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Chapitre XXI  

C’est alors qu’apparut le renard: 

- Bonjour dit le renard. 

- Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. 

- Je suis là, dit la voix, sous le pommier… 

- Qui es-tu? dit le petit prince. Tu es bien poli… 

- Je suis un renard, dit le renard. 

- Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste… 

- Je ne puis pas jouer avec toi, 

dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. 

- Ah! pardon, fit le petit prince.Mais, après réflexion, il ajouta : 

- Qu’est-ce que signifie “apprivoiser” ? 

- Tu n’es pas d’ici, dit le renard, que cherches-tu? 

- Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu’est-ce que signifie “apprivoiser” ? 

- Les hommes, dit le renard, ils sont des fusils et ils chassent. C’est bien gênant ! Il élèvent 

aussi des poules. C’est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? 

- Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu’est-ce que signifie “apprivoiser”? 

- C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens…” 

- Créer des liens? 

- Bien sûr, dit le renard. Tu n’es pas encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à 

cent mille petits gerçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non plus. 

Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m’apprivoises, 

nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi 

unique au monde… 

- Je commence à comprendre, dit le petit prince. 

../. 

Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l’heure de départ fut proche : 

- Ah! Dit le renard… Je pleurerai. 

- C’est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je 

t’apprivoise… 

- Bien sûr, dit le renard. 

- Mais tu vas pleurer! Dit le petit prince. 

- Bien sûr, dit le renard. Va revoir les roses. Tu comprendras. Tu comprendras que la tienne 

est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu, et je te ferai cadeau d’un secret. 



 

Le petit prince s’en fut revoir les roses : 

- Vous n’êtes pas du tout semblables à ma rose, vous n’êtes rien encore, leur dit-il. Personne 

ne vous a apprivoisées et vous n’avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon 

renard. Ce n’était qu’un renard semblable à cent mille autres. Mais, j’en ai fait mon ami, et il 

est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belles, mais 

vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, 

un passant ordinaire croirait qu’elle vous ressemble. Mais à elle seule elle est plus 

importante que vous toutes, puisque c’est elle que j’ai arrosée. Puisque c’est elle que j’ai 

mise sous globe. Puisque c’est elle que j’ai abritée par le paravent. Puisque c’est elle dont 

j’ai tué les chenilles (sauf les deux ou trois pour les papillons). Puisque c’est elle que j’ai 

écoutée se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire. Puisque c’est ma rose. 

Et il revient vers le renard : 

- Adieu, dit-il… 

- Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple: 

- On ne voit bien qu’avec le coeur. 

- L’essentiel est invisible pour les yeux.  

- L’essentiel est invisible pour les yeux, 

répéta le petit prince, afin de se souvenir. 

- C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. 

- C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose… 

fit le petit prince, afin de se souvenir. 

- Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l’oublier. Tu deviens 

responsable pour toujours de ce que tu as apprivois é. Tu es responsable de ta rose… 

- Je suis responsable de ma rose… 

répéta le petit prince, afin de se souvenir. 

“Le Petit Prince” - Antoine de Saint-Exupéry 
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RESUMO 

 

 

O vírus Epstein-Barr infecta aproximadamente 95% da população mundial adulta, 

estabelecendo uma infecção latente e assintomática. Porém, é um vírus associado à 

neoplasias malignas, tais como carcinomas de nasofaringe, linfomas de Hodgkin, 

alguns casos de carcinomas gástrico, linfomas T e NK, dentre outras. O EBV 

também está implicado em doenças não neoplásicas como a leucoplasia pilosa. O 

fenômeno de imunotolerância está ligado ao potencial de infecção e oncogênico do 

EBV. Células dendríticas imaturas e linfócitos T reguladores são importantes nesse 

contexto. Em situações neoplásicas, esse mecanismo impede o reconhecimento e a 

destruição de células tumorais. O objetivo desse trabalho foi estudar em quatro 

diferentes situações de infecção pelo EBV, a saber, amigdalite crônica, linfomas de 

