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RESUMO 

 

O vírus Zika é um arbovírus de gênero Flavivirus emergente nas Américas, onde epidemias 

recentes apresentaram como principais consequências o aumento do número de casos da 

síndrome de Guillain-Barré e o surgimento da síndrome congênita do vírus Zika, caracterizada 

por microcefalia e outros danos neurológicos. Os mecanismos imunológicos que conferem 

proteção ou patologia durante a infecção por esse vírus ainda não foram elucidados. Dessa 

forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil da resposta imunológica celular 

apresentada por pacientes durante a fase aguda da infecção pelo vírus Zika. Foi quantificada a 

expressão de RNA mensageiro (RNAm) dos fatores de transcrição e citocinas relacionados aos 

diferentes perfis de diferenciação de linfócitos T CD4 (Th1/T-bet-IFN-γ e TNF-, Th2/GATA-

3/IL-4, Th9/PU.1/IL-9, Th17/RORt/STAT3/IL-17, Th22/AHR//IL-22 e célula T 

reguladora/FoxP3/IL-10 e TGF-β). e presentes também em linfócitos T inatos (ILC1/T-bet-IFN-

γ, ILC2/GATA-3/IL-4 e ILC3/RORt/STAT3/IL-17). Para isso, células mononucleares do 

sangue periférico (PBMC) de 30 pacientes que se encontravam nos cinco primeiros dias de 

sintomas da infecção pelo vírus Zika com diagnóstico confirmado por RT-PCR em tempo real 

(qRT-PCR) e nove indivíduos saudáveis não infectados, foram utilizadas para quantificação do 

perfil de resposta imunológica celular. Pacientes com infecção aguda pelo vírus Zika 

apresentaram elevada expressão de PU.1, RORt, IL-22, FoxP3, IL-10 e IFN-γ, quando 

comparado aos controles saudáveis. Por outro lado, pacientes infectados pelo vírus zika 

apresentaram redução na expressão de GATA-3. Foram observados níveis de expressão 

semelhantes de AHR, iNOS, IL-17, IL-9 e TGF- β entre o grupo de pacientes infectados pelo 

vírus zika e indivíduos saudáveis do grupo controle. Nossos resultados indicam que a infecção 

aguda pelo vírus Zika induz a produção de IFN-γ, IL-22 e IL-10, citocinas produzidas por 

linfócitos dos perfis Th1, Th22 e linfócitos T reguladores. 

Palavras-chaves: Vírus Zika, RT-PCR, resposta imune celular, fase aguda,  

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The Zika virus (ZIKV) is an arbovirus of the genus Flavivirus, recent epidemics have presented 

as main consequences of the infection, the increase in the number of cases of Guillain-Barré 

syndrome and the emergence of congenital Zika virus syndrome that can result in microcephaly 

and others neurological damage. Immunological mechanisms that confer protection or pathology 

during infection by this virus have not been elucidated yet. Thus, the objective of the present 

study was to evaluate the profile of cellular immune response in patients during acute Zika virus 

infection. For this, it was quantified the expression of messenger RNA (mRNA) of transcription 

factors and cytokines related to the different differentiation profiles of CD4 T lymphocytes (Th1 

/ IFN-γ and TNF-γ, Th2 / GATA-3 / IL-4 , Th9 / PU.1 / IL- -17, Th22 / 

AHR // IL 22 and regulatory T cell / FoxP3 / IL-10 and TGF-β). and also present in innate T 

lymphocytes. Peripheral blood mononuclear cells (PBMC) from 30 patients with symptoms of 

acute Zika virus infection with diagnosis confirmed by real-time RT-PCR (qRT-PCR) and 9 

uninfected healthy individuals were used to quantify the immunological response profile cell 

phone. Patient -22, 

FoxP3, IL-10 and IFN-γ when compared to healthy controls .On the other hand, patients infected 

by the zika virus showed reduction in GATA-3 expression. Similar expression of AHR, iNOS, 

IL-17, IL-9 and TGF-β was observed between the group of patients infected with zika virus and 

control group. Our results indicate that acute infection (up to 5 days after the onset of symptoms) 

by the Zika virus induces the production of IFN-γ, IL-22 and IL-10, cytokines produced by Th1, 

Th22 and regulatory T lymphocytes.  

 

Keywords: Zika virus, RT-PCR, cellular immune response, acute phase.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O vírus zika (ZIKV) é um arbovírus emergente pertencente à família Flaviviridae, essa 

família inclui outros vírus de importância médica como os vírus  da Dengue, do Nilo Ocidental, 

da Febre Amarela e da Encefalite Japonesa, todos  transmitidas por mosquitos, principalmente 

os do gênero Aedes (HAMEL et al., 2015). Estudos epidemiológicos apontam para uma ampla 

distribuição geográfica do ZIKV, abrangendo a metade norte do continente Africano, bem 

como muitos países do sudeste da Ásia, incluindo Malásia, Índia, Filipinas, Tailândia, Vietnã, 

Indonésia e Paquistão (DARWISH et al., 1983). A primeira infecção humana pelo ZIKV foi 

relatada em Uganda em 1964 (SIMPSON, 1964) e dois anos depois, em 1966 na Malásia no 

Sudeste Asiático (MARCHETTE et al., 1969). Em 2007 o vírus surgiu explosivamente no 

Pacífico Sul, causando uma série de epidemias e mais recentemente atingiu as Américas onde 

se espalhou, atingindo 48 países e territórios causando surtos epidêmicos importantes com 

relatos de doença grave com manifestações neurológicas. (WEAVER et al., 2016; WHO, 

2017). Foram relatados casos de infecção pelo ZIKV adquiridas localmente, em sete países: 

Argentina, Chile, França, Itália, Nova Zelândia, Peru e Estados Unidos, sem existir qualquer 

evidência que indicasse a presença dos vetores presuntivos do vírus, sugerindo transmissão 

provavelmente pelo contato sexual (WHO, 2016). 

Por se tratar de uma arbovirose, a febre Zika é transmitida principalmente pela picada 

de mosquitos do gênero Aedes,  sendo o A. aegypti, o principal vetor no ciclo urbano, porém foi 

demostrando que o ZIKV pode ser transmitido também por várias outras espécies de mosquitos 

desse gênero, tais como A. albopictus, A. polynesiensis e A. notoscriptus (IOOS et al., 2014; 

ZAMMARCHI et al., 2014) e ainda pelos gêneros Anopheles e Culex (DIALLO et al., 2014). 

Além da transmissão pela picada de vetores artrópodes, esse vírus também pode ser transmitido  

Por meio do contato com fluidos biológicos, tais como: sangue, sêmen e líquor (SHIRLEY & 

NATARO, 2017). Outra importante forma de aquisição da infecção pelo ZIKV é a transmissão 

vertical, ou seja, da mãe para o filho durante a fase intrauterina. Essa forma de transmissão tem 

sido motivo de maior preocupação uma vez que a infecção do feto pode resultar na síndrome da 

Zika congênita e levar a vários tipos de danos ao neonato, com malformações congênitas, sendo 

a principal delas a microcefalia (MELO, DELAFIORI e OLIVEIRA, 2017). 

Embora na maioria das vezes, a infecção pelo ZIKV seja assintomática, ou cause apenas 

doença branda autolimitada, há relatos de complicações neurológicas tardias, incluindo a 

síndrome de Guillain-Barré (SGB), que se caracteriza por fraqueza muscular progressiva, 
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inicialmente nos membros inferiores que ascende ao longo de algumas semanas, acompanhada 

de disfunção motora e paralisia, com redução ou ausência de reflexos tendinosos profundos, 

podendo apresentar distúrbios dos nervos cranianos e levar a óbito (BLÁZQUEZ et al, 2016; 

DA SILVA et al., 2017).  

Apesar de relatos antigos da infecção pelo ZIKV em humanos, os olhos do mundo se 

voltaram para este patógeno somente a partir do segundo semestre de 2015, quando surgiram os 

primeiros relatos de casos de microcefalia congênita, em crianças cujas mães tiveram infecção 

por esse vírus durante a gestação. Essa possível associação do ZIKV com a ocorrência de 

microcefalia congênita fez com que, em fevereiro de 2016 a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) decretasse emergência de Saúde Pública Internacional para a epidemia de vírus Zika. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Desde então muitos esforços tem sido feito no intuito de 

estudar os mecanismos da infecção que resulta em alterações na formação do feto, bem como 

no desenvolvimento da Síndrome de SGB, após a infecção pós-natal (BLÁZQUEZ et al, 2016). 

A febre Zika é uma doença emergente que apesar de ter causado grandes epidemias, 

pouco se sabe sobre o papel do sistema imune frente a infecção por esse vírus, sendo de suma 

importância entender os mecanismos envolvidos na interação do vírus com o hospedeiro 

envolvidos na patogenia da doença. Para isso, é necessário, identificar os fatores que 

determinam se a infecção será autolimitada e sem sequelas, ou se poderá levar a complicações 

como SGB e outras neuropatias ou ainda, em caso de gestantes, da síndrome de Zika congênita. 

Nesse contexto torna-se de fundamental importância, a realização de estudos visando esclarecer 

de que forma a resposta imune desenvolvida contra o vírus pode levar a tais comorbidades 

(BLÁZQUEZ et al, 2016). 

Os mecanismos imunológicos que conferem proteção ou patologia durante a infecção 

pelo ZIKV em humanos são ainda pouco investigados. Tem sido relatada a participação de 

anticorpos, quimiocinas, citocinas e linfócitos T no processo de patogênese da doença, com a 

detecção de citocinas dos perfis de respostas Th1, Th2, Th9, Th17 e de linfócitos T reguladores 

(Treg). A análise dos níveis de citocinas no soro de pacientes infectados pelo ZIKV revelou 

aumento da produção de IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-9, IL-10, IL-13 e IL-17, durante a fase 

aguda e de IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-13 durante a fase convalescente, quando comparados 

aos indivíduos saudáveis. Contudo, níveis de IFN-γ e de TNF-α apresentados pelos pacientes 

em ambas as fases da infecção foram semelhantes aqueles dos indivíduos saudáveis (TAPPE et 

al., 2016).  
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Neste estudo avaliou-se o perfil de citocinas  presente em amostras de pacientes em fase 

aguda da infecção pelo vírus Zika, por meio da quantificação da expressão RNA mensageiro 

dos genes que codificam marcadores relacionados aos diferentes tipos de respostas, incluindo 

fatores de transcrição e citocinas tais como  T-bet, Foxp3, GATA3, STAT3, AHR, INOS, PU1, 

IFN, IL-4, IL-9, IL-10, IL-17, IL-22 e TGF-β, visando entender sua possível participação no 

processo de patogênese. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

O primeiro caso de infecção pelo vírus Zika em humanos foi relatado na Nigéria, no 

continente Africano em 1954 (MACNAMARA, 1954) Em seguida o vírus atingiu o continente 

Asiático, onde foi detectado pela primeira vez na Malásia em 1966 (MARCHETTE, et al., 

1969). Durante décadas, apenas casos esporádicos foram relatados na África e Ásia, até o ano 

de 2007, quando ocorreu o primeiro grande surto de infecção pelo vírus Zika na Ilha Yap 

(DUFFY et al.,2009). Entre 2013 e 2014, um grande surto ocorreu na Polinésia Francesa, durante 

o qual, 60 casos de complicações neurológicas, incluindo SGB e encefalite foram relatados 

(MUSSO et al., 2014). Neste mesmo ano, o vírus atingiu o continente Americano, vindo da 

Polinésia Francesa e chegando a Ilha de Páscoa no Chile, onde causou um surto da doença 

(TOGNARELLI et al., 2016).  

O ZIKV foi detectado pela primeira vez no Brasil em maio de 2015, quando vários 

casos de pacientes com sintomas de febre baixa, erupção cutânea, conjuntivite e artralgia foram 

relatados na região Nordeste do país. Embora todos os pacientes vivessem em uma área 

endêmica de dengue, o diagnóstico molecular e sorológico para dengue foi excluído e a 

possibilidade de infecção pelo vírus Chikungunya também foi afastada. Posteriormente, o 

ZIKV foi detectado pela reação em cadeia da polimerase por transcrição reversa dos soros de 

oito pacientes e o resultado foi confirmado pelo sequenciamento do DNA (ZANLUCA et al., 

2015).  

