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RESUMO 

 

SOUZA, V. S. B. Pesquisa do DNA do vírus Epstein-Barr em pacientes com lúpus 

eritematoso sistêmico: um estudo caso-controle. 2011. Dissertação (Pós-graduação em 

Medicina Tropical). Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, Pernambuco 

Brasil.  

 

O vírus Epstein Barr (EBV) apresenta ampla distribuição mundial, estimando-se que 

aproximadamente 90% da população está infectada. É agente etiológico da mononucleose 

infecciosa e está também associado a várias doenças linfoproliferativas. Tem sido relacionado 

ainda como fator desencadeador de algumas doenças auto-imunes, como o lúpus eritematoso 

sistêmico (LES), que envolve múltiplos órgãos, com variadas manifestações clínicas. O papel 

etiológico do EBV no LES ainda é pouco elucidado, mas há evidências de um mimetismo 

molecular do vírus com os auto-antígenos típicos desta síndrome, que induziria a produção 

dos auto-anticorpos. Muitos autores demonstraram associação entre EBV e LES através de 

métodos sorológicos. No entanto, há poucos estudos que pesquisaram o DNA viral, e os 

resultados são controversos. O objetivo deste estudo foi verificar a associação entre o LES e a 

infecção pelo EBV, mensurada pela detecção do EBV-DNA no sangue e do anti-EBV IgG no 

plasma, num estudo caso-controle. Foram recrutados 116 indivíduos atendidos no 

Ambulatório de Reumatologia do Hospital das Clínicas/UFPE, de dezembro de 2009 a maio 

de 2010. O grupo de casos foi composto por 59 pacientes com LES, os quais preencheram os 

critérios estabelecidos pelo Colégio Americano de Reumatologia (1997). O grupo controle foi 

constituído de 57 indivíduos sem LES e que não apresentavam outras doenças auto-imunes. O 

protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Agamenon 

Magalhães, e o termo de consentimento livre e esclarecido foi obtido de todos pacientes. Foi 

realizada PCR in house para detecção do EBV-DNA em células mononucleares do sangue 

periférico (PBMC), e teste de avidez do anti-EBV IgG. Os dados da pesquisa foram 

analisados com o programa Epi-Info versão 6.04. O EBV-DNA não foi detectado nas 

amostras analisadas e o anti-EBV IgG foi reagente em 100% dos casos e controles, com alto 

índice de avidez, indicando infecção passada pelo vírus. Portanto, neste estudo não foi 

demonstrada a associação entre a infecção pelo EBV e o LES, tanto por métodos sorológicos 

como pela PCR. 

Palavras-chave: EBV, lúpus eritematoso sistêmico, PCR. 
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ABSTRACT 

 

SOUZA, V. S. B. Research of Epstein-Bar vírus DNA in patients with systemic lupus 

erythematosus: a case-control study. 2011. Dissertação (Pós-graduação em Medicina 

Tropical). Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, Pernambuco Brasil. 

 

The Epstein Barr virus (EBV) is widely distributed worldwide, where is estimated that about 

90% of the population is infected. It is the etiologic agent of infectious mononucleosis and is 

also associated with several lymphoproliferative disorders. It has also been implicated as a 

triggering factor for some autoimmune diseases, such as systemic lupus erythematosus (SLE), 

which involves directly multiple organ systems, with varied clinical manifestations. The 

etiologic role of EBV in SLE is still poorly understood, but there are evidences that the virus 

has a molecular mimicry with typical autoantigens of this syndrome, and could induce the 

production of autoantibodies. Many authors have studied the relationship between EBV and 

SLE by serological methods and have demonstrated this association. However, there are few 

studies that investigated the viral DNA presence, and their results are controversial. The 

objective of this study was to investigate the association of SLE with EBV infection, 

measured by the detection of EBV-DNA in blood and anti-EBV IgG em the plasma, in a case-

control study. They were recruited 116 individuals from the Outpatient of Rheumatology, 

Hospital das Clínicas, Federal University of Pernambuco (HC-UFPE), from December 2009 

to May 2010. The case group comprised 59 patients with SLE, which fit the American 

College of Rheumatology (1997) criteria for diagnosis. The control group consisted of 57 

patients without SLE and who had no other autoimmune diseases reported in medical records. 

The study protocol was approved by Ethics Committees in Research of Hospital Agamenon 

Magalhães-PE, and informed consent was obtained from all participants. In house PCR was 

performed to detect EBV-DNA in peripheral blood mononuclear cells (PBMC) of all patients, 

and the avidity test of anti-EBV IgG was used to determine the immune status of EBV 

infection. The research data were stored and analyzed with Epi-Info version 6.04. EBV-DNA 

was not detected in the analysed sample and anti-EBV IgG was positive in 100% of cases and 

controls, showing high avidity index, which indicates past infection by this virus. Therefore, 

this study has not demonstrated an association between EBV infection and SLE, both by 

serological methods such as PCR. 

Keywords: EBV, systemic lupus erythematosus, PCR. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As doenças auto-imunes ocorrem em mais de 3% da população mundial, sendo 

caracterizadas por uma desregulação do sistema imune, que ocasiona incapacidade de 

diferenciação entre o que é próprio do que não é próprio (MARRACK et al, 2001). Dados 

clínicos e experimentais apóiam a hipótese de que o desenvolvimento de doenças auto-

imunes, como o lúpus eritematoso sistêmico (LES), pode ser influenciado por fatores 

ambientais, tais como a exposição a determinados agentes infecciosos, os quais induziriam 

uma resposta imune anormal em indivíduos geneticamente predispostos (ZANDMAN-

GODDARD; SHOENFELD, 2005; HSU et al, 2006; DORIA; SARZI-PUTTINI; 

SHOENFELD, 2008; SHOENFELD et al, 2008). 

O LES é uma doença inflamatória crônica de etiologia desconhecida (LOUIS; 

FERNANDES; 2001), que envolve diretamente múltiplos órgãos, causando manifestações 

clinicas diversas (KOTZIN, 1996). É uma doença pouco frequente, demonstrando uma 

incidência mundial que varia de 0,01 a 1% no mundo (KATSIARI; TSOKOS, 2006). 

Em relação aos agentes infecciosos, evidências sugerem a participação da infecção 

pelo vírus Epstein-Barr (EBV) na imunopatogênese de múltiplas doenças auto-imunes, 

destacando-se o LES (NILLER; WOLF; MINAROVITS, 2008) e outras tais como artrite 

reumatóide (BALANDRAUD; ROUDIER; ROUDIER, 2004) e síndrome de Sjögren primária 

(TOUSSIROT; ROUDIER, 2008). 

O EBV é um dos agentes virais humanos mais comuns, apresentando ampla 

distribuição mundial (CDC, 2009). Estima-se que aproximadamente 90% da população está 

infectada em todo mundo (NILLER; WOLF; MINAROVITS, 2008). 

A hipótese da associação do EBV com o LES é apoiada no achado de que auto-

antígenos responsáveis pelo desencadeamento dessa doença auto-imune apresentam 

sequências protéicas semelhantes a antígenos específicos do vírus. Tais antígenos virais foram 

capazes de gerar, em modelos animais, anticorpos correspondentes aos primeiros auto-

anticorpos observados no LES (JAMES et al, 1995; JAMES; SCOFIELD; HARLEY, 1997; 

McCLAIN et al, 2005). Essa reatividade cruzada demonstra um papel crítico na indução da 

auto-imunidade do LES (HARLEY; JAMES 2006). 

Seguindo essa linha de estudo, diversos autores demonstraram haver uma maior 

frequência de marcadores sorológicos para este vírus nos portadores de LES, quando 
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comparada com controles sem LES (KITAGAWA et al, 1988; JAMES, 2001; CHEN et al, 

2005; PARKS et al, 2005; LU et al, 2007). No entanto, é possível que o elevado título de 

anticorpos encontrado nos pacientes com LES esteja mais relacionado à hiper-reatividade 

imune que ocorre na doença, do que a alguma propriedade específica do EBV (YU et al, 

2005). Para esclarecer a possível associação LES/EBV, foram realizados estudos que 

utilizaram a pesquisa do DNA viral; no entanto, os resultados são divergentes.  

Nos Estados Unidos, James et al (1997), estudando crianças e jovens com LES, 

identificaram uma maior proporção de EBV-DNA nos pacientes lúpicos (casos) quando 

comparada com igual número de controles (sem LES). Em Taiwan, Yu et al (2005) e Lu et al 

(2007) encontraram diferença estatisticamente significante na positividade do EBV-DNA 

entre adultos dos grupos de casos e controles. Esses autores concluíram haver uma associação 

entre LES e a infecção pelo EBV. 

Por outro lado, em estudos semelhantes, Tsai et al (1995) estudando crianças em 

Taiwan, e Chak-Sing et al (1998) avaliando adultos na China, não encontraram diferença 

significativa na frequência de EBV-DNA entre pacientes lúpicos e controles. Concluíram não 

haver evidência de que o vírus exerça um papel direto no desenvolvimento do LES. 

Considerando a divergência dos resultados, aliada a observação de que a maioria dos 

trabalhos sobre o tema é do continente asiático e que, no Brasil, não foram encontrados 

estudos com a pesquisa do EBV-DNA em pacientes lúpicos, fomos motivados a realizar um 

estudo caso-controle para avaliar a associação entre a presença do EBV-DNA e o LES. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Vírus Epstein-Barr (EBV) 

 

 

O EBV é um dos agentes virais humanos mais comuns, apresentando ampla 

distribuição mundial (CDC, 2009). Estima-se que aproximadamente 90% da população está 

infectada em todo mundo (NILLER; WOLF; MINAROVITS, 2008).  

Esse agente infeccioso foi inicialmente identificado em 1964, através de microscopia 

eletrônica, em células linfoblastóides provenientes de pacientes com linfoma de Burkitt 

(EPSTEIN; ACHONG; BARR, 1964). Quatro anos mais tarde, foi descrito como o agente 

etiológico da mononucleose infecciosa – MI (HENLE, HENLE, DICH, 1968); em 1970, o 

DNA do EBV foi detectado em tecido de pacientes com carcinoma de nasofaringe (ZUR 

HAUSEN et al, 1970); em 1980, foi comprovada a associação entre linfoma não Hodgkin e 

EBV em pacientes com Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), e apenas na década 

de 90 surgiram as primeiras evidências da participação do EBV na patogênese do lúpus 

eritematoso sistêmico (INCAPRERA et al, 1998). 

 

 

2.1.1 Aspectos gerais 
 

 

O EBV pertence à família Herpesviridae, à subfamília Gammaherpesvirinae e ao 

gênero Lymphocryptovirus (YAO et al, 1985). Possui um capsídeo icosaédrico que abriga seu 

material genético e que é revestido por um envelope lipoproteico. O genoma viral é composto 

por uma molécula de DNA linear fita dupla de 172 kilobases de comprimento (NILLER; 

WOLF; MINAROVITS, 2008), que codifica cerca de 100 proteínas (NIEDERMAN; 

EVANS, 1997), as quais são importantes para replicação do DNA viral, formação dos 

componentes estruturais do vírion, regulação da expressão gênica e modulação da resposta 

imune do hospedeiro (HIRAKI et al, 2001). 
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Como todos os herpesvírus, o EBV apresenta em seu ciclo de vida uma fase produtiva 

(lítica), onde há replicação e disseminação viral, e uma fase latente, onde o vírus é mantido a 

longo prazo no hospedeiro (MACSWEEN; CRAWFORD, 2003). O EBV infecta, in vivo, dois 

tipos celulares principais: as células epiteliais da faringe, que parecem ser naturalmente 

permissivas à replicação viral, e os linfócitos B maduros, que portam o vírus em sua forma 

latente (TIERNEY et al, 1994). 

Um pequeno conjunto de genes de latência confere ao EBV um potencial oncogênico 

e a habilidade de imortalização dos linfócitos B in vitro (MACSWEEN; CRAWFORD, 2003). 

A latência viral é caracterizada por um padrão de expressão gênica do EBV, comumente 

denominado de latência III. Nessa forma de latência, nove proteínas são expressas: antígeno 

nuclear (EBNA)-1, EBNA-2, EBNA-3A, EBNA-3B, EBNA-3C e EBNA-LP, proteína latente 

de membrana (LMP)-1, LMP-2A e LMP-2B (KANEGANE et al, 2002) (figura 1). 

O EBNA-1 se liga ao DNA viral na origem de replicação, permitindo que o genoma, 

normalmente linear, assuma a forma circular nas células B, sendo mantido como um 

epissoma. Este antígeno regula sua própria expressão e inibe a apoptose da célula hospedeira. 

O EBNA-2 regula a expressão de genes virais (LMP-1 e 2) e genes celulares (CD23, CD21, c-

myc e c-fgr, que contribuem para o crescimento e transformação celular), assim como inibem 

a apoptose. Os EBNA do tipo 3 diferem entre si; em geral, regulam a atividade de EBNA-2, 

ativam genes celulares aumentando a expressão de LMP-1 e CD21 e inibem a atividade de 

proteínas supressoras de tumor. O EBNA-LP interage com EBNA-2 favorecendo sua 

atividade (COHEN, 2010). 

A LMP-1 ativa genes celulares que inibem os mecanismos indutores de morte celular. 

É homologo da molécula CD40 (membro da família de receptores de membrana para o fator 

de necrose tumoral – TNF), resultando na proliferação de células B. A LMP-2 bloqueia a 

fosforização da tirosinaquinase das células infectadas, prevenindo a reativação do EBV e 

permitindo sua sobrevivência no hospedeiro (COHEN, 2010). 

 Além dos genes de latência, também merecem destaque alguns genes envolvidos na 

fase produtiva do vírus. O BARF0 codifica os transcritos da família BamH1 A, expressos 

apenas na fase lítica; BZLF1 e BRLF1 são os genes precoces imediatos da infecção lítica; 

BMRF1, BALF2, BHRF1 e BCRF1 são os genes líticos precoces. Genes que codificam 

glicoproteínas (gp) incluem BARF4 (gp 110) e BLLF1 (gp 350), e são classificados como 

genes tardios (OHGA et al, 2002). 
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Figura 1. Ilustração do genoma do EBV em sua forma latente (dupla fita de DNA epissomal). 

Fonte: MURRAY; YOUNG, 2001. 

 

 

2.1.2 Aspectos Epidemiológicos do EBV   
 

 

Em todo o mundo, mais de 90% dos adultos são infectados pelo EBV e são portadores 

do vírus, com infecção latente em linfócitos B e produção de vírus na saliva (MACSWEEN; 

CRAWFORD, 2003). 

A maioria da população mundial se infecta antes dos 10 anos de idade. A transmissão 

pode ocorrer de adultos para as crianças por contato próximo nos primeiros 3 anos de vida. 

Nos países em desenvolvimento, a infecção primária pelo EBV é usualmente assintomática 

(NILLER; WOLF; MINAROVITS, 2008). 
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A distribuição do EBV é amplamente influenciada por fatores socioeconômicos, sem 

predileção por raça ou sexo. Em condições de higiene mais precárias o vírus tende a infectar 

mais as crianças; já em regiões com boas condições higiênicas, a infecção frequentemente 

acomete adultos (MOURA et al, 2005), onde causa mononucleose infecciosa em 30% a 50% 

dos casos (COHEN, 2000). 

É comumente aceito que aqueles que não se infectam na infância, geralmente se 

infectam na adolescência, através do contato direto com saliva, por isso a mononucleose 

infecciosa é popularmente conhecida como “doença do beijo” (MACSWEEN; CRAWFORD, 

2003). Entretanto, há relatos antigos de detecção do EBV em secreções genitais de homens 

(ISRAELE; SHIRLEY; SIXBEY, 1991) e mulheres (SIXBEY; LEMON; PAGANO, 1986), o 

que sugeriu a possibilidade de transmissão sexual deste vírus. 

Esta hipótese é apoiada pelo estudo soroepidemiológico realizado por Crawford et al 

(2002), que avaliaram 1006 estudantes de uma universidade do Reino Unido, e demonstraram 

uma forte correlação da soropositividade para EBV e história de MI com relação sexual e 

aumento do número de parceiros sexuais. No entanto, Macsween e Crawford (2003) 

argumentaram que esses dados não são conclusivos, pois não distinguem a possível 

transmissão do vírus pelas secreções genitais daquela que ocorre através do contato direto 

com saliva durante a relação sexual. 

A infecção latente nos linfócitos B de doadores de sangue proporciona outra via de 

transmissão, assim como através de transplante de órgãos de doadores infectados para 

receptores soronegativos, onde o EBV é considerado um fator de risco para doença 

linfoproliferativa pós-transplante (MACSWEEN; CRAWFORD, 2003). 

Existem dois tipos de EBV (1 e 2) que circulam na população (MACSWEEN; 

CRAWFORD, 2003), apresentando variações na sequencia de DNA dos genes latentes do 

EBNA-2 e EBNA-3A, -3B e 3C (SAMPLE et al, 1990), embora não demonstrem associação 

com doenças específicas (MACSWEEN; CRAWFORD, 2003). De acordo com Baarle et al 

(2000), o EBV-1 é mais prevalente na população branca e asiática, enquanto que os tipos 1 e 2 

são igualmente prevalentes na África e Nova Guiné. 

São poucos os estudos que tratam da prevalência do EBV na população geral, 

entretanto sabe-se que na América Latina, no sudeste da Ásia, e na África, a soroconversão 

ocorre precocemente na infância e a MI é menos frequente (FIGUEIRA-SILVA; PEREIRA, 

2004).  
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No Chile, Ferres et al (1995) estudaram 663 indivíduos saudáveis e demonstraram, 

pela técnica de enzimaimunoensaio (ELISA), uma soroprevalência de anticorpos contra o 

antígeno do capsídeo viral (anti-VCA) IgG de 76,6%. Ao segregar os participantes em grupos, 

de acordo com idade e situação socioeconômica, os autores destacaram que 50% das crianças 

de baixo e médio nível econômico haviam se infectado até os dois anos de idade, e que até os 

20 anos 90% dos indivíduos estavam infectados.  

