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Resumo: Introdução: O fator de necrose tumoral (TNF) é uma citocina 

produzida principalmente por macrófagos na resposta inflamatória. As 

arboviroses, doenças virais transmitidas por insetos, estimula este tipo de 

resposta. A liberação do TNF tem efeitos como febre, leucocitose, hipotensão 

arterial e pode levar a problemas na função pulmonar e cardíaca. A síntese 

exagerada de citocinas pró-inflamatórias a partir da lesão pode manifestar-se 

sistemicamente com instabilidade hemodinâmica ou distúrbios metabólicos. 

Objetivos: Correlacionar a expressão de TNF em pacientes com arboviroses e 

pacientes saudáveis. Pacientes e métodos: Foi realizado um estudo em 10 

amostras de pacientes diagnosticados com Zika vírus. Foram coletados 5 mL 

de sangue periférico, o RNA total foi isolado utilizando o método de TRIzol. A 

síntese de cDNA foi realizada a partir de um micrograma de RNA total 

utilizando-se a o kit QuantiTect® Reverse Transcription. O RT-PCR quantitativo 

foi realizado com auxílio de primer específico para TNF em um termociclador 

ABI 7500. Resultados: A expressão de TNF foi detectada em 7/10 (70%) das 

amostras dos pacientes. A expressão relativa foi determinada para cada 

paciente: 1 (101,1), 2 (809,0), 3 (115,5), 5 (317,3), 7 (49,1), 8 (7,0) e 10 (243,8). 

Conclusões: Neste trabalho foi possível verificar em 7 dos 10 pacientes 

positivos para Zika vírus apresentaram uma expressão relativa maior de TNF 

do que os indivíduos saudáveis. O indivíduo doente produz diversas citocinas 

tanto pelo sistema imune inato quanto no adaptativo. Elas são úteis nestas 

respostas, entretanto altos níveis podem causar dano ao indivíduo. Desta 

forma ferramentas que possam detectar precocemente o TNF são úteis para o 

diagnóstico, prognóstico e conduta do tratamento do paciente. 

 

Palavras-chave: Fator de Necrose Tumoral, Arboviroses, Resposta 
inflamatória, Citocinas 
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Abstract: Introduction: Tumor necrosis factor (TNF) is a cytokine produced 

mainly by macrophages in the inflammatory response. Arboviruses, viral 

diseases transmitted by insects, stimulate this type of response. The release of 

TNF has effects such as fever, leukocytosis, hypotension and can lead to 

problems in lung and heart function. Exaggerated synthesis of proinflammatory 

cytokines from the lesion may manifest systemically with hemodynamic 

instability or metabolic disorders. Objectives: To correlate the expression of 

TNF in patients with arboviruses and healthy patients. Patients and methods: 

A study was performed on 10 samples of patients diagnosed with Zika virus. 5 

mL of peripheral blood was collected, total RNA was isolated using the TRIzol 

method. The cDNA synthesis was performed from one microgram of total RNA 

using the QuantiTect® Reverse Transcription kit. Quantitative RT-PCR was 

performed with TNF primer in an ABI 7500 thermocycler. Results: TNF 

expression was detected in 7/10 (70%) of patient samples. The relative 

expression was determined for each patient: 1 (101.1), 2 (809.0), 3 (115.5), 5 

(317.3), 7 (49.1), 8 (7.0) and 10 (243.8). Conclusions: In this work it was 

possible to verify in 7 of the 10 patients positive for Zika virus showed a higher 

relative expression of TNF than healthy individuals. The diseased individual 

produces various cytokines both by the innate and non-adaptive immune 

system. They are useful in these responses, however, high levels can cause 

harm to the individual. In this way, tools that can detect early TNF are useful for 

the diagnosis, prognosis and conduct of the patient's treatment. 

 

Keywords: Tumor Necrosis Factor, Arbovirosis, Inflammatory response, 

Cytokines 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo inflamatório é uma resposta a agentes lesivos nas células 

como queimaduras (físico), micro-organismos (biológico) e gases (químico). 

Ocorrem alguns eventos nesse processo a fim de reparar tecidos ou eliminar 

esses agentes lesivos, que são: ativação enzimática, migração de células, 

liberação de mediadores, ativação de receptores, entre outros¹. 

Algumas células e moléculas estão presentes na resposta inflamatória, 

dentre elas estão: macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, células natural-

killer (NK), mastócitos, basófilos, eosinófilos, sistema complemento, citocinas e 

quimiocinas². 