 Durante esse surto, casos de microcefalia potencialmente associados à esse vírus foram 

identificados em novembro de 2015. O sequenciamento dos genomas de quatro isolados do 

vírus, incluindo um caso fatal de adulto e um de recém-nascido com microcefalia e 

malformações congênitas foi realizado. Os resultados das análises filogenéticas e dos relógios 

moleculares sugerem uma única introdução do ZIKV nas Américas, a qual foi estimada ter 

ocorrido entre maio e dezembro de 2013, portanto, mais de 12 meses antes da detecção do 

ZIKV no Brasil. Caso esta hipótese seja verdadeira, o vírus teria sido introduzido no Brasil, 

antes mesmo de ser detectado na Ilha de Páscoa no Chile. A data estimada da introdução do 

vírus no Brasil, coincide com um aumento do número pessoas que chegaram ao país vindas de 

áreas endêmicas da doença, por ocasião da Copa de Confederação de Futebol realizada no 

Brasil (FARIA et al., 2016).  

A epidemia explosiva emergente teve grande impacto na saúde da população, 

coincidindo com relatos de casos de síndrome de Guillain-Barré e uma inesperada epidemia de 

recém-nascidos com microcefalia e outras deficiências neurológicas. Isso levou o Brasil a 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zanluca%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26061233
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declarar emergência de saúde pública nacional em novembro de 2015, seguida por uma decisão 

similar da Organização Mundial da Saúde três meses depois. No Brasil, a epidemia de ZIKV se 

espalhou rapidamente, ultrapassando a transmissão da dengue. Esta rápida disseminação deu-se 

provavelmente, a uma combinação de fatores, incluindo uma população maciçamente 

suscetível, condições climáticas favoráveis ao mosquito vetor, além de transmissão não-vetorial 

e uma população altamente móvel. A epidemia, desde então, diminuiu, mas muitas questões 

não respondidas permanecem (LOWE et al., 2018). 

  

2.1. ESTRUTURA E CARACTERIZAÇÃO DO VÍRUS ZIKA 

 

O Vírus Zika (ZIKV) pertence família Flaviviridae e ao gênero Flavivirus, 

apresentando a mesma organização genômica dos outros Flavivirus, com genoma RNA de 

cadeia simples de polaridade positiva, o qual encontra-se protegido por um capsídeo com 

simetria icosaédrica, revestido por um envelope constituído por bicamada lipídica, contendo 

glicoproteínas em sua superfície (ZHANG et al., 2002) genoma tem  10.8 kilobases de 

comprimento e uma única janela aberta de leitura (Open Reading Frame) não possui cauda 

poli-A. Codifica uma única poliproteínas que é posteriormente clivada dando origem às 

proteínas estruturais do capsídeo (proteína C)  a precursora da glicoproteína M, prM e a 

glicoproteína E, além das proteínas não estruturais (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e 

NS5) (SONG et al, 2017). Um modelo da estrutura viral completa é mostrado na Figura 1.  

Figura 1. Estrutura do ZIKV 

 

FONTE: Promega.com 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lowe%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29315224
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Estudos genéticos revelaram que o vírus Zika evoluiu para 3 genótipos distintos: África 

Ocidental (cluster nigeriano), leste africano (grupo protótipo MR766) e asiático. Postulou-se 

que o vírus se originou na África Oriental e depois se espalhou para a África Ocidental e em 

seguida para a Ásia (FAYE et al., 2014). A análise filogenética de isolados do vírus zika 

detectados no início de 2015 no Estado do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, revelaram 

que vírus estava mais relacionado a um isolado de 2013 da Polinésia Francesa, classificado 

dentro do clado asiático (ZANLUCA et al., 2015). Isolados do ZKV identificados a partir da 

Guatemala e Porto Rico em dezembro de 2015, também foram agruparam no clado asiático.  

 

2.1.1. Epidemiologia do Zika no Brasil 

A partir de fevereiro de 2015, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde (SVS/ MS) passou a monitorar o registro de casos da chamada síndrome exantemática 

indeterminada, cujas principais características eram: exantema maculopapular e ausência de 

febre ou febre baixa (até 37,7ºC) podendo ser ou não acompanhada de hiperemia conjuntival, 

artralgia e/ou edema de membros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). Pacientes apresentando 

sintomas característicos da síndrome tiveram a transmissão autóctone do vírus confirmadas 

laboratorialmente para a presença do ZIKV em 18 unidades federativa do país conforme quadro 

abaixo, até o mês de novembro de 2015, conforme descrito no Quadro 1, além de casos 

relatados nos Estados de Mato Grosso e Paraná (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

Quadro 1. Estados com circulação autóctone do vírus Zika, confirmada por laboratório de referência. 

Região Nordeste Região Sudeste Região Norte Região Sul Região Centro-Oeste 

Alagoas  Espírito Santo  Amazonas Paraná Mato Grosso 

Bahia  Rio de Janeiro Pará   

Ceará São Paulo Rondônia   

Maranhão  Roraima   

Paraíba  Tocantins   

Pernambuco     

Piauí     

Rio Grande do Norte     
Fonte: Ministério da Saúde, 2015 

 

Em abril de 2016, a SVS/ MS publicou o primeiro boletim epidemiológico com dados 

relativos à notificação de casos e incidência da Febre Zika no país, onde haviam 91.387 casos 

prováveis dos quais 34,6% foram confirmados sendo a incidência de 44,7 casos/100 mil 

habitantes. Já em 2017, de 28 de agosto a 02 de setembro foram registrados 15.586 casos 

prováveis, com confirmação de 42,9% das notificações, com incidência de 7,6 casos/ 100 mil 
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habitantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Quando comparamos o período de um ano 

podemos notar que houve significativa diminuição de casos prováveis e confirmados, fato este 

que pode estar associado ao desenvolvimento de memória imunológica adquirida pela 

população devido ao grande número infectados. Na tabela a seguir temos um panorama mais 

amplo do número provável de casos notificados no país, dividido por regiões e ao longo dos 

anos 2015 a 2017. 

Tabela 1. Adaptado de Sinan NET. 

Ano/nº de 

casos 

 2015 

N=37.011 

 2016 

N=215.327 

 2017 

N=17.452 

 

Região do 

país 

 Casos (n) Incidência/ 

100 mil hab. 

Casos (n) Incidência/ 

100 mil hab. 

Casos (n) Incidência/ 

100 mil hab. 

Norte  359 2,0 12.981 73,3 2.201 12,4 

Nordeste  33.571 59,0 76.029 133,5 5.270 5,4 

Sudeste  2.973 3,3 91.025 105,4 3,732 4,3 

Sul  45 0,2 1.014 3,4 93 0,3 

Centro-

Oeste 

 63 0,4 34.278 218,8 6.156 38,9 

Brasil  37.011 17,9 215.327 104,4 17.452 8,5 

 

2.1.2. Formas de Transmissão 

 

O ZIKV é transmitido principalmente por mosquitos pertencentes ao gênero Aedes, 

especialmente A. aegypti, A. albopictus, A. polynesiensis, e A. notoscriptus os quais estão 

envolvidos em ciclos de transmissão urbanos e silvestres (IOOS et al., 2014; ZAMMARCHI et 

al., 2014) (Figura 2). Foram relatadas também transmissão pelo gênero Anopheles e Culex 

(DIALLO et al., 2014). 

O processo de transmissão do vírus pelos mosquitos vetores ocorre por meio de dois 

ciclos distintos de transmissão: um ciclo silvestre, no qual o vírus circula nas florestas entre 

primatas não-humanos e mosquitos; e um ciclo urbano, envolvendo a circulação do vírus entre 

mosquitos que vivem nos ambientes peridomiciliares ou domiciliares e os seres humano 

(WEAVER et al., 2016) (Figura 3). 
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Figura 2. Ciclos de transmissão do ZIKV: ciclo silvestre e ciclo urbano. 

 

FONTE: adaptado de aedas.ufc.br 

 

Embora a transmissão vetorial seja a mais importante, a transmissão direta entre 

humanos pode ocorrer devido a exposição à fluidos biológicos uma vez que o vírus já foi 

detectado no sêmen, secreção vaginal, urina, fluido cerebral, saliva, sangue e líquido amniótico 

(SHIRLEY & NATARO, 2017). Assim, a transmissão por contato sexual, vertical da mãe para 

o feto e via transfusão de sangue também são relatadas (SPITERI et al., 2017; PAZ-BAILEY et 

al., 2018). 

. Figura 3. Formas de transmissão do vírus da ZIKA. FONTE: adaptado de 

CDC  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spiteri%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29043960
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2.1.3. Infecção e replicação viral 

 

O ciclo replicativo do Zika vírus inicia-se com a sua adesão à membrana citoplasmática 

da célula hospedeira, mediada pela interação entre receptores celulares e glicoproteínas do 

envelope viral (SANLÉS et al., 2017). Ocorre primeiramente a adsorção, onde as adesinas 

retêm as partículas virais na superfície celular até que ocorra a interação com os receptores de 

entrada, que resultam na internalização do vírus pela célula, (REY, STIASNY & HEINZ, 

2017). A expressão de forma diferenciada, dos receptores é o que determina o tropismo celular 

do vírus por determinados tipos celulares (HAMEL et al., 2015). 

O vírus é internalizado por um processo de endocitose mediada por proteínas do tipo 

clatrinas, que são responsáveis pela formação das vesículas endocíticas a partir da membrana 

citoplasmática (SMIT et al., 2011). Após a internalização das partículas virais no interior destas 

vesículas, em contato com o baixo pH do meio endossomal a glicoproteína (E) sofre alterações 

conformacionais que possibilitam a fusão entre o envelope viral e a membrana do endossoma 

com a consequente liberação dos nucleocapsídeos no citosol (REY, STIASNY & HEINZ, 

2017; SMIT et al., 2011). Após a perda do capsídeo o RNA fica livre, tornando-se disponível 

para ligação aos ribossomos, seguida da tradução (LOPES, LINHARES & NOZAWA, 2014). 

O RNA genômico liberado é traduzido em uma única poliproteína que por sua vez é 

clivada em três proteínas estruturais e sete não-estruturais, como citado anteriormente. 

(GARCIA et al., 2009). Após a produção dessas proteínas, ocorre a síntese de uma fita de RNA 

negativo que servirá de molde para a replicação do genoma viral. A partir desse molde são 

sintetizadas as novas cópias de RNA com polaridade positiva que são incorporadas pelos 

capsídeos para formar os nucleocapsídeos. Durante o processo de montagem dos 

nucleocapsídeos as proteínas do envelope viral são endereçadas para a membrana do retículo 

endoplasmático de onde serão incorporadas aos nucleocapsídeos por ocasião do brotamento das 

partículas virais a partir da membrana desta organela (LINDENBACH, THIEL & RICE, 2007).  

Inicialmente são formados vírions imaturos que brotam da membrana do retículo 

endoplasmático de onde retiram a bicamada lipídica contendo as proteínas virais e as partículas 

partem já envelopadas atravessaam o complexo de Golgi, onde ocorre o processo de maturação 

(GARCIA et al., 2009). Os vírions recém-saídos envelopados que brotam do retículo 

endoplasmático são partículas imaturas que possuem uma superfície espiculada, onde a 

proteína (E) e o precursor prM se arranjam em 60 heterotrímetros (REY, STIASNY & HEINZ, 

2017). Para se tornarem partículas infecciosas é preciso que no complexo de Golgi, haja a 
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maturação, com a glicozilação da proteína E e clivagem da proteína precursora prM, na 

proteína M e no peptídeo pr, processo este, intermediado por proteases semelhantes à furina 

(YU et al., 2008; PIERSON & GRAHAM, 2016). Depois de maduras as partículas virais são 

liberadas da célula por exocitose (Figura 4).  

 

Figura 4. Processo de replicação viral dos vírus pertencentes ao gênero Flavivirus. 

 

Fonte: Modificado de Rodenhuis-Zybertetet al., 2010 

 

2.1.4. Manifestações clinicas na infecção pelo vírus Zika  

 

Na maioria dos casos a infecção pós-natal pelo vírus Zika é assintomática ou se 

apresenta como uma doença com sintomas leves e autolimitada. (LEONHARD et al., 2018). 

Quando ocorre na forma sintomática o curso da doença dura em torno de uma semana, com 

sintomatologia inespecífica sendo muitas vezes confundida com outras arboviroses, 

principalmente dengue e febre Chikungunya (LUZ, SANTOS e VIEIRA, 2015). Os principais 

sintomas apontados são: febre, cefaleia, exantema maculopapular pruriginoso e hiperemia 

conjuntival (MUSSO, CAO-LORMEAU e GUBLER, 2015). Contudo, em casos esporádicos 

esse vírus tem sido associado a uma ampla gama de complicações neurológicas graves, 

incluindo síndrome de Guillain-Barré (GBS) e distúrbios do sistema nervoso central (CNS) 

(LEONHARD et al., 2018). 