Chan et al (2001), na China, avaliaram a presença do anti-VCA IgG em estudo 

longitudinal de seguimento com 66 crianças, do nascimento aos 2 anos de idade. As amostras 

foram coletadas a cada quatro meses e testadas por imunofluorescência. A soroconversão 

entre as crianças foi de 60,6%, mostrando que elas foram infectadas nos dois primeiros anos 

de vida. 

Desta vez na Turquia, que é um país euro-asiático, Ozkan et al (2003) detectaram uma 

prevalência de 99,4% de soropositividade para o EBV, ao analisar 540 amostras de indivíduos 

assintomáticos. Ainda no continente europeu, foi encontrada na Escócia uma prevalência de 

56% de anticorpos contra EBV na saliva de 552 crianças, por Crowcroft et al (1998). Os 

autores concluíram que os fatores de agrupamento familiar, como compartilhamento de 

camas, número de familiares na residência, entre outros, influenciariam mais que os fatores 

relacionados ao ambiente escolar. 

Por outro lado, um estudo epidemiológico sobre o EBV na África mostrou, 

contraditoriamente, uma soroprevalência de 20% para o anti-VCA IgG, em 3275 doadores de 

sangue, atingindo até 47% na faixa etária de 46 a 55 anos (ADJEI et al, 2008). 

No Brasil, também são escassos os relatos sobre a prevalência do EBV em amostras de 

indivíduos saudáveis. Nas décadas de 70 e 80, estudos realizados em São Paulo, 

demonstraram soroprevalências para o EBV variando de 70% a 80%, com aproximadamente 

80% das crianças infectadas até os 12 anos (CANDEIAS; PEREIRA, 1970; CARVALHO et 

al, 1973; CARVALHO, et al, 1981). 

Em Belém do Pará, foram estudados 1116 indivíduos, onde 853 pacientes eram 

provenientes de ambulatório, com suspeita clínica de MI, e 263 eram assintomáticos e 

oriundos da comunidade. De todas as amostras analisadas por ELISA, 72,5% apresentaram 

anticorpos IgG para o EBV; com frequências de 67% para os pacientes ambulatoriais e 90% 

para os da comunidade (MONTEIRO et al, 1998). 

Figueira-Silva e Pereira (2004) por sua vez, avaliaram a prevalência de anticorpos 

contra o EBV em 283 crianças e adolescentes saudáveis (de 1 a 21 anos) no estado do Espírito 
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Santo. Encontraram 71% de positividade para o anti-VCA IgG, por ELISA, e 54% para o 

anti-EBNA, detectado pela técnica de imunofluorescência. 

A baixa condição socioeconômica da população é considerada um fator de risco para 

infecção pelo EBV. No Pará, Monteiro et al (1998) mostraram que o contágio estava 

associado ao padrão de higiene e condições econômicas da população, uma vez que taxa de 

infecção inferior a 60% foi encontrada no grupo economicamente mais favorecido, 

comparada a 90% na comunidade. Da mesma forma, Figueira-Silva e Pereira (2004) 

observaram maior frequência do EBV entre jovens de famílias de baixa renda e menor 

escolaridade na região sudeste do país. 

Em Recife-PE, Guimarães et al (2004) avaliaram 328 crianças de 8 meses a 12 anos de 

idade, provenientes do Hospital das Clínicas/UFPE. Investigaram a presença de anti-EBV IgG 

por ELISA, obtendo uma prevalência de 86,1% e verificaram que a frequência de anticorpos 

aumentou com a idade dos pacientes. 

 

  

2.1.3 Patogênese e aspectos imunológicos  
 

 

A transmissão do EBV ocorre geralmente através do contato com secreções orais. A 

maioria dos soropositivos elimina o vírus ativamente na saliva (HIRAKI et al, 2001). A 

infecção primária é geralmente assintomática na infância, enquanto que em adolescentes e 

adultos suscetíveis ocasiona, com maior freqüência, a mononucleose infecciosa aguda 

(OHGA et al, 2002). 

Assim como os outros herpesvírus, após a infecção lítica primária (sub-clínica ou 

sintomática), o EBV persiste no organismo do hospedeiro indefinidamente em estado de 

latência (MOURA et al, 2005). O vírus apresenta um forte tropismo pelos linfócitos B 

(NILLER; WOLF; MINAROVITS, 2008) e desenvolveu uma estratégia de evasão imune que 

não perturba a homeostase imunológica do hospedeiro. No entanto, imunodeficiências 

primárias e secundárias podem provocar a reativação do vírus e excessiva proliferação de 

células B infectadas, levando ao desenvolvimento de doenças linfoproliferativas e linfomas 

associados ao vírus (OHGA et al, 2002). 

A infecção do EBV resulta em ativação de ambas as respostas imunes, celular e 

humoral, contra o vírus. Apesar da existência de anticorpos contra proteínas da estrutura viral 

e antígenos nucleares do EBV (EBNAs), estes se mostram mais importantes para o 
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diagnóstico da virose, de modo que a resposta celular parece ser mais importante para o 

controle da infecção. Os linfócitos B infectados são destruídos por linfócitos T citotóxicos, 

que reagem contra diferentes antígenos virais; assim como por células Natural Killer (NK) e 

citotoxicidade mediada por células anticorpo-dependentes; outros mecanismos de defesa são a 

produção de anticorpos contra componentes virais e produção de citocinas, como o interferon 

(INF) (HIRAKI et al, 2001). 

Após o contágio, o EBV inicia sua replicação nas células epiteliais da orofaringe. Os 

linfócitos B são posteriormente infectados, depois do contato com as células epiteliais 

infectadas, ou podem ainda estar presentes no sítio da infecção na orofaringe e ser 

primariamente infectados. A figura 2 apresenta o momento da adsorção do vírus com a célula 

B, a qual se dá através da ligação de gp350, uma glicoproteína do envelope, à molécula 

CD21, que atua como receptor viral na superfície dos linfócitos B (HIRAKI et al, 2001). 

 

 

 

Figura 2. Eletromicrografia do EBV no momento de sua adsorção ao 

linfócito B através do receptor CD21. 

Fonte:<http://textbookofbacteriology.net/themicrobialworld/Herpes.html

> Em 08/03/2011, 16h14min. 

 

 

O marcador CD21 normalmente funciona como receptor da molécula C3d do 

complemento (COHEN, 2000). Ele é o principal receptor pra o EBV, entretanto um sistema 

de co-receptores ou uma rota de infecção independente de CD21 pode existir (OHGA et al, 

2002). 
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Ocorre então proliferação dos linfócitos B e dos linfócitos T reativos, resultando em 

aumento do tecido linfóide (MOURA et al, 2005). Após essa replicação lítica localizada, a 

infecção generaliza, e em seguida, o vírus direciona a proliferação de células B infectadas de 

forma latente pelo organismo. Tais eventos podem ser manifestados clinicamente como a 

mononucleose infecciosa (RICKINSON, 2002), cujos principais sintomas observados são 

febre, faringite e linfadenopatia, e, menos comumente, hepatoesplenomegalia moderada, 

icterícia e exantema (MOURA et al, 2005). 

Seguindo-se o período de incubação (de duas a sete semanas), o número de células B 

infectadas pelo EBV aumenta para aproximadamente 20% dos linfócitos B circulantes, 

durante a MI em adolescentes e adultos jovens (COHEN, 2000). Essa proliferação de células 

infectadas é rapidamente interrompida nas primeiras duas semanas da MI devido à atuação da 

resposta imune celular, que compreende células NK, linfócitos T CD8+, citotoxidade celular 

dependente de anticorpos, e atuação de citocinas como interferon (INF)γ (RICKINSON; 

MOSS, 1997) e interleucina (IL)-1a, IL-2 e IL-6 (HORNEF et al, 1995). 

Posteriormente à fase aguda da infecção primária, o vírus persiste no hospedeiro ao 

longo de sua vida, de forma latente nas células B de memória (ATANASIU et al, 2006). Na 

latência, o genoma viral se torna circular, na forma epissomal (extracromossomal); a 

replicação viral é espontaneamente ativada apenas em pequeno percentual de células 

infectadas (HIRAKI et al, 2001), e o EBV induz a imortalização dessas células (DREYFUS, 

2005). 

In vivo, células B contendo o EBV latente incluem: linfoblastos, altamente 

imunogênicos e que são rapidamente eliminados durante a MI aguda; células de memória que 

evoluíram através do seu caminho normal de diferenciação e estão localizadas nos folículos 

linfóides; e células não-imunogênicas em repouso, que funcionam como reservatório do vírus 

na circulação de portadores saudáveis (OHGA et al, 2002). Nessa fase de latência o genoma 

viral pode ser detectado no sangue periférico em cerca de 1 a cada 106 células, onde está 

presente como várias cópias de DNA epissomal (ATANASIU et al, 2006). 

Nos linfócitos B de memória, aproximadamente 80 promotores virais são silenciados e 

apenas um pequeno grupo de promotores de latência são ativados. Devido à ausência do vírus 

no epitélio da nasofaringe, juntamente com sua mínima expressão gênica no linfócito B, o 

EBV permanece, na maior parte do tempo, invisível ao sistema imune (NILLER; WOLF; 

MINAROVITS, 2008). 
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Adicionalmente à expressão reduzida de proteínas antigênicas, o EBV promove 

algumas funções latentes com RNAs não traduzidos, indetectáveis pelos linfócitos T, os quais 

rastreiam pequenos peptídeos apresentados por moléculas do complexo maior de 

histocompatibilidade (MHC) de classe I e II. A expressão protéica (reduzida) é dependente do 

estágio de diferenciação da célula B infectada (MÜNZA; MOORMANN, 2008). 

Os modelos atuais de infecção primária de células B e estabelecimento de latência são 

baseados nos linfócitos B tonsilares de pacientes com MI. Um modelo sugere que o EBV 

infecta células B e induz sua proliferação pela expressão de EBNAs e LMPs (é a chamada 

latência de classe III). Em seguida, supõe-se que a expressão dos antígenos nucleares, 

excetuando o EBNA-1, é interrompida enquanto as células passam pelo centro germinativo do 

linfonodo, sendo protegidas de apoptose (latência II). Finalmente, as células em repouso 

amadurecem para linfócitos B de memória, e não expressam nenhum EBNA (latência 0) ou 

expressam EBNA-1, apenas no momento da divisão celular (latência I). Deste modo, o EBV 

poderia mimetizar a ativação antigênica fisiológica dos linfócitos B através da modificação de 

sua expressão gênica latente no curso da diferenciação celular (NILLER; WOLF; 

MINAROVITS, 2008).  

Ocasionalmente, o EBV atinge a orofaringe através dos linfócitos B infectados de 

forma latente, podendo ser replicado periodicamente nessa região (NILLER; WOLF; 

MINAROVITS, 2008) e excretado na saliva. Pode também ser secretado no leite materno, 

sêmen e secreção cervical (SIXBEY; LEMON; PAGANO, 1986). Além disso, foi 

demonstrado que a diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos induz o ciclo de replicação 

lítica, levando a liberação de EBV na saliva e proporcionando sua transmissão entre 

indivíduos (LAICHALK; THORLEY-LAWSON, 2005). 

 

 

2.1.4 Aspectos laboratoriais 
 

 

O diagnóstico laboratorial da infecção pelo EBV pode ser feito através de técnicas 

sorológicas e moleculares. Como primeira escolha, três métodos principais são utilizados no 

diagnóstico de rotina do EBV: imunofluorescência indireta (IFI), considerada método 

“padrão-ouro”; diferentes ensaios imunoenzimáticos (EIA), incluindo o ELISA (Enzyme 

Linked Immuno Sorbent Assay) de fase sólida e outros métodos relacionados; e o Western 
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blot. Enquanto IFA ou EIA são frequentemente utilizados para a triagem, o Western blot 

serve principalmente como teste confirmatório (HESS, 2004). 

Dentre os testes sorológicos, a pesquisa de anticorpo heterófilo é bastante solicitada 

para o diagnóstico da MI. Trata-se de um anticorpo da classe IgM que não se liga às proteínas 

do EBV e que está aumentado na fase aguda da doença (MOURA et al, 2005), sendo capaz de 

aglutinar eritrócitos de ovinos ou equinos in vitro (TSUCHIYA, 2002). 

Se esses anticorpos estiverem presentes em título maior que 40 vezes, associado à 

presença de linfócitos atípicos e sintomas compatíveis com a MI, é estabelecido o diagnóstico 

da infecção aguda pelo vírus. Este teste é positivo em 40% dos pacientes na primeira semana 

da doença e em até 90% deles na terceira semana. Deve-se salientar, porém, que este 

anticorpo não é detectável em crianças menores de cinco anos, idosos e pacientes com 

sintomas atípicos de MI, não sendo recomendado nesses casos. (MOURA et al, 2005). 

A resposta humoral contra o EBV na infecção primária parece ser bastante rápida, de 

modo que anticorpos contra antígenos de vários complexos do EBV podem ser mensurados. 

Esses antígenos virais compreendem o antígeno do capsídeo viral (VCA), o antígeno precoce 

(EA) e os antígenos nucleares do EBV (EBNA). Além disso, a diferenciação das subclasses 

de imunoglobulinas (Ig) G e M para o antígeno do capsídeo viral (anti-VCA IgG e IgM) 

muitas vezes pode ser útil para a confirmação. Na maioria dos casos é possível fazer uma 

distinção que determina se o indivíduo é suscetível ao EBV, ou se apresenta infecção recente, 

passada, ou reativada. (CDC, 2009). 

O curso sorológico da infecção pelo EBV está esquematizado na figura 3. Os 

antígenos VCA e EA são expressos durante o ciclo lítico da infecção pelo EBV e são 

associados com a replicação viral (TSUCHIYA, 2002). Deste modo, anticorpos do tipo anti-

VCA IgM aparecem no início da infecção e desaparecem dentro de 4 a 6 semanas. Picos de 

anti-VCA IgG aparecem já na fase aguda, 2 a 4 semanas após o início da infecção; esse 

marcador declina ligeiramente, e, em seguida, persiste ao longo da vida. O anti-EA IgG 

aparece na fase aguda e geralmente cai para níveis indetectáveis após cerca de 3 a 6 meses 

(CDC, 2009). Anticorpos anti-EBNA-1 IgG, são produzidos tardiamente no curso da 

infecção, enquanto anti-EBNA-2 IgG aparecem precocemente (HESS, 2004). 
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Figura 3. Curso sorológico da infecção pelo EBV. 

Fonte: TSUCHIYA, 2002. 

 

 

Deste modo, os anti-VCA IgG e IgM são tipicamente encontrados em pacientes com 

infecção primária na ausência de anti-EBNA-1 IgG. Já as infecções passadas são 

caracterizadas pela presença de anti-VCA IgG e anti-EBNA-1 IgG, na ausência de anti-VCA 

IgM (SENERA; AFSARA; PINAR, 2009). Na reativação ou resposta secundária ao EBV, 

além do anti-EBNA, o indivíduo apresenta elevados títulos de anti-VCA e anti-EA (KATZ et 

al, 2001). O anti-VCA IgG pode diferenciar entre infecção primária e infecção passada em 

pacientes anti-EBNA-1 negativos e pode também resolver os casos em que o anti-VCA IgM 

persiste a longo prazo (HESS, 2004).  

Adicionalmente, o teste de avidez de anticorpo tem sido útil para estabelecer a fase da 

infecção pelo EBV. Os primeiros anticorpos produzidos são de baixa avidez e, ao longo do 

tempo, eles maturam, apresentando avidez superior aos anticorpos iniciais (SENERA; 

AFSARA; PINAR, 2009). Deste modo, a avidez reflete a força de ligação dos anticorpos a 

antígenos multivalentes, e pode ser mensurada após curta incubação do complexo antígeno-

anticorpo com uréia 6M. Anticorpos com alta avidez persistem ligados e aqueles com baixa 

avidez são dissociados após a adição da uréia (STRASEK; MARIN, 2001). 

Robertson et al (2003) relataram a importância de mensurar a avidez de anti-VCA IgG 

a fim de melhorar a acurácia no diagnóstico da infecção primária, assim como a baixa 
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sensibilidade da detecção de anti-VCA IgM numa única amostra de soro. Assim, o teste de 

avidez é usado para confirmação de resultados indeterminados no diagnóstico da infecção 

(HESS, 2004). 

Com o avanço tecnológico, o diagnóstico laboratorial do EBV tem se voltado para o 

âmbito da biologia molecular, com análises do DNA e do RNA mensageiro virais (GULLEY, 

2001). É possível fazer a detecção do EBV-DNA, por meio da reação em cadeia de 

polimerase (PCR) em amostras biológicas dos pacientes, a fim de detectar a presença do 

material genético do vírus. Esse tipo de técnica é útil na monitoração da carga viral no sangue 

de pacientes com doenças linfoproliferativas causadas pelo EBV e em estudos 

epidemiológicos (MOURA et al, 2005). 

O EBV-DNA pode ser facilmente detectado em células mononucleares do sangue 

periférico (PBMC) através de PCR, usando primers específicos direcionados para sequências 

conservadas do genoma viral (TSUCHIYA, 2002). Além disso, métodos de PCR em tempo 

real quantitativa foram desenvolvidos para monitorar a infecção pelo EBV (KIMURA et al 

1999; KIMURA et al, 2001). 

Para o diagnóstico da infecção pelo EBV associada a cânceres, DNA extraído de 

espécimes frescos de tumores pode ser analisado por técnicas de southern blot e PCR. 