Quando há lesão celular, as primeiras células a serem recrutadas são 

macrófagos e leucócitos e são elas que liberam citocinas como interleucina-1 

(IL-1), interleucina-6 (IL-6), e fator de necrose tumoral α (TNF-α). Essas células 

também liberam substâncias oxidantes e enzimas que acabam por influenciar 

na produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e nitrogênio que induzem 

fatores transcricionais como NF-kB. Mediadores como bradicinina, serotonina, 

produtos da cascata do ácido araquidônico, adenosina, histamina e 

neuropeptídios como a substância P também são produzidas¹. 

As citocinas são proteínas de baixo peso molecular que iniciam suas 

funções através de sua ligação em receptores específicos. Elas podem agir 

onde são produzidas, em células próximas ou vão para circulação e têm efeito 

em outras células mais distantes. Na reação inflamatória as principais citocinas 

presentes são as interleucinas (IL) 1, 2, 6, 7 e TNF³. 

As citocinas IL-1β, IL-6, IL-8 e TNF induzem o organismo a produzir 

respostas como febre, aumento da síntese de proteína pelo fígado, aumento na 

liberação de corticosteróides, hiperalgesia, entre outros. Essas alterações têm 

o intuito de acelerar reações enzimáticas, diminuir a replicação de patógenos, 

aumentar a proliferação de células do sistema imune, conservar energia e 

preservar a área que foi lesada para que a resposta inflamatória consiga ser 

rápida e eficiente³. 

O (TNF) é uma citocina produzida e secretada por células T, 

macrófagos, células NK, entre outras4,5. 
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Estímulos como partículas virais, endotoxinas, fungos e a porção C5a do 

complemento podem ativar a produção de TNF². Essa citocina induz a adesão 

entre células do endotélio e neutrófilos, para resposta inflamatória, febre e 

estimula a produção de interleucinas por monócitos e leucócitos6. 

Há dois receptores específicos para TNF, o TNF-R1, responsável por 

quase todas as atividades da citocina TNF e o TNF-R2 com função pouco 

esclarecida. O TNFα é uma citocina idêntica a caquexina, que é um mediador 

presente em doenças parasitárias e neoplasias, causando emagrecimento. 

Diferente do TNFβ que é uma linfotoxina com cadeia polipeptídica e tem efeitos 

diferentes. Os receptores para TNFα estão presentes em muitas células, como 

as hepáticas, renais, trato gastrointestinal e pele, já que é umas das mais 

importantes citocinas na inflamação.  A liberação do TNFα tem alguns efeitos 

como febre, leucocitose, hipotensão arterial e pode levar a problemas na 

função pulmonar e cardíaca6. 

Arboviroses são doenças virais transmitidas a partir de vetores (insetos). 

Alguns deles são Dengue, Chikungunya e Zika7. 

A Dengue é principalmente transmitida pelo vetor Aedes aegypti e pode 

se manifestar de duas formas: febre de dengue ou febre hemorrágica de 

dengue8. Alguns sintomas da dengue são dores de cabeça, dores musculares, 

febre alta, falta de apetite, artralgia, náuseas, vômitos. Já a dengue 

hemorrágica possui os mesmo sintomas e mais os sintomas hemorrágicos 

como petéquias, equimoses, hemorragias das mucosas, entre outros9. Possui 

quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 E DENV-4) que são endêmicos 

em mais de 100 países10. 

A Chikungunya é causada pelo vírus da família Togaviridae e do gênero 

Alphavirus. Os vetores responsáveis pela transmissão do vírus são o Aedes 

aegypti e o Aedes albopictus11. Alguns sintomas são febre alta, náusea, vômito, 

dores de cabeça e principalmente artralgia, que pode persistir por meses9. Em 

2004 surgiu um surto de Chikungunya em algumas ilhas próximas ao Oceano 

Indico e foi para alguns países da Europa. Em 2013 foi introduzida nas 

Américas e no Brasil teve casos confirmados em 201412. 

O Zika pertence à família Flaviviridae e ao gênero Flavivirus. O principal 

vetor é o Aedes aegypti e são sempre as fêmeas infectadas que transmitem o 

vírus através da picada. Alguns sintomas são febre baixa, artralgia, mialgia, dor 
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de cabeça, entre outros11. Alguns casos mais graves podem desenvolver 

problemas no sistema nervoso9. Ainda há a relação entre o Zika vírus e a 

microcefalia. Muitas mulheres grávidas que adquiriram o vírus tiveram seus 

filhos com microcefalia13. O vírus foi encontrado em macacos e isolado pela 

primeira vez em 1947 em Uganda. O primeiro surto foi em 2007 na Ilha de Yap 

e em 2015 vários países já tinham sido afetados, incluindo o Brasil. Esses 

surtos afetaram bebês, no caso com microcefalia, e adultos com a Síndrome de 

Guillain-Barré. Detectou-se que o vírus ZIKV atravessa a barreira placentária e 

promove neurodegeneração e neuroinflamação14. 

