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RESUMO 
 
O câncer apresenta-se como uma das grandes causa mortis na 

vida contemporânea, principalmente o de adulto que tem aumentado 

em função do aumento da expectativa de vida, mudança de hábitos 

alimentares e modo de vida. O câncer pediátrico está mais 

claramente relacionado a fatores genéticos herdados ou ligado a 

embriogênese. Os tipos mais prevalentes são as leucemias, os 

tumores do sistema nervoso e os linfomas. Os linfomas apresentam-

se divididos em: doença de Hodgkin (HD) e linfomas não-Hodgkin 

(NHL), sendo o segundo responsável por mais da metade dos casos. 

Os NHL se destacam por várias características morfológicas, 

fenotípicas e por eventos moleculares que alteram a configuração 

cromossômica e a expressão de diversos genes, eventos moleculares 

estes que têm sido relacionados a vírus, porém de uma forma não 

muito clara e sem um modelo definitivo. No presente trabalho a 

relação entre a infecção por EBV, a transcrição de RNA do referido 

vírus e a superexpressão do proto-oncogene c-myc em amostras de 

linfoma foram estudadas. Analisamos biopsias de tumor de 49 

pacientes, dos quais 34 (69,4%) eram do sexo masculino e 15 

(31,6%) eram do sexo feminino. Os linfomas não-Hodgkin estudados 

eram de localização principalmente abdominal e em 63,4% o EBV foi 

detectado, com transcrição ativa do RNA viral em 29,3%. Já os 

linfomas de Hodgkin somaram apenas sete e em dois deles foi 

encontrada infecção por EBV. Nossos estudos indicam forte relação 

do EBV com o NHL, principalmente de localização abdominal, sendo 

necessários mais estudos da relação do vírus com a expressão 

elevada do proto-oncogene c-myc. 

 
 
 
 

Palavras-chave : 1. Epstein-Barr-infecção 2. Linfoma não-

Hodgkin 3. Vírus Oncogênicos 
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1.0 – INTRODUÇÃO 
 
O câncer é uma das grandes causas de morte em todo o mundo 

e mais especificamente nos Estados Unidos, é a segunda causa 

mortis de crianças e adolescentes até 15 anos. As neoplasias mais 

freqüentes na infância são as leucemias, os tumores do sistema 

nervoso central e os linfomas. Crianças também são acometidas por 

neuroblastoma, retinoblastoma, tumores germinativos, 

osteossarcoma, sarcomas, entre outros (INCA, 2007). 

Os linfomas são neoplasias malignas das células que constituem 

o tecido linfóide, ou seja, os linfócitos. São responsáveis por 

aproximadamente 13% dos novos casos de câncer em crianças e 

adolescentes diagnosticados nos EUA, sendo 60% dos casos 

representados pelos linfomas não-Hodgkin – LNH e 40% pelos 

linfomas de Hodgkin (Pedrosa, 2004). 

 Nos últimos tempos a incidência de linfomas vem crescendo 

fazendo com que este tipo de neoplasia seja o terceiro tipo mais 

freqüente de câncer entre crianças e o sétimo entre adultos (INCA, 

2004). 

Os linfomas não-Hodgkin de origem B na infância são 

neoplasias de alto grau de malignidade, entre os quais predominam 

os linfomas de Burkitt, apresentando dois subtipos, o endêmico e o 

esporádico (Klumb, 2001). Ambos os subtipos de linfomas de Burkitt 

são caracterizados por translocações cromossômicas envolvendo o 

proto-oncogene c-myc, resultando na desregulação desse gene. 

Apesar de não ter ainda função totalmente esclarecida, recentes 

dados apontam para a participação do c-myc nos processos de 

diferenciação, crescimento, metabolismo e morte celular (Hecht & 

Aster, 2000). 

 2



Queiroz G L., 2007                              Caracterização da infecção por vírus Epstein-Barr                             

O vírus Epstein-Barr (EBV), é um herpesvírus que infecta 90% 

da população mundial e tem sido muito relacionado à oncogênese do 

linfoma nos últimos tempos. Instala-se principalmente em dois 

tecidos, linfócitos B e epitélio escamoso da faringe. Nos linfócitos B é 

característica um tipo de infecção denominada latente, onde o EBV 

consegue manter-se na célula por um longo período. Durante a 

latência o EBV expressa, em três padrões estabelecidos, um pool de 

genes que garantem a manutenção da infecção e o equilíbrio entre a 

resposta imune e a proliferação. Dentre estes genes expressos na 

latência dois têm sido apontados como potencialmente oncogênicos: 

os EBER (pequenos RNA não-poliadelinados de Epstein-Barr) e o 

EBNA2 (antígeno nuclear de Epstein-Barr) (Rabenhorst & Lima, 2006; 

Delecluse & Hammerschmidt, 2000). 

Em nosso estudo procuramos relacionar a freqüência de 

infecção por EBV e a transcrição de RNA de EBV, com a expressão 

aumentada do gene c-myc em amostras de tumor de linfomas 

obtidas de pacientes do Instituto Materno Infantil de Pernambuco, 

com o objetivo de esclarecer a relação do EBV e linfomas infantis, e 

suas diferentes apresentações e locais de afecção, em nossa região. 
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2.0 – REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Câncer Infantil 

O câncer responde pela segunda maior causa de morte por 

doença no Brasil (INCA, 2003) e de acordo com estimativas para o 

ano de 2006 ocorreram 472.050 casos novos de câncer. Os tipos 

mais incidentes, à exceção de pele não melanoma, serão os de 

próstata e pulmão no sexo masculino e mama e colo do útero no sexo 

feminino, acompanhando o mesmo perfil da magnitude observada no 

mundo (INCA, 2006). 

  Nos EUA, o câncer constitui a segunda causa de mortalidade 

entre crianças e adolescentes abaixo de 15 anos de idade. A 

incidência anual estimada de câncer infantil é de 124 casos a cada 1 

milhão de habitantes brancos, e de 98 casos por milhão de habitantes 

negros, sendo que são estimados 7 mil casos novos anualmente 

(INCA, 2007). 

Enquanto os tumores nos adultos estão, em geral, relacionados 

à exposição a vários fatores de risco como o tabagismo, estilos de 

vida, alimentação, ocupação e agentes carcinógenos específicos, as 

causas associadas à grande maioria dos tumores infantis ainda são 

desconhecidas. Do ponto de vista clínico, os tumores infantis 

apresentam menores períodos de latência, em geral crescem 

rapidamente e são mais invasivos, no entanto respondem melhor ao 

tratamento e são considerados de bom prognóstico. A taxa de 

sobrevida média cumulativa em cinco anos nos Estados Unidos para 

tumores infantis é de 77% (INCA, 2006). 
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 O progresso no desenvolvimento do tratamento do câncer na 

infância foi espetacular nas últimas quatro décadas. Atualmente, 70% 

das crianças acometidas de câncer podem ser curadas, se 

diagnosticadas precocemente e tratadas em centros especializados. A 

maioria dessas crianças terá vida praticamente normal (INCA, 2007).  

As neoplasias mais freqüentes na infância são as leucemias 

(glóbulos brancos), tumores do sistema nervoso central e linfomas 

(sistema linfático). Também acometem crianças o neuroblastoma 

(tumor de gânglios simpáticos), tumor de Wilms (tumor renal), 

retinoblastoma (tumor da retina do olho), tumor germinativo (tumor 

das células que vão dar origem às gônadas), osteossarcoma (tumor 

ósseo), sarcomas (tumores de partes moles) (INCA, 2007). 

Diferentemente do câncer de adulto, o câncer da criança 

geralmente afeta as células do sistema sangüíneo e os tecidos de 

sustentação, enquanto que o do adulto afeta as células do epitélio, 

que recobre os diferentes órgãos (câncer de mama, câncer de 

pulmão). Doenças malignas da infância, por serem 

predominantemente de natureza embrionária, são constituídas de 

células indiferenciadas (Pedrosa, 2004). 

Os linfomas infantis são divididos em dois tipos distintos clinico-

patologicamente: linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin (Klumb, 

2001). Cada tipo de linfoma é relacionado com a apresentação clínica 

do paciente, as características imunofenotípicas, os aspectos 

histológicos e diversos arranjos moleculares como translocações, 

deleções, mutações, inserções e outras alterações menos conhecidas 

(Dalla-Favera & Gaidano, 2001). 

O câncer infantil representa cerca de 0,5 a 3% de todas as 

neoplasias, geralmente, a incidência de tumores malignos na infância 

é maior no sexo masculino. A Leucemia Linfóide Aguda (LLA) é a 

neoplasia de maior ocorrência em crianças, particularmente de 3 a 5 

anos. Entre os Linfomas, o mais incidente na infância é o Linfoma 

não-Hodgkin. Os tumores de sistema nervoso, que predominam no 

 5



Queiroz G L., 2007                              Caracterização da infecção por vírus Epstein-Barr                             

sexo masculino, ocorrem principalmente em crianças menores de 15 

anos, com um pico na idade de 10 anos, e representam cerca de 20% 

dos tumores infantis (INCA, 2006).  