Entretanto esses métodos apresentam risco de resultados falsos positivos devido à possível 

presença do EBV em tecido normal, visto que na extração de DNA é utilizada uma massa que 

contém tanto as células tumorais como as normais (TSUCHIYA, 2002). Tendo em vista essa 

limitação, técnicas de hibridização in situ têm sido desenvolvidas, e consideradas o padrão-

ouro para esse tipo de diagnóstico (GULLEY, 2001). 

 

 

2.2 Lúpus eritematoso sistêmico (LES) 
 

 

O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória crônica de natureza auto-

imune (LOUIS; FERNANDES; 2001), que envolve diretamente múltiplos órgãos, 

apresentando variadas manifestações clínicas (KOTZIN, 1996), e cuja etiologia permanece 

desconhecida (LOUIS; FERNANDES; 2001). Essa doença foi descrita pela primeira vez em 

1833, e por décadas, acreditou-se que o LES era restrito a pele. A partir 1872, após uma nova 

descrição feita para a doença, várias alterações em diferentes órgãos passaram a ser referidas 

como componentes da doença (JABS et al, 1986). 
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2.2.1 Epidemiologia do LES 
 

 

Embora seja uma síndrome pouco frequente, o LES apresenta distribuição universal, 

demonstrando uma incidência mundial que varia de 0,01 a 1% (KATSIARI; TSOKOS, 2006). 

Uma revisão de 32 estudos reuniu taxas de incidências e prevalências de LES de 

diferentes países, datados de 1950 a 2006. Foi observada uma ampla variação na distribuição 

da doença, onde os maiores valores de prevalência (em casos per 100.000 habitantes) foram 

relatados na população afro-caribenha do Reino Unido (159,4), na Espanha (91), na Itália (71) 

e na Martinica (64). Destacou-se ainda uma tendência de maior incidência e prevalência na 

Europa e Austrália, quando comparado aos Estados Unidos (DANCHENKO; SATIA; 

ANTHONY, 2006). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia (2004), estima-se que na 

população brasileira a doença acometa cerca de 9 a 10 mulheres para cada 1 homem, com 

prevalência variando de 14 a 50 casos/100.000 habitantes. No entanto, apenas um estudo 

epidemiológico sobre o LES foi encontrado no Brasil. Vilar e Sato (2002), na cidade de Natal, 

estado do Rio Grande do Norte, demonstraram uma incidência anual de 8,7 casos/100.000 

habitantes, com predominância de mulheres acometidas. Os autores concluíram que a alta 

incidência de radiação ultravioleta nessa região, associada ao baixo nível socioeconômico da 

população, foram fatores que contribuíram para o alto índice observado. 

As taxas de mortalidade em pacientes com LES podem ser 1,5 a 5 vezes maior em 

comparação com a população geral. Isso depende diretamente da atividade da doença, bem 

como de outras complicações, como patologias de ordem infecciosa (MANGER et al, 2002; 

COUTO et al, 2008). A taxa de sobrevivência para pacientes até 10 anos após o diagnóstico é 

de aproximadamente 80%; esse valor diminui com o passar do tempo, chegando a cerca de 

65% aos 20 anos de doença (LOUIS; FERNANDES; 2001). 

O LES evolui de forma mais desfavorável na população não branca (GHAUSSY et al, 

2004). Essa característica pôde ser observada por Danchenko, Satia e Anthony (2006) que 

sumarizaram diversos estudos epidemiológicos sobre a doença em vários países, destacando 

que a atividade da síndrome é consideravelmente elevada entre os grupos raciais não brancos. 

Apesar de o LES poder ocorrer em qualquer idade, mulheres em idade reprodutiva são 

principalmente afetadas (CROKER; KIMBERLY, 2005). Na faixa etária de 15 a 50 anos, a 

razão de mulheres e homens com LES é de aproximadamente 8:1. Essa razão é mais próxima 

(2:1) quando se trata da doença desenvolvida durante a infância ou depois da menopausa. 
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(KOTZIN, 1996). Vilar e Sato (2002), no Brasil, também detectaram uma maior frequência 

em mulheres que em homens, na proporção de 14:2. 

Estudos sugerem um papel intensificador dos estrógenos e protetor dos andrógenos 

com relação ao desenvolvimento da doença (KOTZIN, 1996). Ao se demonstrar que, em 

modelos animais castrados do sexo masculino, a incidência de LES foi semelhante à do 

feminino, reforçou-se a importância dos estrógenos para o desenvolvimento da doença 

(WALLACE et al, 1981). Além disso, em ratos, a remoção de estrógenos ou a adição de 

andrógenos melhora o curso do LES (PETRI, 2001). 

Adicionalmente, foi relatado que mulheres saudáveis desenvolvem sintomas 

semelhantes aos do LES quando tratadas com agentes que aumentam os níveis de estrógeno 

no organismo. Concentrações elevadas desse hormônio podem aumentar a suscetibilidade à 

doença nas mulheres em idade fértil, através da produção de citocinas imunomodulatórias 

(VERTHELYI et al, 2001). Alguns estrógenos aumentam atividade de células B e suprimem 

determinadas funções de células T (PETRI, 2001), favorecendo o desenvolvimento do LES. 

Em contraste, embora o sexo masculino seja menos acometido, sua taxa de sobrevida 

devido à doença é menor que no feminino (WALLACE et al, 1981). Petri (2002) relatou que 

as manifestações do LES diferem entre homens e mulheres; o sexo masculino apresentou uma 

maior frequência de morbidades associadas à doença, como anemia hemolítica, trombose e 

hipocomplementemia mais severa. 

 

 

2.2.2 Patogênese e aspectos clínicos 
 

 

O LES é considerado um modelo de doença auto-imune sistêmica humana mediada 

por complexos imunes patogênicos (KOTZIN, 1996). A doença caracteriza-se por uma auto-

reatividade de linfócitos B e T, levando a produção de anticorpos direcionados contra 

antígenos próprios, ocasionando dano tissular (CUCHACOVICH; GEDALIA, 2009). No 

entanto, a base para a geração desses auto-anticorpos permanece como objeto de estudo 

(HARLEY; JAMES, 2006). 

Sabe-se, porém, que fatores ambientais, como algumas infecções, determinados 

hormônios, luz ultravioleta (UVB), uso de algumas drogas como a hidralazina, procaínamida, 

estrógenos, inibidores de TNF, entre outros, parecem ser potenciais “gatilhos” iniciais da 

doença (CUCHACOVICH; GEDALIA, 2009). 
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Fatores genéticos também são importantes para o aparecimento do LES e diversos 

genes podem estar envolvidos. Estudos populacionais sugerem que a susceptibilidade para o 

LES poderia estar ligada ao antígeno leucocitário humano (HLA) classe II em humanos. O 

risco relativo de apresentar a doença é maior nos pacientes portadores dos genes HLA-DR2, 

HLA-DR3, alelos nulos para C4 (fração do complemento) (VAUGHAN, 1997), HLA-A1 e 

HLA-B8 (ARNET, REVEILLE, 1992). A associação entre deficiência de componentes 

iniciais do sistema complemento e o LES foi demonstrada ao constatar que 33% dos 

indivíduos com ausência total da fração C1q e C2 do complemento desenvolveram a síndrome 

auto-imune (WALPORT, 1993). 

Em particular, uma região do braço longo do cromossomo 1, 1q23-24, parece estar 

associada ao LES em muitas populações. Esse lócus possui genes que codificam proteína C 

reativa, componentes do sistema complemento e proteína P amilóide, os quais são importantes 

no processo inflamatório. Foi então proposta uma explicação genética para relação entre 

baixas concentrações de proteína C reativa e produção de auto-anticorpos, que poderia 

contribuir para iniciar doença lúpica (D’CRUZ; KHAMASHTA; HUGHES, 2007). 

Outro estudo sugeriu que um polimorfismo de um único nucleotídeo do gene de morte 

celular programada 1 (PDCD1) está associado ao desenvolvimento do LES em populações 

européias e mexicanas. Esse gene expressa um imuno-receptor que está relacionado à 

regulação do mecanismo de tolerância própria em linfócitos B e T. Os pesquisadores 

mostraram que esse polimorfismo específico no PDCD1 altera o sítio de ligação de um fator 

de transcrição, sugerindo um mecanismo que contribuiria para o surgimento da doença 

(PROKUNINA et al, 2002). 

Apesar desses achados, quando se refere à predisposição genética no processo de 

desencadeamento do LES, o acúmulo de genes que possam predispor a doença parece ser 

mais relevante do que uma combinação particular de genes específicos (DRAKE et al, 1995). 

Em contraste com outras doenças auto-imunes, no LES as células T não apresentam 

um papel direto no dano tecidual, mas estão claramente envolvidas na produção dos auto-

anticorpos (KOTZIN et al, 1996). Eles são do tipo IgG e reagem contra uma variedade de 

constituintes celulares e extracelulares, incluindo o DNA e outros ácidos nucléicos, 

nucleoproteínas, componentes do citoplasma, antígenos de superfície e componentes da 

matriz celular (LOUIS; FERNANDES, 2001). 

Os auto-anticorpos são definidos pelos antígenos aos quais eles ligam e existem mais 

de 50 tipos diferentes conhecidos. O anti-spliceossomo (anti-Sm) é o mais específico para o 
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LES, podendo ser encontrados também o anti-ribossomal P, anti-DNA dupla fita. Outros 

estão presentes tanto no LES como em outras doenças reumatológicas, como, por exemplo, 

anticorpos anti-nucleares, anti-DNA fita simples, fator reumatóide, anti-fosfolipidio, anti-

ribonucleoproteína nuclear (anti-RNPn), anticorpos contra a proteína de 60kD Ro (anti-Ro), 

que frequentemente estão associados a anticorpos contra a proteína La (anti-La) (HARLEY; 

JAMES, 2006). 

O mecanismo pelo qual a maioria dessas imunoglobulinas pode causar doença 

permanece não esclarecido. Há evidência que anticorpos anti-nucleares podem penetrar pela 

membrana celular e causar danos devido à ligação com seus alvos intracelulares (KOTZIN et 

al, 1996). Esses auto-anticorpos também podem formar imunocomplexos que se depositam 

nos tecidos iniciando uma resposta inflamatória, podendo causar morte celular e falência de 

órgãos. Essa cascata de eventos é capaz de gerar manifestações típicas da doença como nefrite 

lúpica, artrite, serosite e vasculite (KOTZIN et al, 1996; LOUIS; FERNANDES, 2001). 

O LES apresenta curso e prognóstico variáveis. Sua intensidade oscila desde uma leve 

doença, com rash cutâneo e complicações de artrite, até uma doença mais grave, com 

insuficiência renal e profundas perturbações do sistema nervoso. É caracterizado por períodos 

de remissão e exacerbações com envolvimento de qualquer órgão ou tecido isolado ou em 

combinações (LOUIS; FERNANDES, 2001). 

Alguns pacientes apresentam apenas lesões cutâneas com bom prognóstico. 

Entretanto, quando há envolvimento sistêmico mais proeminente, com deposição de 

complexos imunes, oclusão de pequenos vasos em múltiplos órgãos e ativação da cascata do 

sistema complemento, graves complicações podem surgir, caracterizando, assim, uma 

síndrome de pior prognóstico (VYSE; KOTZINT, 1996; MONOV; MONOVA, 2008). 

Os achados clínicos mais comuns são artralgias e miopatias, ulcerações orais, rash 

malar em asa de borboleta, fotossensibilidade, lesões discóides, serosites, anemia, 

trombocitopenia, leucopenia, glomerulopatias, depressão e psicose, fibrose intersticial e 

vasculite, manifestações oculares como uveíte, convulsão, neuropatia periférica, 

hepatomegalia e esplenomegalia (MAGALHÃES; DONADI; LOUZADA, 2003). 

 

 

 

 

 



SOUZA, V. S. B.                Pesquisa do DNA do vírus Epstein-Barr em pacientes com lúpus... 
 
 

34 
 

2.2.3 Diagnóstico 
 

 

Devido ao envolvimento de múltiplos sistemas, o diagnóstico do LES pode ser difícil. 

Na prática, costuma-se estabelecer o diagnóstico de LES utilizando os critérios de 

classificação propostos em 1982 pelo Colégio Americano de Reumatologia (ACR), e 

revisados em 1997 (anexo A) (TAN, 1982; HOCHBERG, 1997). Quando, pelo menos quatro 

dos 11 critérios estabelecidos se fizerem presentes na avaliação clínica, simultaneamente ou 

em diferentes intervalos de tempo, pode-se estabelecer o diagnóstico definitivo da doença, 

com 95% de especificidade e 85% de sensibilidade (HOCHBERG, 1997; SATO et al, 2002; 

LOUIS; FERNANDES, 2001). 

Os referidos critérios foram desenvolvidos com o objetivo de uniformizar a definição 

de LES para estudos científicos, porém, embora raro, é possível encontrar pacientes com LES 

sem apresentar quatro dos 11 critérios de classificação (SATO et al, 2002). 

Alguns testes laboratoriais reforçam o diagnóstico. São relevantes informações sobre 

alterações como leucopenia, anemia, linfopenia, plaquetopenia e alterações do sedimento 

urinário. De particular importância para o diagnóstico de LES é a pesquisa de anticorpos ou 

fatores antinucleares (FAN) por imunofluorescência indireta (IFI). Embora não específico 

para o diagnóstico de LES, esse teste serve como triagem em casos de suspeita clínica, devido 

a sua alta sensibilidade (maior que 95%) e alto valor preditivo negativo (TAN, 1982). 

Nos raros casos de LES com pesquisa de FAN negativa, particularmente com lesões 

cutâneas fotossensíveis, recomenda-se a realização da pesquisa de anticorpos anti-Ro. A 

pesquisa de anticorpos como anti-DNA nativo, anti-Sm e anti-RNPn pode contribuir para 

melhor caracterização laboratorial do quadro (SATO et al, 2002). 

Outra avaliação importante é a determinação do nível de atividade da doença lúpica. 

Com esse propósito, desde a década de 60, mais de 60 índices foram propostos, entretanto, o 

Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index (SLEDAI) é considerado o mais 

reprodutível e de melhor validade. O SLEDAI foi proposto inicialmente em 1985, durante um 

encontro de especialistas no Canadá (HAWKER et al, 1993). Este índice avalia 24 atributos, 

claramente definidos e agrupados segundo nove sistemas, permitindo a obtenção de um escore 

de peso para cada sistema individualmente, bem como um escore total (BOMBARDIER et al, 

1992).  
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2.2.4 Tratamento 
 

 

A terapia medicamentosa do LES é feita com drogas imunossupressoras, como a 

prednisona, azatioprina e metotrexato, assim como drogas antimaláricas, como a 

hidroxicloroquina. O tratamento deve ser individualizado para cada paciente e dependerá dos 

órgãos ou sistemas acometidos bem como sua gravidade (SATO et al, 2002). 

Independente do órgão ou sistema afetado, o uso contínuo de antimaláricos 

(cloroquina e hidroxicloroquina) é indicado. Tem a finalidade de reduzir a atividade da 

doença e tentar poupar o uso do corticóide em todos os pacientes com LES (MEINÃO et al, 

1996). Melhora do perfil lipídico e redução do risco de trombose são benefícios adicionais 

atribuídos ao uso da droga (WALLACE et al, 1993; BORBA; BONFA, 2001). 

Além dos antimaláricos, os glicocorticóides, como a prednisona, são as drogas mais 

utilizadas no tratamento do LES, e a dose varia de acordo com a gravidade da doença 

(KIROU; BOUMPAS, 2007). 

Como parte importante da abordagem terapêutica, são recomendadas algumas medidas 

como educação (informação adequada do paciente sobre seu problema), apoio psicológico, 

atividade física (respeitando o repouso nos períodos de atividade sistêmica da doença), dieta 

balanceada, proteção contra luz solar e outras formas de irradiação ultravioleta, além de evitar 

o tabagismo (SATO et al, 2002). 

Ao longo dos anos, a taxa de sobrevida dos pacientes portadores de LES tem aumentado 

significativamente, sobretudo nas últimas décadas. Esta melhora é multifatorial, favorecida 

pelo uso de potente terapia com corticosteróides, agentes antimaláricos e drogas 

imunossupressoras, melhor esclarecimento sobre as características clínicas e imunológicas da 

doença, com testes diagnósticos mais sensíveis, diagnóstico e terapia precoces, assim como 

instituição de tratamento para as complicações de ordem infecciosa e não-infecciosa (BRUCE 

et al, 2003). 

 

 

2.3 Infecções e LES 
 

 

Durante o curso do LES, muitas infecções podem ocorrer devido a anormalidades da 

resposta imune ou tratamento imunossupressor adotado (DORIA et al, 2008). Além disso, 
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determinados agentes infecciosos podem desencadear a exacerbação do LES em indivíduos 

geneticamente predispostos. Alguns trabalhos apontam para uma maior atividade do LES 

relacionada a certos tipos de infecções (DUFFY et al, 1991; PATON et al, 1996). Kosminsky, 

Meneses e Coêlho (2006), no entanto, não observaram associação entre a atividade da doença 

e a infecção pelo EBV. 

Por outro lado, sugere-se que fatores ambientais, como alguns agentes infecciosos, 

parecem ser potenciais “gatilhos” da auto-imunidade do LES (CUCHACOVICH; GEDALIA, 

2009). Entretanto, a participação de determinadas infecções na etiopatogênese de doenças 

auto-imunes não é totalmente esclarecida (DORIA et al, 2008). 

A hipótese de que agentes infecciosos podem representar o evento inicial da auto-

imunidade em pacientes com doenças do tecido conjuntivo, como é o caso do LES, é baseada 

em evidencias clínicas, experimentais e epidemiológicas (ZANDMAN-GODDARD; 

SHOENFELD, 2005; HSU et al, 2006; DORIA; SARZI-PUTTINI; SHOENFELD, 2008; 

SHOENFELD et al, 2008). Muitos vírus, bactérias e parasitas, podem induzir auto-imunidade 

através de diferentes mecanismos, os quais incluem ativação de linfócitos policlonais, 

mimetismo antigênico e exposição de auto-antígenos secundários à infecção (BACH, 2005; 

KIVITY et al, 2009). 