Ainda não há tratamento específico para essas doenças. O indicado é 

repouso e muita hidratação com soro, água, chás e sucos. Também é indicado 

o uso de alguns medicamentos para dor e febre como analgésicos e 

antitérmicos9. 

Os grupos de risco para estas viroses incluem os idosos e as gestantes. 

As gestantes têm chamado a atenção especial do sistema de saúde por causa 

dos diversos casos de recém-nascidos com microcefalia cujas mães 

apresentaram sintomas de infecção pelo Zika vírus durante a gestação. Já é 

sabido que a infecção por alguns arbovírus, como DENV e WNV causam uma 

resposta imunológica inflamatória associada à severidade dos sintomas dos 

pacientes. A intensidade da resposta inflamatória pode ser verificada através 

da análise dos níveis de um conjunto de citocinas pró-inflamatórias, tais como o 

fator de necrose tumoral (TNF)-α e interleucinas (IL: 2, 6 e 10). Citocinas são 

moléculas proteicas que enviam diversos sinais estimulatórios, modulatórios ou 

mesmo inibitórios para as diferentes células do sistema imunológico. No 

entanto, a síntese exagerada de citocinas pró-inflamatórias a partir da lesão 

pode manifestar-se sistemicamente com instabilidade hemodinâmica ou 

distúrbios metabólicos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A síntese exagerada de citocinas pró-inflamatórias a partir da lesão pode 

manifestar-se sistemicamente com instabilidade hemodinâmica ou distúrbios 

metabólicos. Portanto é importante avaliar o papel do Fator de Necrose 
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Tumoral na resposta contra as arboviroses. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é relacionar a expressão de TNF em 

pacientes com arboviroses e indivíduos saudáveis. 

 

Como objetivos específicos foram realizados: 

I. Padronização do teste para avaliar a expressão de TNF através da 

técnica de qRT-PCR. 

 

II. Constatar se há expressão diferencial em pacientes e indivíduos 

saudáveis na população estudada. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Pacientes: Foram selecionados 10 amostras de indivíduos 

positivos para alguma das arboviroses citadas (dengue, chikungunya ou zika) e 

um grupo controle de 10 indivíduos livre de doença. Foram selecionados 

pacientes crianças com definição de caso suspeito para dengue, chikungunya e 

zika e que no momento da alocação, possuíam idade entre 0 e 5 anos. Foram 

considerados excluídos do estudo os pacientes que tiveram internação por 

qualquer motivo nos últimos 30 dias, que não arboviroses, com histórico de 

infecção por HIV, hepatites (B e C) e câncer no período de realização do 

estudo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Paulista, sob n° 2.549.627. 

 

4.2 Extração de RNA: De cada paciente, foram coletados 5 mL de 

sangue periférico por venopunção, em tubo com EDTA. O RNA total foi isolado 

das células mononucleadas utilizando o método de TRIzol (TRIzol LS Reagent, 

Thermo Fisher) conforme o protocolo do fabricante. A concentração de RNA 
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total foi estimada através de leitura espectrofotométrica no equipamento 

NanoVue Plus (GE Health Care). 

 

4.3 Síntese de cDNA: A síntese de DNA complementar (cDNA) foi 

realizada a partir de 1 micrograma de RNA total utilizando-se  o kit QuantiTect® 

Reverse Transcription (Qiagen Hiden, Alemanha) de acordo com as 

recomendações do fabricante. 

 

Tabela 1. Características do oligonucleotídeos utilizados no estudo do 

perfil inflamatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 qRT-PCR: As reações de amplificação foram realizadas em um 

termociclador ABI Prism 7500 (Applied Biosystems). Para cada reação, as 

seguintes condições de amplificação foram utilizadas: 1X o tampão de SYBR 

Green, 0,40 μM de oligonucleotídeos e 2,0 μL de cDNA diluído 10X, em 15 μL 

finais de reação . O perfil térmico utilizado foi de um passo inicial de 950 C por 

10 minutos e 45 ciclos de 950 C, 15 segundos e 61 0 C, 60 segundos. A 

eficiência da reação foi determinada através da diluição seriada da amostra 

controle. 

