein‐1a and RANTES Correlate with Virus Load in Human Immunodeficiency 

Virus Infection. J Infect Dis [Internet]. 1997 Dec [cited 2020 Apr 9];176(6):1621–

4. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9395378 

Westhorpe CLV, Maisa A, Spelman T, Hoy JF, Dewar EM, Karapanagiotidis S, et al. 

Associations between surface markers on blood monocytes and carotid 

atherosclerosis in HIV-positive individuals. Immunol Cell Biol [Internet]. 

2014;92(2):133–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1038/icb.2013.84 

Weyrich AS, McIntyre TM, McEver RP, Prescott SM, Zimmerman GA. Monocyte 

tethering by P-selectin regulates monocyte chemotactic protein-1 and tumor 

necrosis factor-α secretion: Signal integration and NF-κB translocation. J Clin 

Invest. 1995;95(5):2297–303.  

Wildgruber M, Lee H, Chudnovskiy A, Yoon TJ, Etzrodt M, Pittet MJ, et al. Monocyte 

subset dynamics in human atherosclerosis can be profiled with magnetic nano-

sensors. PLoS One. 2009 May 22;4(5).  

Wilson JDK, Ogg GS, Allen RL, Davis C, Shaunak S, Downie J, et al. Direct 

visualization of HIV-1-specific cytotoxic T lymphocytes during primary infection. 

Aids. 2000;14(3):225–33.  

Wolf K, Tsakiris DA, Weber R, Erb P, Battegay M. Antiretroviral therapy reduces 

markers of endothelial and coagulation activation in patients infected with human 

immunodeficiency virus type 1. J Infect Dis [Internet]. 2002 Feb 15 [cited 2020 

Nov 5];185(4):456–62. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11865397/ 

Yan J, Sabbaj S, Bansal A, Amatya N, Shacka JJ, Goepfert PA, et al. HIV-Specific 

CD8+ T Cells from Elite Controllers Are Primed for Survival. J Virol. 2013 May 

1;87(9):5170–81.  

Yang OO, Cumberland WG, Escobar R, Liao D, Chew KW. Demographics and Natural 

History of HIV-1-Infected Spontaneous Controllers of Viremia: Extremes on a 

Continuum. Aids [Internet]. 2017;31(8):1091–8. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5657480/pdf/nihms913922.pdf 



 

141 

 

Younas M, Psomas C, Mehraj V, Cezar R, Portales P, Tuaillon E, et al. Plasma Level 

of Soluble ST2 in Chronically Infected HIV-1 Patients with Suppressed Viremia. 

Open AIDS J [Internet]. 2017 Apr 26 [cited 2020 Nov 9];11(1):32–5. Available 

from: /pmc/articles/PMC5427803/?report=abstract 

Younas M, Psomas C, Reynes C, Cezar R, Kundura L, Portales P, et al. Microbial 

Translocation Is Linked to a Specific Immune Activation Profile in HIV-1-Infected 

Adults With Suppressed Viremia. Front Immunol. 2019;10.  

Yuan Z, Fan X, Staitieh B, Bedi C, Spearman P, Guidot DM, et al. HIV-related proteins 

prolong macrophage survival through induction of Triggering receptor expressed 

on myeloid cells-1. Sci Rep [Internet]. 2017 Feb 9 [cited 2020 Apr 9];7:42028. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28181540 

Yue L, Pfafferott KJ, Baalwa J, Conrod K, Dong CC, Chui C, et al. Transmitted Virus 

Fitness and Host T Cell Responses Collectively Define Divergent Infection 

Outcomes in Two HIV-1 Recipients. PLoS Pathog. 2015;11(1):1–21.  

Zangerle R, Steinhuber S, Sarcletti M, Dierich MP, Wachter H, Fuchs D, et al. Serum 

HIV–1 RNA Levels Compared to Soluble Markers of Immune Activation to Predict 

Disease Progression in HIV–1–Infected Individuals. Int Arch Allergy Immunol 

[Internet]. 1998 Jul [cited 2019 May 27];116(3):228–39. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9693271 

Zelinskyy G, Dietze K, Sparwasser T, Dittmer U. Regulatory T Cells Suppress Antiviral 

Immune Responses and Increase Viral Loads during Acute Infection with a 

Lymphotropic Retrovirus. Manchester M, editor. PLoS Pathog [Internet]. 2009 Aug 

28 [cited 2019 Apr 12];5(8):e1000406. Available from: 

http://dx.plos.org/10.1371/journal.ppat.1000406 

Ziegler-Heitbrock L. The CD14+ CD16+ blood monocytes: their role in infection and 

inflammation. J Leukoc Biol [Internet]. 2006 Mar 17 [cited 2016 May 6];81(3):584–

92. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17135573 

Ziegler-Heitbrock L. Blood Monocytes and Their Subsets: Established Features and 

Open Questions. Front Immunol [Internet]. 2015 Aug 17 [cited 2019 Mar 

14];6(AUG):423. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26347746 

Ziegler-Heitbrock L, Ancuta P, Crowe S, Dalod M, Grau V, Hart DN, et al. 