2.2 Mecanismos gerais da oncogênese 

Diversos eventos genéticos que causam distúrbios no 

crescimento celular normal estão relacionados aos mecanismos que 

levam uma célula normal a transformar-se em uma célula neoplásica 

(Klumb, 2001). O contínuo progresso nos estudos da biologia do 

câncer levou ao descobrimento de dois tipos de genes intimamente 

envolvidos na patogênese do câncer, os proto-oncogenes e os genes 

supressores de tumor. Em vias gerais os primeiros estimulam a 

proliferação celular e impedem a diferenciação, enquanto os genes 

supressores de tumor estimulam a diferenciação, inibindo a 

proliferação (Goldsby et al.1998). A quebra neste delicado balanço, 

estimulando os proto-oncogenes ou inibindo os genes supressores de 

tumor, resulta em proliferação celular descontrolada e acumulo 

sucessivo de anormalidades genéticas, uma clássica característica das 

células neoplásicas (Klumb,2001). 

 Existem duas maneiras básicas pelas quais os proto-oncogenes 

podem ser superativados, primeiro rearranjos genéticos (p. ex. 

translocações) ou um aumento no número de cópias (p. ex. 

amplificação), alternativamente translocações ou mutações somáticas 

podem alterar a seqüência do oncogene e gerar uma nova proteína 

com características biológicas novas e/ou aumentadas (Goldsby et 

al.1998). Os mecanismos de inativação dos genes supressores de 

tumor ainda não foram totalmente estabelecidos, mas pode-se supor 

perda gênica por deleção, mutação de parada ou alterações que 

geram produtos gênicos inativos. 
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2.3 Linfoma de Hodgkin 

 

 O Linfoma de Hodgkin (HD) é uma doença maligna linforeticular 

caracterizada por crescimento indolor dos linfonodos e definido por 

características histopatologicas específicas, onde ocorre uma 

reposição parcial ou total da arquitetura linfonodal por um 

background de células inflamatórias contendo as células de Reed-

Sternberg (células grandes e binucleadas características de HD; 

Figura 1) e suas variantes (Dinand & Arya, 2006).  Apresenta-se em 

3 formas diferentes: uma infantil (pacientes até 14 anos), uma forma 

que acomete jovens adultos (pacientes entre 15 e 34 anos) e uma 

forma que acomete pacientes mais velhos (entre 55 e 74 anos). Têm 

também uma apresentação bimodal de acordo com a localização 

geográfica. Em países industrializados, o primeiro pico de casos 

acontece entre os 20-30 anos de idade e um segundo apresenta-se 

após os 50 anos de idade. Em países em desenvolvimento o primeiro 

pico de casos aparece antes da adolescência, provavelmente devido à 

precoce exposição ao vírus na primeira infância (Pizzo et al., 2007). 

Reporta-se que pessoas com sistema imune comprometido por 

doenças genéticas, infecção pelo HIV e o uso de imunosupressores, 

têm um risco ligeiramente maior de desenvolver HD, assim como 

membros de famílias onde um ou mais membros tiveram diagnóstico 

de HD (INCA, 2007).  

Agrupamentos de casos de HD numa mesma família ou raça 

sugerem uma predisposição genética para a doença ou exposição 

mútua a um agente etiológico. Estudos com famílias afetadas têm 

sugerido associação da doença com haplótipos HLA específicos. A 

ocorrência de casos de HD entre parentes de primeiro grau (incluindo 

irmãos), particularmente do mesmo sexo, e entre pais e filhos têm 
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sido bastante relatados e em famílias nas quais tal ocorrência é em 

gêmeos o risco de desenvolver HD aumente em 3 vezes entre 

parentes de primeiro grau e em até 7 vezes entre irmãos (Pizzo et 

al., 2007). 

 A incidência de novos casos manteve-se estável nas ultimas 

décadas, e sua mortalidade foi reduzida cerca de 60% desde a 

década de 70, com o desenvolvimento e avanço das técnicas de 

tratamento, permitindo que a maioria dos pacientes sejam curados 

hoje em dia (INCA, 2007). 

O HD é classificado em Linfoma de Hodgkin clássico (cHD) e 

Linfoma de Hodgkin com predominância linfocitária (LPHD), que 

diferem pelo imunofenótipo (ausência e presença de marcadores de 

células B, respectivamente), estado mutacional da cadeia pesada de 

Ig, e cascatas de sinalização envolvidas na transformação maligna 

(ausência e presença de expressão de BCL6, respectivamente), além 

da presença do vírus Epstein-Barr (EBV) ser muito mais comum no 

cHD (Re et. al, 2005). 

Apesar de sua forma clássica ser caracterizada pela presença 

das células de Reed-Sternberg (Figura 1), o HD é constituído por 

menos de 1% dessas células em suas massas tumorais. Trata-se de 

uma célula de morfologia estranha, gigante, binucleada, com nucléolo 

proeminente e citoplasma abundante, originária de linfócitos B dos 

centros germinativos lifonodais, porém ocasionalmente podem ser de 

linhagem T (Goldsby & Carrol, 1998; Re et. al, 2005; Dinand & Arya, 

2006). Estas células expressam geralmente CD15 e CD30 mas outros 

antígenos comumente expressos são CD25, CD71 e epítopos HLA-DR 

(Goldsby & Carrol, 1998). 

No cHL, mudanças súbitas no DNA incluem principalmente 

mutações no gene I-κappa B-alfa em até 1/3 das células, ao passo 

que mutações afetando n-ras, p53 ou ainda CD95 são detectadas em 

uma proporção mínima. Semelhante à maioria dos linfomas de 

células B, as células de Reed-Sternberg não demonstram um fenótipo 
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mutante. Em vez disso, a instabilidade cromossômica definida por 

anormalidade numérica de cromossomos é detectada em 

praticamente todas as células de Reed-Sternberg (Re et al., 2005). 

Enquanto alguns autores negam a existência de rearranjos 

consistentemente encontrados em HD (Goldsby & Carrol, 1998) 

outros apontam os rearranjos 3q27, 6q15, 7q22, 11q23 e 14q32 

como típicos no HD (Falzetti e. al., 1999, in Re et al. 2005).  

 

 
Figura 1: Seção microscópica evidenciando 

linfoma de Hodgkin evidenciando células 

inflamatória (seta amarelas) e células de 

Reed-Sternberg (setas brancas) 

 

2.4 Linfoma Não-Hodgkin 

Os linfomas não-Hodgkin (NHL) da infância são uma categoria 

de diversas doenças originárias das células e órgão do sistema imune 

e incluem todos os linfomas que não são classificados como doença 

de Hodgkin (Pizzo et al., 2007). 

Na criança, praticamente todos os NHL são de alto grau 

(possuem alto grau de proliferação celular) e podem ser classificados 

em três grandes grupos: Linfoma linfoblástico; Linfoma de grandes 

células e Linfoma de pequenas células, este último subdivide-se em 

Burkitt e “Burkitt like” (Sandlund et al., 1996). 
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Em crianças com linfoma de pequenas células, não há 

relevância clínica e terapêutica na distinção entre linfoma de Burkitt 

(BL) e linfoma tipo Burkitt like (BLL) (Klumb, 2001) porém a distinção 

entre linfoma de Burkitt e linfoma difuso de grandes células B é 

crucial, em vista de que é necessário tratamento diferente entre os 

dois tipos (Dave et al. 2006). 

 O linfoma linfoblástico é caracterizado morfologicamente por 

blastos L1 e L2, de acordo com a classificação FAB. Os antígenos de 

superfícies são na sua maioria (95% dos casos) de células T 

imaturas. O erro genético associado é a deleção do gene tal1, t(1;14) 

ou t(11;14). Apresenta-se com freqüência como massas 

mediastinais, são tratados com protocolos para leucemia linfoblástica 

de alto grau e têm um prognóstico não favorável (Pizzo et al., 2007). 

 O linfoma de grandes células é subdividido em linfoma difuso de 

grandes células e linfoma de grandes células anaplásico. Os 

marcadores celulares podem ser do tipo B, tipo T ou tipo nulo 

(marcadores dos dois tipos). O linfoma difuso de grandes células 

apresenta uma grande variedade de translocações envolvendo o 

cromossomo 14 (locus da cadeia pesada da imunoglobulina), 

podendo ocorrer em 15% dos casos do subtipo difuso de células B e a 

translocação t(8;14) o que dificulta o diagnóstico diferencial com 

linfoma de Burkitt (Chaganti et al., 2000). No linfoma anaplásico é 

mais comum a t(2;5) (Vega et al., 2003). O sítio primário é bastante 

variável. Por ser um grupo heterogêneo, o tratamento também é 

variável de acordo com o estadiamento da doença. 

O linfoma de Burkitt foi a primeira neoplasia em humanos 

associada a um vírus oncogênico e é considerado um paradigma na 

etiopatogenia dos linfomas (Klumb, 2001). Reconhecido pela OMS por 

apresentar 3 variações clínicas, baseadas geograficamente e de 

acordo com o status imunológico do paciente. Linfomas de Burkitt 

associados às imunodeficiências foram observadas em pacientes 

infectados com HIV, ocasionalmente como a primeira manifestação 
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de AIDS, sendo este achado menos comum em outras 

imunodeficiências. Linfomas de Burkitt do tipo esporádico ocorrem 

mundialmente, principalmente em crianças e adolescentes. Apesar de 

morfologicamente indistinguível dos casos esporádicos, os linfomas 

de Burkitt endêmicos, que ocorrem principalmente na África Sub-

sahariana a Papua Nova-Guiné, são associados com diversas 

características clínicas e biológicas típicas (Pizzo et al., 2007) tais 

como a presença de células B infectadas de forma latente pelo vírus 

Epstein-Barr e apresentação em mais de 80% dos casos em pescoço 

e cabeça (Harris et al., 1994).  