Hodgkin, leucoplasia pilosa e carcinomas de nasofaringe, a presença de células 

dendríticas imaturas e linfócitos T reguladores, e também o papel da citocina MIP3α 

no recrutamento dessas células.  Foram utilizadas as técnicas de hibridização in situ 

para detecção do EBV e imunoistoquímica para detecção das células dendríticas, 

linfócitos T reg e para análise da expressão de MIP3α.  Em todos os casos de 

linfoma de Hodgkin, amigdalites e carcinomas de nasofaringe EBV+ observou-se 

uma forte concentração de células dendríticas imaturas e linfócitos T reg. A 

expressão de MIP3α mostrou-se intensa nas neoplasias EBV positivas e fraca nos 



 

casos de amigdalite crônica. Não foi observada expressão de MIP3α nos casos de 

leucoplasia pilosa. A concentração de células dendríticas imaturas e linfócitos T reg 

está intimamente ligada à presença de céulas EBV+ e pela expressão de MIP3α nos 

linfomas de Hodgkin associados ao EBV e carcinomas de nasofaringe, criando 

assim um micro-ambiente de imunossupressão nessas lesões. 

 

Palavras-Chave: Epstein-Barr vírus (EBV), células dendríticas, linfócitos T 

reguladores (T reg), Proteína macrofágica inflamatória 3α (MIP3α), imunotolerância 
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ABSTRACT 

 

 

The Epstein-Barr virus infects approximately 95% of adult world-wilde population, 

establishing a latent and asymptomatic infection. However it is related to malignant 

neoplasia, such as nasopharynx carcinomas, Hodgkin disease, some gastric 

carcinomas, T/NK lymphomas among others. EBV is also implicated in non-neoplasic 

disease such as hairy leukoplakia. This phenomenon is associated with the EBV 

infectious and oncogenic potential. Immature dendritic cells and T reg cells are 

important in this context. In neoplasic situations, this mechanism obstructs 

recognition and destruction of tumoral cells. The aim of this work was study, in four 

different situations of EBV infection, to knowledge, chronic tonsillitis, Hodgkin’s 

disease, hairy leukoplakia and nasopharynx carcinoma, the presence of immature 

dendritic cells and T reg cells, and also the role of cytokine MIP3 α in the recruitment 

of these cells. In situ hybridization was performed for EBV detection and 

immunohistochemistry for dendritic cells and T reg cells detection and also for 

expression evaluation of MIP3α cytokine. In all the cases of Hodgkin’s disease, 

tonsillitis and nasopharynx carcinoma EBV+, a strong concentration of immature 

dendritic cells and T reg lymphocytes was observed. The MIP3α expression was 

more intense on EBV positive neoplasia and weak in cases of chronic tonsillitis. No 

MIP3α expression was observed in hairy leukoplakia. The concentration of immature 

dendritic cell and T reg lymphocyte is intimately connected with the presence of EBV 



 

positive-cells and MIP3 α expression in Hodgkin disease associated to EBV and 

nasopharynx carcinoma, creating a microenvironment of immunosuppression in 

these neoplasias. 

 

Keywords: Epstein-Barr vírus (EBV), dendritc cells, T reg lymphocyte (T reg), 

macrophage inflammatory protein 3α (MIP3α), immunotolerance 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
O vírus Epstein-Barr (EBV) ou HHV-4 pertence à família dos vírus herpes 

humanos e infecta mais de 95% da população mundial adulta, o que mostra sua 

eficiência na sua transmissão e estabelecimento de uma infecção latente em 

indivíduos saudáveis (RICKINSON; KIEFF, 1996). O contágio pelo vírus se dá 

principalmente pela saliva, sendo que as tonsilas exercem um papel fundamental no 

estabelecimento da infecção latente do vírus em linfócitos B (HADINOTO et al., 

2009).  

O EBV está envolvido na patogênese de neoplasias malignas, tais como 

linfomas de Hodgkin, linfoma de Burkkit, carcinomas indiferenciados de nasofaringe, 

alguns casos de carcinomas gástricos e adenocarcinomas de mama, linfomas T e 

NK, desordens linfoproliferativas em pacientes transplantados, neoplasias malignas 

associadas ao HIV, dentre outras (CRAWFORD, 2001; THORLEY-LOWSON; 

GROSS, 2004; YOUNG; RICKINSON, 2004;). Está implicado também em doenças 

não neoplásicas como a mononucleose infecciosa, observada durante a 

primoinfecção sintomática do vírus, que ocorre sobretudo em adolescentes ou 

adultos jovens (HADINOTO et al., 2008), e também à leucoplasia pilosa, lesão que 

ocorre exclusivamente em pacientes imunossuprimidos, principalmente HIV positivos 

(BRAZ-SILVA et al., 2008). 