Nomenclature of monocytes and dendritic cells in blood. Blood [Internet]. 2010 



 

142 

 

Oct 21 [cited 2019 Mar 14];116(16):e74-80. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20628149 

Ziegler-Heitbrock L, Hofer TPJ. Toward a refined definition of monocyte subsets. Front 

Immunol. 2013;4(FRB):1–5.  

Zietz C, Hotz B, Stürzl M, Rauch E, Penning R, Löhrs U. Aortic endothelium in HIV-1 

infection: Chronic injury, activation, and increased leukocyte adherence. Am J 

Pathol. 1996;149(6):1887–98.  

 

  



 

143 

 

9. ANEXOS 

9.1. Lista de anticorpos e painéis de marcação utilizados no estudo 

Tabela Suplementar 1. Painéis de marcação por citometria de fluxo utilizados 
no estudo 

PAINEL ANTICORPO FABRICANTE CATÁLOGO Título 

Ativação e 

Subpopulações 

de Linfócitos T 

FVS 450 

BD 

Biosciences 

562247 0,125/100 

CD3 APC-H7 560176 0,5/100 

CD4 PECF594 562281 2/100 

CD8  APC 555369 4/100 

CD45RA PE-Cy7 561216   

CD27 BV510 563092 1/100 

CCR7 Alexa Fluor 700 561143 1/100 

CD95 PERCP-cy5.5 561655 1/100 

HLA-DR PE 555812 3/100 

CD38 BB515 564498 1/100 

Treg e Th17 

FVS 450 

BD 

Biosciences 

562247 0,125/100 

CD3 APC-H7 560176 0,5/100 

CD45RA PE-Cy7 561216   

Human Th17/Treg 

Phenotyping Kit 
560762 20/100 

CD25 BB515 564467   

CD8 BV510 563256   

Plaquetas 
CD41 APC BD 

Biosciences 

559777 2/100 

CD62 PE 550888 4/100 

MPA 

CD3 FITC 
BD 

Biosciences 

555339 5/100 

CD41 APC 559777 5/100 

CD14 PERCP-Cy 5.5 561116 3/100 

Monócitos 

CD3 FITC 

BD 

Biosciences 

555339 3/100 

CD14 PERCP-Cy 5.5 561116 2/100 

CD16 APC 561304 2/100 

CD142 PE 550312 10/100 
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9.2. Esquemas Terapêuticos dos indivíduos cART do subgrupo B 

Tabela suplementar 2. Esquemas terapêuticos e os respectivos medicamentos 
utilizados entre os indivíduos do Subgrupo B 

INDIVÍDUO ESQUEMA TERAPÊUTICO MEDICAMENTOS 

cART01 2ITRN+1ITRNN AZT/3TC/EFV 

cART02 2ITRN+ 1ITRNN AZT/3TC/EFV 

cART03 1ITRN+1INI+2IP 3TC/DGV/DRV/RTV 

cART04 INI+2IP DTG/DRV/RTV 

cART05 2ITRN+1INI TDF/3TC/DTG  

cART06 2ITRN+1ITRNN TDF/3TC/EFV  

cART07 2ITRN+1ITRNN TDF/3TC/EFV  

cART08 2ITRN+1ITRNN TDF/3TC/EFV  

cART09 2ITRN+2IP TDF/3TC/LPV/RTV 

cART10 2ITRN+1ITRNN TDF/3TC/EFV  

cART11 2ITRN+1ITRNN TDF/3TC/EFV  

cART12 2ITRN+2IP TDF/3TC/ATV/RTV 

cART13 2ITRN+2IP TDF/3TC/DRV/RTV 

cART14 2ITRN+2IP ABC/3TC/DRV/RTV  

cART15 2ITRN+1IP TDF/3TC/DRV 

cART16 2ITRN+1ITRNN TDF/3TC/NPV  

cART17 2ITRN+1INI TDF/3TC/DTG 

cART18 2ITRN+1INI TDF/3TC/DTG 

 

ITRN: Inibidor da transcriptase reversa nucleosídeo; ITRNN: Inibidor da transcriptase reversa não nucleosídeo; 

IP: Inibidor da protease; INI: Inibidor da integrase; AZT: Zidovudina; 3TC: Lamivudina; EFV: Efavirenz; 

DGV: Dolutegravir; DRV: Darunavir; RTV: Ritonavir; LPV: Lopinavir; ATV: Atazanavir; NPV: Nevirapina  
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9.3. Documentos diretamente relacionados a tese 

9.3.1. Caetano DG, de Paula HHS, Bello G, Hoagland B, 

Villela LM, Grinsztejn B, et al. HIV-1 elite controllers present a high 

frequency of activated regulatory T and Th17 cells. PLoS One. 2020 
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9.4. Outras produções científicas 
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