A associação entre o ZIKV GBS foi estabelecida pela primeira vez em um estudo de 

caso-controle realizado após um surto de infecção por esse vírus na Polinésia Francesa (CAO-

LORMEAU et al., 2016). Desde então, 23 países relataram um aumento na incidência de GBS 

em paralelo com o aumento da incidência de infecção por ZIKV (NASCIMENTO & SILVA, 

2017). A GBS é uma polirradiculoneuropatia aguda que, em sua forma clássica é caracterizada 
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por uma fraqueza simétrica, rapidamente progressiva, dos músculos das pernas e dos braços, 

com sintomas sensoriais e reflexos tendinosos reduzidos (WILLISON et al., 2016).  

Foi também relata a associação da infecção por ZIKV com manifestações do sistema 

nervoso periférico ligando outras doenças nervosas periféricas e neuromusculares, incluindo 

casos com início agudo de polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, polineurite 

transitória e de miastenia gravis (NASCIMENTO et al., 2017; LEONHARD et al., 2018). A 

Inflamação das meninges (meningite) ou do parênquima cerebral (encefalite) parece resultar da 

infecção viral do cérebro, embora nenhum estudo robusto tenha comprovado a replicação direta 

do ZIKV no sistema nervoso central (SNC) na infecção pós-natal (CARTEAUX et al., 2016).   

A encefalite associada ao ZIKV apresenta uma série de desfechos clínicos, variando 

desde a recuperação completa até a morte (SOARES et al., 2016; NICASTRI et al., 2016). 

Ainda não está esclarecido se a idade ou o comprometimento do sistema imune predispõem os 

indivíduos a complicações neurológicas da infecção pelo ZIKV. Pode haver sintomas 

sistêmicos típicos de arbovirose, no momento do início dos sintomas neurológicos, englobando 

desorientação, comprometimento da atenção da memória, convulsões e déficits motores focais. 

Alterações patológicas na eletroencefalografia e ressonância magnética podem ser difusas ou 

mais focais (SOLOMON, 2004). 

A microcefalia é outra implicação decorrente da infecção congênita pelo ZIKV em fetos 

cujas mães foram infectadas. A relação entre infecção materna durante a gestação e a 

ocorrência de microcefalia e outras deformidades do neonato foi levantada após a detecção do 

aumento inesperado no número de casos de microcefalia, inicialmente em Pernambuco e 

posteriormente em outros estados da região Nordeste do Brasil, a partir de outubro de 2015 

logo pós o surto de infecção pelo ZIKV. Em novembro de 2015, o Ministério da Saúde 

confirmou a relação entre a infecção materna por esse patógeno e a ocorrência de microcefalia. 

A presença do vírus foi identificada por pesquisadores do Instituto Evandro Chagas (IEC) em 

amostras de sangue e tecidos de um recém-nascido no Ceará que apresentava microcefalia e 

outras malformações congênitas (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE,2016). 

Além disso, a infecção materna experimental pelo ZIKV, em camundongos resultou em 

insuficiência placentária, restrição do crescimento intrauterino, transmissão e aumento da morte 

das células cerebrais no feto (CUGOLA et al., 2016; MINER et al., 2016). Atualmente 

acredita-se que as anormalidades fetais são causadas devido ao dano placentário acrescido dos 

efeitos diretos da replicação viral no cérebro fetal. Estudos recentes de pesquisadores da 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nicastri%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27617352
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Unicamp desvendaram uma importante via de sinalização celular envolvida na resposta imune 

conta o vírus Zika e mostraram que essa mesma via está envolvida na neurogênese e permanece 

muito ativa durante o desenvolvimento embrionário. o ZKV, libera uma proteína capaz de 

bloquear essa cascata de sinalização para escapar do sistema imune – o que pode estar 

associado também à microcefalia e outras malformações do sistema nervoso central. (MELO; 

DELAFIORI; OLIVEIRA, 2017). 

Apesar da existência do vírus ser conhecida desde a década de 50, não tinha sido ainda 

associada a microcefalia, o que levou os cientistas a tentar esclarecer esse fato. Os estudos 

mostram a existência de cepas que possuem maior neurotropismo. A cepa brasileira associada à 

microcefalia, foi investigada in vitro, revelando-se uma cepa altamente neurotrópica e 

agressiva, causando a morte celular por apoptose (CUGOLA et al., 2016). Outras duas cepas, a 

IbH30656 e H/PF/2013 também foram relacionados com a redução da neurogênese ambos 

afetam as células-tronco neurais humanas (fNSCs) in vitro (LIANG et al., 2016; TSAI et al., 

2009). 

Não existe ainda tratamento especifico nem vacina aprovada para uso em humanos que 

previnam ou combatam a infecção por ZIKV, embora haja vários compostos farmacológicos 

promissores e vacinas em desenvolvimento (DURBIN e WILDER-SMITH, 2017; 

MCARTHUR, 2017). 

 

2.1.5. Resposta imunológica na infecção viral 

 

Nos últimos três anos, devido ao grande número de casos de infecção  pelo ZIKV, e sua 

capacidade de transmissão vertical, associada malformações congênitas incluindo microcefalia, 

despertou um enorme interesse de pesquisadores de vários campos da ciência  para entender  a 

interação entre o vírus e o hospedeiro e de que forma o organismo combate essa infecção 

(MINER & DIAMOND, 2017; LEE et al., 2018). As pesquisas no campo da imunologia foram 

as que mais avançaram, por meio de estudos tanto sobre a imunidade inata, quanto adaptativa 

(ANDRAD & HARRIS, 2017; O’CONNOR et al., 2018). 

Inicialmente as infecções virais são combatidas pela imunidade inata, cujos principais 

mecanismos envolvidos são a produção dos interferons do tipo I (IFN-α e IFN-β) e morte das 

células infectadas mediada pelas células NK (MACHADO et al., 2004). A produção dos IFNs 

do tipo I é desencadeada pelo reconhecimento de ácidos nucléicos virais no compartimento 

endossômico da célula hospedeira, pelas famílias de receptores do tipo Toll endossômicos 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168170217304628#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168170217304628#!
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(TLRs, do inglês, Toll-like receptors), enquanto que no citoplasma, essa função é 

desempenhada pelos receptores citoplasmáticos do tipo RIG ou RLRs (XAGORI & 

CHLICHLIA, 2008). 

O objetivo inicial da resposta imune inata é controlar o início da infecção e também 

ativar a imunidade adaptativa, visando debelar a infecção e gerar a memória imunológica de 

longo prazo. Os principais componentes da imunidade inata são conhecidos como barreiras 

naturais de defesa tais como: pele, mucosa e substâncias químicas produzidas por suas células, 

além da barreira formada pela microbiota constituida por bactérias comensais que protege 

contra microrganismos oportunistas. Participam também do mecanismo de defesa algumas 

proteínas solúveis que atuam no controle da proliferação microbiana além de certas células tais 

como macrófagos, células dendríticas (DCs), neutrófilos e  células linfoides inatas (ROMO et 

al., 2016). 

As células da imunidade inata, ao chegarem ao foco inflamatório reconhecerem padrões 

moleculares associados a patógenos (PAMPs) ou a dano celular (DAMPs), e se associam 

através de receptores chamados de receptores de reconhecimento de padrões moleculares 

(PRRs). Os PRRs são classificados em quatro grupos de acordo sua localização celular e 

função. As proteínas transmembranares, como receptores semelhantes a toll (TLRs), 

Receptores do lectina tipo C (CLRs), proteínas citoplasmáticas tipo NOD (nucleotídeos de 

domínio de oligomerização) ou NLRs e ácido retinóico gene induzível I (RIG I) ou ainda como 

receptores semelhantes a RIG (RLRs). Os PRRs de forma geral são expressos em macrófagos, 

células dendríticas (DCs) e neutrófilos (KUMAGAI e AKIRA, 2010). 

As (DCs) são células sentinelas imunes importantes para detecção de patógenos e 

ativação das respostas imunes antiviral inata e adaptativa. Estudos relatam a presença de vários 

subconjuntos de DC murinas na pele e nos gânglios linfáticos (SCHIMID & HARRIS, 2014), 

bem como células de Langerhans humanas, DCs dérmicas e DCs derivadas de monócitos que 

são células importantes para o reconhecimento processamento e apresentação de antígenos do 

vírus da dengue (CERNY et al., 2014). Além disso, foi demonstrado que a perda seletiva de 

sinalização de IFN tipo I em DCs, resultou em letalidade em um modelo murinho de infecção 

pelo vírus do Nilo Ocidental (PINTO et al., 2014).  

Ao contrário do que ocorre com outros flavivírus, a interação entre o  ZIKV e as DCs 

permanecem mal esclarecida. Porém sabe-se que a presença do ZIKV induz a transcrição de 

IFN tipo I, mas não a tradução em DCs humanas.  A avaliação dos níveis de transcritos de IFN-

β em pacientes infectados pelo ZIKV, mostrou que as quatro cepas desse vírus estudadas (MR-



28 
 

1947, PR-2015, P6-1966, Dak 1984)) induziram transcrição do gene IFN-β, sendo a cepa  MR-

1947 a que apresentou maior indução. Quando a indução foi avaliada ao longo do curso da 

infecção, constatou-se que transcrição teve início após 12 horas de infecção atigindo o pico 

máximo, por volta de 48 horas e permanecendo em   níveis próximos do pico até por volta de 

72 horas. Foi observado também indução de transcrição de IFNα, mas com cinética mais tardia 

e menor magnitude em relação ao IFN-β. A transcrição da IFN-α foi iniciada 24 após o início 

da infecção com a cepa MR-1947 e  48 após o início da infecção na infecção com as demais 

cepas do ZIKV (BOWEN et al., 2017). Estes achados são consistentes com os de um estudo 

realizado em macrófagos placentários, que apresentaram secreção mínima de IFN tipo I, 

embora tenha apresentado forte indução ao nível do transcrito durante o ZIKV infecção 

(QUICKE et al., 2016). 

Curiosamente, o ZIKV parece inibir seletivamente a tradução do RNAm dos IFNs do 

tipo I, enquanto a tradução de outras proteínas antivirais do hospedeiro permaneceram intactas. 

Este bloqueio na tradução do IFN tipo I parece ser uma característica única do ZIKV, já que os 

vírus do Nilo Ocidental e da febre amarela não parecem bloquear a tradução ou secreção de 

IFN tipo I (BOWEN et al., 2017). 

Um estudo em modelo animal mostrou que a deficiência tanto de IFN do tipo I, quanto 

de IFN do tipo II promovem a replicação do ZIKV, com disseminação para o SNC (ROSSI et 

al., 2016). Além disso, foi demonstrado que as proteínas não estruturais NS1, NS4A e NS5 do 

ZIKV inibem a indução de IFN do tipo I, por iniubir a via de sinalização IRF3 e de ativação de 

NF-kB, por mecanismo ainda não muito bem estabelecido (KUMAR et al., 2016). Outro estudo 

sugere que NS1 e NS4B do vírus interagem com TBK e impedem a ativação de IRF3 (WU et 

al., 2017).  

Estudos reaizados por Grant e colaboradores (2016),  mostraram que a  NS5 do ZIKV 

degrada STAT2 de maneira dependente do proteassoma (GRANT ET AL., 2016), embora os 

mecanismos diferentes em alguns aspectos, um processo semelhante para limitar a sinalização 

de IFN foi descrito para o DENV. A natureza específica desse mecanismo de evasão imune 

provavelmente contribui para a incapacidade do ZIKV de se replicar de maneira robusta e 

causar doenças em camundongos imunocompetentes (MYSOREKAR & DIAMOND, 2016).  

Foi demonstrado ainda, que a cepa do ZIKV, responsável pela epidemia na Polinésia Francesa 

foi capaz de infectar fibroblastos e queratinócitos epidérmicos, além de células dendríticas 

imaturas. Diversos fatores de entrada e/ou adesão, incluindo o DC-SIGN, AXL, Tyro3 e, em 

menor escala TIM-1, participam no processo de entrada desse vírus nas células, com um papel 
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importante para o receptor AXL da TAM. O ZIKV induziu a transcrição dos receptores TLR3, 

RIG-I e MDA5, bem como de vários genes estimulados por interferon, incluindo OAS2, ISG15 

e MX1, caracterizados pela expressão fortemente aumentada do gene do IFN-β. Também foi 

demonstrado que o ZIKV é sensível aos efeitos antivirais dos interferons do tipo I e do tipo II 

(HAMEL et al., 2015). 