A ativação inespecífica de células B auto-reativas de baixa afinidade, que ocorre 

durante as infecções, pode levar à produção de vários auto-anticorpos. As infecções crônicas 

podem ainda induzir a diferenciação desses linfócitos em células de memória, iniciando a 

auto-imunidade. Outras teorias apontam para processos de mimetismo molecular e reatividade 

cruzada a antígenos próprios como os mecanismos principais para que as infecções possam 

vir a desencadear síndromes auto-imunes (DORIA et al, 2008). 

De particular relevância para a imunopatogenia do LES são as infecções virais. Alguns 

vírus induzem a produção de anticorpos anti-nucleares e outros a estes relacionados, podendo 

ainda gerar lesões associadas à deposição de complexos imunes e inflamação induzida por 

citocinas; esse processo é semelhante às características da doença lúpica. Infecções virais 

revelam auto-antígenos críticos para o sistema imunológico, favorecendo o processo de 

quebra da tolerância a esses antígenos. Além disso, a reação inflamatória que acompanha 

muitas infecções virais eleva as concentrações locais de citocinas pro-inflamatórias, com 

subsequente produção de auto-anticorpos (DENMAN, 2000). 

Vírus como o EBV, citomegalovírus (CMV) e parvovírus B19 são frequentemente 

relacionados como um dos fatores iniciadores do LES (ZANDMAN-GODDARD; 
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SHOENFELD, 2005). No entanto, determinados microorganismos ou mecanismos não podem 

explicar, isoladamente, a extrema variedade de fenômenos observados na auto-imunidade, e 

essa relação entre os vírus e o LES necessita de mais estudos para sua elucidação. 

 

 

2.4 Relação entre o vírus Epstein-Barr e o LES 
 

 

O estudo de Harley e James (2006) sugeriu que os primeiros auto-anticorpos 

específicos que se formam no LES surgem a partir de anticorpos particularmente direcionados 

contra o antígeno nuclear 1 do EBV (EBNA-1). Destacaram ainda a infecção por esse vírus 

como um fator de risco ambiental para o LES. 

Esses autores apóiam a hipótese da existência de antígenos específicos que definiriam 

o início do processo auto-imune do LES, pelo desenvolvimento dos primeiros auto-anticorpos 

em resposta a tais epítopos. Haveria, portanto, uma transição da resposta humoral a partir de 

uma única estrutura (HARLEY; JAMES, 2006). A resposta imune, uma vez iniciada por essas 

estruturas auto-antigênicas, poderia expandir e envolver outras estruturas dos auto-antígenos; 

um processo conhecido como “disseminação de epítopos de células B” (HARLEY; JAMES, 

1995; SCHLOMCHIK; CRAFT; MAMULA, 2001). 

Os auto-anticorpos anti-Sm e anti-Ro do LES parecem se desenvolver a partir de 

únicos epítopos protéicos, o PPPGMRPP e o TKYKQRNGWSHKD, respectivamente. A 

partir daí o processo auto-imune do lúpus parece ter início (ARBUCKLE et al, 1999; 

McCLAIN et al, 2005). 

O EBNA-1, por sua vez, possui a sequência protéica PPPGRRP; esta estrutura está 

intimamente relacionada com o epítopo auto-antigênico PPPGMRPP, e ambos os peptídeos 

foram capazes de gerar anticorpos anti-Sm em estudos experimentais com animais (JAMES et 

al, 1995; JAMES; SCOFIELD; HARLEY, 1997). O mesmo ocorre com o anti-Ro, que 

também é capaz de se ligar ao EBNA-1, porém através da estrutura GGSGSGPRHRDGVRR, 

que apresenta imunidade cruzada com TKYKQRNGWSHKD, embora não possua homologia 

da sequência de aminoácidos (McCLAIN et al, 2005).  

Esse mimetismo molecular dos antígenos do EBV com epítopos protéicos auto-

antigênicos (do spliceossomo e da proteína Ro), observado pela reatividade cruzada dos 

sistemas de anticorpos anti-Sm e anti-Ro com o EBNA-1, poderia induzir a produção inicial 

desses auto-anticorpos no LES. Esses dados são consistentes com a idéia de que a auto-
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imunidade do LES tem origem na resposta imune humoral contra o EBNA-1 (HARLEY; 

JAMES, 2006). 

Tendo em vista a possível relação entre EBV e LES, muitos estudos foram conduzidos 

com o objetivo de verificar a associação entre o vírus e essa doença auto-imune. 

A primeira linha de evidência dessa relação imune é a prevalência da infecção pelo 

vírus, documentada pela resposta humoral contra o EBV em pacientes com LES, comparada 

com controles normais. Entretanto, essa investigação é difícil porque o EBV apresenta 

elevada soroprevalência na população normal, de modo que para avaliar a resposta sorológica 

contra o vírus, um grande número de pacientes e controles normais são requeridos 

(TOUSSIROT; ROUDIER, 2008). 

Diversos pesquisadores demonstraram haver uma maior frequência de marcadores 

sorológicos para o EBV nos pacientes com LES quando comparados a controles sem a 

doença, investigando a presença de diferentes anticorpos contra o vírus. Kitagawa et al (1988) 

realizaram a pesquisa do anti-EBNA-1 em 65 pacientes com LES e em 66 controles pareados. 

James (2001) estudou uma população de 196 jovens menores de 20 anos que possuíam anti-

DNA positivo, e 392 controles, avaliando a presença do anti-VCA IgG. Ambos os estudos de 

Chen et al (2005) e Parks et al (2005) avaliaram a frequência de anti-VCA IgA, onde 

analisaram 36 e 230 casos respectivamente. Por fim, Lu et al (2007) recrutaram 93 casos de 

LES e utilizaram a pesquisa do anti-EBNA-1 IgA juntamente com o anti-EBV DNase IgG, 

que é um marcador menos comumente usado e que se liga a uma proteína do ciclo replicativo 

viral. Esses autores afirmaram haver uma associação entre a infecção pelo EBV e o LES. 

Por outro lado, um estudo soroepidemiológio realizado recentemente no Marrocos, 

não identificou essa associação. Os pesquisadores determinaram a frequência anti-VCA IgM e 

IgG e anti-EBNA1 IgG em 44 pacientes lúpicos e igual número de controles, não 

identificando diferenças significativas entre os grupos (TAZI et al, 2009). 

No entanto, deve-se ressaltar a possibilidade de que o elevado título desses anticorpos 

encontrado nos portadores de LES esteja mais relacionado à hiper-reatividade imune 

generalizada que ocorre no LES, do que a alguma propriedade específica do EBV (YU et al, 

2005). Ao perceber esse problema, pesquisadores iniciaram uma busca por evidências 

moleculares da associação entre LES e EBV, avaliando a presença do DNA viral. No entanto 

esses estudos ainda são escassos na literatura, e os resultados são discordantes. 

James et al (1997), nos Estados Unidos, desenvolveram um estudo caso-controle com 

32 crianças e jovens com LES e mesma quantidade de controles pareados. Pesquisaram o 
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EBV-DNA em PBMC dos pacientes, por PCR. Foi observada uma maior proporção do EBV-

DNA nos casos (100%) em relação aos controles (71%). Outro estudo americano, que avaliou 

a carga viral do EBV em PBMC de 22 casos com LES e 21 controles, demonstrou que a 

média do número de cópias foi 40 vezes maior no grupo de casos (Kang et al, 2004). 

Um estudo caso-controle com 87 portadores de LES (casos) e 174 controles 

considerados saudáveis foi conduzido por Yu et al (2005), em Taiwan. A presença do EBV-

DNA foi investigada em todos pacientes através de Southern blot e PCR quantitativa em 

tempo real em amostras de PBMC. Os autores encontraram positividade em 81,6% (71/86) 

dos casos, e em 48,9% (85/174) dos controles (OR=4,64, IC95% 2.5 – 8,62, p<0,0001). 

Concluiu que há associação entre o LES e a infecção pelo EBV, e que a carga viral declina 

com idade nos controles, mas isso não ocorre nos pacientes lúpicos. 

Ainda em Taiwan, Lu et al (2007) corroboraram os achados de Yu et al (2005) ao 

realizarem PCR quantitativa para EBV em amostras de soro de 93 pacientes com LES e 370 

controles. Encontraram frequências de 41,9% (39/93) e 3,2% (12/370) de positividade para 

casos e controles, respectivamente (OR=21,55, IC95% 10,13 – 46,64, p<10-7). Apesar de terem 

encontrado associação e demonstrado uma OR alta, ressalta-se o intervalo de confiança 

bastante amplo, que favorece uma margem de oscilação muito grande do valor encontrado. 

Em contrapartida, outros autores não detectaram associação entre a presença do EBV-

DNA e o LES. Tsai et al (1995) avaliaram 20 crianças com LES e 20 controles em Taiwan; 

realizaram PCR e sorologia anti-EBV IgG e não encontraram diferença significativa na 

frequência de EBV-DNA ou de anticorpos entre os grupos. Em trabalho semelhante na China, 

Chak-Sing et al (1998) analisaram amostras de 34 adultos recém diagnosticados com LES e 

mesmo número de controles. Da mesma forma, não observaram diferença na positividade 

para o DNA viral entre casos e controles; entretanto destacaram que a frequência de anti-VCA 

IgA foi maior nos pacientes lúpicos. Ambos os estudos concluíram que não há evidência de 

que o vírus exerça um papel direto no desenvolvimento do LES. 

Ao analisar a presença do EBV-DNA em pacientes com LES deve-se considerar ainda 

que a infecção pelo EBV pode ser perturbada durante essa doença. De acordo com Gross et al 

(2005), a elevada carga viral observada se deve a um aumento do número de células 

infectadas de modo latente, particularmente em pacientes com doença lúpica ativa. Além 

disso, pacientes com LES tem uma expressão aberrante dos genes virais latentes e líticos no 

sangue, e a disfunção imune no LES altera o mecanismo regulatório da persistência viral 

(GROSS et al, 2005). 
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Outro aspecto importante é a possibilidade de que o efeito imunossupressor do 

tratamento do LES influencie a carga viral do EBV, alterando o equilíbrio entre o hospedeiro 

e o vírus (ABO et al, 1992). Entretanto, Kang et al (2004) e Lu et al (2007) não observaram 

relação entre o tratamento imunossupressor e a detecção do genoma viral. 

No Brasil, apenas um trabalho sobre o EBV em pacientes lúpicos foi encontrado, 

embora com objetivo diferente dos demais citados até o momento. Kosminsky, Meneses e 

Coêlho (2006), em Recife, estudaram a influência da infecção pelo EBV na atividade do LES 

utilizando ELISA para avidez de IgG. Foi detectada uma frequência total de anti-EBV IgG de 

92,42% (61/66) dentre os pacientes com LES, e os resultados não demonstraram associação 

entre a reativação viral e atividade da doença. 

Na literatura consultada para o Brasil, não foram encontrados estudos sobre a relação 

EBV/LES utilizando a biologia molecular como ferramenta diagnóstica. Além disso, a 

maioria dos trabalhos sobre o tema é do continente asiático e demonstram resultados 

divergentes. Deste modo, há ainda muitas lacunas a serem preenchidas quando se trata da 

associação entre o LES e a infecção pelo EBV, o que denota a importância de realizar outros 

estudos que possam contribuir para o melhor entendimento desta relação. 
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3 FORMULAÇÃO DA QUESTÃO DA PESQUISA 

 
 

Existe associação entre a infecção pelo EBV, expressa pela detecção do EBV-DNA no 

sangue e/ou pela presença do anti-EBV IgG no plasma, e o lúpus eritematoso sistêmico? 
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4 OBJETIVOS 

 
 
4.1 Objetivo geral 

 

 

Verificar a associação entre a infecção pelo EBV e o lúpus eritematoso sistêmico 

(LES), por meio da detecção do EBV-DNA no sangue e do anti-EBV IgG no plasma, em 

pacientes de um hospital público de Recife-PE. 

 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 

� Estimar a frequência do EBV-DNA entre os casos (pacientes com LES) e os controles 

(sem LES); 

� Estimar a frequência do anti-EBV IgG entre casos e controles; 

� Verificar o status imunológico da infecção pelo EBV por meio do índice de avidez de 

anti-EBV IgG dos casos e controles; 

� Verificar a associação entre a infecção pelo EBV, expressa pela detecção do EBV-

DNA no sangue e o LES; 

� Verificar ainda a associação entre a presença de anti-EBV IgG no sangue e o LES; 

� Descrever as características sócio-demográficas da amostra (sexo, faixa etária, 

fenótipo cutâneo, escolaridade, renda familiar mensal, procedência).  
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5 METODOLOGIA 

 

 

5.1 Desenho de estudo 

 

 

 Foi realizado um estudo tipo caso-controle, que é adequado para investigar exposições 

em doenças raras, como o LES. 

 

 

5.2 Local de estudo 

 

 

 O estudo foi realizado no Ambulatório de Reumatologia do Hospital das Clínicas, 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no período de dezembro de 2009 a maio de 

2010. 

 

  

5.3 População de estudo 

 

 

Foram convidados a participar do estudo 116 indivíduos, sendo 59 pacientes com LES 

(casos) e 57 sem LES (controles). Os pacientes foram todos provenientes do Ambulatório de 

Reumatologia (HC/UFPE), por demanda espontânea, e estavam devidamente cadastrados na 

instituição para acompanhamento médico-hospitalar. 

 

 

5.4 Definição de casos 
 

 

Foram considerados como casos pacientes lúpicos, com diagnóstico firmado pelos 

critérios estabelecidos pelo Colégio Americano de Reumatologia (ACR), revisados em 1997 



SOUZA, V. S. B.                Pesquisa do DNA do vírus Epstein-Barr em pacientes com lúpus... 
 
 

44 
 

(anexo A) (TAN, 1982; HOCHBERG, 1997), maiores de 18 anos, podendo ser de qualquer 

raça ou sexo. Os pacientes não apresentavam outras doenças auto-imunes, relatadas em 

prontuário médico. 

 

 
5.5 Definição de controles  
 

 

O grupo controle foi composto por indivíduos do mesmo ambulatório, que não 

possuíam LES, maiores de 18 anos, de qualquer raça ou sexo. Foi adotada uma proporção 

semelhante ao grupo de casos em relação ao gênero e a idade (com margem de erro de mais 

ou menos 3 anos). Os pacientes do grupo controle estavam em acompanhamento médico 

devido a doenças como fibromialgia, tendinite, osteoartrose, osteoporose, bursite, dores 

articulares e de coluna. Os controles não apresentavam doenças auto-imunes relatadas em 

prontuário médico. 

 

 
5.6 Tipo de amostragem e definição do tamanho da amostra 

 

 

A seleção da amostra foi por conveniência, onde os pacientes atendidos no serviço no 

período de coleta foram convidados a participar do estudo. 

O cálculo do tamanho da amostra baseou-se no estudo realizado por Yu et al (2005), 

que utilizaram PCR para detectar o EBV em pacientes com e sem LES em Taiwan, uma vez 

que não foram encontrados trabalhos semelhantes no Brasil. 

Foi utilizado o programa estatístico Epi-Info versão 6.04, adotando os seguintes 

parâmetros: 

� Frequência de exposição nos casos de 81,62%; 

� Freqüência de exposição nos controles de 48,9%; 

� OR=4,64 (YU et al, 2005); 

� Erro α de 5%, com intervalo de confiança de 95%; 

� Power de 80%, que corresponde a um erro β de 20%. 
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A amostra mínima foi então estimada em 38 casos e 38 controles. No entanto, foram 

recrutados aproximadamente 50% a mais, para suprir possíveis perdas e melhorar as análises. 

5.7 Definição e categorização das variáveis 

 

 

Variável dependente: presença ou ausência de LES 
 

Foram considerados casos os pacientes com LES, que apresentaram ao menos quatro 

dos 11 critérios estabelecidos pelo Colégio Americano de Reumatologia – ACR, 1997 (anexo 

A) (TAN, 1982; HOCHBERG, 1997). 

Os controles foram pacientes que não preencheram os critérios estabelecidos pelo 

ACR (1997).  

 

 

Variáveis independentes 
 

Infecção pelo EBV: foram considerados infectados os pacientes que apresentassem o 

EBV-DNA, em PBMC; assim como aqueles que apresentaram o anti-EBV/IgG no plasma. 

Variável nominal dicotômica (positivo / negativo). 

 

Status imunológico da infecção pelo EBV: definido pela interpretação clínica do 

Índice de Avidez (IA) de anti-EBV/IgG; Variável categorizada como: 

� Infecção recente – baixa avidez 

� Infecção passada – alta avidez 

� Indeterminada (avidez intermediária) 

� Suscetível (anti-EBV/IgG negativo) 

 

       Sexo: masculino ou feminino 

 

Faixa etária: a idade do paciente; definida como o intervalo de tempo entre a data do 

nascimento e a data da coleta. É uma variável quantitativa contínua a qual foi categorizada em 

intervalos de classe, correspondentes às faixas etárias: 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 

anos, 50 a 59 anos, acima de 60 anos 
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Fenótipo cutâneo: definido como a característica de pigmentação da pele do paciente. 

Observado pelo pesquisador seguindo a escala de pigmentação de Fitzpatrick (1988) (anexo 

B). Foi categorizada em branco (correspondente aos fenótipos I, II e III) e não branco (para os 

fenótipos IV, V e VI). 