 Atualmente acumulam-se evidências de que o potencial oncogênico e de 

infecção do EBV esteja intimamente ligado à sua capacidade de escapar dos 

mecanismos de controle do sistema imunológico (BILLERBECK; THIMME, 2008). 

Para tanto, infecções virais, assim como neoplasias malignas, são capazes de criar 

microambientes imunossupressores, explorando um mecanismo fisiológico 
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denominado imunotolerância (BAUMFORTH et al., 2008; BILLERBECK; THIMME, 

2008; GABRILOVICH, 2004; LAU et al., 2007; WINGATE et al., 2009; YIP et al., 

2009). 

 Imunotolerância é um mecanismo fisiológico pelo qual o sistema imunológico 

se auto-regula, através da inibição de linfócitos TCD4 e TCD8, impedindo assim o 

desencadeamento da resposta imune. Este mecanismo atua inibindo o 

desenvolvimento de doenças auto-imunes, controlando e modulando inflamações 

crônicas (VIGNALI; COLLISON; WORKMAN, 2008). Desempenham um papel 

central neste contexto células dendríticas imaturas (GABRILOVICH, 2004; 

BENNACEUR et al., 2009), linfócitos T reguladores (VIGNALI; COLLISON; 

WORKMAN, 2008; BAUMFORTH et al., 2008) e inúmeras citocinas 

imunossupressoras, tais como, IL-10 e MIP3α (BAUMFORTH et al., 2008).  

 Células dendríticas são apresentadoras profissionais de antígenos, que são 

essenciais para o início da resposta imune. Porém, para que possam desempenhar 

este papel de estímulo de linfócitos, essas células precisam passar por um processo 

de maturação (GABRILOVICH, 2004; GABRILOVICH; NAGARAJ, 2009). Quando 

permanecem em estágio imaturo, além de não conseguirem apresentar os antígenos 

de forma adequada, sabe-se atualmente que essas células possuem atividade 

imunossupressora, inibindo a ativação e atividade de linfócitos TCD4 e TCD8 e 

estimulando o recrutamento de linfócitos T reguladores, que também possuem 

atividades imunossupressoras (BENNACEUR et al., 2009; GABRILOVICH, 2004; 

MAHNKE; BEDKE; ENK, 2007).  

 Linfócitos T reguladores são linfócitos T especializados no controle da 

resposta imunológica, atuando no mecanismo de imunotolerância, inibindo a 

proliferação e atividade de linfócitos T auxiliares e citotóxicos (BEYER; SCHULTZE, 
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2009; VIGNALI; COLLISON; WORKMAN, 2008;). Atuam também na inibição da 

maturação de linfócitos B em plasmócitos, reduzindo assim a produção de 

anticorpos (MAHNKE; BEDKE; ENK, 2007) e suprimindo a maturação de células 

dendríticas imaturas (BEYER; SCHULTZE, 2009).  

Alguns trabalhos mostram a associação do EBV no recrutamento de linfócitos 

T reguladores, em situações neoplásicas como carcinoma de nasofaringe (LAU et 

al., 2007; YIP et al., 2009), linfomas de Hodgkin (BAUMFORTH et al., 2008) e não 

neoplásicas, como no controle da infecção primária pelo vírus (WINGATE et al., 

2009). 

 Para o recrutamento de células imunossupressoras, ou ainda, para inibir a 

maturação de determinados tipos celulares, algumas neoplasias são capazes de 

induzir a expressão de citocinas e outras substâncias quimiotáticas como, por 

exemplo IL-10, que está associada a infecções virais (KHAN, 2006). Uma das 

citocinas mais potentes para o recrutamento de células dendríticas imaturas é 

conhecida como MIP3α, do inglês macrophage inflammatory protein 3 α, ou proteína 

macrofágica inflamatória 3α (DIEU-NOSJEAN et al., 2000).  