 

Em outro estudo envolvendo 95 pacientes infectados pelo ZIKV na fase aguda, foi 

demonstrado um aumento dos níveis de expressão de mRNA das citocinas IL-4, IL-6, IL-7, IL-

8, IL-10, IL-18, TNF-α, IFN-γ e das quimiocinas CXCL-10, CXCL-12, CCL-2 e CCL-3, 

quando comparados a indivíduos saudáveis. Os pacientes com complicações neurológicas 

apresentaram maior níveis de expressão de TNF-α, IFN-γ, IL-18 e CXCL-10 e menor 

expressão de IL-10, quando comparados aos pacientes infectados pelo ZIKV, sem 

manifestações neurológicas. Níveis de expressão aumentados de CCL2, CCL-10, TNF-α e IL-

22 foram encontrados em mães que gestavam fetos com malformações congênitas do sistema 

nervoso central (SNC), quando comparadas com gestantes cujos fetos eram normais. Foi 

demonstrado ainda que bebês com deformidades congênitas do SNC apresentavam níveis de 

expressão significativamente maiores de IL-18 e CXCL-10, quando comparados aqueles sem 

anomalias nescidos também de mães infectadas pelo ZIKV (KAM et al., 2017). 

Após a ativação da resposta imune inata, há o desencadeamento da resposta imune 

adaptativa por meio da resposta imune celular, mediada pelos linfócitos T (LT) e também pela 

resposta imune humoral, mediada pelos linfócitos B (LB). A integração entre os mecanismos 

de resposta de células T e B gera um controle mais eficiente dos processos infeciosos.  Os 

LTCD8+ ao serem ativados são chamados de células T citotóxicas, e possuem a capacidade de 

eliminar rapidamente o alvo infectados através dos mecanismos de citotoxicidade (RAPHAEL 

et al., 2015).  

As células T auxiliares (T CD4) tem papel central na respostas imune adaptativa; elas 

não somente auxiliam células T CD8 e células B, como também produzem citocinas que ativam 

ou modulam células do sistema imune inato como células do estroma e células epiteliais. As 

células TCD4+ ao interagirem com os antígenos apresentados por células apresentadoras de 

antígenos (APCs) são ativadas e se diferenciam em vários subgrupos de células: T auxiliares 

(Th), Th1, Th2, Th9, Th17, Th22, Treg (células Th reguladoras) e Tfh (células Th foliculares), 

com produção de diferentes padrões de citocinas, as quais exercem forte influência no ambiente 

infeccioso e modificam os mecanismos de resposta imunológica (STADHOUDERS, 2017). A 
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diferenciação de células Th1 é iniciada através da estimulação de seu receptor TCR por 

antígenos fagocitados e apresentados por APCs na presença da citocina IL-12 ou IFNγ. O perfil 

de células Th1 produz, principalmente, IFNγ, IL-12 e TNFα, que são citocinas essenciais no 

combate de infecção de bactérias intracelulares e virais, sendo muito comum o mal 

funcionamento da resposta Th1 estar correlacionado com infecções virais mais graves e com 

doenças autoimunes (STADHOUDERS; LUBBERTS; HENDRIKS, 2017). 

 A citocina IFNγ é essencial para a ativação de fagócitos, tais como macrófagos e 

células da micróglia, aumentando a atividade fagocitária dessas células (LUCKHEERAM et al., 

2012). O que resulta também na produção do fator de transcrição T-bet (codificado pelo gene 

TBX21), cujos alvos são genes específicos do perfil Th1, IFNG e CXCR3 (STADHOUDERS; 

LUBBERTS; HENDRIKS, 2017). A expressão de T-bet leva a um aumento da diferenciação 

de células Th1 e antagoniza a diferenciação de células Th2 e Th17, inibindo a função de 

GATA3 e RORγT, respectivamente (LUCKHEERAM et al., 2012; STADHOUDERS; 

LUBBERTS; HENDRIKS, 2017).  

Tem sido demonstrado que na infecção por flavivírus a resposta imunológica mediada 

por células T pode contribuir tanto para a proteção quanto para a patogênese, apoiada pela 

ligação dos alelos HLA e pela suscetibilidade à doença em humanos (SCREATON et al., 2015; 

WEISKOPF et al., 2013). Apesar de poucas publicações sobre a imunidade células em resposta 

a infecção pelo ZIKV, o papel desse tipo de resposta imune pode ser inferido a partir de estudos 

realizados com outros flavivírus relacionados. Estudos realizados em modelo murino com 

flavivírus definiram um papel protetor para células T CD8+, um vez que animais deficientes 

em CD8 ou MHC de classe I mostraram uma capacidade reduzida de depuração viral. Além 

disso, células T transferidas de forma adotiva foram capazes de reverter este fenômeno, 

indicando que estas células parece possuírem ação protetora para os animais infectados 

(SHRESTHA E DIAMOND, 2004).  

 

As respostas das células TCD8+ em humanos são prontamente detectáveis após a 

infecção por flavivírus e têm como alvo os determinantes específicos do tipo de vírus (TS) e 

reativos cruzados (CR) (BUKOWSKI et al., 1989; MONGKOLSAPAYA et al., 2003; 

SCREATON et al., 2015). Vários subtipos de células T CD4+ têm demonstrado contribuir para 

a proteção através da capacidade de produzir citocinas pró-inflamatórias além de apoiar a 

maturação da resposta produzida por anticorpos (AUBRY et al., 2017; DUFFY et al., 2009). 

Winkler e colaboradores detectaram a proliferação de células T CD4+ em resposta à infecção 
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por ZIKV em camundongos de tipo selvagem. No entanto, o papel das células T CD4 na 

geração de respostas humorais e celulares eficientes na mediação de proteção conta o ZKV 

permanece incerto. Também não se sabe ao certo, até que ponto os subconjuntos de células T 

CD4+, tais como células T auxiliares foliculares (TFH) e células T reguladoras (Treg), estão 

envolvidos nesta resposta (WINKLER, MYERS & WOODS, 2017). Células T CD8+ são 

direcionadas contra peptídeos de todas as proteínas do ZIKV (três proteínas estruturais 

Capsídeo, Pré-membrana, Envelope) e sete proteínas não estruturais (NS1, NS2A, NS2B, NS3, 

NS4A, NS4B, NS5), com uma preferência pelas proteínas estruturais (CHAUDHARY et al., 

2017), Além disso, as células T CD8+ de reação cruzada DENV / ZIKV desempenharam um 

papel importante na proteção contra o ZIKV pela vacinação com péptidos e exposições   

sequências aos DENV-ZIKV em ratos, incluindo animais transgênicos e gestantes (BOWEN et 

al., 2017; MULLER & YOUNG, 2013). 

Schoues e colaboradores (2017) com o intuito de esclarecer o papel da imunidade 

celular na infecção pelo ZIKA vírus, realizaram um estudo em macaco Rhesus, esse estudo  

merece destaque uma vez que há  grandes semelhanças ente os mecanismos imunológicos 

desenvolvidos pelo modelo proposto e pelos seres humanos, frente a infecção pelo  ZIKV. No 

referido estudo foram infectados quatro macacos Rhesus machos adultos com ZIKV, sendo que 

dois desses animais haviam sofrido depleção de linfócitos CD8+ antes da infecção. A Depleção 

de CD8+ resultou em viremia tardia e uma quase ausência de respostas imunes inatas no 

sangue, demonstrada por uma completa falta de recrutamento de neutrófilos para o sangue e 

uma notável ausência de alterações transcricionais de IFNs do tipo I. A depleção de CD8  

também resultou em diminuição da ativação de monócitos. Os macacos desprovidos de CD8+ 

mostraram evidências de respostas de células TCD4+ compensatórias e persistência de 

anticorpos neutralizantes e depuração do vírus do soro. Sendo também observadas lesões 

neurais em ambos os animais com depleção de CD8+. Um dos animais depletados recuperou os 

linfócitos CD8+, 21 dias após a infecção e montou uma resposta de alta magnitude de células T 

CD8+ contra o vírus.  O outro animal, no entanto, não recuperou os linfócitos CD8+ ao longo 

do estudo, e a histologia post-mortem revelou tronco cerebral gravemente comprometido com 

disseminação viral aumentada no sêmen e na  vesícula seminal. Juntos, esses dados 

demonstram um papel potencial para os linfócitos CD8+ no controle da disseminação do ZIKV 

e manutenção da regulação imunológica durante a infecção aguda por esse patógeno 

(SCHOUES et al., 2017). 
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A subpopulação de células Th2 é antagonista da Th1 e é extremamente importante no 

combate a parasitas extracelulares atuando também na indução e persistência de doenças 

alérgicas, como a asma (LUCKHEERAM et al., 2012; STADHOUDERS; LUBBERTS; 

HENDRIKS, 2017). A diferenciação da células Th2 é estimulada pelas interleucinas IL-2 e IL-

4, que induzem a fosforilação e consequente ativação de STAT6 para aumentar a expressão do 

fator de transcrição GATA3 (STADHOUDERS; LUBBERTS; HENDRIKS, 2017). A IL-4 é a 

principal citocina envolvida na inflamação alérgica (LUCKHEERAM et al., 2012), também 

possui importante função na indução de outros mediadores pró-inflamatórios, como IL-6, GM-

CSF (fator estimulador de colônia – macrófago granulócito) e a molécula de adesão VCAM-I 

(LUCKHEERAM et al., 2012).  

A presença de TGFβ em conjunto com a IL-4 e a expressão do fator de transcrição PU.1 

induzem a diferenciação de linfócitos do perfil Th9, que por sua vez secretam IL9. Estudos 

recentes mostraram que esta interleucina contribui para a patogênese de doenças autoimunes 

tais como: lúpus eritematoso sistêmico (LES), esclerose múltipla, doenças inflamatórias 

intestinais, artrite reumatoide (AR) e psoríase (STADHOUDERS; LUBBERTS; HENDRIKS, 

2017). Contudo, mais pesquisas são necessárias para se obter mais informações sobre esse 

perfil de células (LUCKHEERAM et al., 2012).  

Outra importante subpopulação celular, a Th17 está envolvida no recrutamento de 

leucócitos e na indução da inflamação, na patogênese de doenças autoimunes e na resposta 

imune contra fungos e bactérias extracelulares (LUCKHEERAM et al., 2012). O fator de 

transcrição que regula a diferenciação, dessa subpopulação de células é o RORγT 

(STADHOUDERS; LUBBERTS; HENDRIKS, 2017). As principais citocinas envolvidas nessa 

diferenciação são IL-6, IL-21, IL-23 e TGF-β, já as citocinas  produzidas pela subpopulação 

celular Th17 são: IL-17A, IL-17F, IL-21 e IL-22 (LUCKHEERAM et al., 2012).  

Recentemente foram identificadas as células linfoides inatas (ILCs) que se assemelham 

muito ao linfócitos TCD4 porém  não possuem características de linfócitos maduros, uma vez 

que não expressam receptores de antígeno para a sua sinalização celular. Contudo essas células 

respondem rapidamente às infecção e secretando um conjunto de mediadores inflamatórios, 

semelhante aos linfócitos T (KUMAR, 2014; EBERL et al., 2015). As ILCs compreendem três 

grupos diferentes com diferentes tipos de células, o grupo 1 formado por células NK e células 

ILC1 e os grupo 2 e 3 formados pelas ILC2 e ILC3, respectivamente. Estas células são capazes 

de produzir citocinas importantes tais como: IFN-γ, IL-4, IL-5, IL-13, IL-9, IL-17, IL-22 da 

resposta imunitária mediada por culas T auxiliares (KUMAR, 2014). Dessa forma, existe uma 
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grande semelhança entre a função dessas células, no quesito diferenciação e produção de 

citocinas, o que tem confundido ainda mais os limites conceituais entre imunidade inata e 

adaptativa (EBERL et al., 2015). Parece que as ILCs desempenhem um papel regulador tanto 

da inflamação crônica quanto da inflamação aguda induzida por infecção ou causada por 

inflamação estéril e que modulação dessas mediada por estas células se constitui um 

mecanismo protetor do tecido (KUMAR, 2014). Assim, acredita-se que esses linfócitos 

“inatos” desempenham um papel importante para estabelecer uma ponte funcional entre as 

defesas imunológicas inatas e adaptativas, ao mesmo tempo em que exercem um papel 

importante na regulação da resposta inflamatória. Contudo novos estudos ainda precisam ser 

realizado  para esclarecer o verdadeiro papel dessas células (EBERL et al., 2015).  