Trata-se de um linfoma agressivo caracterizado por alto grau de 

proliferação das células malignas e expressão do gene c-myc 

desregulada. Seu diagnóstico baseia-se em achados morfológicos, 

imunofenotipagem e caracterização citogenética. Porém, algumas de 

suas características são comuns com as apresentadas pelo linfoma 

difuso de grandes células B, inclusive a translocação t(8;14) em 5% a 

10% dos casos (Dave et al., 2006)  Na histologia, o aspecto de céu 

estrelado é característico, onde as áreas claras representam 

macrófagos fagocitando células B (Figura 2). O clone tumoral 

apresenta na sua superfície marcadores CD19, CD20, CD22 e IgM. A 

translocação cromossômica envolvendo a região que codifica o fator 

de transcrição C-MYC localizado em 8q24 e o gene que codifica a 

cadeia pesada da imunoglobulina (14q32) é o evento genético 

encontrado em 80% dos casos endêmicos e em 15% dos casos 

esporádicos do linfoma de Burkitt, mas podem também envolver 

translocações com os genes das cadeias leves kappa (2p12) e lambda 

(22q11) (Chaganti et al., 2000).  
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Figura 2: Aspecto de “céu estrelado” 

típico de linfomas de Burkitt, sendo 

destacado pelas setas, macrófagos com 

linfócitos B em seus fagossomos . 

 

O NHL é de evolução rápida, onde cerca de 60% dos casos são 

diagnosticados em fases avançadas da doença. O estadiamento serve 

para determinar a extensão da doença cuja gravidade é classificada 

de acordo com número de massas tumorais, local do tumor primário 

e comprometimento do sistema nervoso central e medula óssea, e 

quando associado ao imunofenótipo e tipo histológico define o 

esquema terapêutico a ser seguido. A quimioterapia no estádio I e II 

é mais branda com sobrevida em cinco anos de mais de 90% dos 

casos, contudo, com maior freqüência encontra-se pacientes 

firmando diagnóstico quando já em estádio III e IV. Mesmo assim, os 
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protocolos mais modernos de tratamento têm propiciado uma 

sobrevida livre de eventos em cinco anos de mais de 75% nos 

lugares onde se pode oferecer um suporte adequado ao paciente 

(Yaniv et al., 2000). 

O perfil das crianças com linfoma não-Hodgkin atendidas no 

Serviço de Oncologia do Instituto Materno Infantil Prof. Fernando 

Figueira é na sua maioria do sexo masculino (70%), com menos de 5 

anos (48%), e um nível sócio-econômico baixo, onde a renda per 

capita até ½ salário mínimo é relatada em 75% dos casos. O linfoma 

do tipo Burkitt é o mais freqüente (78% dos casos), com a 

apresentação abdominal em 80% dos casos e o estagio avançado 

(estádio III ou IV) ao diagnóstico em mais de 90% dos pacientes 

(Pedrosa, 2004).  

O diagnóstico precoce e preciso é de fundamental importância 

no manuseio clínico dos pacientes. Discute-se a dificuldade de 

diagnóstico morfológico e imunofenotipagem de pacientes com 

linfoma de Burkitt e linfoma difuso de grandes células. O paciente 

com linfoma de Burkitt, diferentemente do difuso, requer uma terapia 

mais intensa com medidas de prevenção contra a infiltração no 

sistema nervoso central. A presença de uma expressão aumentada 

unicamente do gene c-myc não é suficiente para confirmar o 

diagnóstico de Burkitt, visto que 15% dos pacientes com linfoma 

difuso de grandes células podem apresentar o mesmo evento 

genético. Contudo, um estudo utilizando a metodologia de 

microarranjos de DNA mostrou a associação de uma ausência de 

expressão aumentada de genes envolvidos na via do NF-κB e de 

genes do complexo HLA de classe I, o que pode ser explicado pelo 

fato dos pacientes com Burkitt não expressarem a proteína viral 

LMP1, responsável pela ativação inapropriada desses genes humanos 

(Dave et al., 2006). O perfil de expressão de genes humanos nos 

diferentes tipos de linfoma não-Hodgkin foi mostrado neste artigo, 

contudo não houve menção sobre o status de infecção pelo vírus EBV. 
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Pensamos que a expressão de assinaturas de genes pode apresentar-

se modulada de acordo com a presença ou ausência do genoma de 

EBV em forma ativa ou em latência. 

 

2.5 Linfoma de Burkitt e Oncogenêse Viral 

 

 Quinze por cento dos tipos de câncer humano estão associados 

aos vírus tumorais (Kennedy et al., 2003), e dentre eles o vírus 

Epstein-Barr (EBV), que infecta mais de 90% da população mundial, 

tem sido relacionado com a oncogênese de linfomas. Porém muitas 

informações sobre a relação do EBV e linfoma ainda não foram 

esclarecidas (Kiss et al., 2003). 

O EBV é um herpesvírus humano com genoma de fita dupla 

linear de aproximadamente de 172Kb, contendo cerca de cem genes, 

sendo detectado em uma variedade de tumores, incluindo 

neoplasmas de linfócitos B como linfoma de Burkitt e doença de 

Hodgkin, certas formas de linfoma de células T, e alguns tumores 

epiteliais como carcinoma de nasofaringe não-diferenciado e alguns 

cânceres gástricos (Delecluse & Hammerschmidt, 2000; Murray & 

Young, 2001). 

A maior parte da população humana é infectada pelo EBV, como 

mostra a alta proporção de indivíduos com anticorpos específicos em 

seus soros (Khanna, et al.,1995). O fato dos indivíduos infectados 

carregarem o genoma do EBV desde a infância e por toda a vida sem 

sintomas clínicos sugere que este vírus exerça seu potencial 

oncogênico apenas em condições especiais (Delecluse & 

Hammerschmidt, 2000; Gandhi et al., 2004). A verificação da 

clonalidade do EBV, através da técnica southern blot, sugere que as 

infecções tenham precedido o processo tumorigênico, apontando para 

a participação deste vírus no processo oncogênico (Lima & 

Rabenhorst, 2006).  
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 O EBV encontra-se principalmente em dois tecidos humanos, 

linfócitos B, onde a infecção é predominantemente latente, e epitélio 

escamoso da faringe, onde a infecção é predominantemente lítica 

(Khanna, et al.,1995). O EBV é transmitido oralmente e pode ser 

detectado em secreções de orofaringe de pacientes com 

Mononucleose Infecciosa (MI), de pacientes imunossuprimidos e, em 

menor escala, de indivíduos saudáveis EBV-soropositivos (Murray & 

Young, 2001). 

 Uma característica única do EBV é sua habilidade de infectar 

uma pequena fração de linfócitos B de memória, instalando-se assim 

de forma latente (Delecluse & Hammerschmidt, 2000). A latência é 

associada com a expressão de cerca de 10 proteínas virais, incluindo 

seis proteínas nucleares (EBNAs), três proteínas integrais de 

membrana (LMPs) e um polipeptídeo chamado RK-BARF0. Várias 

destas, mas principalmente a EBNA-3, provoca uma forte resposta 

imune T-citotóxica EBV-específica. Através da expressão diferencial 

de proteínas imunogênicas, potencialmente oncogênicas e das que 

são necessárias para manter a infecção, o EBV consegue manter um 

equilíbrio entre as células infectadas e a vigilância imune do 

hospedeiro, tendo como conseqüência que um “pool” relativamente 

estável de células latentemente infectadas é mantido no hospedeiro 

(Ruf et al., 1999).  

A oncoproteína EBNA-1 é responsável pela manutenção do 

genoma viral, permitindo a replicação do genoma pela polimerase 

celular ao se ligar à região oriP. Atua também como fator de 

transcrição do gene viral LMP-1 e suprime em nível transcricional a 

expressão do gene c-erbB-2 celular (Chuang  et al., 2002).  

O EBNA-2, é uma das primeiras proteínas virais a ser expressa 

e é absolutamente necessária para a transformação viral (Kaiser et 

al. 1999), ativa genes como lmp-1, lmp-2 e genes celulares como 

cd21, cd23, blr2/ccr7 , as citocinas TNF-α e LT- α, c-fgr, BLR2 e c-

myc (Kaiser et al., 1999; Shimakage et al., 2001; Pagés et al., 2005) 
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e induz a proliferação e transformação de linfócitos B (Niller et al., 

2004). Recentemente o EBNA2 também foi descrito tendo função na 

indução da expressão de receptores de IL-18, tornando a célula 

responsiva a IL-18, altamente abundante no ambiente de células 

infectadas por EBV, propiciando a alteração na expressão de genes 

envolvidos no metabolismo, crescimento celular, transdução de sinal 

e resposta imune entre outros, através da sinalização por IL-18 

(Pagès et al 2005). Esta função transativadora de genes virais e 

celulares depende de sua ligação e conversão do repressor 

transcricional RBPJκ (ou CBF1), em ativador transcricional (Pagès et 

al. 2005). Juntamente com EBNA-LP, também induz a expressão de 

ciclina D2, apesar desta não ser um alvo direto de EBNA2 (Kaiser et 

al. 1999), e é essencial para induzir a transição G0-G1 do ciclo celular 

de linfócitos B (Murray & Young, 2001).  

O complexo protéico EBNA-3A, -3B e -3C , contribui para o 

inicio do processo de imortalização celular (Delecluse & 

Hammerschimidt, 2000), regula a expressão de genes virais (LMP-1) 

e celulares (CD21) e acredita-se que se combina com a proteína 

humana supressora de tumor Rb, facilitando a transformação celular. 