A super expressão de MIP3α é vista em várias neoplasias malignas 

(SCHUTYSER; STRUYF; van DAMME, 2003), sendo em alguns trabalhos 

relacionadas ao recrutamento de células dendríticas imaturas para a intimidade do 

tumor (BELL et al., 1999). Dois trabalhos recentes mostram a super expressão de 

MIP3α em neoplasias malignas associadas ao EBV, como em carcinomas de 

nasofaringe (CHANG et al., 2008) e linfomas de Hodgkin (BAUMFORTH et al., 

2008). 

 Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi estudar em quatro situações 

diferentes de infecção pelo EBV – não neoplásicas (amígdalites crônicas e 
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leucoplasia pilosa e neoplásicas (linfomas de Hodgkin e carcinoma de nasofaringe) – 

o fenômeno de imunotolerância, através da análise da presença de células 

dendríticas imaturas e linfócitos T reguladores FOXP3+, assim como a expressão da 

citocina MIP3α. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Epstein-Barr vírus (EBV) 

 

 

O vírus Epstein-Barr faz parte da família dos vírus herpes humanos (HHV-4), 

que infecta aproximadamente 95% da população adulta mundial (RICKINSON; 

KIEFF, 1996). O vírus latente infecta linfócitos B circulantes e, na maior parte das 

vezes, leva à infecção subclínica. Porém, o EBV pode estar associado a algumas 

doenças, malignas e benignas (FAULKNER; KRAJEWSKY; CRAWFORD, 2000). 

 O EBV foi primeiramente descrito em 1964 em cultura de células de linfomas 

de Burkitt de pacientes africanos (EPSTEIN; ACHONG; BARR, 1964). Desde então, 

o vírus tem sido isolado em outras neoplasias, em muitas das quais seu papel 

etiológico já foi bem estabelecido. Porém, para algumas destas neoplasias, mais 

estudos devem ser realizados na tentativa de elucidação de um possível papel 

patogênico desse vírus. As neoplasias de origem linfóide ligadas ao EBV incluem 

desordens linfoproliferativas em pacientes imunocomprometidos (CAILLARD; 

LACHAT; MOULIN, 2000), alguns linfomas de Hodgkin (GANDHI; TELLAM; KANNA, 

2004) e alguns tipos de linfoma de células T (CRAWFORD, 2001). 

 Em pacientes imunocompetentes portadores do EBV, pode haver o 

estabelecimento de uma infecção persistente e de longa duração, com liberação 

constante ou intermitente do vírus através da saliva, infectando outros indivíduos 

através do contato oral. A infecção primária normalmente ocorre na infância de 
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forma assintomática, porém, quando ocorre na adolescência, em aproximadamente 

30-50% dos casos causam a mononucleose infecciosa (RICKINSON; KIEFF, 1996). 

 O EBV tem dois tipos celulares principais como alvo: linfócitos B e células 

epiteliais (PEGTEL; MIDDELDORP; THORLEY-LAWSON, 2004). No entanto, estes 

vírus podem infectar outros tipos celulares, como linfócitos T e células NK 

(HUDNALL et al., 2005). A capacidade do EBV em infectar linfócitos é vista na 

detecção freqüente do vírus em linfomas de Burkitt e também em sua capacidade 

em transformar linfócitos B periféricos em uma linhagem celular linfoblastóide de 

crescimento contínuo. A infecção de células epiteliais pode ser observada em 

aproximadamente todos os casos de carcinoma de nasofaringe, em alguns casos de 

carcinoma de estômago e pela detecção da fase replicativa do vírus em lesões de 

leucoplasia pilosa (GREENSPAN et al., 1985; RICKINSON; KIEFF, 1996). 

 A infecção dos linfócitos B se dá pela adsorção do vírus à molécula CD21 na 

superfície celular. A ligação é feita por uma glicoproteína do envelope viral 

(gp350/220) que também é responsável pela interiorização do vírus através do 

mecanismo de endocitose (MARUO; YANG; TAKADA, 2001). No interior celular, o 

DNA viral migra para o núcleo onde é circularizado formando um epissomo 

(RICKINSON; KIEFF, 1996). Este processo in vitro transforma linfócitos B em 

linhagem linfoblastóide de crescimento permanente, que começam a expressar uma 

variedade de genes do ciclo latente; seis antígenos nucleares (EBNA 1, 2, 3A, 3B, 

3C e LP), três proteínas de membrana latente (LMP 1, 2A e 2B) e duas pequenas 

seqüências de RNA não poliadeniladas (EBER 1 e 2), sendo essas também 

expressas no ciclo produtivo (RICKINSON; KIEFF, 1996). 