 

5. RESULTADOS 

 

Foram selecionadas 10 amostras de pacientes que diagnosticados com 

Zika vírus e 10 indivíduos livres de doença (grupo controle). No momento da 

alocação os indivíduos possuíam idade entre 0 e 5 anos. Foram considerados 

GENE SEQUÊNCIA (5´- 3´) 

TNF F-AGAGGGAAGAGTTCCCCAGG 

TNF R-CCTCAGCTTGAGGGTTTGCT 

RPL18S      F-TTGAGGACCTCTGTGTATTTGTCAA  

RPL18S      R-CCTGGAGGAGAAGAGGAAAGAGA  



9 
 

excluídos do estudo os pacientes que tiveram internação por qualquer motivo 

nos últimos 30 dias, que não arboviroses, com histórico de infecção por HIV, 

hepatites (B e C) e câncer no período de realização do estudo.  

De cada paciente, foram coletados 5 mL de sangue periférico por 

venopunção, em tubo com EDTA. O RNA total foi isolado das células 

mononucleadas utilizando o método de TRIzol (TRIzol LS Reagent, Thermo 

Fisher) conforme as recomendações do fabricante. A concentração de RNA 

total foi estimada através de leitura espectrofotométrica no equipamento 

NanoVue Plus (GE Health Care) conforme mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Concentração de RNA das amostras de pacientes. 

 

 

A síntese de DNA complementar (cDNA) foi realizada a partir de 1 

micrograma de RNA total utilizando-se  o kit QuantiTect® Reverse Transcription 

(Qiagen, Hiden, Alemanha) de acordo com as recomendações do fabricante. 

Pacientes RNA total (μg/μl) 
 

1 0,098 

2 0,044 

3 0,207 

4 0,244 

5 0,218 

6 0,278 

7 0,282 

8 0,225 

9 0,278 

10 0,016 
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Das dez amostras de indivíduos positivos para Zika, sete amostras 

tiveram amplificação, como demonstrado nas figuras 1e 2. 

 

Figura 1. Curva de amplificação dos indivíduos com infecção por Zika 

que expressaram TNF. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

Figura 2. Curva de Melting dos indivíduos com infecção por Zika que 

expressaram TNF. 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Todas as amostras submetidas à técnica da qRT-PCR tiveram o controle 

endógeno RPL18S amplificado, conforme mostra Figuras 3 e 4. 

 

Figuras 3. Curva de amplificação dos indivíduos com infecção por Zika 

para controle endógeno RPL18S. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Figura 4. Curva de Melting dos indivíduos com infecção por Zika para 

controle endógeno RPL18S. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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As sete amostras que tiveram amplificação apresentaram expressão de 

TNF a partir do cálculo de expressão relativa (2 -∆∆C)15 que demonstra quantas 

vezes mais o gene é expresso em pacientes em relação ao grupo controle. Os 

resultados são demonstrados na Tabela 3 e no gráfico 1.  

 

Tabela 3. Expressão de TNF em pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Expressão de TNF em pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente Expressão Relativa (2 -∆∆C ) 

1 

2 

101,1 

809,0 

3 115,3 

5 317,3 

7 

8                                            

49,1 

7,0 

10 243,8 
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6. DISCUSSÃO 

 

A resposta inflamatória pode ocorrer em diversos tipos de lesões ao 

organismo a partir de células do sistema imunológico que secretam algumas 

citocinas, dentre elas fator de necrose tumoral (TNF). A ativação de monócitos 

e linfócitos T helper (Th-1) liberam TNF promovendo resposta imune inata e 

apoptose, através da via das caspases16. 

Na imunidade inata, os patógenos são reconhecidos de forma imediata e 

inespecífica e as células envolvidas neste tipo de resposta incluem neutrófilos,  

macrófagos, células natural killer (NK) e linfoides inatas. A imunidade 

adaptativa depende do reconhecimento específico de antígenos pelos 

receptores de células B ou T quando se proliferam e tornam-se efetoras e de 

memória, e como resultado a resposta é mais lenta que a imunidade inata. As 

células T helper do sistema imune adaptativo produzem citocinas como TNF, 

IL-2, IFN-γ17,18. 