LMP-1 foi relatada tendo efeito imortalizador sobre os linfócitos, ao 

induzir a expressão do gene bcl-2, conferindo resistência à apoptose, 

e também atuando como membro da família de receptores TNF, 

ativando o fator transcricional NF-κB, levando à expressão de 

receptores celulares, moléculas de adesão e citocinas (de Lima & 

Rabenhorst, 2006). As proteínas EBNA-3 também associam-se com o 

fator de transcrição RBPJκ e desfazem sua ligação às suas seqüências 

de ligação e ao EBNA2, reprimindo a transativação mediada por 

EBNA2. Assim EBNA2 e EBNA3 juntas controlam precisamente a 

atividade de RBPJκ e consequentemente regulam a expressão de 

promotores celulares e virais que contém a seqüência de ligação a 

RBPJκ (Murray & Young, 2001).  
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A proteína LMP-2A regula negativamente a atividade de 

proteínas tirosina quinases citoplasmáticas, promove a sobrevivência 

dos linfócitos B e inibe a reativação viral (Murray & Young, 2001). 

Os EBERS são responsáveis pela resistência a apoptose em 

células de linfoma de Burkitt, induzindo ainda a transcrição de IL-10 

(Takada et al., 2001).  

Também tem sido relatada a presença de uma região de ligação 

para a proteína c-myc, no genoma do EBV, a qual tem sido 

responsável pelo bloqueio dos efeitos pró-apoptóticos da proteína 

(Niller et al., 2003). Contudo, os genes de latência não são expressos 

em conjunto nos diversos tecidos onde o EBV está presente, apesar 

dos EBERS estarem presentes em todas as situações, sendo proposta 

a existência de diferentes tipos de latência de acordo com a 

expressão diferencial desses genes. 

 A latência 1 é característica do linfoma de Burkitt, onde há 

expressão exclusiva da proteína viral EBNA1. É importante ressaltar 

que a proteína EBNA1 tem uma ação inibitória no processamento de 

moléculas do MHC classe I, de forma que não há neste estado a 

produção de células citotóxicas específicas para epítopos de EBNA1 

(Young et al., 2000).  Foi proposto que o EBV contribui para a 

tumorigênese do linfoma de Burkitt inibindo a apoptose induzida pelo 

c-myc, neste caso porque c-myc é o principal mediador da apoptose 

no linfoma de Burkitt (Ruf et al.,1999). Um modelo que propõe um 

papel geral para a participação do EBV na patogênese do linfoma de 

Burkitt é que primeiramente a infecção aguda por EBV leva a uma 

expansão clonal de células B latentemente infectadas, inicialmente 

estas células apresentariam um padrão linfoblastóide (latência III) de 

expressão de genes do EBV e mediante este padrão a célula é levada 

a adquirir um rearranjo do gene c-myc, levando a célula a converter 

seu padrão de latência para I, típico de linfomas de Burkitt, 

possibilitando-a escapar da resposta imune. Assim a célula prolifera 

de maneira independente de EBNA2, com os rearranjos de c-myc que 
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levam à proliferação celular e sem causar resposta imune (Hecht & 

Aster, 2000). 

A latência do tipo 2 ocorre nos linfoma Hodgkin e em carcinoma 

de orofaringe. Acrescenta-se à expressão de EBNA1 a da proteína 

LMP1, responsável pela ativação da via de sinalização do receptor de 

TNF e aquela decorrente da ativação do NF-kB (Pai & Khanna, 2001) 

e a expressão de LMP2A e B, que exercem um papel importante no 

processo de malignização (Young et al., 2000).  

Latência do tipo 3 ocorre em células B recentemente infectadas 

e em pacientes imunossuprimidos, onde as nove proteínas de latência 

são produzidas (Tabela I) (Lima & Rabenhorst, 2006). Nas duas 

últimas formas de latência, há ativação do sistema imune com 

aumento da apresentação de antígenos via moléculas MHC I e MHC II 

e resposta citotóxica específica de células T (Straathof et al., 2003). 
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Tabela I: Padrões de latência e os genes expressos em cada padrão. 

 

GENES LATENCIA I LATENCIA II LATENCIA III 

ebna1 X X X 

ebna2   X 

ebna3a   X 

ebna3b   X 

ebna3c   X 

ebna-lp   X 

lmp-1  X X 

lmp-2a  X X 

lmp-2b  X X 

ebers X X X 

Alguns mecanismos tumorigênicos têm sido atribuídos à 

presença do EBV em linfomas. O vírus ao infectar células da 

orofaringe através do seu promotor Wp induz a síntese de EBNA1, 

responsável pela replicação viral. A partícula viral produzida em 

células epiteliais tem tropismo por linfócitos B locais que migram para 

o linfonodo, apresentando os antígenos virais as células B e T. Desta 

forma, a produção de partícula viral na fase aguda da infecção irá 

estimular o sistema imune à produção de anticorpos e resposta 

citotóxica específica visando o controle da infecção. Contudo, o vírus 

se aloja em células de memória B passando a não ser reconhecido 

pelo sistema imune. Eventualmente, o vírus pode replicar dentro 

dessas células e entrar no ciclo lítico com eliminação de partículas 

virais no sangue induzindo a resposta imune de memória com 

aumento de anticorpos específicos no sangue. As partículas virais 

produzidas em células B têm por sua vez tropismo por células 

epiteliais da orofaringe, essa é uma estratégia viral interessante para 

o balanceamento entre períodos de latência e reativação encontradas 
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no portador sadio. Dois fatos ilustram bem o papel da infecção de 

células B virgens no linfonodo, pelo EBV, na oncogênese do linfoma 

de Burkitt: (1) o evento genético identificado neste tipo de linfoma 

envolve em 80% a translocação do cromossomo 14 no locus da 

cadeia pesada da imunoglobulina e (2) a apresentação de antígeno 

no órgão linfóide inclui a hipermutação genética que ocorre no gene 

da imunoglobulina, cujo objetivo é a seleção de células cujo receptor 

de membrana seja capaz de identificar o antígeno apresentado. Por 

conseguinte, temos no centro germinativo uma intensa proliferação 

celular onde a recombinação gênica no locus da cadeia pesada da 

imunoglobulina é o foco. Durante esta etapa da resposta imune, 

acredita-se que a presença de proteínas virais associadas aos EBERS 

e proteínas humanas nucleares favoreça a translocação 

cromossômica, cujo efeito é a justaposição do elemento “enhancer” 

do gene da imunoglobulina ao proto-oncogêne c-myc (Khanna et al., 

1995; Murray & Young, 2001; Straathof et al., 2003).   

  Um outro aspecto de relevância na infecção pelo EBV e o 

desenvolvimento de linfoma de Burkitt é o conhecimento da 

distribuição geográfica dos diferentes subtipos de EBV (EBV-1 e EBV-

2), definido pelo polimorfismo encontrado na seqüência do gene 

EBNA3, que mostrou estar relacionado à gravidade da doença. 

Acredita-se que o vírus EBV-1 seja mais agressivo, sendo responsável 

pelo linfoma de Burkitt endêmico que ocorre na África.  

 

2.6 C-MYC 

O gene c-myc codifica um fator de transcrição que se liga ao 

DNA, exercendo um papel central na regulação de transcrição de uma 

série de genes que controlam diversos processos celulares, como a 

progressão do ciclo celular e a apoptose. Está envolvido nas 

conseqüências moleculares da translocação t(8;14), presente nos 

linfomas de Burkitt, um grupo heterogêneo de linfomas de células B 

de alta agressividade, bem como ocasionalmente em linfomas de 
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grandes células B, linfoma linfoblástico, linfomas foliculares e 

mieloma múltiplo (Hecht & Áster, 2000). Estudos em roedores 

mostram que sua superexpressão pode causar transformação maligna 

e que um crescimento contínuo do tumor depende de sua expressão 

continuada (Li et al. 2003). 

A família de proto-oncogenes Myc é formada por 3 membros 

primários nomeados C-MYC, L-MYC e N-MYC. Tratam-se de 

fosfoproteínas nucleares que funcionam como fatores de transcrição, 

formam heterodímeros com proteínas Max, outra classe de fatores de 

transcrição (Goldsby et al., 1998). Os heterodímeros Myc/Max ligam-

se às seqüências específicas de DNA com o motivo CACGTG, 

localizados na região de controle transcricional de genes envolvidos 

na cascata de eventos do controle do ciclo celular, aumentando assim 

a transcrição destes genes. O c-myc também possui um domínio de 

transativação N-terminal e mutações ou deleções neste domínio 

causam perda da transformação pelo c-myc (Li et al., 2003). Relata-

se também a capacidade do c-myc de suprimir a transcrição de 

alguns genes promotores, como ciclina D1, embora o mecanismo de 

supressão da transcrição seja incerto, mas neste caso o ele pode 

estar envolvido também na repressão de genes supressores de tumor 

(Goldsby et al., 1998). Através dos anos, um grande número de 

genes regulados pela ação direta ou indireta do c-myc têm sido 

propostos, porém tais evidências permanecem inconclusivas (Li et al., 

2003). 

Experimentos de microarranjo de DNA sugerem que o c-myc 

exerce um papel geral na regulação gênica global de células 

cancerígenas. Primeiro o complexo c-Myc/Max liga-se a um grande 

número de promotores de células de linfoma, responsáveis por cerca 

de 15% de 4839 genes estudados. Segundo, a ligação do c-myc é 

fortemente correlacionada com as atividades transcricionais através 

do genoma e lembra o perfil de ligação genômica da RNA polimerase 

III. Terceiro c-myc e Max se co-localizaram extensivamente com o 
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fator geral de transcrição TFIID. Este extenso papel do c-myc na 

regulação gênica pode sustentar a tumorigênese em células que 

superexpressam esta proteína oncogênica (Li et al , 2003). 