Figura 5. Ativação e funções de ILCs. Os sinais de tecido que expandem e ativam ILC1s, ILC2s e ILC3s, e as 

funções efetoras de ILCs, espelham a ativação e funções de Tcells. Nesta figura, células NK, ILC1s, ILC2s e 

ILC3s podem ser substituídas por células TCD8+, Th1, Th2 e Th17, respectivamente. No entanto, enquanto as 

ILCs são prontamente ativadas por sinais teciduais e, portanto, atuam a montante na resposta imune, as células T 

são primeiramente selecionadas e expandidas com base na especificidade do receptor de células T, um processo 

que normalmente requer vários dias.  

 

FONTE: Eberl et. al., 2015 

 

As células NK foram caracterizadas como células prototípicas de células linfóides inatas 

do grupo 1 (ILCs) . As ILCs desempenham um papel importante durante a infecção, inflamação 

e homeostase dos tecidos e foram categorizadas em três grupos com base na produção de 

citocinas e fatores de transcrição. As ILCs do grupo 1 (ILC1s), incluindo as células NK, são 

definidas pela produção de IFNγ e a expressão do fator de transcrição T-bet. As ILCs do grupo 

2 (ILC2s) produzem IL-5 e IL-13 e dependem do fator de transcrição proteína de ligação a 

GATA 3 (GATA3) que expressa o receptor órfão relacionado ao receptor de ácido retinóico 
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(ROR-). As ILCs do grupo 3 (ILC3s) produzem IL-17 e/ou IL-22 e são dependentes do fator de 

transcrição RORγt. Embora sejam marcadores específicos de superfície celular, fatores de 

transcrição e citocinas têm sido caracterizados para ILC2s e ILC3s (Figura 5). estudos 

adicionais são necessários para sua classificação e, finalmente, para uma melhor compreensão 

de seu papel na ligação entre imunidade inata e adaptativa. 

 

 

Figura 6. Comprometimento e diferenciação das celulas T e ILCS. Diferenciação progressiva da célula T e  

progenitores de células linfóides (ILC) através da ação de fatores de transcrilçao específicos (TFs). Progenitores  

Linfoide comu (CLPs) geram precursor de células T precoces (ETP) e o progenitor comum ILC (CILCP) em um 

primeiro estágio do compromisso T versus NK e ILC. Subseqüentemente, precursores bi-potentes (DP) para 

células T e CILCP para ILCs e células NK) por indução de fatores te reancrição e proteínas especificas, levam as 

diferenciação ou pala céluas T ou para células linfoide inatas. FONTE: DYLAN et al., 2018. 

 

 

 Desta forma, o vírus Zika é emergente nas Américas, onde epidemias geraram o 

aumento do número de casos da síndrome de Guillain-Barré e o surgimento da síndrome 

congênita do vírus Zika, caracterizada por microcefalia e outros danos neurológicos. Embora, 

alguns estudos demonstrem o perfil de resposta imune em pacientes infectados, ainda existem 

muitas lacunas sobre os mecanismos imunológicos que conferem proteção ou patologia durante 

a infecção por esse vírus. Assim, esse estudo visa avaliar o perfil da resposta imunológica 

celular apresentada por pacientes durante a fase aguda da infecção pelo vírus zika
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OBJETIVO 

 

2.2.  OBJETIVO GERAL  

 

Avaliar o perfil de resposta da imunológica celular apresentada por pacientes na fase 

aguda da infecção pelo vírus Zika. 

 

2.3.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar o perfil de citocinas e fatores de transcrição presentes em linfócitos T inatos 

(ILC1, ILC2 e ILC3) e em linfócitos TCD4 (Th1, Th2, Th9, Th17, Th22 e T reguladores) 

no sangue periférico de pacientes durante a infecção aguda pelo vírus Zika.  

 

 Correlacionar o perfil da resposta imune com a viremia do paciente. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E DELENIAMENTO EXPERIMENTAL  

 

 Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) de acordo com o protocolo CAAE: 51057015.5.0000.5537. (ANEXO I). A 

Figura 6 esquematiza as etapas do experimento. 
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Figura 7. Delineamento experimental do estudo 

 

Fonte: Autoria própria 

As amostras de sangue foram obtidas entre os anos de 2015 e 2016, a partir de pacientes 

que deram entrada em Unidades de Saúde de Natal/RN, com suspeita clínica de arboviroses. 

Amostras de sangue total (obtidas por punção venosa em tubo com EDTA) foram coletadas em 

até cinco dias após o início dos sintomas, e posteriormente enviadas, juntamente com suas 

fichas de notificação compulsória, ao Laboratório Central Doutor Almino Fernandes 

(LACEN/RN) e, em seguida encaminhadas ao Laboratório de Biologia Molecular de Doenças 

Infecciosas e do Câncer (LADIC-UFRN) que em parceria com o  LAVIR- IMT realizaram as  
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reações em cadeia da polimerase em tempo real (qRT-PCR) para pesquisa do ZIKV. 

 

3.2.  EXTRAÇÃO DO RNA 

O RNA foi extraído utilizando Kit QIAGEN (Viral RNA Mini Kit Qiagen RNA 

Extraction) específico para extração de RNA total, seguindo as recomendações do fabricante:  

 560 μL do tampão de lise AVL,  

 5,6 μL do carreador de RNA e  

 140 μL de cada amostra (sangue) em tudo eppendorf de 1,5 mL, 

  Incubados por 10 minutos a temperatura ambiente 

  Adicionar 560 μL de etanol absoluto.  

 Aplicar a  solução obtida, previamente homogeneizada, em coluna de sílica 

fornecida pelo kit e centrifugar 

 Lavar com os tampões AW1 e AW2, 

 Eluir  o RNA  retido na coluna de sílica com 60 μL de tampão AVE 

  armazenado à -70ºC 

 

4.3. TRANSCRIÇÃO REVERSA SEGUIDA DA REAÇÃO EM CADEIA DA 

POLIMERASE EM TEMPO REAL (RT-QPCR) PARA DETECÇÃO DO VÍRUS ZIKA 

Os RNAs virais obtidos anteriormente na etapa de extração, foram submetidos a reação 

em cadeia da polimerase com transcrição reversa em tempo real (RT-qPCR) em uma única 

etapa e utilizando iniciadores e sondas marcadas com fluoróforos (WHO dengue guidelines 

2009). A fluorescência gerada no momento da amplificação é captada pelo aparelho permitindo 

a quantificação viral a partir da quantidade produtos gerado na amplificação (STORCH, et al. 

2007). Nas reações de amplificação foram utilizados os iniciadores consensuais forward e 

reverse (ZikaqRTF e ZikaqRTR) a 200 nM complementares as sequências dos genes que 

codificam a proteína não estrutural NS5 e a sonda (ZikaqRTP) a 125nM que é complementar à 

nucleotídeos conservados existentes nas cepas de ZIKV da Malásia, África e Micronésia 

(FAYE et al., 2013; VAN DER MECHÉ et al., 2001). Para a reação, foram utilizados 0,2µLdos 

primers, 0,2µL da sonda,2,5µL de Taqman FAST1 – STEP Master Mix e 1,9µL, Água livre de 

nucleases por poço. Posteriormente a placa  foi levada ao Aparelho 7500 fast Real-Time PCR 

System (AppliedBiosystems®) para a reação de amplificação, sob as seguintes condições: 1 
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ciclo para ativação enzimática da transcriptase reversa (50ºC por 5 minutos), 1 ciclo para a 

inativação enzimática e desnaturação inicial (95ºC por 20 segundos), 40 ciclos de desnaturação 

(95ºC por 15 segundos), anelamento (60ºC por 1 minuto), extensão (60ºC por 1 minuto) e um 

período de extensão final (60ºC por 1 minuto). 

Tabela 2. Descrição das amostras com reação confirmatória positiva. 

AMOSTRA SEXO IDADE ORIIGEM DS CT 

PACIENTE 03 F 26 Natal NI 36,5 

PACIENTE 11 F 59 Guamaré NI 35,91 

PACIENTE 12 F 02 Guamaré NI 37,26 

PACIENTE 14 M 04 Guamaré NI 33,32 

PACIENTE 27 F 03 Acarí NI 34,85 

PACIENTE 33 F 16 Natal NI 34,75 

PACIENTE 35 F 43 Natal NI 36,64 

PACIENTE 40 F NI Ceará Mirim NI 35,68 

PACIENTE 41 F NI Natal NI 30,12 

PACIENTE 42 M NI Natal NI 27,9 

PACIENTE 43 F NI Natal NI 35,9 

PACIENTE 53 M NI Caiçara do Rio 

dos Ventos 

NI 25-14 

PACIENTE 57 M 46 Natal NI 37.96 

PACIENTE 70 M NI Ceará Mirim NI 37,73 

PACIENTE 74 F NI Natal NI 35,73 

PACIENTE 81 M NI NI NI 36,44 

PACIENTE 82 M NI NI NI 37,09 

PACIENTE 103 M 67 Parnamirim 3º 31,34 

PACIENTE 121 F 07 Parnamirim 3 º 37,52 
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PACIENTE 124 F 12 São Paulo do 

Potengi 

4 º 37,77 

PACIENTE 125 M 36 Natal 3 º 34,72 

PACIENTE 128 F 66 Natal 2 º 34,18 

PACIENTE 137 F 39 Parnamirim 3 º 36,6 

PACIENTE 138 F 28 Natal 3 º 35,83 

PACIENTE140 M 53 Parnamirim 1 º 35,42 

PACIENTE 151 M 06 Parnamirim 4 º 36,84 

PACIENTE 155 M 73 Parnamirim 4 º 36,93 

PACIENTE 169 F 37 Natal 3 º 14,5 

PACIENTE 214 F 58 Parnamirim 4 º 37,72 

PACIENTE 239 F 70 Nova Cruz 3 º 34,28 
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Quadro 2. Oligonucleotídeos utilizados na transcrição reversa seguida da relação em cadeia pela polimerase em 

tempo real (RT-qPCR) para detecção do vírus Zika (Y=T ou C, R =A ou G). 

FONTE: Faye et al., 2013 

 

4.4.  OBTENÇÃO DO cDNA 

 

Os RNAs extraidos foram submetidas ao procedimento de síntese de cDNA, a partir da 

fita de RNA total utilizando o kit HIGT CAPACITY cDNA REVERSE TRANSCRIPTION 

(AppliedBiosystems, USA) e de acordo com as recomendações do fabricante: 

 2 µLde solução tampão, 0,8µLde dNTPs na concentração de 100 mM (Bio Basic 

Inc., USA),  

 1 µL da enzima (MultiScribe Reverse Transcriptase)  

 2 µL dos primers 

 1 µL do inibidor de RNAse 

 3 µL de água nuclease free 

 2 µL da amostra de RNA em tubos eppendorf de 0,5 mL. 

Os cDNA obtidos foram armazenados a uma temperatura de (–20°C) para posterior 

realização das análises para quantificação da expressão do RNAm dos fatores de transcrição e 

citocinas por PCR em tempo real. 

4.5. REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL (RT-PCR) 

Para as análises das expressões quantitativas de RNAm por RT-PCR, foram utilizadas 

placas de 96 poços (MicroAmp®, AppliedBiosystems, USA). Onde ocorreram as reações de 

Tipo de Oligonucleotídeo 

(sentido) 

6 da sequência (5’ – 3’) Posição no Genoma 

Primer Zika_qRT_F TGA-CTC-AGG-ATT-TAA-

AAA-CTG-GAA 

GCC-ACA-TTG-TGA-ACT-

TTG-GG  

Primer Zika_qRT_R TGG-GTC-TGG-GAA-CAT-

TTC-TCT-TC  

TGA-GAT-TTA-AAC-ATT-

CCT-CTT-CGC 

Sonda Zika_qRT_P TTT-ACC-TGG-ATG-GAA-

ACC-AGC-TA 

TCA-AGG-CTG-AGA-

AGC-TGT-AAG-CTA 
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amplificação. Para cada gene alvo foi utilizado um Mix exclusivo composto pelos (PRIMERS), 

iniciadores direto e reverso (2ng/reação) (Ver tabela 2) 0,7μL de cada iniciador: direto e 

reverso, 5μL FAST SYBR® Green (AppliedBiosystems, USA),  água Mili-Q nuclease free 

para PCR, 1,6 μL depositados em cada poço junto com a referida amostra 2,5ng/reação de 

cDNA. A leitura foi realizada em aparelho AppliedBiosystems 7500 Fast Real-time PCR 

System (AppliedBiosystems, Warrington, Reino Unido) (Tabela 3).  