 

Escolaridade: refere-se ao maior nível do ensino formal que o paciente declarou ter 

concluído. Categorizada como: analfabeto (a), 1° grau incompleto, 1° grau completo, 2° grau 

completo, 3° grau completo. 

 

Renda familiar mensal: somatório da renda obtida mensalmente por todos os membros 

da família à época do estudo. Avaliada em unidade de salário mínimo, fixada como R$465,00 

(quatrocentos e sessenta e cinco reais) do início da pesquisa até o final do mês de janeiro de 

2010. Desde então, o salário mínimo passou a ser cotado em R$510,00 (quinhentos e dez 

reais). Variável contínua, categorizada em: até 1 salário mínimo, 1 a 3 salários mínimos, 4 a 

10 salários mínimos, acima de 10 salários mínimos. 

 

 

Variável para caracterização da amostra 
 

Local de procedência: local de moradia do paciente na época da pesquisa. 

Categorizada em: capital, região metropolitana do Recife, interior do estado de Pernambuco, 

ou outros estados.  

 

 

5.8 Técnicas utilizadas 

 
 
5.8.1 Coleta dos dados 
 

 

Os pacientes que concordaram em participar da pesquisa assinaram, juntamente com 

duas testemunhas, o termo de consentimento livre e esclarecido (apêndice A), em duas vias de 

mesmo conteúdo (uma para o paciente e outra para pesquisador) e foi aplicado o questionário 

elaborado especificamente para pesquisa (apêndice B). Este continha informações sobre dados 

pessoais, sexo, idade, fenótipo cutâneo, procedência, renda familiar, escolaridade, tempo de 
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diagnóstico do LES (para os casos). Dados sobre o LES, assim como a presença de outras 

doenças auto-imunes foram obtidos através de análise de prontuário médico. 

5.8.2 Coleta, processamento e armazenamento das amostras 
 

 

Após a entrevista de cada paciente, aproximadamente 10 ml de sangue periférico 

foram coletados por punção venosa, em tubo contendo o anticoagulante ácido etilenodiamino 

tetra-acético (EDTA). As amostras foram então encaminhadas ao Setor de Virologia do 

Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA)/UFPE. 

Para a obtenção das PBMC e do plasma o sangue foi transferido para tubos cônicos 

contendo Ficoll-Hypaque PLUS (GE Healthcare, Upsala, Suécia), na proporção 1:2. Após 30 

minutos de centrifugação (2000 rpm) a 20ºC, forma-se um gradiente contendo o plasma, os 

leucócitos, o reagente e as hemácias separados em fases distintas. Nesta etapa, cerca de 2 ml 

de plasma foram transferidos para microtubos e acondicionados em freezer -20ºC até a 

realização do ELISA. 

Paralelamente, os anéis de PBMC foram cuidadosamente aspirados, depositados em 

novos tubos cônicos e acrescidos de um volume de solução salina (tampão fosfato – PBS – 

pH 7,2) com posterior centrifugação a 2000 rpm por 6 minutos (20ºC). O sobrenadante foi 

descartado e o sedimento (linfócitos) foi ressuspendido em 1 mL de PBS. Uma alíquota da 

suspensão celular foi removida, diluída 1:20 em azul de trypan e quantificada na câmara de 

Neubauer. As alíquotas de PBMC foram armazenadas em microtubos, em triplicata, na forma 

de “pellets” com aproximadamente 2x106 células cada, e mantidas em freezer -80ºC até o 

momento de sua utilização. 

 

 

5.8.3 Enzimaimunoensaio de avidez para EBV 
 

 

Foram utilizados kits comerciais de ELISA para detecção do anti-EBV/IgG – 

Enzygnost® (Siemens, Marburg, Alemanha). As placas do teste são recobertas com antígenos 

de células linfoblastóides infectadas com o EBV, e contém todas as proteínas virais de valor 

diagnóstico e que, numa infecção, são apresentadas ao sistema imunológico; antígenos do 

capsídeo viral (VCA), antígenos associados ao núcleo celular do EBV (EBNA) e "early 

proteins" (EA). 
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O reagente de avidez consistiu de uma solução de uréia 6M, preparada com PBS (pH 

7,2), e que tem como finalidade dissociar as ligações entre antígenos e anticorpos. Foi 

utilizado como descrito por Strasek e Marin (2001). 

Para cada paciente utilizou-se dois poços da microplaca. Em um deles, após a lavagem 

da primeira incubação do plasma com os antígenos específicos, adicionou-se 100 µL de uréia 

6M por 3 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, realizou-se a lavagem para retirar a 

uréia e as demais etapas do ELISA prosseguiram de acordo com as instruções do fabricante 

(SIEMENS, 2008). 

Para a obtenção do índice de avidez (IA) utilizou-se o valor da absorvância da amostra 

tratada com uréia, dividido pela absorvância da mesma amostra sem o tratamento, e 

multiplicado por 100. 

IA = (absorvância teste com uréia / absorvância sem uréia) x 100% 

         

     Interpretação do teste: 

• IA igual ou maior que 50% = infecção passada 

• IA menor ou igual a 25% = infecção recente 

• Para IA entre 25% e 50% = indeterminado 

 

Foram considerados suscetíveis aqueles pacientes onde o anti-EBV IgG foi não reagente. 
 
 
 
5.8.4 Pesquisa do EBV-DNA 
 

 

Extração do DNA 

 

O DNA foi extraído das amostras de PBMC utilizando o reagente DNAzol 

(Invitrogen, Carlsbad, Estados Unidos), seguindo as instruções recomendadas pelo fabricante 

(INVITROGEN, 2001), e quantificado em espectrofotômetro (Eppendorf®). 
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PCR in house para detecção de gene N-MYC 

 

O N-myc é um proto-oncogene presente em todas as células humanas (KOHL et al, 

1986). Foi inicialmente realizada uma PCR para detectar esse gene, a fim de verificar se o 

material extraído era passível de amplificação. 

A PCR para N-myc foi preparada utilizando 20 mM Tris-HCl, 50 mM KCl, 1.76 mM 

MgCl2, 0.3 mM de cada dNTP’s, 25 pmol dos primers sense 5'AGT TCC TTC CAC CCT3' e 

anti-sense 5'CAC CCA GCA ACC CCC3', específicos para o gene N-myc, 1U de taq DNA 

polimerase (Biotools, Madri, Espanha) e aproximadamente 50 ng de DNA extraído da 

amostra clínica. As condições de amplificação foram 94ºC por 3 minutos; seguido por 30 

ciclos de 94ºC por 30 segundos, 62ºC por 60 segundos, 72ºC por 30 segundos; e uma 

extensão final de 72ºC por 7 minutos. O tamanho do amplicon correspondente ao N-myc é de 

150pb. 

Para cada PCR foi utilizado um controle negativo de reação constituído de um tubo 

contendo apenas os reagentes e sem amostra. 

Para visualizar o resultado das PCR foram realizadas corridas eletroforéticas (100V), 

com os produtos da PCR (acrescidos de azul de bromofenol 1% e glicerol 40%), em gel de 

agarose 2% corado com brometo de etídio. Como controle de eficiência da corrida 

eletroforética e para a avaliação do tamanho do fragmento amplificado, no mesmo gel foi 

aplicado um padrão de peso molecular (100 pb Ladder - VJR®). O gel foi analisado em 

transiluminador para verificar a existência ou não de bandas correspondentes ao gene 

pesquisado. 

 

 

PCR in house para detecção do EBV-DNA 

 

A PCR foi preparada utilizando 20 mM Tris-HCl, 50 mM KCl, 1,76 mM MgCl2, 0,3 

mM de cada dNTP’s, 12,5 pmol dos primers sense 5'GTG TGC GTC GTG CCG GGG CAG 

CCAC3' e anti-sense 5'ACC TGG GAG GGC CAT CGC AAG CTC C3'), específicos para o 

gene viral EBNA-1, 1U de taq DNA polimerase (Biotools, Madri, Espanha) e 

aproximadamente 50 ng de DNA extraído da amostra clínica. As condições de amplificação 

foram 94ºC por 3 minutos; seguido por 30 ciclos de 94ºC por 30 segundos, 62ºC por 60 

segundos, 72ºC por 30 segundos; e uma extensão final de 72ºC por 7 minutos. O tamanho do 
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amplicon correspondente ao EBNA-1 é de 375 pb, identificado através de eletroforese como 

descrito para a PCR de N-myc. 

Para cada PCR foram utilizados: 

• controle negativo de reação – apenas reagentes;  

• controle positivo – amostra positiva para o EBV; 

• controle negativo humano – amostra que não contém o DNA viral; amostra 

gentilmente cedida pela Dra. Norma Lucena, do Laboratório de Biologia 

Molecular da Oncologia Pediátrica do Instituto Materno Infantil Professor 

Fernando Figueira – IMIP.  

 

 

Obtenção do controle positivo para EBV 

 

 O controle positivo foi obtido a partir de DNA extraído de células de linfoma, que 

continham EBV-DNA (amostra gentilmente cedida pela Dra. Norma Lucena, do Laboratório 

de Biologia Molecular da Oncologia Pediátrica do IMIP). A partir daí foi realizada uma PCR 

para amplificação do EBNA-1 e as bandas visualizadas em gel de agarose 2%. Em seguida, a 

região do gel onde ficaram retidos os fragmentos amplificados foi cuidadosamente removida 

com auxílio de bisturi, a fim de obter apenas amplicons, excluindo-se os dímeros de primer 

que normalmente se formam na reação. Os blocos de gel, contendo os fragmentos do EBV-

DNA foram transferidos para microtubos de 1,5 mL. Procedeu-se então a purificação do DNA 

viral utilizando o kit “PurelinkTM Quick Gel Extraction” (Invitrogen, Carlsbad, Estados 

Unidos), de acordo com instruções do fabricante (INVITROGEN, 2010). 

Após a purificação, foi obtido um eluído contendo os fragmentos do EBNA-1, o qual 

foi quantificado em espectrofotômetro, e constituiu a solução estoque de controle que foi 

armazenada a-20ºC. O controle positivo assim obtido foi utilizado nas diluições de 1:106 a 

1:1011. 

 

 

Limite de detecção da PCR 

 

Para determinar o limite de detecção da PCR específica do EBV, inicialmente foi 

calculado o número de cópias de fragmentos do EBV-DNA contidas na solução estoque do 
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controle positivo, como descrito por Marin et al (2002). Em seguida, uma PCR foi realizada 

com diluições decimais seriadas do controle. Houve amplificação até a diluição 1:1011 que 

correspondeu a um limite de detecção de 23 cópias (figura 4). 

 

 

 
Figura 4. Limite de detecção da PCR específica para o EBV. 
Gel de agarose 2% exibindo as bandas que contém os 
amplicons obtidos na PCR com diluições do controle 
positivo. 1- Controle negativo de reação; 2- Ladder (100pb); 
3- 2,3x107 cópias; 4- 2,3x106 cópias; 5- 2,3x105 cópias; 6- 
2,3x104 cópias; 7- 2,3x103 cópias; 8- 2,3x102 cópias; 9- 23 
cópias (limite de detecção); 10- 2,3 cópias; 11- 0,23 cópias. 
Fonte: A autora. 

 

 

5.9 Plano de tabulação e análise dos dados 

 

 

Para investigar a associação entre a exposição principal (detecção do EBV-DNA no 

sangue e/ou a presença do anti-EBV IgG no plasma), assim como as demais variáveis 

independentes, e o desfecho (presença ou não do LES), seria necessária uma análise 

univariada,  utilizando o teste “qui quadrado” (χ2), cálculos do odds ratio (OR), intervalo de 

confiança (IC) de 95% e valor de p. Entretanto, os resultados obtidos não foram suficientes 

para realização desta análise. 

Os dados de todos os pacientes foram armazenados e analisados pelo programa Epi-

Info (versão 6.04). Para a caracterização da amostra utilizou-se distribuição de frequências e 

cálculo de médias das variáveis. 
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5.10 Aspectos éticos 
 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Agamenon 

Magalhães, sob o número de registro 504 (anexo C). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Os resultados e discussão da pesquisa serão apresentados em formato de artigo 

científico. Este será submetido à revista “Lupus”, que apresenta fator de impacto 2.244. As 

informações da revista assim como as instruções para os autores seguem no anexo D. 
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Resumo 

 

O papel etiológico do vírus Epstein-Barr (EBV) no lúpus eritematoso sistêmico (LES) é 

pouco elucidado, mas sabe-se que o vírus pode apresentar um mimetismo molecular com os 

auto-antígenos típicos desta síndrome, e atuar induzindo a produção de auto-anticorpos. 

Diversas pesquisas apontam para uma associação entre a infecção pelo vírus e o LES, 

sobretudo através de evidencias sorológicas. Estudos que pesquisaram o DNA viral são 

poucos e apresentaram resultados controversos. O objetivo desse estudo foi avaliar a 

associação entre o EBV e o LES, pelo índice de avidez de anti-EBV IgG e pela pesquisa do 

EBV-DNA através de PCR in house em células mononucleares do sangue periférico (PBMC). 

Foi realizado um estudo caso-controle, envolvendo 59 pacientes adultos com LES (casos) e 

57 pacientes sem LES (controles) pareados por sexo e idade, em Recife, Pernambuco, Brasil. 

O anti-EBV IgG esteve presente em 100% dos casos e controles, exibindo alta avidez, o que 

indica infecção passada pelo vírus, e o EBV-DNA não foi detectado em nenhum dos 

pacientes. Portanto, neste estudo não foi demonstrada a associação entre a infecção pelo EBV 

e o LES, tanto por marcadores sorológicos como pela detecção do genoma viral. 

 

Palavras-chave: lúpus eritematoso sistêmico, EBV, PCR. 
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Introdução 

 

 

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica de natureza 

auto-imune1, que envolve diretamente múltiplos órgãos, apresentando manifestações clínicas 

diversas2. Caracteriza-se por uma auto-reatividade de linfócitos B e T, levando a produção de 

auto-anticorpos3 contra uma variedade de constituintes celulares e extracelulares, incluindo o 

DNA e outros ácidos nucléicos, nucleoproteínas, componentes do citoplasma e outros1. No 

entanto, a base para a geração desses auto-anticorpos permanece não esclarecida4. 

Evidências sugerem a participação da infecção pelo vírus Epstein-Barr (EBV) na 

imunopatogênese de múltiplas doenças auto-imunes, destacando-se o LES. O EBV pertence à 

família Herpesviridae sendo um dos agentes virais humanos mais comuns, estimando-se que 

infecte aproximadamente 90% da população mundial5. Após a fase aguda da infecção 

primária, o vírus persiste no organismo do hospedeiro ao longo de sua vida, ficando de forma 

latente nas células B de memória6. 

Estudos sugerem que os primeiros auto-anticorpos do LES surgem a partir de 

anticorpos direcionados contra o antígeno nuclear 1 do EBV (EBNA-1)4, 7-10. O anti-Sm e o 

anti-Ro do LES parecem se desenvolver a partir de únicos epítopos protéicos, o PPPGMRPP 

e o TKYKQRNGWSHKD, promovendo o início da doença10, 11. O EBNA-1, por sua vez, 

possui as sequências protéicas PPPGRRP e GGSGSGPRHRDGVRR, as quais foram capazes 

de gerar anti-Sm e anti-Ro, respectivamente, em modelos animais7, 8, 10. Esse mimetismo 

molecular poderia induzir em humanos o início da produção dos auto-anticorpos no LES4. 

Diversos autores demonstraram uma maior frequência de marcadores sorológicos para 

o EBV nos pacientes lúpicos comparada a pacientes sem a doença9, 12-15. No entanto, é 

possível que o elevado título de anticorpos encontrado nos pacientes com LES esteja mais 

relacionado à hiper-reatividade imune que ocorre na doença, do que a alguma propriedade 

específica do EBV16. Diante disto, foram realizados estudos que utilizaram a pesquisa do 

DNA viral para esclarecer essa possível relação, mas os resultados são controversos: quatro 

estudos demonstraram haver associação entre LES e a infecção pelo EBV15-18 e outros dois 

discordaram19, 20. 

Considerando a divergência dos resultados, o presente estudo se propôs a avaliar a 

associação entre a infecção pelo EBV e o LES, através do teste de avidez de anti-EBV IgG e 

da pesquisa do EBV-DNA. 
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Material e métodos 

 

 

Pacientes e controles 

 

Foi realizado um estudo caso-controle com 116 indivíduos atendidos no Ambulatório 

de Reumatologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco 

(HC/UFPE), no período de dezembro de 2009 a maio de 2010. O protocolo de pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Agamenon Magalhães-PE, e o termo 

de consentimento livre e esclarecido obtido de cada participante. 

O grupo de casos foi composto por 59 pacientes lúpicos, maiores de 18 anos, de 

ambos os sexos e de qualquer raça. Os casos tiveram o diagnóstico do LES firmado pelos 

critérios estabelecidos pelo Colégio Americano de Reumatologia (ACR) revisados em 199721, 

22. Os pacientes com LES estavam em uso de doses variáveis de corticóides e agentes 

imunossupressores, de acordo com a gravidade e atividade da doença. O grupo controle foi 

constituído de 57 indivíduos pareados por sexo e idade (±3 anos) aos casos e que não 

apresentavam nenhuma doença auto-imune relatada no prontuário. O fenótipo cutâneo de 

todos os pacientes foi determinado pelo pesquisador de acordo com a escala de pigmentação 

de Fitzpatrick (1988)23, categorizado em branco (fenótipos I, II e III) e não branco (fenótipos 

IV, V e VI). 

Após a entrevista, amostras de sangue foram coletadas e encaminhadas ao Setor de 

Virologia do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA/UFPE), para processamento 

e realização das análises. 