Ocorrem padrões de rearranjos distintos, dependendo da forma 

clínica da doença. O gene c-myc normal é composto por 3 exons, 

sendo o primeiro exon aparentemente de função regulatória na 

expressão do gene, em vista de que não é traduzido. Os pontos de 

quebra do gene diferenciam-se nas formas esporádica e endêmica do 

linfoma de Burkitt. Na forma endêmica os pontos de quebra são 

geralmente a 5´ do exon 1, e a região 3´ do primeiro exon é 

frequentemente mutada apagando um ponto de controle 

transcricional. Na forma esporádica, o ponto de quebra é geralmente 

entre o primeiro exon e o primeiro intron. Portanto, os exons 2 e 3 

são liberados da regulação promovida pelo primeiro exon, e 

promotores “ocultos” contidos no primeiro intron levam à expressão 

descontrolada. Em ambos os casos a região codificante fica intacta 

enquanto a região regulatória do exon 1 é perdida ou corrompida por 

mutação somática levando a uma superprodução de proteína C-MYC 

funcional (Golsdby, et al. 1998). 

Um evento marcante dos linfomas de Burkitt é a inapropriada 

alta atividade do fator de transcrição C-MYC, decorrente da 

translocação cromossômica característica do linfoma de Burkitt que 

resulta na justaposição das seqüências do gene c-myc com 

seqüências reguladoras do gene de imunoglobulinas, denominadas 

amplificadoras (enhancers). Estas seqüências amplificadoras de Ig 

são especialmente ativas em células B maturas, e como resultado 

desta justaposição ocorrem altos níveis de mRNA e expressão gênica 

do c-myc (Hecht & Áster, 2000).  

Talvez em células primárias ou em tecido normal, onde os 

níveis de c-Myc são baixos, este fator de transcrição atue em um 

pequeno número de genes e influencie um pequeno espectro de 

comportamentos celulares. Em células onde é expresso em altos 

 22



Queiroz G L., 2007                              Caracterização da infecção por vírus Epstein-Barr                             

níveis o c-Myc pode amplificar a expressão gênica e influenciar um 

espectro mais amplo de cascatas celulares atuando em um grande 

número de genes, principalmente genes com papeis chave nas 

cascatas de sinalização celular, regulação do ciclo celular, replicação 

do DNA, biosíntese protéica e metabolismo energético (Tabela II) (Li 

et al., 2003). 
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Tabela II: Categorias funcionais de genes alvos de C-MYC/MAX 

Categoria funcional Alvos c-MYC/Max 

Transdução de sinal AKAP10, AKAP9, APPL, ARFRP1, ATF6, ATM, CD164, CD2AP, CD79B, CD97, COPS3, CORO1C, CR2, CREB1, CREBL2, 
CSF2RB,CUL5, DAP3, DAXX, DDXBP1, DPYSL3, FUS1, FZD5, GDAP1, GNA12, GNL1, GPRK2L, HCR, IFNAR1, IFNGR1, 
IL17C, ILK,ITGB3BP, LANCL1, LNPEP, LOC51657, MADD, MADH3, MAP2K5, MAP2K7, MAP3K5, MAPK7, MAPRE2, MD-
1, MKLN1,MKNK1, MST1R, NFAT5, NFKBIB, NR1D1, NR6A1, P85SPR, PDK1, POR1, PREP, PRKAB1, PRKAB2, PRKCL2, 
PRKRA, PRKRIR,PTPN1, PTPN6, PTPRF, RAC2, RAGA, RAP2B, RGS16, RHEB2, RIPK2, RLN1, RNF7, RPS6KA2, 
RPS6KA5, RPS6KB1, RRAS, RXRB,SRD5A1, SRP54, SRP68, SRPR, TLE3, TRIP15, ZNF147, e ZNF259 

Ciclo celular 101F6, APC10, ATM, CCT7, CDC25B, CDC6, CDK6, CDKN1B, CUL5, DNAJA2, FRAP1, GAK, LATS1, LOC51723, 
MAPRE1, MCM5,MPHOSPH1, MPHOSPH6, P23, PA2G4, PCNA, PCTK1, PPP2CA, PSMD8, RBBP8, RBL1, SGT1, TOPBP1, 
TP53, e TSC2 

Crescimento celular / proliferação APPL, BARD1, BLZF1, C8FW, CD164, CDC16, CDC25B, CDC6, CDK6, CDKN1B, CIAO1, CKS2, CUL5, DDX1, DNAJA2, 
ELL, FUS1,GNA12, HKLP2, ING1, LATS1, MAPRE1, MAPRE2, MD-1, MST1R, MT3, NR6A1, P23, PA2G4, PCNA, PRKRA, 
PRKRIR, SEI1, SKB1,SYK, TSPY, XIP, and ZNF259 

Morte celular / apoptose ABS, APG12L, ASC, CRADD, CUL5, DAP3, DAXX, MAEA, MAP3K5, MD-1, PDCD8, PTPN6, RAGA, RIPK2, RNF7, SMAC, 
e TP53 

Transporte ABCB6, AKR7A2, ATP5B, ATP5C1, ATP5G2, CACNB1, CLCN2, CLCN3, CLCN6, COX15, DEGS, H6PD, IDH3B, KCNH4, 
NUP153,NUP88, PPIA, PRDX5, SLC12A2, SLC1A4, SLC22A3, SLC22A4, SLC25A11, SLC26A4, SLC2A4, SLC31A1, 
SLC5A6, SLC7A1, SRD5A1,VDAC2, VDAC3, e XK 

Adesão celular CD164, CD97, CNTN2, CORO1C, DGCR6, FLOT2, ILK, ITGB3BP, MAEA, MKLN1, P84, PTPRF, e SIP2-28 

Replicação do DNA CDC6, CHRAC17, MCM3, MCM5, PCNA, POLD4, PPIA, RAD9, TOPBP1, e XIP 

Reparo do DNA ABH, ADPRTL2, ADPRTL3, ATM, DDB1, ERCC6, EXO1, FRAP1, G22P1, JTV1, MBD4, MSH2, PCNA, PIR51, PMS1, POLH, 
PRKDC,RAD50, RAD54L, RAD9, RBBP8, RECQL, RECQL5, SIP2-28, e TP53 

Biossíntese protéica MARS, NACA, PET112L, PYCR1, RPL13, RPL15, RPL18, RPL19, RPL27A, RPL31, RPL37, RPL5, RPL8, RPL9, RPLP1, 
RPS13, RPS17,RPS19, RPS20, RPS21, RPS25, RPS26, RPS29, RPS5, RPS6, e SARS 

Metabolismo ACAD8, ACOX3, AGPS, AKR7A2, ASAH, BCKDHA, BCKDHB, BTN2A1, CARKL, CEPT1, CH25H, CYBA, DPYSL3, EPM2A, 
GCLC,GMDS, GNPAT, IDH3B, LOC51172, LOC51601, LTA4H, MAT2A, MGAT2, MOCS2, MT3, MTHFD1, NAGA, NIFS, 
OAZ1, PDK1,PDK2, PDK3, PLA2G4B, PLA2G6, PMVK, PP, PRPS2, PRPSAP1, PYCR1, SCLY, SLC2A4, SLC7A1, SREBF2, 
SSB, ST6GALNACIV,TOPBP1, e ZNRD1 

Oncogênese / supressão tumoral ABCB6, AKR7A2, ARMET, BARD1, CUL5, DDX1, DLEU1, DLEU2, HMMR, ING1, LATS1, MADH3, MAPRE1, MEL, MSH2, 
MYBBP1A,PMS1, POV1, PPP2CA, PPP2R1B, PTP4A1, RPS19, TP53, TSC2, TSPY, e TTC4 

Proteossomo POH1, POH1, PSMA1, PSMA5, PSMB1, PSMB5, PSMB7, PSMC4, PSMC5, PSMD10, PSMD3, PSMD5, PSMD7, PSMD8, e 
PSME3 

Fator / cofator de transcrição 

Fonte: Li et al., 2003 

ABT1, ATF4, ATF6, CALR, CBF2, CGBP, CIR, CREB1, CREBL2, CRSP6, CSDA, DDXBP1, GABPA, HCF-2, IRF3, 
LOC51042, LZTR1,MADH3, MAFF, MYCBP, NFAT5, NFKBIB, NR1D1, POU2F1, PSMC5, RBBP1, RBBP2, RFX5, RNF4, 
RXRB, SAP18, SAP30, SCML2,SP4, SUPT5H, TIF1, TMF1, TP53, TRAP150, TRIP13, YY1, ZNF136, ZNF142, ZNF147, 
ZNF174, ZNF192, ZNF274, ZNF35, e ZNF85 
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Com o objetivo de esclarecer se o vírus EBV possui algum papel 

direto ou indireto na oncogênese dos linfomas, muitos genes latentes 

têm sido estudados.  O EBNA1, por exemplo, que expressa uma 

proteína que se liga ao DNA e é requerida para replicação e 

manutenção do genoma epissomal de EBV, também regula 

negativamente sua própria expressão e age como ativador 

transcricional no promotor de LMP1. Experimentos com a expressão 

de EBNA1 em células B de ratos transgênicos têm mostrado o 

surgimento de linfomas de células B, sugerindo que este gene tenha 

uma participação direta na oncogenicidade (Murray & Young et al., 

2001). O EBV também codifica dois pequenos RNAs não-

poliadenilados (EBERs), que são os mais abundantes transcritos virais 

encontrados em células latentemente infectadas com EBV. Estudos 

recentes têm observado que os EBERs desempenham um papel 

importante na manutenção do fenótipo malígno em células de LB, 

conferindo resistência à apoptose contra vários estímulos e também 

produzindo tumores em ratos (Takada & Nanbo, 2001). 
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ABSTRACT 
  