Tabela 3. Sequência dos iniciadores específicos utilizados nas reações de qRT-PCR. 

Alvos  Sequência sense e anti-sense  Temperatura de 

anelamento 

 

β-actin  TGACTCAGGATTTAAAAACTGGAA 56.5°C 

   GCCACATTGTGAACTTTGGG  

GATA-3  GTCCCTTTCGACTTGCATTT 56.9°C 

 TATCCATCGCGTTTAGGCTTC  

ROR-γt  TGACCAGATTGTGCTTCTCAAA 58.2°C 

 TCCTAACCAGCACCACTTCCAT  

PU.1  AGAAGAAGATCCGCCTGTACCA  60°C 

 AGAAGAAGATCCGCCTGTACCA  

AHR  CAGCGTCAGTTACCTGAGAGCCAAG 65.1°C 

 CGCAAACAAAGCCAACTGAGGTGGAAG  

Foxp3  AGGAAAGGAGGATGGACGAA 57.8°C 

 AGGCAAGACAGTGGAAACCT  

IL-4  AACAGCCTCACAGAGCAGAAGAC 61.0°C 

 GTGTTCTTGGAGGCAGCAAAG  

IL-9  CTTCTGGCCATGGTCCTTAC 59.8°C 

 CATGGTCTGGTGCAGTTGTC  

IL-10  AGATCTCCGAGATGCCTTCA 58.8°C 

 ATTCTTCACCTGCTCCACGG  

IL-17  CAATGACCTGGAAATACCAA 54.9°C 

 TGAAGGCATGTGAAATCGAGA  

IL-22  TTCCAGCAGCCCTATATCACC 60.9°C 
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 TTCCAGCAGCCCTATATCACC  

IFN-γ  ATGCAGAGCCAAATTGTCTCC 59.0°C 

 AGGCAGGACAACCATTACTGG  

TGF-β  ATTGAGGGCTTTCGCCTTAG 58.9°C 

 ATTGAGGGCTTTCGCCTTAG  

TNF-α  TTCTGGCTCAAAAAGAGAATTG 55.8°C 

 TGGTGGTCTTGTTGCTTAAAG  

INOS  GTTCTCAAGGCACAGGTCTC 59.1°C 

 GCAGGTCACTTATGTCACTTATC  

STAT3  CTGTTTCAGAGGCTAGGTTGTT 59.1°C 

 AGGTGAGGGACCTTTAGACAC  

Fonte: (GUEDES; ANDRADE; NUNES, 2016) 

 

4.6.  ANÁLISE DOS DADOS 

 Para validar as análises de expressão de RNAm foi necessário utilizar a normalização 

das amostras quanto à expressão de um gene constitutivo neste caso, a β-actina. A metodologia 

utilizada consiste na aplicação do método 2(-ΔΔCT)
 (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). 

Primeiramente é calculado o ΔCT de cada amostras, subtraindo os valores de CT da (β-actina), 

dos valores de CT do gene alvo fatores de transcrição e citocinas 

ΔCT = Ct do gene alvo – Ct do gene controle (β-actina) 

Obtidos os valores do ΔCT das amostras, (para a normalização dos dados), tanto dos 

indivíduos saudáveis quanto dos infectados, foi realizado o cálculo de ΔΔCT da seguinte 

forma:  

[ΔCT (amostra) -ΔCT (grupo controle)]. 

Determinado o valor de ΔΔCT, aplicado a fórmula 2(-ΔΔCT)
, se obtém o valor da 

expressão gênica relativa. Os resultados foram obtidos utilizando o programa Microsoft Excel 

(2013).  
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4.7.  ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Para as análises estatísticas utilizamos o software PRISM® 7.0 (GraphPad, San Diego, 

CA, USA) versão para Windows. Inicialmente foram feitos os testes de Agostino-Pearson, 

ShapiroWilk e Kolmogorov-Smirnov para verificação da distribuição normal dos dados. 

Posteriormente, para as análises dos níveis de expressão das citocinas, e fatores de transcrição 

utilizamos o teste de Mann-Whitney. Para realizar as correlações entre as expressões dos 

parâmetros analisados utilizamos a regressão linear utilizamos o teste não paramétrico de 

Spearman. Foram consideradas diferenças estatisticamente significantes valores de p menores 

ou iguais a 0,05 (p ≤0,05). 
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5. RESULTADOS  

 

 Dos 30 casos de infecção aguda pelo ZIKV analisados neste estudo, 18 eram mulheres e 

12 homens, de diferentes faixas etárias (idades variando 2 a 70 anos), oriundos de diferentes 

municípios do Estado do Rio Grande do Norte, sendo a maioria procedente da região 

metropolitana de Natal. Todos os pacientes analisados apresentavam tempo de infecção dentro 

dos cinco primeiros dias após o início dos sintomas da doença. Um grupo de nove indivíduos 

saudáveis de ambos os sexos e com idades semelhantes foram utilizados com controle.      

Os resultados obtidos por meio de PCRs em tempo real revelaram alguns dados sobre o 

comportamento da resposta imunológica celular, apresentada pelo pacientes, avaliados com 

base na quantificação dos níveis de expressão de mediadores imunes relacionados aos 

diferentes tipos perfis de diferenciação de células T auxiliares. Observou-se um aumento 

significativo dos níveis de  expressão de RNAm para alguns marcadores da resposta 

imunológica. Isso foi demonstrado para os fatores de transcrição RORγT e STAT3, ambos 

relacionado com diferenciação de linfócitos do perfil de resposta do tipo Th17,  (p=0,0111) e 

(p=0,0082) respectivamente, bem como para o fator de transcrição PU1 relacinado a resposta 

do tipo Th9  (p=0.0002), nos pacientes infectados pelo vírus Zika em fase aguda, quando 

comparados aos individous saudáveis do grupo controle. Observou-se também um aumento 

significativo nos níveis de expressão do RNAm do fator de transcrição Foxp3 relacionado com 

diferenciação de TCD4 em Treg (p=0,0001), nos pacientes infectados, em relação aos 

indivíduos do grupo controle conforme mostrado na Figura 8. 
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Figura 8. Pacientes infectados pelo vírus zika apresentam elevada expressão de RNAm de RORgt (A) STAT3 (B),  

PU.1 (C) e FOxP3 (D) A expressão do RNA mensageiro foi determinada por PCR em tempo real (qRT-PCR) em 

células monucleares do sangue periférico de pacientes com infeccção aguda pelo virus zika (até 5 dias apos 

aparecimento dos sintomas) (n=30) e indivíduos controles saudaveis (n=9). Os níveis de expressão de RNAm 

foram normalizados com auxilio da expressao de RNAm da β-actina. Os resultados estão expressos em média ± 

desvio padrão. *p < 0.05. 

 

Foram analisadas também as concentrações de RNA mensageiro de citocinas, tanto 

para as amostras obtidas dos indivíduos saudáveis do grupo controle, quanto dos pacientes 

infectados, sendo constatado que os pacientes infectados pelo vírus Zika apresentaram um 

aumento significativos nos níveis de expressão de RNAm das citocinas IFN-γ, IL-4, IL-10, IL-

22, (p= 0,0001, p=0,0315, p= 0,0280, p=0,0062) respectivamente, qunado comparados aos 

indivíduos não infectados (Figura 9). 
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Figura 9. Pacientes infectados pelo vírus zika apresentam elevada expressão de RNAm de IFN-ϒ (A), IL4 (B), 

IL10(C) e IL22.(D) A expressão do RNA mensageiro  foi determinada por PCR em tempo real (qRT-PCR) em 

células monucleares do sangue periférico de pacientes com infeccção aguda pelo virus zika (até 5 dias apos 

aparecimento dos sintomas) (n=30) e indivíduos controles saudaveis (n=9). Os níveis de expressão de RNAm 

foram normalizados com auxilio da expressao de RNAm da β-actina. Os resultados estão expressos em média ± 

desvio padrão. *p < 0.05. 

 

 

Com relação aos níveis de expressão de RNAm do fator de transcrição T-bet e da 

enzima INOS indutora de óxido nítrico, relacionados com Th1, o fator de transcrição AHR, 

relacionado a resposta do tipo Th9, não foram observadas diferenças significativas entre os 

pacientes infectados pelo vírus Zika e os indivíduos saudáveis. Resultado semelhantes foram 

constatados em relação aos níveis de expressão das citocinas IL-9, IL-17 e TGF-β (Fig. 10).   
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Figura 10. Pacientes infectados pelo vírus zika não apresentam elevação na expressão de RNAm de Tbet (A) 

INOS (b), AHR (C) , IL9 (D), IL17 (E) e TGF-β (F). A expressão do RNA mensageiro  foi determinada por PCR 

em tempo real (qRT-PCR) em células monucleares do sangue periférico de pacientes com infeccção aguda pelo 

virus zika (até 5 dias apos aparecimento dos sintomas) (n=30) e indivíduos controles saudaveis (n=9). Os níveis de 

expressão de RNAm foram normalizados com auxilio da expressao de RNAm da β-actina. Os resultados estão 

expressos em média ± desvio padrão. *p < 0.05 
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Os indivíduos saudáveis apresentaram níveis de expressão significativamente maiores 

para o RNAm do fator de transcrição GATA3 (p=0,0003), em comparação com os pacientes 

em fase aguda da infecção pelo vírus Zika (Figura 11). 

Figura 11. Pacientes infectados pelo vírus zika não apresentam menor expressão de RNAm do fator de transcrição 

GATA3. A expressão do RNA mensageiro  foi determinada por PCR em tempo real (qRT-PCR) em células 

monucleares do sangue periférico de pacientes com infeccção aguda pelo virus zika (até 5 dias apos aparecimento 

dos sintomas) (n=30) e indivíduos controles saudaveis (n=9). Os níveis de expressão de RNAm foram 

normalizados com auxilio da expressao de RNAm da β-actina. Os resultados estão expressos em média ± desvio 

padrão. *p < 0.05. 

 

 

Foram feitas análise de correlação tanto entre as citocinas e o fator de transcrição 

correspondente para mesmo perfil de diferenciação célular (Figura 12), como entre citocinas, e 

a caga viral estimada (Figura 13), no intuito de avaliar de que forma essas variáveis se 

correlacionam. No entanto, observamos que na maioria dos casos não houve correlação 

significativa entre as variáveis testadas, sendo a única correlação estatisticamente  significante 

observada entre o fator de transcrição  FOXP3 a citocina TGF-β ambos correlacionados com 

diferenciação de linfócitos do perfil Treg. Não foi constatada neste estudo, qualque correlação 

entre a carga viral estimada e os níveis de expressão de RNAm das citocinas e fatores de 

transcrição analisados.   
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Figura 12. Correlações entre as expressões de mRNA, de fatores de transcrição e citocinascorrelacionadas com 

um peril de imunidade celular:  Tbet x IFNγ (A), GATA3 x IL-4 (B), PU.1 x IL-9 (C), AHR x IL-22 (D), FOXp3 

x IL-10 (E) e FOXp3 x TGFβ (F) . A expressão do RNA mensageiro foi determinada por PCR em tempo real 

(qRT-PCR) em células monucleares do sangue periférico de pacientes com infeccção aguda pelo virus zika (até 5 

dias apos aparecimento dos sintomas) (n=30) e indivíduos controles saudaveis (n=9). Os níveis de expressão de 

RNAm foram normalizados com auxilio da expressao de RNAm da β-actina. Os resultados estão expressos em 

média ± desvio padrão. *p < 0.05. 
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Figura 13. Correlações entre as expressões de mRNA, de fatores de transcrição e citocinas e carga viral expressa 

por CT: CT x FOXP3 (A), CT x TGF-β(B), CT x IL-10 (C), CT x RORgT (D), CT x STAT3 (E) e CT x PU1 (F). 