 

 

Separação do plasma e das células mononucleares do sangue periférico 

 

O sangue venoso (5mL) foi transferido para tubos contendo 3 mL de Ficoll-Hypaque 

PLUS (GE Healthcare, Upsala, Suécia). Após centrifugação, a 2000 rpm por 30 min, o plasma 

foi removido e acondicionado em freezer -20ºC. Em seguida, as células mononucleares do 

sangue periférico (PBMC) foram cuidadosamente aspiradas e lavadas em tampão fosfato 

(PBS) pH 7,2 a 2000 rpm por 6 min. As células foram então ressuspendidas em PBS e 

armazenadas em freezer -80ºC, em alíquotas contendo aproximadamente 2x106 células cada. 
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Enzimaimunoensaio de avidez para anti-EBV IgG 

 

Para determinar a avidez do anti-EBV/IgG empregou-se o kit para anti-EBV/IgG – 

Enzygnost® (Siemens, Marburg, Alemanha). Para cada paciente foram utilizados dois poços 

da microplaca. Em um deles, após a lavagem da primeira incubação do plasma com os 

antígenos específicos, adicionou-se 100 µL de uréia 6M por 3 min à temperatura ambiente. 

Em seguida, realizou-se a lavagem para retirar a uréia e as demais etapas do teste 

prosseguiram conforme instruções do fabricante. 

A avidez dos anticorpos foi expressa pelo índice de avidez (IA), o qual foi obtido pela 

razão da densidade óptica (DO) da amostra tratada com uréia pela DO da mesma amostra sem 

o tratamento, multiplicada por 100. Quando IA ≥ 50%, significa infecção passada; quando IA 

≤ 25%, caracteriza-se infecção recente; para valores de IA entre 25%-50%, considera-se 

status indeterminado, embora a sorologia seja positiva. 

 

 

Pesquisa do EBV-DNA 

  

O DNA foi extraído das alíquotas de PBMC utilizando o reagente DNAzol 

(Invitrogen, Carlsbad, Estados Unidos), segundo instruções do fabricante. 

Foi inicialmente realizada uma reação em cadeia de polimerase (PCR) in house para 

detectar o gene constitutivo humano N-myc, a fim de verificar se o material extraído era 

passível de amplificação. Para esta PCR utilizou-se 20 mM Tris-HCl, 50 mM KCl, 1.76 mM 

MgCl2, 0.3 mM de cada dNTP’s, 25 pmol dos primers sense 5'AGT TCC TTC CAC CCT3' e 

anti-sense 5'CAC CCA GCA ACC CCC3', 1U de taq DNA polimerase (Biotools, Madri, 

Espanha) e cerca de 50 ng de DNA extraído da amostra clínica. As condições de amplificação 

foram 94ºC por 3 min; seguido por 30 ciclos de 94ºC por 30 seg, 62ºC por 1 min, 72ºC por 30 

seg; e uma extensão final de 72ºC por 7 min. O tamanho do amplicon correspondente ao N-

myc é de 150 pb. 

Posteriormente, a PCR específica para o EBV foi realizada utilizando-se 20 mM Tris-

HCl, 50 mM KCl, 1,76 mM MgCl2, 0,3 mM de cada dNTP’s, 12,5 pmol dos primers sense 

5'GTG TGC GTC GTG CCG GGG CAG CCA C3' e anti-sense 5'ACC TGG GAG GGC 

CAT CGC AAG CTC C3', específicos para o gene viral EBNA-1, 1U de taq DNA polimerase 

(Biotools, Madri, Espanha) e aproximadamente 50 ng de DNA da amostra. As condições de 
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amplificação foram 94ºC por 3 min; seguido por 30 ciclos de 94ºC por 30 seg, 62ºC por 1 

min, 72ºC por 30 seg; e uma extensão final de 72ºC por 7 min. O amplicon correspondente ao 

EBNA-1 possui 375 pb. Esta PCR apresentou um limite de detecção de 23 cópias.  

 

 

Análise estatística 

 

Para investigar a associação entre a detecção do EBV-DNA no sangue e/ou a presença 

do anti-EBV IgG no plasma, e o LES, seria necessária uma análise univariada,  utilizando o 

teste “qui quadrado” (χ2), cálculos do odds ratio (OR), intervalo de confiança (IC) de 95% e 

valor de p. Entretanto, os resultados obtidos não foram suficientes para realização desta 

análise. 

Os dados de todos os pacientes foram armazenados e analisados pelo programa Epi-

Info (versão 6.04). Para a caracterização da amostra utilizou-se distribuição de frequências e 

cálculo de médias das variáveis. 

 

 

Resultados 

 

Caracterização da amostra 

  

Foram analisados 59 pacientes com LES e 57 controles. Dentre o grupo de casos havia 

4 homens e 55 mulheres, com idade variando de 23 a 62 anos (média de 39,9 ± 10,5). A 

população de estudo foi agrupada de acordo com a idade em intervalos de classe de 10 anos, 

onde a faixa etária predominante foi de 30 a 39 anos. Quanto ao fenótipo cutâneo, 52,5% 

(31/59) dos indivíduos foram classificados como brancos e 47,5% (28/59) como não brancos. 

A tabela 1 apresenta as características clínicas dos pacientes com LES. 
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Tabela 1. Características clínicas dos pacientes com LES. Hospital das 

Clínicas – UFPE, Recife-PE, período de dezembro de 2009 a maio de 2010. 

Características clínicas dos pacientes 

Casos (LES) 

n=59 

N % 

Rash malar 30 60 

Lesão cutânea crônica (discóide) 10 20 

Fotossensibilidade 35 70 

Úlceras orais/nasofaríngeas 8 16 

Artrite não erosiva 32 64 

Pleurite/pericardite 3 2 

Acometimento renal1 12 36 

Convulsão/psicose 4 8 

Alterações hematológicas2 38 76 

Alterações imunológicas3 23 46 

AAN4 positivo, na ausência de uso de drogas indutoras 45 90 

1- Proteinúria >0,5g ou cilindros celulares; 

2- Anemia hemolítica com reticulocitose e/ou leucopenia <4.000 e/ou linfopenia <1.500 e/ou 

plaquetopenia <100.000 em duas ou mais ocasiões; 

3- Anti-DNA e/ou anti-Sm e/ou anticorpo antifosfolipídios (anticardiolipina, anticoagulante 

lúpico ou falsa sorologia VDRL); 

4- AAN: anticorpo anti-nuclear. 

 

 O grupo controle foi constituído de 57 indivíduos de 22 a 62 anos (média de 40,4 ± 

10,6), onde 3 eram homens e 54 eram mulheres, e havia 68,4% (39/57) de brancos e 31,6% 

(18/57) de não brancos. As características sócio-demográficas dos casos e controles são 

apresentadas na tabela 2. 
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Tabela 2. Características sócio-demográficas dos casos e controles. Hospital das Clínicas – 

UFPE, Recife-PE, período de dezembro de 2009 a maio de 2010. 

Variáveis 
Casos (n=59) Controles (n=57) Total (n=116) 

n % n % N % 

Escolaridade       

Analfabeto 4   6,8 4   7,0 8  6,9 

Até 1º grau 32 54,2 30 52,6 62 53,4 

2º grau completo 19 32,2 17 29,8 36 31,0 

3º grau completo 4   6,8 6 10,5 10  8,6 

Renda familiar mensal 

(em salários mínimos) 

      

Até 1 16 27,1 17 29,8 33 28,4 

De 1 a 3  38 64,4 34 59,6 72 62,0 

De 4 a 10   5   8,5  6 10,5 11  9,4 

Local de procedência       

Recife (Capital) 13 22,0 19 33,3 32 27,6 

Região Metropolitana do 

Recife 

16 27,1 21 36,8 37 31,8 

Interior de Pernambuco 30 50,8 17 29,8 47 40,5 

 

Sorologia anti-EBV IgG e detecção do EBV-DNA 

 

A sorologia para o anti-EBV IgG foi positiva em 100% dos casos e controles. O IA foi 

superior a 50% em toda população estudada, representando infecção passada pelo vírus. O 

EBV-DNA não foi detectado em nenhuma amostra de PBMC dos participantes do estudo. 

Não foi possível calcular a associação LES e a infecção pelo EBV, mas não houve diferença 

nas frequências de anti-EBV IgG e EBV-DNA entre os dois grupos avaliados. 

 

Discussão 

 

Tem sido sugerido que fatores ambientais, como alguns agentes infecciosos, parecem 

ser potenciais “gatilhos” iniciais da auto-imunidade do LES3. No entanto, a participação de 

determinadas infecções na etiopatogênese de doenças auto-imunes não é totalmente 
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esclarecida24. No presente estudo a associação entre a infecção pelo EBV e o LES foi avaliada 

pela da pesquisa do EBV-DNA no sangue e do teste de avidez de anti-EBV IgG. 

Ao analisar os sujeitos da pesquisa, foi observada uma maior frequência de LES em 

mulheres (93,2%), numa faixa etária predominante de 30 a 49 anos. De modo semelhante, 

Kosminsky et al (2006)25, estudando pacientes lúpicos no Brasil, encontraram um percentual 

de 90,9% para o sexo feminino. Este dado está de acordo com a literatura, pois apesar do LES 

poder ocorrer em qualquer faixa etária, mulheres em idade reprodutiva são mais 

frequentemente afetadas26. 

O LES ocorre com maior incidência e com maior gravidade na população não 

branca27. No entanto, nesse estudo as freqüências de brancos e não brancos foi semelhante 

dentre os casos. É possível que o tamanho da amostra tenha sido insuficiente para demonstrar 

essa diferença, pois foi calculado para detectar a associação entre a presença do EBV-DNA e 

o LES, não levando em consideração a característica de pigmentação da pele. 

Em relação às características sócio-demográficas, houve predomínio de baixa 

escolaridade e renda entre pacientes com LES. Estes resultados refletem o perfil dos pacientes 

atendidos no serviço público brasileiro. Por outro lado, é conhecido que baixos níveis 

socioeconômicos constituem fator de risco para infecção por diversos agentes, incluindo o 

EBV, como apontam estudos brasileiros28, 29.   

A associação entre LES e EBV tem sido demonstrada por evidências sorológicas, em 

trabalhos que pesquisaram anticorpos específicos do EBV, como o anti-VCA e o anti-EBNA-

19, 12-15. No presente estudo, foi utilizado um ELISA constituído de todas as proteínas virais de 

valor diagnóstico e que, numa infecção, são apresentadas ao sistema imunológico, permitindo 

a detecção de um largo espectro de anticorpos que possam estar presentes. Deste modo, foi 

alta a frequência do anti-EBV IgG observada nos pacientes com LES e naqueles sem a 

doença. 

Com o objetivo de verificar o status imunológico dos pacientes frente ao EBV, foi 

utilizado o teste de avidez de anticorpo. Este teste é útil para estabelecer a fase da infecção, já 

que os primeiros anticorpos produzidos são de baixa avidez e, ao longo do tempo, eles 

maturam, apresentando avidez superior aos anticorpos iniciais30. Evidenciou-se assim, que 

todos os pacientes apresentavam um elevado índice de avidez, caracterizando infecção 

passada.  

O achado de que 100% da população estudada apresentou positividade para o anti-

EBV IgG, reflete a distribuição mundial do EBV, que atinge cerca de 90% da população5. Em 
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relação aos casos, o presente estudo corrobora com os achados de uma pesquisa em Recife 

sobre a influência do EBV na atividade do LES, utilizando a mesma metodologia. Os autores 

detectaram uma alta frequência de anti-EBV IgG (92,4%), dos quais 88,5% apresentavam alta 

avidez25.  

Embora haja evidências de um possível papel da infecção pelo EBV na etiopatogênese 

do LES4, 7-10, a elucidação desta associação é difícil, especialmente quando se comparam taxas 

de soroconversão ao vírus, pois a maioria dos adultos possui anticorpos para o EBV31. Outro 

fator importante é que níveis elevados de auto-anticorpos são produzidos no LES3, o que pode 

dificultar a interpretação das análises. A despeito dessas limitações, alguns estudos relataram 

associação LES/EBV através de métodos sorológicos9, 12-15, 20. No entanto, esses resultados 

podem ser devidos à resposta hiperimune do LES, como afirmam Chak-Sing et al (1998)20. 

Em nossa pesquisa não foi demonstrada essa relação, corroborando com os estudos de Tsai et 

al (1995)19 na China e Tazi et al (2009)32 no Marrocos. 

Para contornar a limitação dos estudos sorológicos, a pesquisa do EBV-DNA seria 

uma alternativa, no entanto não foi detectado o genoma viral em PBMC em nenhum dos 

pacientes (casos ou controles). Ressaltamos que a PCR utilizada no estudo tem uma 

sensibilidade suficiente para detectar o DNA viral nos leucócitos e o gene escolhido, EBNA-

1, também é adequado por estar envolvido no mecanismo de latência do EBV, sendo 

fundamental para a persistência viral no hospedeiro33. 

Sabe-se que após replicação lítica localizada da fase aguda, a infecção pelo EBV 

generaliza e o vírus direciona a proliferação de células B infectadas de forma latente pelo 

corpo31. In vivo, células B contendo o EBV latente incluem: linfoblastos, altamente 

imunogênicos e que são rapidamente eliminados durante a mononucleose infecciosa aguda; 

células de memória que amadureceram e estão localizadas nos folículos linfóides; e células 

não-imunogênicas em repouso, que funcionam como reservatório do vírus na circulação de 

portadores saudáveis34. 

Os dados da sorologia nos permitem atestar que os pacientes do estudo apresentavam 

infecção passada pelo EBV, e o vírus deve estar presente em sua forma latente. Nessa fase de 

latência, o genoma viral pode ser detectado no sangue periférico em cerca de 1 a cada um 

milhão de células6. Assim, é baixa a probabilidade de encontrar essas células contendo o EBV 

nesta fase, o que explicaria os resultados obtidos. Do mesmo modo, outros autores não 

detectaram essa associação, tanto em crianças19 como em adultos20 e ambos os estudos 



SOUZA, V. S. B.                Pesquisa do DNA do vírus Epstein-Barr em pacientes com lúpus... 
 
 

64 
 

concluíram não haver evidência de que o vírus exerça um papel direto no desenvolvimento do 

LES. 

Por outro lado, estudos anteriores que avaliaram a presença do EBV-DNA em 

pacientes com LES e controles, demonstraram esta associação15-18. Nos Estados Unidos, 

James et al (1997)15 estudaram crianças e jovens e Kang et al (2004)16 avaliaram adultos, 

porém o número amostral adotado por esses autores foi pequeno, o que torna os resultados 

pouco conclusivos. Já Yu et al (2005)17 e Lu et al (2007)18, ambos em Taiwan, detectaram 

associação utilizando amostras maiores. Ressalta-se que nesses trabalhos o grupo controle não 

é bem descrito, de forma que viéses de seleção e fatores de confusão, como a presença de 

outras doenças auto-imunes associadas, podem estar presentes e não terem sido considerados 

nas análises. 

Ao avaliar a associação entre o LES e a infecção pelo EBV, é importante considerar 

ainda a possível existência de um “viés de publicação”, devido à tendência de maior 

divulgação dos estudos com resultados positivos.  

Deve-se ainda considerar a possibilidade de haver cepas variantes do EBV nas 

diversas regiões do mundo, que poderiam apresentar diferentes níveis de patogenicidade. Nas 

populações avaliadas pelos estudos que evidenciaram associação15-18 é plausível acreditar que 

a infecção estaria ativa ou reativada em muitos sujeitos, visto que foram encontradas altas 

freqüências do EBV-DNA não só nos casos, mas também nos controles (sem LES). Além 

disso, em um dos estudos o genoma viral foi detectado inclusive em amostras de soro18, 

sugerindo que havia replicação do EBV nos pacientes. Enquanto que em nossa pesquisa não 

encontramos o material genético do vírus em nenhum dos grupos. 

Outra questão a ser analisada é se nos pacientes lúpicos o EBV é a causa ou o 

resultado do processo auto-imune, uma vez que os indivíduos são mais propensos a infecções 

devido a anormalidades da resposta imune ou ao tratamento imunossupressor adotado24. 

Adicionalmente, de acordo com Gross et al (2005)35, pacientes com LES tem uma expressão 

aberrante dos genes virais latentes e líticos do EBV no sangue, e a disfunção imune no LES 

altera o mecanismo regulatório da persistência viral. No entanto, nos pacientes avaliados 

parece que a infecção viral permanece não produtiva mesmo com a progressão do LES. 
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Conclusão 

 

Neste estudo, não foi possível demonstrar a associação entre a infecção pelo EBV e o 

LES, mensurada por marcadores sorológicos nem por detecção do genoma viral.  
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Abstract 

 

The etiologic role of Epstein-Barr virus (EBV) in systemic lupus erythematosus (SLE) is little 

understood, but it is known that the virus may present a molecular mimicry with typical 

autoantigens of this syndrome, and inducing the production of autoantibodies. Several studies 

show an association between this viral infection and LES, mainly by serologic evidence. 

Researches that investigated the viral DNA presence are few and have demonstrated 

controversial results. The objective of this study was evaluated the association between EBV 

and SLE by the avidity index of IgG anti-EBV and EBV-DNA research in house PCR in 

peripheral blood mononuclear cells (PBMC). We conducted a case-control study involving 59 

adult patients with SLE (cases) and 57 patients without SLE (controls) matched by sex and 

age, in Recife, Pernambuco, Brazil. The IgG anti-EBV was present in 100% of cases and 

controls, showing high avidity, which indicates past infection by the virus, and EBV-DNA 

was not detected in any patient. Therefore, this study has not demonstrated an association 

between EBV infection and SLE, by both serological markers and detection of viral genome. 

 

Keywords: systemic lupus erythematosus, EBV, PCR. 
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Introduction 

 

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic inflammatory disease of autoimmune 

nature1, directly involving multiple organs, with several clinical manifestations2. It is 

characterized by autoreactivity of B and T lymphocytes, leading to production of 

autoantobodies3 against a variety of cellular and extracellular constituents, including DNA 

and other nucleic acids, nucleoproteins, components of cytoplasm and others1. However, the 

basis for generation of these autoantibodies remains unclear4. 