Cancer is one of the major death causes in contemporary life, 

mainly in adults, a group in which this disease has been affecting 

more people due to the higher life expectancy, feeding habits and 

way of life. The pediatric cancer is more related to inherited genetic 

factors or embryogenesis with leukemia, central nervous system 

tumors and lymphomas being the most common. The lymphomas 

have two main presentations: Hodgkin disease (HD) and non-Hodgkin 

lymphoma (NHL), the later being responsible for more than 60% of 

the cases. The development of in vitro experimental models 

contributed heavily to the knowledge of the viral induced cellular 

malignant transformation, allowing the definition of the role of several 

viral genes such Epstein-Barr virus´(EBV) EBNA´s, LMP´s and EBERs, 

and human genes such c-myc and NF-κB.In this work we studied the 

relationship between the infection by EBV, the transcription of EBV 

RNA and the overexpression of the proto-oncogene c-myc in 

lymphoma samples obtained from patients from Instituto Materno 

Infantil de Pernambuco, in Recife, Pernambuco , Brazil. We analyzed 

tumor biopsies from 49 patients, 34 (69.4%) were male and 15 

(31.6%) female. The analyzed non-Hodgkin Lymphomas presented, 

in most of cases, abdominal location and in 63.4% we could detect 

EBV infection, with active viral RNA transcription in 29.3%. Among 

the Hodgkin’s lymphoma samples 28.6% of 7 samples presented EBV 

infection and none had RNA transcription. A strong relationship 

between EBV and abdominal NHL is demonstrated in our study, being 

necessary more efforts to elucidate the influence of EBV infection and 

overexpression of c-myc proto-oncogene.  

 

 

Keywords : 1. Epstein-Barr Virus infection 2. Non-Hodgkin 

Lymphoma 3. Oncogenic Virus 
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INTRODUCTION 

 

Lymphoma is the third most common cancer among children, 

behind leukemia and tumors of the central nervous system, and the 

seventh among adults (INCA, 2004).     

 The lymphomas are classified as Hodgkin disease (HD) and 

non-Hodgkin lymphoma (NHL). Based on the histology, the NHL is 

subdivided in small non-cleaved cells (Burkitt-like and Burkitt 

lymphoma), lymphoblastic lymphoma and large B cells lymphoma, 

with the small non-cleaved cells lymphoma prevailing in childhood. 

The distinction between Burkitt and Burkitt-like lymphomas is crucial 

as a different treatment may be required (Dave et al., 2006). 

Burkitt´s lymphoma was the first human neoplasia directly 

related to an oncogenic virus (Klumb, 2001). It is morphologically 

characterized by highly differentiated lymphoblasts, L3 type in 

French-American-British (FAB) classification. It’s an aggressive 

lymphoma characterized by the high proliferation rate of the 

malignant cells and deregulated expression of the c-myc gene. 

Burkitt’s lymphoma is presented in three main clinical forms: the 

endemic form is found mainly in equatorial Africa and New Guinea, 

and was shown to be a tumor of B-cells latently infected by EBV that 

appear in the head and neck in almost 80% of the cases; the 

sporadic form is found in USA and other regions and is 

morphologically identical to endemic one, however afflicts abdominal 

regions in most cases; a third form is related to HIV infection, with a 

more variable presentation (Harris et al.,1994). 

The EBV is a human hespesvirus, with a 172kb genome 

containing about 100 genes, found mainly in two human tissues, B-

cells, where the infection is predominantly latent, and in the pharynx 

epithelium were the infection is predominantly lytic (Khanna et al. 

1995). It has been related to the lymphoma oncogenesis (Kiss et 
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al.2003) being detected in a variety of tumors including B-cell 

neoplasia such Burkitt’s lymphoma and Hodgkin disease, some T-cells 

lymphomas and other epithelial tumors such nasopharyngeal 

carcinoma and some gastric tumors (Delecluse & Hammerschmidt, 

2000; Murray & Young, 2001).  

One of the EBV characteristics is to infect a small fraction of 

memory B-cells, maintaining itself in a latent form (Delecluse & 

Hammerschmidt, 2000). The latency is associated with the expression 

of about 10 viral genes, including six nuclear antigen (EBNA´s), three 

membrane proteins (LMP’s) and a polypeptide named RK-BARF0. 

Through the differential expression of immunogenic proteins, 

potentially oncogenic proteins and those necessary to maintain the 

EBV infection the virus is able to maintain the equilibrium between 

infected cells and the host immune response, consequently 

maintaining a stable number of latently infected cells in the host (Ruf 

et al. 1999).  

After infecting oropharingeal cells, the virus, through its Wp 

promoter, induces the synthesis of EBNA1, responsible for its 

replication. The viral particle produced in epithelial cells has a local B-

cell tropism, which migrates to the local lymph nodes presenting the 

viral antigens to B-cells and T-cells. In this way, the viral particle 

production stimulates the immune system to produce antibodies and 

specific cytotoxic response to control the infection. However, the EBV 

allocates itself in memory B-cells becoming undetectable by the 

immune system. Eventually, the virus might replicate inside those 

cells and start a new lytic cycle with viral particle elimination inducing 

a memory immune response. These new viral particles have 

oropharingeal epithelial cells tropism, making this a viral strategy to 

maintain the balance between periods of latency and reactivation, 

found in the healthy host. Two facts show the EBV role, while 

infecting lymphonodal naive B-cells, in the Burkitts lymphoma 

oncogenesis: First, 80% of the genetic errors found in this type of 

 33



Queiroz G L., 2007                              Caracterização da infecção por vírus Epstein-Barr                             

Lymphoma are the translocation of chromosome 14 in the 

Immunoglobulin (Ig) heavy chain locus; second, the antigen 

presentation in the lymph nodes involves the genetic hypermutation 

in the Ig gene, whose objective is to select cells with membrane 

receptors capable to identify the presented antigen. In consequence a 

great deal of cell proliferation occurs in the germinal center, focused 

in the genetic recombination of the Ig heavy chain locus. During this 

stage of the immune response, the presence of EBV proteins 

associated to the EBERs and human nuclear proteins might help the 

translocation that juxtaposes the immunoglobulin gene enhancer and 

the c-myc proto-oncogene (Khanna et al., 1995; Murray & Young, 

2001; Straathof et al., 2003). 

The chromosomal translocation involving the C-MYC 

transcription factor coding region, localized in 8q24, and the gene 

coding the immunoglobulin heavy chain (14q32) is the genetic error 

found in 80% of the endemic cases and in 15% of the sporadic cases 

of Burkitt’s lymphoma, however other translocations involving 

different regions such as kappa (2p12) and lambda light chains 

(22q11) may be involved (Chaganti et. al, 2000). 

The gene c-myc codes a transcription factor that binds to DNA, 

performing a central role in the transcription regulation of several 

genes that control cellular processes such cell cycle progression and 

apoptosis (Hecht & Aster, 2000). Rodent studies show that its 

overexpression may cause malignant transformation and a 

continuous growth of the tumor depends on c-myc continuous 

expression (Li et al., 2003). DNA microarray experiments suggests 

that c-myc performs a general role on the global gene regulation of 

cancer cells, binding to a great number of promoters within the 

lymphoma cell responsible for around 15% of 4839 studied genes.  

This wide role of C-MYC in the gene regulation may maintain the 

tumorigenesis in cells overexpressing this protein, influencing a wide 

range of cellular cascades acting in several genes, mainly genes with 
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key roles in cell signaling, cell cycle regulation, DNA replication, 

biosynthesis and energetic metabolism (Li et al.,2003).  

In this work we studied the frequency of active (RNA positive) 

infection by EBV in tumor cells deposited on the tumor bank between 

2003 and 2006, and obtained from diagnostic biopsy of children 

attended at the Oncology Service of the Instituto Materno Infantil 

Professor Fernando Figueira (IMIP) in Recife, Pernambuco, Brazil. 

 

METHODS 

Epidemiologic data  

 The study population was selected in the database of the tumor 

bank at the Oncology Service of the IMIP hospital searching by the 

diagnosis of lymphoma. Patient identification was tracked to access 

their epidemiologic and disease treatment data, available on the 

patient data sheet library at the hospital. These data were organized 

in a table and then analyzed using the EpiInfo® 2000 software (CDC, 

Atlanta, USA). The tissue was also localized in our tumor samples 

bank and a fraction of this was submitted to molecular analysis. 

  

Histopathology   

 Information related to the histological and 

immunohystochemical analysis was obtained from the tumor 

database. 

 

EBV detection  

Specific primers to the viral gene EBNA-1 where designed using 

the software FAST PCR based on data obtained using the online tool 

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) and from the NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

 DNA from the biopsy samples was extracted using the DNAzol® 

(Invitrogen, Brazil) reagent as recommended by the manufacturer 

and stored at 4oC.   
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RNA was extracted using the Trizol® (Invitrogen) reagent 

following the protocol provide by the supplier.  The extracted RNA 

was submitted to DNAse treatment for 15 min at 37ºC, prior the  

cDNA synthesis using SuperScript™ II RT (Invitrogen). 