A expressão do RNA mensageiro  foi determinada por PCR em tempo real (qRT-PCR) em células monucleares do 

sangue periférico de pacientes com infeccção aguda pelo virus zika (até 5 dias apos aparecimento dos sintomas) 

(n=30) e indivíduos controles saudaveis (n=9). Os níveis de expressão de RNAm foram normalizados com auxilio 

da expressao de RNAm da β-actina. Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão. *p < 0.05. 
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Considerando a grande importância da resposta celular do tipo Th1 para o controle das 

infecções causadas por vírus, analisamos também  a possível existência de correlação entre a 

carga viral (CT) e os níveis de expressão do RNAm do fator de transcrição T-bet, e da citocinas 

IFN-γ, mas em ambos os casos não foi constatada correlação significativa entres essas variáveis 

(Fig. 14)  

Figura 14. Correlações entre as expressões de mRNA da citocina IFNγ  e  carga viral (A) e do fatorer de 

transcrição T-bet  e  carga viral (B). A expressão do RNA mensageiro  foi determinada por PCR em tempo real 

(qRT-PCR) em células monucleares do sangue periférico de pacientes com infeccção aguda pelo virus zika (até 5 

dias apos aparecimento dos sintomas) (n=30) e indivíduos controles saudaveis (n=9). Os níveis de expressão de 

RNAm foram normalizados com auxilio da expressao de RNAm da β-actina. Os resultados estão expressos em 

média ± desvio padrão. *p < 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

6. DISCUSSÃO 

A definição da resposta imunológica desenvolvida frente à infecção pelo ZIKV em 

humanos representa uma questão-chave para identificar o perfil protetor dessa resposta, que 

será muito útil tanto para o desenvolvimento de vacinas como para estudos sobre a patogênese 

da infecção por esse vírus. Desta forma, o papel da resposta imune mediada por células na 

proteção e/ou patogênese precisa ser muito bem compreendido. A resposta imune adaptativa 

protetora contra o ZIKV tem sido atribuída principalmente às células TCD8+ citotóxicas e aos 

anticorpos neutralizantes, mas a participação das células TCD4+ na resistência do hospedeiro 

contra esse vírus, ainda permanece amplamente não caracterizada (LUCAS et al., 2018).  

 O presente estudo avaliou alguns aspectos da resposta imune celular apresentada por 

pacientes infectados pelo ZIKV durante a fase aguda da infecção, os quais se encontravam 

dentro dos cinco primeiros dias do início dos sintomas da doença. Foram analisados os níveis 

de expressão de alguns fatores de transcrição e citocinas considerados mediadores imunes 

marcadores dos diferentes perfis de diferenciação de linfócitos TCD4+ visando identificar o 

tipo de resposta imunológica desenvolvidas por estes pacientes frente ao ZIKV. 

Os pacientes deste estudo apresentaram níveis de expressão significativamente 

aumentados dos fatores de transcrição RORγT e STAT3, ambos relacionados com perfil de 

diferenciação de Th17, no entanto não houve o correspondente aumento da expressão de IL-17 

que é a principal citocina esperada nesse tipo de resposta. O mesmo foi observado para o fator 

de transcrição PU1 relacionado com perfil diferenciação Th9 e a produção de IL-9.  Essa falta 

de correlação entre a expressão dos fatores de transcrição e a produção da citocina 

correspondente, poderia ser devido à expressão desses fatores de transcrição por outras células 

imunes diferentes de Th17 e Th9, que foram ativadas durante a infecção, possivelmente células 

linfoides inatas do grupo 3 (ILC3s). Por outro lado, o aumento dos níveis de expressão do fator 

de transcrição Foxp3 que se correlaciona com o perfil de diferenciação de células T 

reguladoras, foi acompanhado pelo corresponde aumento da expressão das citocinas IL-4 e IL-

10, produzidas predominantemente por essas células.   

 A combinação dos resultados referentes aos níveis de expressão de RNAm mensageiros 

das citocinas e fatores apresentados pelos pacientes infectados pelo vírus Zika avaliados neste 

estudo, não nos permitiu identificar um perfil de resposta imune definido, talvez devido ao 

curto tempo decorrido de infecção, insuficiente para a montagem de uma resposta imune 

adaptativa robusta ou pelas características da infecção por esse vírus. Embora não tenha sido 

possível definir o perfil de resposta apresentado pelos pacientes deste estudo dentro dos 

padrões de respostas esperados, Th1, Th2, Th9, Th17, Th22 ou Treg, podemos observar uma 
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tendência que sugere uma resposta do perfil Th1 com resposta inflamatória e a formação de um 

microambiente regulatório. Essa hipótese pode ser sustentada pelo aumento significativo nos 

níveis de expressão de RNAm das citocinas: IFN-γ, IL-4, IL-10 e IL-22 apresentado pelos 

pacientes infectados. Além disso, nossos resultados são concordantes em muitos aspectos, com 

aqueles descritos em um estudo realizado anteriormente no Brasil, por (KAM et al., 2017) 

também envolvendo pacientes infectados pelo ZIKV em fase aguda, com tempo médio de 

sintomas da doença de três dias, muito semelhante, ao tempo de infecção dos nossos pacientes, 

no qual foram encontrados níveis elevados de diversos mediadores imunológicos incluindo 

IFN-γ, IL-10, IL-22. 

    Não foi possível definir um perfil específico de resposta imune celular  frente à 

infecção aguda pelo ZIKV nos pacientes deste estudo, uma vez que eles apresentaram aumento 

significativo dos níveis de expressão de alguns mediadores imunes compatíveis com diferentes 

perfis de resposta tais como Th1, Th2, Th17, Th22 e Treg. Resultados semelhantes foram 

encontrados por TAPPE et al., (2016) que relataram uma ativação exacerbada da imunidade 

inata em pacientes durante a fase aguda da infecção pelo ZIKV, observando perfis de citocinas 

relacionadas com diferentes tipos de respostas imunes. Entre elas a de perfil Th1, com aumento 

de IL2, e de IFN-γ; Th2 com aumento IL-4 e IL-13; Th9 com aumento de IL-9 e também a 

resposta Th17 com aumento de IL-17. Isso poderia explicar os níveis de expressão aumentados 

de IFN-γ, IL-4, PU1 e RORγT, apresentados pelos pacientes do nosso estudo. Além disso, os 

níveis elevados de Foxp3 apresentado por estes pacientes poderiam ser devido a um mecanismo 

regulatório da resposta imune inata exacerbada desencadeada pelo vírus. No entanto, essa 

possível heterogeneidade de respostas imunes induzidas pelo ZIKV, pode não ser de fato, 

resultante da ativação e diferenciação de células Th em seus diferentes fenótipos, mas devido à 

ativação de células linfoides inatas que também pode produzir esses mediadores imunes 

(KUMAR, 2014).  

Foxp3 é um membro da família de fatores de transcrição que controlam genes 

considerados primordiais no desenvolvimento das células Treg que representam 5 a 10% do 

total de LT CD4+ presentes na corrente sanguínea em humanos saudáveis e atuam regulando os 

processos inflamatórios e expressam de forma significativa o fator de transcrição Foxp3 

(SEMPERE; SORIANO; BENITO, 2007). Assim, nossos resultados sugerem que a infecção 

pelo ZIKV, levou a ativação da resposta imune, com a produção de IFN-γ que é importante no 

combate ao vírus, mas também possui atividade inflamatória. A produção exacerbada dessa 

citocina induziu a diferenciação de células Tregs expressando Foxp3 para modular a resposta 

imune inata desencadeada pelo vírus, o que justifica os níveis elevados de expressão desse fator 
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de transcrição nos pacientes deste estudo. Além disso, o aumento exacerbado de IFN-γ leva a 

um feedback negativo, ou seja, a ativação da resposta reguladora, demostrada tanto pela 

presença de IL-10 como pelo aumento da expressão de FOXP3, no intuito de evitar uma 

resposta com maiores danos ao hospedeiro.  

Nossos resultados são também consistentes, pelo menos em alguns aspectos, com 

aqueles obtidos por NAVECA et al., (2018), em um estudo envolvendo pacientes com infecção 

aguda pelo ZIKV, atendidos em um hospital de Manaus, Amazonas. Os pacientes do referido 

estudo, estavam com infecção dentro dos cinco primeiros dias do início dos sintomas, 

semelhantes aos pacientes do nosso estudo. Os autores relatam a existência de um forte padrão 

inflamatório, com a produção de níveis elevados de quimiocinas e citocinas pro-inflamatórias, 

incluído IFN-γ, mas também da citocina regulatória, IL-4.  

Um estudo que reforça nossa teoria foi realizado por PARDY et al., (2017) no intuito de 

elucidar a resposta imune mediada por células TCD4+. Utilizaram camundongos C57BL/6, que 

são naturalmente resistentes ao ZKV, esses camundongos foram infectados e avaliados 

posteriormente o mecanismo que leva a essa resistência após uma semana de infecção pelo 

ZIKV, usando células do baço dos animais infectados, estimuladas in vitro com PMA e 

Ionomicina ou com anti-CD3. Os dados obtidos mostraram que os TCD4+, do baço de 

camundongos infectados e previamente cultivados com estímulos descritos, apresentaram um 

perfil de memória e eram produtores de  IFN-γ, TNF-α e IL-2, características de um padrão 

Th1 de resposta imune. Não foram detectadas células produtoras de citocinas dos padrões Th2 

ou Th17, e dessa forma o estudo conclui que a resposta ao ZIKV foi polarizada para o perfil 

Th1. 

   Um estudo longitudinal realizado por LUM et al., (2018) envolvendo pacientes 

virêmicos que apresentavam sintomas moderados, os quais foram acompanhados ao longo de 

todo o curso da infecção pelo ZIKV para avaliação da dinâmica celular e o perfil de citocinas 

sistêmicas. Foram encontradas quantidades significativamente maiores da proteína 10 induzida 

por IFN-γ, proteína 1 quimiotáxica de monócitos e IL-8 acompanhados IFN-γ e IL-10. Além do 

envolvimento de vários mediadores imunológicos a fase aguda da infecção ZIKV foi 

acompanha por uma redução geral no número de células do sangue para todos os subgrupos de 

imunidade, exceto os monócitos CD14+. Foi também observado que os pacientes virêmicos 

que apresentavam sintomas moderados apresentaram números reduzidos de células T 

periféricas CD8+, CD4+ T células e células T duplamente negativas. Os autores sugerem que 

os níveis elevados de mediadores associados às células T, incluindo a proteína 10 induzida pelo 
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IFN-γ, IFN-γ e IL-10 encontrados nos pacientes na fase de recuperação da infecção pelo ZIKV, 

sugere um papel funcional para as células T.  

Os níveis elevados de expressão do RNAm do IFNγ apresentados pelos pacientes 

infectados pelo ZIKV analisados neste estudo, sugere esta citocina, considerada a principal 

estimuladora da diferenciação T CD4+ virgem em Th1, poderia estar atuando com este 

propósito. Estes resultados são coerentes com aqueles observados em um estudo recente, no 

qual foi demonstrado que a proteína NS5 do ZIKV é capaz de ativar a produção de IFN-γ de 

maneira seletiva, em células de mamíferos, apresentando um efeito oposto para os interferons 

dos tipos 1 e 2. Acredita-se que esta ativação seletiva da sinalização de IFN-γ pelo ZIKV pode 

também gerar um impacto sobre outras funções imunes reguladas por IFN-γ, como ativação 

macrófagos células NK e resposta Th1 (CHAUDHARY, YUEN, CHAN, 2017). Além disso, 

em estudo anterior HAMEL et al., (2015) já havia relatado que a replicação do ZIKV em 

fibroblastos humanos foi inibida por ambos os tipos de IFNs. O papel dessas citocinas nos 

mecanismos de defesa do hospedeiro foi confirmado no modelo murino, no qual os 

camundongos deficientes nos receptores de IFN tipo 1 (A129) ou tipo 1 e 2I (AG129) são 

altamente suscetíveis à infecção por ZIKV, com viremia e mortalidade dependente da idade. 

Em contraste, o vírus não causa doença nem se replica em camundongos imunocompetentes 

adultos ou juvenis (ROSSI et al., 2016). 