Evidences suggest the involvement of infection by Epstein-Barr virus (EBV) in 

immunopathogenesis of multiple autoimmune diseases, especially SLE. EBV belongs to 

Herpesviridae family and is one of the most common human viral agents, is estimated it 

infects about 90% of the world population5. After the acute phase of primary infection, the 

virus persists in the host organism throughout its life, where stays latent in memory B cells6. 

Studies suggest that the first LES autoantibodies arise from antibodies directed against 

the EBV nuclear antigen 1 (EBNA-1)4, 7-10. The anti-Sm and anti-Ro, specific lupus 

antibodies, seem appear from single protein epitopes, PPPGMRPP and 

TKYKQRNGWSHKD, which promote onset of disease10, 11. The EBNA-1, in turn, has the 

protein sequences PPPGRRP and GGSGSGPRHRDGVRR that were able to generate anti-Sm 

and anti-Ro, respectively, in models animais7, 8, 10. This molecular mimicry could induce in 

humans the beginning of autoantibodies production in LES4. 

Several authors have shown a higher frequency of serological markers for EBV in 

SLE patients compared to patients without disease9, 12-15. However, it is possible that the high 

titer of antibodies found in SLE patients is brought about by generalized immune hyper-

reactivity in this disease rather than by any specific property of the EBV16. Given this, studies 

that have used the detection of viral DNA has been realized to clarify this possible 

relationship, but the results are controversial: four studies showed no association between 

SLE and infection EBV15-18 and two other disagree19, 20. 

To considering the divergence of results, this study proposed an assessment of the 

association between EBV infection and SLE, by avidity test of IgG anti-EBV and EBV-DNA 

research. 
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Materials and methods  

 

 

Patients and controls 

 

We conducted a case-control study with 116 patients who were under the care of 

Outpatient Rheumatology, Hospital das Clinicas, Federal University of Pernambuco 

(HC/UFPE), from December 2009 to May 2010. The study protocol was approved by the 

Ethics Committees in Research of Hospital Agamenon Magalhães-PE, and informed consent 

was obtained from all participants. 

The case group comprised 59 patients over 18 years, both genders and any race. The 

cases had a diagnosis of SLE signed by satisfying the American College of Rheumatology 

(ACR) the criteria, revised in 199721, 22. SLE patients were were being treated with varying 

doses of corticosteroids and immunosuppressive agents, according to the severity and disease 

activity. The control group consisted of 57 sex- and age- matched individuals (± 3 years), who 

had no autoimmune disease reported in the medical record. The skin phenotype of all patients 

was determined by the researcher according to Fitzpatrick pigmentation scale (1988)23, 

categorized as white (phenotypes I, II and III) and non white (phenotype IV, V and VI). 

After the interview, blood samples were collected and sent to Virology division of 

Laboratory of Immunopathology Keizo Asami (LIKA/UFPE), for processing and analysis 

performance.  

 

Isolation peripheral blood mononuclear cells and plasma  

 

Venous blood (5mL) was transferred to tubes containing 3 mL of Ficoll-Hypaque 

PLUS (GE Healthcare, Uppsala, Sweden). After centrifugation at 2000 rpm for 30 min, 

plasma was removed and placed in a freezer at -20 ºC. Then the peripheral blood mononuclear 

cells (PBMC) were carefully aspirated and washed in phosphate buffered saline (PBS) pH 7.2 

at 2000 rpm for 6 min. Then cells were resuspended in PBS and stored in a freezer at -80 ºC, 

in aliquots containing approximately 2x106 cells each one. 
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Avidity enzyme immunoassay for IgG anti-EBV 

 

To determine the avidity of anti-EBV/IgG the anti-EBV/IgG kit – Enzygnost® 

(Siemens, Marburg, Germany) was utilized. For each patient we used two wells of the plate. 

In one, after washing the first incubation of plasma with specific antigens, it was added 100 

mL of 6M urea for 3 min at room temperature. Then there was washing to remove the urea 

and the remaining steps of the test proceeded as instructed by the manufacturer.  

The antibodies avidity was expressed as avidity index (AI), which was obtained by the 

ratio of optical density (OD) of samples treated with urea by the OD of the same sample 

without the treatment, multiplied by 100. When AI ≥ 50%, means past infection; when AI ≤ 

25%, is characterized recent infection; for AI values between 25%-50%, is considered 

indeterminate status, although serology is positive. 

 

Research of EBV-DNA 

 

DNA was extracted from PBMC aliquots by use of DNAzol reagent (Invitrogen, 

Carlsbad, Estados Unidos), according to manufacturer's instructions.  

It was initially performed in house polymerase chain reaction (PCR) to detect the 

constitutive human gene N-myc, to verify whether the extracted material was prone to 

amplification. For this PCR we used 20 mM Tris-HCl, 50 mM KCl, 1.76 mM MgCl2, 0.3 

mM of each dNTP's, 25 pmol of primers sense 5'AGT TCC TTC CAC CCT3' e anti-sense 

5'CAC CCA GCA ACC CCC3', 1U taq DNA polymerase (BioTools, Madrid, Spain) and 

approximately 50 ng of DNA extracted from clinical specimen. Amplification conditions 

were 94°C for 3 min, followed by 30 cycles of 94°C for 30 sec, 62°C for 1 min, 72°C for 30 

sec, and a final extension at 72°C for 7 min. The size of the amplicon corresponding to the N-

myc is 150 bp. 

Subsequently, specific PCR for EBV was performed using 20 mM Tris-HCl, 50 mM 

KCl, 1.76 mM MgCl2, 0.3 mM of each dNTP's, 12.5 pmol primers sense 5'GTG TGC GTC 

GTG CCG GGG CAG CCA C3' e anti-sense 5'ACC TGG GAG GGC CAT CGC AAG CTC 

C3', specific for viral gene EBNA-1, 1U taq DNA polymerase (BioTools, Madrid, Spain) and 

about 50 ng of DNA from sample. Amplification conditions were 94°C for 3 min, followed 

by 30 cycles of 94°C for 30 sec, 62°C for 1 min, 72°C for 30 sec, and a final extension at 
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72°C for 7 min. The amplicon corresponding to EBNA-1 has 375 bp. This PCR showed a 

detection limit of 23 copies. 

 

 

Statistical analysis 

 

To investigate the association between detection of EBV-DNA in blood and/or the 

presence of anti-EBV IgG in plasma, and SLE, would require a univariate analysis, through 

the "chi-square (χ2), calculations of the odds ratio (OR) confidence interval (CI) of 95% and p 

value. However, the results were not sufficient for this analysis. 

The data of all patients were stored and analyzed using Epi Info (version 6.04). For 

sample characterization, frequency distribution and means calculation of the variables were 

performed. 

 

 

Results 

 

Sample characterization  

 

 

We analyzed 59 patients with SLE and 57 controls. Among the group of cases there 

were 4 men and 55 women, aged 23-62 years (mean 39.9 ± 10.5). The study population was 

grouped according to age in class intervals of 10 years, where the predominant age range was 

30 to 39 years. As for the skin phenotype, 52.5% (31/59) of subjects were classified as white 

and 47.5% (28/59) and non-whites. Table 1 shows the clinical characteristics of patients with 

SLE. 
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Table 1. Clinical characteristics of patients with SLE. Hospital das Clínicas – 

UFPE, Recife-PE, from December 2009 to May 2010. 

Clinical characteristics of patients 

Cases (SLE) 

n=59 

N % 

Malar rash 30 60 

Discóide rash 10 20 

Photosensitivity 35 70 

Oral/nasopharyngeal ulcers 8 16 

Non erosive arthritis 32 64 

Pericarditis/pleurisy 3 2 

Renal involviment1 12 36 

Convulsion/psychosis 4 8 

Haematologic disorders2 38 76 

Imunologic disorders3 23 46 

Positive ANA4, in lack of inductors drugs 45 90 

5- Proteinuri >0,5g or cell cyilinders; 

6- Haemolytic anaemia with reticulocytosis and/or leukopenia <4.000 e/ou lymphopenia 

<1.500 and/or thrombocytopenia  <100.000 twice or more; 

7- Anti-DNA and/or anti-Sm and/or antiphospholipid antibodies (anticardiolipin, lúpus 

anticoagulant or false VDRL serology); 

8- ANA: antinuclear antibody. 

 
The control group consisted of 57 individuals from 22 to 62 years (mean 40.4 ± 10.6), 

where three were men and 54 were women, and there was 68.4% (39/57) of whites and 31 6% 

(18/57) of non-whites. The socio-demographic characteristics of cases and controls are 

presented in Table 2. 
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Table 2. Socio-demographic characteristics of cases and controls. Hospital das 

Clínicas – UFPE, Recife-PE, from December 2009 to May 2010. 

Variable 
Cases (n=59) Controls (n=57) Whole (n=116) 

n % n % N % 

Eschooling       

Illiterate 4   6,8 4   7,0 8  6,9 

Until 1º degree 32 54,2 30 52,6 62 53,4 

Complete 2º degree 19 32,2 17 29,8 36 31,0 

Complete 3º degree 4   6,8 6 10,5 10  8,6 

Monthly family income 

(minimum wages) 

      

Until 1 16 27,1 17 29,8 33 28,4 

1 - 3  38 64,4 34 59,6 72 62,0 

4 – 10   5   8,5  6 10,5 11  9,4 

Origin       

Recife (Capital) 13 22,0 19 33,3 32 27,6 

Metropolitan area of 

Recife 

16 27,1 21 36,8 37 31,8 

Rural towns 

of Pernambuco 

30 50,8 17 29,8 47 40,5 

 

 

IgG anti-EBV serology and detection of EBV-DNA  

 

Serology for IgG anti-EBV was positive in 100% of cases and controls. AI was higher 

than 50% for whole study population, what represents past infection by the virus. EBV-DNA 

was not detected in any PBMC sample of the study participants. It was not possible to 

calculate the association between SLE and EBV infection, but there was no difference in 

frequencies of anti-EBV IgG e EBV-DNA among the two groups evaluated. 
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Discussion 

 

It has been suggested that environmental factors, such as some infectious agents seem 

to be potential "triggers" to LES autoimmunity3. However, the involvement of certain 

infections in the etiopathogenesis of autoimmune diseases is not fully clear24. In this study, 

the association of EBV infection with SLE was examined by investigating EBV-DNA in 

blood and avidity test for IgG anti-EBV. 

In assessing the research subjects, there was a higher frequency of SLE in women 

(93.2%), in a predominant age range 30 to 49 years. Similarly, Kosminsky et al (2006)25, that 

studied SLE patients in Brazil, found a percentage of 90.9% for females. This finding is in 

agreement with the literature, because in spite of SLE can occur at any age, women of 

childbearing age are most often affected26. 

SLE occurs with higher incidence and more severely in non white populations27. 

However, in this study the frequencies of whites and non whites were similar among cases. It 

is possible that the sample size was insufficient to demonstrate this difference, because it was 

calculated to detect the association between presence of EBV-DNA and SLE, not taking into 

account the characteristic of skin pigmentation. 

About socio-demographic characteristics, there was a predominance of low education 

and income among patients with SLE. These results reflect the profile of patients attending 

the public service in Brazil. On the other hand, it is known that lower socioeconomic levels 

are a risk factor for infection by various agents, including EBV, as indicated by Brazilian 

studies 28, 29. 

The association between SLE and EBV has been demonstrated by serologic evidences, 

in researches that investigated EBV-specific antibodies such as anti-VCA and anti-EBNA-119, 

12-15. It was used an ELISA consisting of all viral proteins with diagnostic value, which are 

presented to immune system during the infection, what allows the detection of a broad 

spectrum antibodies that may be present. Thus, it was high the frequency of IgG anti-EBV 

observed in patients with SLE and those without the disease. 

Aiming to check the immune status of patients about the EBV infection, it was used 

the test for antibody avidity. This is useful to establish the stage of infection, because the first 

antibodies produced have low avidity and, over time, they mature and present higher avidity 

than the initial antibodies30. Therefore, it was evidenced that all patients had a high avidity 

index, which features past infection. 
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The finding that 100% of studied population was positive for IgG anti-EBV reflects 

the worldwide distribution of EBV, which affects about 90% of the population5. For cases 

group, this study confirms the findings of an investigation in Recife about the influence of 

EBV in SLE activity, where the same methodology was used. The authors detected a high 

frequency of IgG anti-EBV (92.4%), of which 88.5% had high avidity25. 

Although there is evidence of a possible role of EBV infection in the SLE 

etiopathogenesis4, 7-10, the elucidation of this association is difficult, especially when 

comparing rates of seroconversion to the virus, because most adults have antibodies to EBV31. 

Another important factor is that high levels of autoantibodies are produced in SLE3, what can 

complicate the interpretation of analysis. Despite these limitations, some studies reported an 

SLE/EBV association by serological methods9, 12-15, 20. However, these results may be due to 

SLE hyperimmune response, as stated in Chak-Sing et al (1998)20. Our research has not 

demonstrated this relationship, which agrees with the study by Tsai et al (1995)19 in China 

and Tazi et al (2009)32 in Morocco. 

To circumvent the limitation of serologic studies, the research of EBV-DNA could be 

an alternative, though it has not detected the viral genome in PBMC of any patients (cases or 

controls). It is emphasized that the PCR used in the study is sufficiently sensitive to detect the 

viral DNA in leukocytes and the chosen gene, EBNA-1, is also suitable, because is involved 

in the latency mechanism of EBV and is fundamental to viral persistence in host33. 

It is known that after localized lytic replication of acute phase, the EBV infection 

generalizes and the virus drives the proliferation of B-cells latently infected by the 

organism31. In vivo, B-cells containing EBV latent include: immunoblastic cells which are 

highly immunogenic and rapidly eliminated during acute infectious mononucleosis, memory 

cells which progressed through the normal pathway of B-cell differentiation and localized in 

lymphoid follicles, and resting non immunogenic cells as the latent virus reservoir in the 

circulation of healthy carriers34. 

The serological data allows us to demonstrate that the studied patients have presented 

past infection by EBV, and the virus must be present in its latent form. In this phase of 

latency, the viral genome can be detected in about one of a million cells of the peripheral 

blood6. Thus, it is low the probability of finding these cells containing EBV in this phase, 

which would explain our results. Similarly, other authors did not detect this association in 

children19 and adults20, and both studies have conclude that there are no evidence of the virus 

exerts a direct role in the development of SLE. 
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On the other hand, previous studies evaluating the presence of EBV-DNA in SLE 

patients and controls, have demonstrated this association15-18. In the United States, James et al 

(1997)15 studied children and young people, and Kang et al (2004)16 e evaluated adults, but 

the sample size adopted by these authors was small, which makes the results little conclusive. 

Yu et al (2005)17 and Lu et al (2007)18, both in Taiwan, showed an association with larger 

samples. It is emphasized that in these studies the control group is not well described, so 

selection bias and confounding factors such as the presence of other autoimmune diseases 

associated, may be present and have not been considered in the analysis. 

When evaluating the association between SLE and EBV infection, is still important to 

consider the possible existence of "publication bias", because of tendency for broader 

divulgation of studies with positive results. 

It should be also considered the possible existence of variant strains of EBV in several 

regions of the world, which could present different levels of pathogenicity. In populations of 

the studies that evidenced association15-18, is plausible to believe that the infection could be 

active or reactivated, since higher EBV-DNA frequencies were found not only in cases, but 

also in controls (SLE). Moreover, in one of these studies, the viral genome was detected 

including in serum samples18, what suggests replication of virus in these patients. While in 

our investigation, the EBV genetic material was not found in any group. 

Another question in SLE patients is whether EBV is the cause or the result of the 

autoimmune process, whereas individuals are more prone to infection because of 

abnormalities of immune response or immunosuppressive therapy adopted in SLE24. 

Additionally, according to Gross et al (2005)35, SLE patients have an aberrant expression of 

latent and lytic viral genes of EBV in blood, and immune dysfunction in SLE alters the 

regulatory mechanism of viral persistence. However, in the patients evaluated the viral 

infection seems to remain non productive, even with the progression of SLE. 

 

 

Conclusion 

 

In this study, it was not possible to demonstrate the association of EBV infection with 

SLE, as measured by serum markers or by detection of viral genome. 
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9 CONCLUSÕES DA DISSERTAÇÃO  

 

 

� No presente estudo, não foi demonstrada associação entre o LES e a infecção pelo 

EBV, mensurada pela pesquisa do EBV-DNA no sangue e do anti-EBV IgG no 

plasma; 

 

� Foi alta a frequência do anti-EBV IgG nos casos e nos controles, refletindo o perfil 

sorológico da população mundial; 

 

� Todos os pacientes apresentavam infecção passada pelo EBV. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

� Esta pesquisa representa o primeiro estudo realizado no Brasil, que investigou a 

relação EBV/LES utilizando métodos de biologia molecular; 

 

� Os dados apresentados são de grande relevância, pois contribuem para uma melhor 

elucidação da possível relação entre a infecção pelo EBV e o LES, visto que, apesar de 

existirem diversas pesquisas na área, esse tema permanece como objeto de estudo; 

 

� Denota-se ainda a importância da análise do perfil soroepidemiológico do EBV nos 

pacientes com e sem LES, que foi observado na pesquisa; 

 

� Por fim, sugere-se a realização de outros estudos, para avaliar a expressão dos genes 

do EBV nos pacientes lúpicos com a pesquisa do RNA viral, a fim de esclarecer essa 

relação através da presença ou ausência de atividade viral, associando-a com  

atividade do LES. 
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Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Nome da pesquisa: DETECÇÃO DO DNA DO VÍRUS EPSTEIN BARR EM PORTADORES DE 
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 
 
Pesquisadora responsável: Veridiana Sales Barbosa de Souza 
       

Eu, paciente abaixo assinado, atendido no Ambulatório de Reumatologia do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, concordo em participar voluntariamente desta 
pesquisa sobre a análise da infecção pelo vírus Epstein Barr em pacientes portadores de Lúpus 
Eritematoso Sistêmico. 