 The PCR detection of EBV ebna1 gene in DNA and cDNA 

samples was performed with the following reagent concentrations 

20mM Tris-HCl, 50mM KCl, 1,5 mM MgCl2, 0,2mM each dNTP´s, 1µM 

each primer, 1U of Platinum Taq DNA polymerase (Invitrogen) and 

1µl of cDNA or 50 ng of DNA sample. This reaction was cycled in an 

Eppendorf™ themocycler at the following conditions: hotstart at 94ºC 

for 3 minutes, followed by 30 cycles of 94ºC for 30s, 58ºC for 60s, 

72ºC for 30s and a final extension at 72ºC for 10 minutes.  

  

RESULTS  

In this study we analyzed 49 lymphoma biopsies deposited in 

the tumor bank at the Oncology Service of the Instituto Materno 

Infantil Professor Fernando Figueira (IMIP) between April 5th 2003 

and July 20th 2006. Of the 49 patients, 34 (69.4%) were male. The 

patients’ ages ranged from 1 to 17 years old with a median of 6.8. 

Tumor location was abdominal in 29 (59.2%) cases, cervical in 9 

(18.4%) and of mediastine in 4 (8.2%); the others presented 

variable presentation such abdominal/cervical co-localization, iliac 

and pelvis. 

Forty-one (83.7%) tumors were classified as non-Hodgkin 

lymphoma, followed by 7 (14.3%) of Hodgkin disease and one (2%) 

of nasopharinx carcinoma metastasis (NC). The histology of the 

Hodgkin disease samples was classified as nodular sclerosis and 

mixed celularity while non-Hodgkin´s Lymphoma samples were 

classified in Burkitt, lymphoblastic imunophenotype T, large cells 

imunophenotype B and aberrant T phenotype (Table 1). B cell lineage 

was involved in 24 of the non-Hodgkin lymphoma, while T cell lineage 

was responsible for eight of the confirmed cases. The frequency of 
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non-Hodgkin lymphoma was shown to decrease with age, being 

46.3% in younger than 6 years old, 36.6% in age group ranging from 

6 to 12 and 17.1% in older than 12.  It was not possible to evaluate 

the occurrence of Hodgkin disease in those age groups because of the 

low number of samples. 

EBV was detected in 18 (94.7%) of younger than 6 years, in 10 

(55%) of the age group from 6 to 12 years and only in 1(10%) 

patient older than 12 years old (Figure 1; Table II).  

Twenty-six (* in table II) (63.4%) of 41 non-Hodgkin 

lymphoma and two (**in table II) (28.6%) of 7 Hodgkin disease were 

positive for EBV DNA detection.  Considering only the non-Hodgkin 

lymphoma in different age groups, the EBV was detected in 17 

(89.5%) of the 19 patients under six, in 9 (60%) of the 15 in age 

group 6 to 12 years, and in none of the seven patients older then 12 

years. The ebna1 gene was being expressed in  9 (#in table II) 

(47.4%) and  3 (#in table II) (20%) of patients in the age groups 

under six and from 6 to 12 years respectively, among NHL patients 

(Table II).  

Analyzing the relation of EBV detection by targeting the viral 

DNA amplification and the diagnosis of active infection by looking for 

amplification of viral EBNA1 transcript in non-Hodgkin lymphomas, 

we found 12 (29.3%) cases where either the viral DNA or RNA was 

amplified and 14 (34.1%) cases positive for only viral DNA. Fifteen 

(36.6%) cases were negative for EBV. In the Hodgkin disease, two 

(28.57%) cases were positive for EBV in DNA samples and negative 

in cDNA. 

Taking all together, it means that children under six have a 

higher chance to be infected by EBV (RR=2.19; 95%CI=1.29-3.70; 

p=0.0038), however, the risk to have active EBV infection is similar 

in all age groups studied (p=0.4291).  In spite of the epidemiological 

evidence of relationship between EBV infection in childhood and the 
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development of lymphoma we still not able to ensure this with the 

present study. 

  

DISCUSSION 

 

We have showed a high frequency of EBV infection in children 

under 6 years who were diagnosed with non-Hodgkin lymphomas and 

an active transcription of virus particle in one third of the positive 

samples.  

Our study has a selection bias as only the lymphoma biopsies 

deposited in the tumor bank were analyzed.  From 2003 and 2006, 

43 (35.5%) of 121 children with diagnosis of lymphoma had a biopsy 

of the tumor deposited in the bank. This represents 42.5% of the 

non-Hodgkin lymphoma and only 17.6% of the Hodgkin disease 

(Table III). Furthermore, there was a non uniform deposit along the 

years.  

In our casuistic, EBV infection levels was more prevalent in males 

(69.4%) suggesting higher exposure of male infants to EBV and to 

other possible risk factors for the development of lymphoma being in 

agreement  with previous studies (Sleckman et al. 1998; Maule et al. 

2007).   

A retrospective study on serological data for detection of EBV 

infection performed at the Albacete University Hospital, which 

attended all public health center in the district, reported a bimodal 

distribution of acute infections according to age, with a higher 

number of cases between 2-4 (12%) and 14-18 years (38%); with 

cumulative prevalence of serum positives cases reaching 95% in the 

21-25 year old group, showing that at those age almost all people 

had contact with EBV (Pariente et al., 2007). The transmission 

pattern seems to differ from developed countries with EBV infection 

occurring early. In this study the high percentage of EBV infected 

tumors was found in patients younger than six years, which 
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corroborates with a previous study in Bahia, Brazil, which reported 

patient age range from 1 to 14 years with a mean of six years 

(Araújo et al., 1996).  The Brazilian National Institute of Cancer 

(INCA) has also reported the median four for EBV-positive NHL and 

six for EBV-negative NHL with p=0.056 (Klumb et al., 2004). 

In a worldwide epidemiologic study, a similar pattern was also 

found with NHL prevailing in children under 10 years old and HD in 

the age group of 10-14 years (Maule et. al., 2007). Nevertheless, the 

low sampling in Hodgkin disease group did not allow us to make any 

inference to that. 

The presence of EBV in 63.4% of the NHL is slightly lower then 

that reported previously in Recife, which referred the presence of EBV 

in 73% of eleven paraffin-embedded tumor tissues (Sandlund et al., 

1997). In Bahia state, the frequency of EBV in lymphoma was 87% 

(54) (Araújo et al., 1996). INCA has recently reported association of 

EBV and lymphomas in 68% of cases from Rio de Janeiro, southeast 

of Brazil (Klumb et al., 2004). It is well know the high frequency of 

lymphoma associated to EBV infection in equatorial Africa (Pizzo et 

al., 2007). Pernambuco and Bahia are two Brazilian states that seem 

to have the highest frequency of EBV associated lymphoma. 

Coincidently, the two states were those which most received 

immigrant slaves from Africa during the process of the country 

colonization; fact that might be related to high EBV infection in these 

states. 

A multicentric study for evaluating the presence of EBV 

immunoglobulin G (IgG) against  immunodominant epitopes of 

EBNA1 (BKRF1) and VCA-p18 (BFRF3) from 1,085 incident lymphoma 

cases from Spain, France, Germany, Czech Republic, Italy and 1,153 

age, sex and country matched controls showed a overall frequency of 

EBV of 20.9%, confirming a low association EBV infection and 

lymphoma. Nevertheless, abnormal reactive pattern was higher in 

lymphoma cases (23.9%) than in the controls (18%), being the 
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positivity a risk factor for all lymphomas, except for follicular 

lymphoma, and in especial for chronic lymphocytic leukemia (de 

Sanjosé et al., 2007). Previous studies has been also suggesting that 

lower socioeconomic conditions combined with EBV infection 

contribute to increase the risk of NHL (Pedrosa et al., 2004, Klumb et 

al. 2004, Hassan et al., 2006).  

The meaning of the active EBV infection found in one third of the 

NHL cases is not understood. More molecular studies, especially on 

differential gene expression, could help to evaluate differences on 

clinical characteristics and outcome of EBV-associate lymphoma. 

Furthermore, knowledge on the EBV infection status (active, 

recurrent or chronic EBV infection) and the genetic disarrangements 

could be of crucial importance in the prevention, treatment and in a 

possible vaccine development initiative. In this way studies 

correlating EBV infection and gene expression, with chromosomal 

rearrangements and human gene expression deregulation such as 

chromosomal translocation t(8;14) and c-myc over expression in 

Burkitt lymphoma could be of great importance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 40



Queiroz G L., 2007                              Caracterização da infecção por vírus Epstein-Barr                             

FIGURES AND TABLES 
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Figure 1: Electrophoresis gel of EBV (ebna1 - DNA) detection. Lanes 1 and 14, 100 

bp ladder molecular marker; lane 2, negative control comprising reaction without 

adding any sample; lanes 3 and 9, negative samples for EBV PCR (containing 

unspecific amplification); lanes 4-8 and 10-13, positive samples for EBV ( 359bp 

fragment). 

 

Table I: Histological subtypes of Hodgkin and Non Hodgkin’s Lymphoma deposited 

in the tumor bank at Oncology Service of Instituto Materno Infantil Professor 

Fernando Figueira, Recife/Brazil, 2003-2006. 

 

Subtypes 
Hodgkin’s 

Disease 

Non-Hodgkin’s 

Lymphoma 

Nodular Sclerosis 2 - 

Mixed Cellularity 3 - 

Burkitt - 13 

Lymphoblastic “T” - 7 

Large “B” Cells  - 11 

Aberrant T Phenotype - 1 

undefined 2 9 

Total 7 41 
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Table II: Detection of active EBV infection and type of lymphoma , by age group, 

deposited in the tumor bank at Oncology service of Instituto Materno Infantil 

Professor Fernando Figueira, Recife/Brazil, 2002-2006. 