O TNF desempenha um papel no controle da infecção viral em vários 

níveis diferentes. Primeiro, ele pode recrutar e ativar macrófagos, NK, células 

T, para executar a produção de citocinas imunorreguladoras e antivirais, como 

o interferon do tipo I (IFN), que é uma família de citocinas com atividade 

antiviral e com grande importância na imunidade inata do paciente. Em 

segundo lugar, ele pode polarizar a resposta das células T para o 

desenvolvimento de funções efetoras antivirais necessárias para o controle 

efetivo de infecções virais. Em terceiro lugar, ele pode regular o processamento 

do antígeno, transporte e expressão de MHC localmente nas células 

infectadas19,20,21. 

No nosso estudo detectamos a expressão de TNF em 7/10 (70%) 

pacientes positivos para Zika vírus. Em outro estudo que avaliou seis amostras 

de pacientes, sendo duas de indivíduos com histórico de viagem ao Brasil, 

detectou um aumento médio de TNF somente na fase aguda, voltando ao 

normal na fase de recuperação. Os autores afirmam que o nível dessa citocina 

não é tão significante em comparação com outras citocinas como (IL) -1b, IL-2, 

IL-4, IL-6, IL-9, IL-10. Em comparação com outras arboviroses demonstrou-se 

que o TNF não tem uma elevação significante na infecção por ZIKV e a 

elevação de quimiocinas é mais presente nessa infecção do que a elevação de 
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citocinas22. Outro estudo avaliou 54 casos de pacientes infetados por ZIKV no 

Brasil e foram encontrados níveis elevados de TNF bem como outras citocinas 

IL-1b, IL-6, IFN-g e IL-1723. 

Em níveis baixos o TNF tem função benéfica na homeostasia, porém em 

níveis elevados promove inflamação e prejuízo para o organismo podendo 

levar a morte. Alguns estudos mostram que o uso de anticorpos monoclonais 

contra TNF pode reduzir o risco de morte celular24. 

A maioria dos casos de infecção por ZIKV, cerca de 80% dos pacientes 

são assintomáticos, porém alguns estão associados a problemas neurológicos 

como microcefalia e Síndrome de Guillain-Barré, sendo a microcefalia por 

transmissão intra-uterina25,26. A ativação do sistema imunológico materno 

através de infecção, como por Zika vírus, aumenta o risco de desenvolvimento 

de problemas fetais27. 

A presença de problemas neurológicos está relacionada com altos 

índices de citocinas e vice-versa, podendo levar a sérios problemas no 

organismo. No Sistema Nervoso Central (SNC) a produção de TNF ocorre a 

partir da micróglia e a ativação do receptor TNF-1 leva a morte desta célula por 

apoptose24,25,28. Um estudo com células cerebrais (micróglia) infectadas por 

ZIKV mostrou níveis elevados de mediadores pró-inflamatórios encontrados 

durante a neuroinflamação, como TNF, IL-6, MIP-1α, MIP-1β, IL-1α, IL-1β, IL-8 

e IL -1229. Um estudo com cérebro de camundongos recém-nascidos 

infectados por ZIKV mostrou que a expressão de TNF depende da replicação 

viral e que a neutralização dessa citocina impede parcialmente efeitos 

prejudiciais podendo ser um tratamento potencial para evitar sequelas 

neurológicas a longo prazo em bebês infectados pelo ZIKV. Este mesmo 

estudo mostrou que durante a vida adulta, a replicação do ZIKV persistiu em 

camundongos neonatais infectados30. 

Outras infecções ou doenças podem elevar os níveis séricos de TNF em 

crianças, dentre elas sepse, obesidade, doenças pulmonares como asma, 

caquexia e anemia falciforme31,32,33. De acordo com essas informações a 

expressão de TNF pode estar aumentada em processos inflamatórios como na 

infecção por ZIKV e microcefalia, podendo levar as células a apoptose. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi possível verificar que em 7 dos 10 pacientes positivos 

para Zika vírus apresentaram uma expressão relativa maior de TNF do que os 

indivíduos saudáveis. Foi possível padronizar a técnica para avaliar a 

expressão de TNF através da RT-PCR. 

As arboviroses são endêmicas no Brasil por ser um país tropical com 

campanhas de prevenção escassas e com baixa conscientização da população 

a respeito de medidas de saúde pública para prevenção de criadouros do 

mosquito vetor. O indivíduo doente produz diversas citocinas tanto pelo sistema 

imune inato quanto no adaptativo. Elas são úteis, especificamente o TNF na 

resposta imune inata e adaptativa, entretanto altos níveis podem causar dano 

ao indivíduo. Desta forma ferramentas que possam detectar precocemente o 

TNF são úteis para o diagnóstico, prognóstico e conduta do tratamento do 

paciente. 
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