Admito ter sido esclarecido sobre as perguntas feitas e do procedimento onde será retirada 
uma amostra de 10 ml de sangue de uma veia, para saber se tenho ou não o vírus Epstein Barr. Estou 
ciente de que serão utilizados materiais descartáveis na coleta de sangue, tornando zero o risco de 
contaminação. O sangue será coletado por uma equipe bem treinada, mas também estou ciente de que 
a região da veia de onde for retirado o sangue poderá ficar arroxeada e/ou dolorida. 

 Sei que a razão desta pesquisa é saber se tenho ou não o Epstein Barr vírus. Entendi que se eu 
for diagnosticado como portador deste vírus, isto será informado ao médico que me acompanha, o qual 
cuidará das providencias necessárias. 

Fui informado que, quando houver a apresentação dos resultados da pesquisa, estes não serão 
associados dados que possam me identificar. Sei que tenho a liberdade de retirar meu consentimento a 
qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem que isso traga qualquer prejuízo para mim. 

Visto que nada tenho contra a pesquisa, concordo em participar dela e assinar este presente 
termo de consentimento livre e esclarecido. 

 
Qualquer dúvida entrar em contato com a pesquisadora responsável: 
Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical 
Avenida Professor Moraes Rego, s/n – Bloco “A” Térreo do Hospital das Clínicas da UFPE. 
Cidade Universitária, CEP.:50670-901 Recife–PE  
Segunda à sexta (8h às 12h) Fone: (81)2126-8527/2126-8586 (verisouza@hotmail.com) 
Contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CCS/UFPE) pelo fone: 2126 8588 
 

Recife, ______ de ___________________ de 20___. 
 

Nome do paciente:___________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
Assinatura do paciente 
 
_______________________________________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador(a) 
 
_________________________________________                _________________________________________   
Testemunha 1              Testemunha 2 
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Apêndice B – Questionário da pesquisa 
 

QUESTIONÁRIO  

 
Caso N°.____________ Prontuário N°.____________ Data____/____/____ 
 

IDENTIFICAÇÃO DO (A) PACIENTE 
 

1. Sexo  (   ): □masculino (1)   □Feminino (2) 
 
2. Nome do (a) Paciente:_________________________________________________________ 
 
3. Data de Nascimento:____/____/______                      4. Idade em anos:______________ 
 
5. Nome da mãe: _______________________________________________________________ 
 
6. Endereço:____________________________________________       tel.:_________________ 
 
Bairro:____________________________     Cidade/UF:________________________________ 
 
7. Estado Civil (   ):    □Solteiro/a (1)     □Casado/a (2)    □Viúvo/a(3)     □Divorciado/a (4) 

8. Procedência (   ):   □Recife (capital)     (1) □Região Metropolitana(2)______________  

□Interior do Estado (3) ______________       □Outros Estados (4) _________________ 

9. Fenótipo cutâneo (   ):   □Branco/a (1)     □Não branco/a (2) 

10. Recebeu o diagnóstico do LES há quanto tempo? (   ) _____________________ 

□<1 ano (1)     □1-5 anos(2)     □>5 anos(3) 

11. Qual a sua escolaridade (até que série estudou)? _____________ 

Escolaridade (   ): □Analfabeto(a) (1)   □1° Grau incompleto (2)     □1° Grau completo (2) 

□2° Grau completo (3)                  □3° Grau Completo (4) 

12.Quantas pessoas moram na sua casa? _________ 

13. Quantas delas trabalham? _________ 

14. Qual o valor do salário de cada uma delas?_________________________________________ 

15. Você ou alguma das pessoas da sua casa recebe algum benefício, auxílio, ou bolsa do governo? 
Se sim, qual o valor? ______________________________________________________________ 

Somatório (R$): _____________ 

Renda Familiar (   ): □até 1 Salário Mínimo (1)   □1-3 Salários Mínimos (2) 

□4-10 Salários Mínimos (3)  □>10 salários mínimos (4) 
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Anexo A – Critérios diagnósticos do LES 
 
 
 

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA O LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO – 
AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY , 1997. 

 
 
 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO LES (ACR, 1997) SIM NÃO 
1. Rash malar � � 
2. Lesão cutânea crônica (discóide) � � 
3. Fotossensibilidade � � 
4. Úlceras orais/nasofaríngeas � � 
5. Artrite não erosiva � � 
6. Pleurite/pericardite � � 
7. Acometimento renal – proteinúria >0,5g ou cilindros celulares � � 
8. Convulsão/psicose � � 
9. Alterações hematológicas – anemia hemolítica com reticulocitose e/ou 
leucopenia <4.000 e/ou linfopenia < 1.500 e/ou plaquetopenia < 100. 000 
em 2 ou mais ocasiões 

� � 

10. Alterações imunológicas – anti-DNA e/ou anti-Sm e/ou anticorpo 
antifosfolipídios (anticardiolipina, anticoagulante lúpico ou falsa sorologia 
VDRL)  

� � 

11. AAN positivo, na ausência deuso de drogas indutoras � � 
 

FONTE: TAN, 1982; HOCHBERG, 1997. 
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Anexo B – Escala de pigmentação de Fitzpatrick 
 

 
CLASSIFICAÇÃO DO FOTÓTIPO SEGUNDO ESCALA DE PIGMENTAÇAO DE 

FITZPATRICK 
 
 
FOTÓTIPOS     CARACTERÍSTICAS REAÇÕES AO SOL 
         0 Albino Queimadura 
         I Cabelo ruivo, pele branca com sardas queima facilmente, nunca bronzeia 
        II Pele branca, cabelo loiro ou 

castanho claro, olhos claros ou não 
Dificilmente bronzeia, usualmente 
queima 

       III Pele branca, cabelo castanho ou preto, 
olhos castanhos escuros ou pretos 

Queimadura moderada, 
bronzeamento médio 

       IV Pele cor jambo, cabelo preto, olhos 
castanhos escuros ou pretos 

Raramente queima, bronzeia com 
facilidade 

        V Mulato Queima raramente, bronzeia 
facilmente 

       VI Negro Não queima, bronzeia muito 
 
FONTE: FITZPATRICK, 1988. 
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Anexo C – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo D – Instruções aos autores da Revista Lupus 
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Editor-in-Chief:  
Graham R V 
Hughes  King's College London, UK  

Associate 
Editors:  M. Khamashta  St Thomas' Hospital, UK  

 Robert Lahita  
Newark Beth Israel Medical 
Center, USA  

 

EDITORIAL POLICY 

Lupus is published twelve times a year. The Editor will consider for publication all suitable papers 
dealing directly or indirectly with lupus or related diseases. The journal includes both clinical and non-
clinical research papers. In addition to peer-reviewed (two referees) original papers, the journal 
publishes editorials, reviews and letters. 

Authors are asked to write their manuscripts in English. 

Spelling and phraseology should conform either to standard 

English or to standard American SAGE and should be consistent throughout the paper. 

A manuscript will be considered for publication on the understanding that all named authors have 
agreed to its submission and that if accepted it will not be published later in the same or similar form in 
any language without the consent of the publishers. 

PEER REVIEW POLICY 

Lupus operates a conventional single-blind reviewing policy in which the reviewer's name is always 
concealed from the submitting author. 

ONLINE SUBMISSION 

 

Lupus has a fully web-based system for the submission and review of manuscripts. All submissions 
should be made online at the Lupus SAGETRACK website 

All submissions should be made online at LUPUS SAGETRACK website 
http:/mc.manuscriptcentral.com/lupus 
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New User Account 

Please log onto the website. If you are a new user, you will first need to create an account. Follow the 
instructions and please ensure to enter a current and correct email address. Creating your account is 
a three-step process that takes a matter of minutes to set up. When you have finished, your User ID 
and password is sent via email immediately. Please edit your user ID and password to something 
more memorable by selecting 'edit account' at the top of the screen. If you have already created an 
account but have forgotten your details type your email address in the 'Password Help' to receive an 
emailed reminder. Full instructions for uploading the manuscript are provided on the website.  

New Submission 

Submissions should be made by logging in and selecting the Author Center and the 'Click here to 
Submit a New Manuscript' option. Follow the instructions on each page, clicking the 'Next' button on 
each screen to save your work and advance to the next screen. If at any stage you have any 
questions or require the user guide, please use the 'Get Help Now' button at the top right of every 
screen. Further help is available through ScholarOne's® Manuscript CentralTM customer support at 
+1 434 817 2040 x 167.  

To upload your files, click on the 'Browse' button and locate the file on your computer. Select the 
designation of each file (i.e. main document, submission form, figure) in the drop down next to the 
browse button. When you have selected all files you wish to upload, click the 'Upload Files' button 

Review your submission (in both PDF and HTML formats) and then click the Submit button 

You may suspend a submission at any point before clicking the Submit button and save it to submit 
later. After submission, you will receive a confirmation e-mail. You can also log back into your author 
centre at any time to check the status of your manuscript. 

Please ensure that you submit editable/source files only (Microsoft Word or RTF) and that your 
document does not include page numbers; the Lupus SAGETRACK system will generate them for 
you, and then automatically convert your manuscript to PDF for peer review. All correspondence, 
including notification of the Editor's decision and requests for revisions, will be by email.  

If you would like to discuss your paper prior to submission, or seek advice on the submission process 
please contact Prof. GRV Hughes. 

Manuscripts should be typed double-spaced with a wide margin. 

The Title page, Authors and Affiliations, Corresponding Author, Summary and Keywords should be 
included within the main document. 

The Summary should not exceed 200 words. It should be written in a style that conveys the essential 
message of the paper in abbreviated form. 

The Introduction should assume that the reader is knowledgeable in the field and should therefore be 
as brief as possible. 

In the Materials and methods section, methods that have been published in detail elsewhere should 
not be described in detail. SI units should be used throughout the text. 
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Submitting a Revised Submission 

Authors submitting revised manuscripts should follow the instructions above to submit through the 
SAGETRACK system. To create a revision, go to the 'Manuscripts with Decisions' option in your 
Author Dashboard and select 'create a revision in the 'Action' column. Authors of all revised 
submissions should, when prompted, provide information explaining the changes in your manuscript 
as this will be provided to reviewers. 

REFERENCES 

It is important that references comply with the style of the journal. Exhaustive lists should be avoided. 
References should follow the Vancouver format, listed (double-spaced) in numerical order 
corresponding to the order of citation in the text.  

All authors should be quoted for papers with up to six authors; for papers with more than six authors, 
the first three only should be quoted followed by et al. 

No issue numbers should be quoted. 

Abbreviations for titles of medical periodicals should conform to those used in the latest editions of 
Index Medicus and Current Contents. The first and last page numbers for each reference should be 
provided. Abstracts and letters must be identified as such. 

Papers in press and papers already submitted for publication may be included in the list of references. 
No citation is required for work that is not yet submitted for publication. 

Personal communications may be allocated a number and included in the list of references in the 
usual way or simply referred to in the text. Authors must obtain permission from the individual 
concerned to quote his or her unpublished work. 

Examples of References 

Journal article: 

1 Derksen RHWM, Bouma BN, Kater L. The association between the lupus anticoagulant and cerebral 
infarction in systemic lupus erythematosus. Scand J Rheumatol 1986; 15: 179-184. 

Journal article, in press: 

2 Mendonca LLF, Khamashta MA, Nelson-Piercy A, Hunt BJ, Hughes GRV. Nonsteroidal anti-
inflammatory drugs as a possible cause for reversible infertility. Rheumatology (in press). 

Journal article submitted for publication: 

3 Khamashta MA, Cervera R, Asherson RA. Association of antibodies against phospholipids with 
heart valve disease in systemic lupus erythematosus (submitted for publication). 

Complete book: 

4 Wallace DJ, Dubois EL. Dubois' Lupus Erythematosus. Lea & Febiger, 1987, p 51. 
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Chapter in book: 

5 Christian CL. Etiologic hypotheses for systemic lupus erythematosus. In: Lahita RG (ed) Systemic 
Lupus Erythematosus. Wiley, 1987, 65-79. 

Abstract: 

6 Valesini G, Luan FL, Falco M. Clonal analysis of affinity purified anticardiolipin antibodies. Clin Exp 
Rheumatol 1988; 6: 214 (abstract 102). 

Letter to the Editor: 

7 Sills EM. Systemic lupus erythematosus in a patient diagnosed as having Shulman disease. Arthritis 
Rheum 1988; 31: 694 (letter). 

TABLES 

Each table should be numbered consecutively with an Arabic numeral. Each should have a separate 
caption or title. Methods not described in the text and abbreviations should be explained at the foot of 
the table. Footnotes should be designated by superior lower case letters (a, b, c etc). Vertical lines 
should not be inserted in the table.  

Tables must be referred to specifically in the text of the paper. 

FIGURES 

Artwork should be supplied as EPS files or .tif files, at a minimum resolution of 300 dpi for superior 
reproduction. 

Lettering should be planned for 50% reduction; text should be readable after reduction. 

Figures should be referred to as Figure 1, Figure 2 etc. 

Figures can be reproduced in colour if necessary but the authors will be expected to contribute 
towards the cost of publication.  

Figures must be referred to specifically in the text of the paper. 

Colour photographs and Figures - Important information: 

Colour photographs and Figures, when accepted, will be published online. In the printed version, they 
will be in black and white (unless colour prints are paid for). Authors who submit in colour must ensure 
that their figures are of the highest definition for the black and white version otherwise these may not 
be accepted. In particular immuno-fluorescent and histological figures, as well as skin rashes, must be 
paid for in colour or omitted from the manuscript and replaced in a descriptive format 

EDITORIALS 

Editorials are solicited by the Editor but suggestions for such material will be very welcome. 
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GRAND ROUNDS CASES 

The purpose of a grand rounds submission is to educate the reader about one or more facets related 
to the disease lupus or of an autoimmune disease which is related to lupus. A clinicopathological 
conference can be submitted but this must have postmortem data and is usually a death conference 
or mortality conference. 

Avoid extraneous material which has little bearing on the case at hand. The readers wish to learn 
about every facet of the case presented and not about other unrelated material. 

The submitted case should contain: 

Introduction 

This should be no more than one or two short paragraphs and summarise what is about to be 
presented and the reasons why the case was chosen. 

Case Presentation 

This part contains a succinct narrative of the case itself. Figures, photographs and tables with data are 
welcome. Also encouraged are data on biopsies with illustrative materials if possible. 

Discussion 

The discussion should be a focused presentation of theory and/or pathogenetic data regarding the 
case. 

Final Diagnosis 

This should be only one sentence which gives the final diagnosis. 

CONCISE REPORTS 

These should be short investigative papers and reports organised in the same way as full-length 
manuscripts but which contain 2000 words or less, with no more than 3 figures or tables and up to 15 
references. 

CASE REPORTS 

The Editor will consider for publication case reports that illustrate points not previously reported in the 
literature. They should not exceed two printed pages in length. The number of references should not 
exceed ten. 

The number of case reports published will be strictly limited. 

LETTERS TO THE EDITOR 

Letters to the Editor are encouraged. They may deal with material in published papers or they may 
raise new issues. Short clinical or laboratory observations may also be presented as Letters. 
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Letters must contain no more than 500 words, 10 references, 1 table and/or 1 illustration. An abstract 
is not required and letters should not be divided into sections. Instructions for references, tables and 
figures are the same as for full length articles. 

SUPPLEMENTS 

The journal welcomes the opportunity of publishing supplements to regular issues of significant 
symposia providing the material represents original work not previously published. 

Sponsored symposia should be fully discussed with the Editor prior to agreement to publish. 

Faculty, subject matter and editorial content are all subject to the approval of the editorial office and 
the journal's integrity and reputation should in no way be compromised. 

Editorial Office 
If you would like to discuss your paper prior to submission, please contact the Editor. 
Prof. GRV Hughes 
Lupus Research Unit 
The Rayne Institute 
St Thomas' Hospital 
London SE1 7EH, UK 
Tel: _44 20 7620 2567 
Fax: _44 20 7620 2658 
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Managing Editor: Dr Maria Laura Bertolaccini 
Editorial Assistant: Mrs Denzil Fletcher 
 
Proofs 

Proofs will be sent to the principal author who should read them carefully for errors. Major alterations 
to the text cannot be accepted at this stage. The principal author must complete and return to the 
publisher the copyright assignment form enclosed with the proofs. 

Copyright and Permissions 

SAGE requires the author as the rights holder to sign a Journal Contributor’s Publishing Agreement for 
all articles we publish. SAGE’s Journal Contributor’s Publishing Agreement is a licence agreement 
under which the author retains copyright in the work but grants SAGE the sole and exclusive right and 
licence to publish for the full legal term of copyright. 

E-Prints 

Access to 25 free e-prints will be provided; the corresponding author will receive a maximum of five 
complimentary copies of the journal. 

Electronic Graphic Files 

For information on creating electronic versions of your figures please click here. 
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SAGE Choice 

If you wish your article to be freely available online immediately upon publication (as some funding 
bodies now require), you can opt for it to be included in SAGE Choice upon payment of a publication 
fee. Manuscript submission and refereeing procedure is unchanged, but on acceptance of your article 
you will be asked to let SAGE know directly if you are choosing SAGE Choice. For further information 
please visit http:/www.sagepub.co.uk/sagechoice.sp 

If funding has been provided for your research, convention dictates that you acknowledge the source 
and grant information in the Acknowledgements section of your article. Please note that in some 
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