 

Age Groups  EBV Disease 
(n) under 6 6 to 12 above 12  DNA RNA TOTAL  

  9#   3# 0  POS POS       12*  

8 6 0  POS NEG 
NHL (41) 

(83,7%) 
2 6 7  NEG NEG 

      14* 

      15  

 
19 

(46,3%) 

15 

(36,6%) 

7 

(17,1%)     

0 0 0  POS POS 0  

1 0 1  POS NEG 
HD (7) 

(14,3%) 
1 2 2  NEG NEG 

       2** 

       5 

 
2 

(28,6%) 

2 

(28,6%) 

3 

(42,8%)     

0 1 0  POS POS 1 

0 0 0  POS NEG 0 
NC (1) 

(2%) 
0 0 0  NEG NEG 0 

TOTAL 

21 

(42,8%) 

18 

(36,7%) 

10 

(20,5%)       

NHL: Non-Hodgkin Lymphoma; HD: Hodgkin´s Disease; NC: Nasopharinx Carcinoma. 

POS=Positive; NEG=Negative; 

 

Table III. Demonstrative of lymphomas diagnosed and deposited in the tumor bank 

at Oncology service of Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira, 

Recife/Brazil, 2003-2006. 

Lymphomas  NHL  HD Year of 
deposit Diagnosed In Bank  Diagnosed In Bank  Diagnosed In Bank 

2003 32 16  21 14  11 2 

2004 23 6  19 6  4 0 

2005 38 10  25 9  13 1 

2006 28 11  22 8  6 3 

Total 121 43  87 37  34 6 
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5.0 ANEXO – MATERIAIS E MÉTODOS DETALHADOS 

 

Desenho de primers específicos. 

A partir da análise do genoma do vírus pela ferramenta de 

alinhamento “BLAST” (Basic Local Alignment Search Tool) disponível 

nos bancos de dados do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) e pelo 

programa Fast PCR foram desenhados primers espécie-específicos 

complementares aos genes ebna-1 (para detecção do EBV), cmyc e 

gpdh (Tabela 1). 

Tabela 1: Primers utilizados e suas respectivas seqüências. 

Primer Seqüência 5´ – 3´ 

EBV F GTGTGCGTCGTGCCGGGGCAGCCAC 

EBV R ACCTGGGAGGGCCATCGCAAGCTCC 

GPDH F GTCTCCACCACCATGGAGAAGGCT 

GPDH R CATGCCAGTGAGCTTCCCGTTCA 

GPDH2F (para cDNA) AGAAGGCTGGGGCTCATTTG 

GPDH2R (para cDNA) GTGGTCATGAGTCCTTCCAC 

F2MYC AGAGAAGCTGGCCTCCTACC 

R2MYC GTTCCTCCTCAGAGTCGCTG 
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Extração de DNA  

 Fragmentos de biópsia de pacientes atendidos no Serviço de 

Oncologia do IMIP, diagnosticados como linfoma não-hodgkin são 

fragmentados, organizados e estocados a -80ºC. Fragmentos destas 

amostras são utilizados para extração de DNA pelo reagente 

DNAzol® (Invitrogen) de acordo com o recomendado pelo fabricante. 

As amostras de tecido são homogenizadas em 0,8-1ml de 

DNAzol para cada 25-50mg de tecido usando um “glass-Teflon®” ou 

homogenizador similar. Em seguida o homogenato é centrifugado a 

10.000g por 10 min. a 4ºC. Transferindo-se em seguida o 

sobrenadante a um novo tubo para em seguida ser adicionado 0.5 ml 

de etanol 100% para cada 1ml de DNAzol usado anteriormente, com 

o objetivo de precipitar o DNA, as amostras são misturadas ao etanol 

por inversão e guardadas à temperatura ambiente por 3 min. para a 

precipitação dos ácidos nucléicos. Em seguida ocorre centrifugação a 

4000g por 2 min. Logo após o pellet de DNA é lavado com etanol 

75% por duas vezes,  a cada lavagem o DNA sendo ressuspendido 

por inversão do tubo por 3-6 vezes. O DNA é seco deixando-se o tubo 

aberto por 10-15 segundos após remoção do etanol e dissolvido em 

NaOH 8mM pipetado vagarosamente sobre o pellet. Após 

solubilização o pH da solução de DNA é ajustado com HEPES 1M. 
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Extração de RNA viral e síntese de cDNA 

Fragmentos de biópsia de pacientes atendidos no Serviço de 

Oncologia do IMIP, diagnosticados como linfoma não-hodgkin são 

fragmentados, organizados e estocados a -80ºC. Fragmentos destas 

amostras são então utilizados para extração de RNA viral pelo 

método do Trizol® (Invitrogen, Brasil).  

As amostras de tecido são então homogenizadas em 1ml de 

TRIzol para cada 50-100mg de tecido usando um “glass-Teflon®” ou 

homogenizador similar. As amostras são incubadas por 5 minutos à 

temperatura ambiente e adicionados 0,2ml de clorofórmio para cada 

1ml de TRIzol e agitadas vigorosamente com as mãos por 15 

segundos, logo após são incubadas à temperatura ambiente por 2 a 3 

minutos. Em seguida centrifugadas a 10.000 x g por 10 minutos à 

temperatura de 2 a 8ºC. Após esta etapa o RNA encontra-se no 

sobrenadante. O sobrenadante é transferido para um novo tubo e 

precipitado com adição de álcool isopropílico (0,5ml para cada 1 ml 

de TRIzol usado no início). Em seguida é incubado por 10 minutos à 

temperatura ambiente e centrifugado a 10.000 x g por 10 minutos à 

2-8ºC. O sobrenadante é removido e lavado com álcool 75% (1ml 

para cada 1ml de TRIzol usado no início). A mistura  vortexada e em 

seguida centrifugada a 7.500 x g por 5 minutos a 2-8ºC. O pellet de 

RNA passa por 5 minutos de secagem e redissolvido em água livre de 

Rnase (DEPC) adicionado de DNAse e incubado por 15 minutos a 

37ºC e em seguida por 5 minutos a 60ºC.  

Foram utilizados 5 ul de RNA total para síntese de cDNA com a 

enzima Superscript H II®  (Invitrogen) segundo recomendações do 

fabricante Os seguintes reagentes são adicionados a um tubo de 

microcentrífuga livre de nucleases.1 ul random primers;5 ul de 

amostra contendo RNA total ou mRNA;1 ul de dNTP´s (10mM);5 ul 

de água DEPC. A mistura é incubada a 65º por 5 minutos e 
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rapidamente colocada no gelo. Em seguida o conteúdo rapidamente 

centrifugado (spin) e a ele adicionados os reagentes:4ul de 5X First 

Strand Buffer ;2ul de DTT 0.1M ; 1ul de RNaseOUT™ (40 

unidades/ul). O conteúdo do tubo é misturado e incubado a 42ºC por 

2 minutos. Após é adicionado 1ul (200 unidades) de SuperScript™ II 

RT e misturada por pipetagem. Em seguida a amostra é incubada a 

42ºC por 50 minutos e em seguida a reação inativada por incubação 

a 70ºC por 15 minutos.  

 

Amplificação por PCR e detecção do genoma de EBV. 

 Fragmento do gene ebna1 é sintetizado in vitro através da 

reação em cadeia da polimerase (PCR) a partir de DNA e cDNA viral e 

primers específicos para cada caso, em um volume total de reação de 

25 ul. As condições da reação são: 

3 minutos a 94ºC 

 30 segundos a 94ºC 

           1 minuto a 58ºC                         30 vezes 

           30 segundos a 72ºC 

 10 minutos a 72ºC 

  O produto de PCR será analisado em gel de agarose a 1%.  
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Estudo do proto-oncogene C-MYC 

Utilizando as mesmas amostras analisadas na detecção do EBV 

(cDNA), foram realizadas PCRs semiquantitativas para análise da 

especificidade dos primers e em seqüência PCR em tempo real. 

No caso do PCR semiquantitativo o c-myc e gpdh foram 

amplificados em um mesmo tubo, pois apresentam produtos de 

diferentes tamanhos. 

Para o caso da amplificação do cmyc e gpdh as condições foram: 

3 minutos a 94ºC 

 30 segundos a 94ºC 

           1 minuto a 56ºC                         25, 30 ou 35 vezes 

           30 segundos a 72ºC 

10 minutos a 72ºC 

 

Em seguida as diferentes amostras (25, 30 e 35 ciclos) foram 

corridas paralelamente para uma comparação das bandas (fig. 2.) 
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Figura 1 : Eletroforese de PCR semiquantitativo cmyc/gpdh ( 1 e 8: 

peso molecular 100pb; 2: controle negativo; 3 e 4 : gpdh e cmyc 

respectivamente; 5, 6 e 7: gpdh/cmyc 25, 30 e 35 ciclos 

respectivamente) 

 

Na etapa seguinte a mesma reação foi realizada em tubos 

separados (cmyc e gpdh) utilizando-se o Sybr Green PCR Master Mix 

(Applied Biosystems®) e a reação realizada no aparelho de PCR em 

tempo real Rotor Gene (Corbett Research®). 

No entanto as reações apresentaram eficiências diversas e o 

primer cmyc demonstrou não gerar um produto ideal para a avaliação 

por PCR em tempo real.  
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Figura 2 : Histograma gerado pelo software Rotor Gene (Corbett 

Research ®), após realização da reação de PCR em tempo real, 

demonstrando os níveis de DNA dupla fita detectados ciclo a ciclo. 
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