Sabe-se que os IFNs do tipo 1 são importantes para o controle das infecções causadas 

por vírus, de forma que a respsta imune inata desempenha uma papel importantes no controle 

dessas infecções.  Em um estudo de avaliação da resposta imune inata frente a infecção pelo 

ZIKV e o tropismo viral para as células do hospedeiro, foi demonstrado que o vírus é capaz de 

infectar os fibroblastos dérmicos e de induzir aumento da expressão dos receptores de 

reconhecimento de padrões de patógenos (PRR), incluindo o receptor toll-like (TLR) TLR3, 

RIG-I e MDA-5, e o consequente aumento da expressão de IFNs do tipo 1 e de quimiocinas 

inflamatórias. (SHRESTHA et al., 2016). Em um estudo realizado com pacientes do Estado do 

Rio Grande do Norte, durante a fase aguda da infecção pelo ZIKV, da SILVA (2018) também 

encontrou elevados níveis de expressão de  TLR3, mas não de MDA5. Contudo, tem sido 

relatado que  ZIKV é capaz de prejudicar a indução dos INFs do tipo 1, bem como dos genes 

estimulados por essas proteínas  anti-virais, subvertendo a imunogenicidade de células 

dendríticas (BOWEN, 2017). Além disso, foi demonstrado que a proteína não estrutural NS5 

do vírus é capz de se ligar a STAT2 e induzir a sua degradação pelo proteossoma, impedindo a 

sua função de transdutor de sinal para o núcleo, inibindo assim a ativação transcricional tanto 
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dos condificadores de IFNs com dos genes estimulados por essas moléculas (KUMAR et al., 

2016). 

O papel das células TCD4+ na resistência a infecção pelo ZIKV é ainda pouco 

conhecido. A função protetora dessas células foi analisada em um modelo murino constituído 

por duas linhagens de camundongos transgênicos a IA129, deficiente em receptor de IFN tipo 1 

e a AG129, deficientes tanto em receptor de IFN do tipo 1 como do tipo 2, usando um modelo 

de transferência adotiva de células T CD4+ seguido de desafio com uma cepa do vírus letal 

para esses animais. Foi constatado que a produção de anticorpos neutralizantes contra o ZIKV é 

dependente de CD4+ e da sinalização de IFNγ e está associada com carga viral reduzida no 

cérebro, prevenção do início rápido da doença e sobrevida dos animais. Esses resultados 

apontam para uma contribuição essencial da sinalização do IFNγ na resistência à infecção por 

ZIKV, o que pode ser confirmado pelo aumento da suscetibilidade de camundongos AG129 

que não expressam receptor de IFNγ a infecção pelo ZIKV. A resposta imune de camundongos 

A129 que receberam a transferência de células T CD4+ cinco dias antes de serem desafiados 

com ZIKV foi caracterizada pelo aumento da porcentagem de células TCD8+, TCD4+ e NK 

capazes de produzir IFNγ células GC-B e plasmócitos (LUCAS et al., 2018). 

Por outro lado os pacientes infectados pelo vírus ZIKV avaliados neste estudo não 

apresentaram níveis de expressão significativos de dois importantes marcadores da 

diferenciação do perfil Th1, o fator de transcrição Tbet e a enzima iNOS. Isso argumenta contra 

a nossa primeira hipótese de resposta do tipo Th1. Além disso, a presença de IL-4, juntamente 

com IL-10 e IL-22, encontradas nos nossos pacientes em níveis elevados, poderia estar 

promovendo uma resposta imune do tipo Th2 frente à infecção pelo ZIKV, uma vez que estes 

mediadores imunes são marcadores do perfil de diferenciação Th2. Contudo em um estudo 

desenvolvido em um modelo de camundongos C57BL/6 imunocompetentes do tipo selvagem, 

foi demonstrado que a infecção por ZIKV é leve nesses animais, resultando em morbidade 

mínima. O mecanismo que leva a essa resistência foi investigado em células do baço dos 

animais infectados, estimuladas in vitro com PMA e Ionomicina ou com anti-CD3. Os dados 

obtidos mostraram que as células TCD4+, do baço desses animais ao serem estimuladas 

apresentaram um perfil de memória e eram produtores de IFN-γ, TNF-α e IL-2, características 

de um padrão Th1 de resposta imune. Não foram detectadas células produtoras de citocinas dos 

padrões Th2 ou Th17. Além disso, foi constatado que no pico da resposta adaptativa, as células 

T CD4+ específicas para antígenos do vírus polarizam para um fenótipo Th1, e células T CD8+ 

ativadas contra esses antígenos exibem um fenótipo efetivo ativado, produzem citocinas 
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efetoras e moléculas citolíticas. Além disso, os autores identificaram um novo epítopo do ZIKV 

na proteína do envelope viral que é reconhecido pela maioria das células CD8+ que respondem 

(PARDY et al., 2017). 

A citocina IL-10 é o principal regulador da resposta inflamatória e exerce um papel 

crítico na proteção do hospedeiro contra os danos aos tecidos durante as fases agudas das 

respostas imunes. Este mecanismo regulador, central na homeostase das células T, pode ser 

subvertido por vírus para evadir-se da resposta imune. A IL-10 pode ser produzida por 

virtualmente todas as células imunes e também pode modular a função dessas células. Entender 

os efeitos dessa citocina multifuncional é, portanto, uma tarefa complexa (ROJAS  et al., 2017). 

Devido a ausência de estudos sobre o papel de IL-10 nas respostas imunes desencadeadas 

durante a infecção pelo ZIKV, discutiremos o papel desta citocina regulatória na resposta 

imune desenvolvida durante a infecção por  outro flavivírus, o vírus do Nilo Ocidental (WNV) 

que é muito semelhante ao ZIKV.  

   O WNV assim como acontece com o ZIKV também pode causar morbidade e 

mortalidade significativas em humanos. As respostas imunes do hospedeiro à infecção pelo 

WNV foram analisadas in vitro pela expressão de citocinas em macrófagos peritoneais de 

camundongos C57BL/6 coletados após infecção por esse vírus. Foi constatado que a expressão 

de IL-10 apresentou níveis significativamente elevados, 24 horas pós-infecção o início da 

infecção, enquanto a expressão de IL-4, IL-13 e outra citocina imunossupressora, TGF-β, não 

foram significativamente alterados nas mesmas condições. O papel da IL-10 na patogênese da 

infecção pelo WNV também foi analisado in vivo por meio da infecção experimental em 

camundongos normais do tipo selvagem para o gene IL-10 e em camundongos deficientes de 

IL-10 (IL-10-/-). Foi constatado que os animais deficientes de IL-10 apresentaram uma redução 

significativa na gravidade da infecção. Além disso, o bloqueio farmacológico da sinalização da 

IL-10 pelo anticorpo neutralizante IL-10, aumentou a sobrevivência dos animais do tipo 

selvagem para o gene IL-10 infectados pelo WNV. Isso indica que o aumento da produção de 

citocinas antivirais em camundongos deficientes de IL-10 ou em camundongos normais após o 

bloqueio de IL-10 pelo seu anticorpo, está associado a um controle mais eficiente da infecção 

pelo WNV. Foi constatado também que as células T CD4+ produzem quantidades copiosas de 

IL-10 e pode ser uma importante fonte celular dessa citocina durante a infecção por WNV in 

vivo. Os autores concluíram que a IL-10 participa na patogênese da infecção pelo WNV em 

camundongos, que a sinalização desta citocina desempenha um papel negativo na imunidade 

contra o vírus e que o bloqueio da sinalização de IL-10 por meios genéticos ou farmacológicos 

ajuda a controlar a infecção pelo WNV nesses animais (BAI F et al., 2009). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pardy%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28231312
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Quanto a IL-22 sabe-se que essa citocina é importante para a regulação da imunidade do 

hospedeiro em doenças infecciosas. O papel da IL-22 na infecção pelo ZIKV foi avaliado em 

um modelo de infecção experimental em camundongos os quais desafiados com um isolado 

cambojano do vírus, resultando em perda de peso, paralisia e morte em cinco a seis dias pós-

infecção. Isto foi acompanhado por lesões nos tecidos, infiltração de neutrófilos e expansão de 

células TCD8+ em múltiplos órgãos, especialmente no cérebro. A infecção aumentou 

significativamente a expressão gênica de múltiplas citocinas inflamatórias, incluindo IL-6, IL-

1β e TNF-α e um aumento de dez vezes na produção de IL-22 a partir de células não T 

comparadas com a de animais não infectados. Para avaliar os efeitos da IL-22 na infecção por 

ZIKV, camundongos WT normais e camundongos deficientes de IL-22-/- com 1 dia de idade 

foram desafiado com ZIKV. Os camundongos WT começaram a desenvolver perda de peso, 

passos cambaleantes, paralisia bilateral dos membros posteriores, fraqueza 10 dias após o início 

da infecção e morreram em 16-19 dias após o início da infecção. Surpreendentemente, a 

deficiência de IL-22 diminuiu a perda de peso, moderou a resposta inflamatória sistêmica e 

reduziu significativamente a incidência de distúrbios neurológicos e mortalidade. De fato, cerca 

de 90% dos camundongos deficientes de IL-22-/- se recuperaram da injúria do sistema nervoso 

20 dias após a infecção. Esse estudo mostrou que a infecção pelo ZIKV em camundongos 

resulta em uma inflamação sistêmica em múltiplos órgãos a qual é agravada pela presença da 

IL-22, revelando que um novo papel da IL-22 na determinação do desfecho da doença (YI et 

al., 2017). 

Ao estabelecermos correlações entre alguns marcadores da resposta imune 

pesquisados, e seus respectivos alvos de ação, foi possível observar uma tendência de 

diminuição da carga viral no sangue dos pacientes, mensurada com base no aumento do CT, 

quando se correlacionou com aumento da produção de IFN-γ. Estes resultados são condizentes 

com aqueles obtidos em um estudo anterior no qual foi comprovada a importância do IFN-γ, no 

combate a infecção pelo ZIKV (LUCKHEERAM et al., 2012). O mesmo não foi encontrado, 

ao se correlacionar o fator de transcrição T-bet com carga viral, não sendo observada evidência 

de que o aumento dos níveis de expressão de T-bet implicaria em redução da carga viral, como 

seria esperado, uma vez que T-bet é o ativador principal da produção de IFN-γ por TCD4+. 

Essa ausência de correlação entre essas duas variáveis poderia ser devido ao fato de pelo menos 

uma parte do IFN-γ detectado nos pacientes deste estudo poderia ser produzida por outros tipos 

de células diferentes de TCD4+, como é o caso das células linfoides inatas.  

Ressaltamos que em nosso estudo não temos como afirmar que os fatores de 

transcrição e citocinas expressos pelos pacientes deste estudo em resposta a infeção pelo ZIKV 
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são decorrentes da resposta de células Th na imunidade adaptativa, uma vez que as células 

linfoides inatas também compartilham os mesmos fatores de transcrição e citocinas produzidos 

pelos perfis celulares de células T, como discutido anteriormente. Para termos essa confirmação 

seria necessário realizar a imunofenotipagem celular para marcadores de células TCD4+ para 

então confirmar sua presença, uma vez que a resposta imune adaptativa leva algum tempo para 

se formar e a maioria dos nossos pacientes estava no tempo entre três e quatro dias pós o início 

dos sintomas da doença, podendo não ser suficiente para a montagem de uma resposta imune 

adaptativa robusta. 

Nossos resultados sugerem a possibilidade da participação das células linfoides inatas, 

isoladamente ou em conjunto com as células Th para montar a reposta imune celular durante a 

fase aguda da infecção pelo vírus zika. É importante ressaltar que o fato de terem sido 

encontradas citocinas e não o fator de transcrição do respectivo perfil ou vice versa nos alerta 

para a possibilidade do mesmo fator de transcrição ou citocina serem produzidos por células 

diferentes, além da efemeridade dos fatores de transcrição, uma vez que eles são rapidamente 

degradados após sua produção, e as citocinas que são passíveis regulação,  positiva ou negativa 

pela ação de outras citocinas do ambiente nos levando a encontrar um variedade de citocinas, 

nem sempre condizente com os fatores de transcrição e com perfil resposta celular. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 Nossos resultados indicam que a infecção aguda pelo vírus Zika (até 5 dias após o 

aparecimento dos sintomas) induz a produção de IFN-γ, IL-22 e IL-10, citocinas produzidas 

por linfócitos dos perfis ILC/Th1, Th22 e linfócitos T reguladores. 

           A análise das correlações ente os níveis de expressão dos fatores de transcrição 

pesquisados e suas respectivas citocinas, revelou a existência de correlação significativa apenas 

entre Foxp3 e TGF-β. 

          Não foi observada  tendência de correlação entre níveis de expressão aumentados de 

IFN-γ e redução da carga viral apresentada pelos pacientes.  
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