 Podem ser reconhecidos três tipos de latência dependendo da variedade de 

expressão dos genes. A latência III (Lat lll) está presente em linhagens celulares 
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linfoblastóides, sendo as outras duas formas associadas a neoplasias. Nos linfomas 

de Burkitt somente as EBERs e EBNA 1 são regularmente expressas (Lat l), 

enquanto que em linfomas de Hodgkin e carcinomas de nasofaringe as LMPs são 

também expressas (RICKINSON; KIEFF, 1996). 

 A mudança da fase latente para a fase lítica é precedida pela expressão da 

proteína BZLF1 (ZEBRA), um produto gênico imediato. Essa proteína age na 

ativação do gatilho para a replicação viral e também estimula outras proteínas como 

BHRF1, responsável pela produção da DNA polimerase viral e da timidina quinase, 

que são importantes para a replicação do DNA viral. Finalmente produtos gênicos 

mais tardios são sintetizados, incluindo componentes estruturais dos virions, como o 

antígeno do capsídeo viral (VCA) e a glicoproteína de envelope gp350 (RICKINSON; 

KIEFF, 1996). 

 A infecção primária com o EBV ocorre na maioria das vezes na orofaringe 

através do contato com a saliva de um indivíduo contaminado. Depois da infecção 

primária, o vírus pode estabelecer uma infecção persistente nos indivíduos 

contaminados (FAULKNER; KRAJEWSKY; CRAWFORD, 2000). 

 A presença do EBV em carcinomas de nasofaringe, a detecção do vírus no 

ciclo replicativo em células epiteliais da orofaringe de pacientes com mononucleose 

infecciosa e em lesões de leucoplasia pilosa, levaram a crer num papel central do 

epitélio orofaringeano na infecção primária e persistente do EBV.  

 

Levantou-se a hipótese de que o alvo primário do EBV seriam as células 

epiteliais. De acordo com este modelo, o vírus poderia replicar-se nas camadas mais 

diferenciadas do epitélio e persistir na camada basal, sendo a infecção dos linfócitos 

B um evento secundário (CRAWFORD, 2001). 
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 Porém, estudos mais recentes contestam este conceito. Em tecidos de 

pacientes com mononucleose infecciosa, o EBV é detectado em linfócitos B, mas 

não em células epiteliais, sugerindo assim que linfócitos B das tonsilas possam ser o 

alvo primário da infecção pelo EBV (FAULKNER; KRAJEWSKY; CRAWFORD, 2000; 

HUDNALL et al., 2005). 

 A infecção latente do EBV em células epiteliais normais é um evento raro 

(MILLER et al., 1994; HERRMANN et al., 2002; FRANGOU; BUETTNER; 

NIEDOBITEK, 2005). Com uso de técnicas de imunoistoquímica e hibridização in 

situ, trabalho de Herrmann et al demonstrou a evidência de replicação do EBV em 

células epiteliais da língua em 4 de 164 amostras de 84 casos de autópsias. Em 

pacientes soronegativos para o HIV, células epiteliais da língua raramente 

apresentaram replicação do EBV. Todos os indivíduos com evidência de replicação 

viral eram imunocomprometidos, sugerindo um papel importante do sistema 

imunológico no controle do ciclo lítico do EBV em células epiteliais. Os achados do 

estudo revelaram que a replicação do EBV no epitélio orofaringeano não é um 

evento freqüente (HERRMANN et al., 2002). Mesmo em tonsilas palatinas, 

reservatório natural do EBV em pacientes imunocompetentes, a infecção de células 

epiteliais é um evento muito raro (HUDNALL et al., 2005). 

 O papel da saliva na transmissão do EBV estimulou a investigação da ligação 

entre o EBV e doenças das glândulas salivares (RIVERA et al., 2003), 

principalmente em pacientes portadores da síndrome de Sjögren, apresentando 

resultados bastante conflitantes, não estabelecendo um papel do EBV na 

etiopatogênese da síndrome (NAGATA et al., 2004).  
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2.2 Amígdalas 

 

 

 A faringe abriga um conjunto de formações linfóides distribuída em toda a sua 

extensão, denominado de anel linfático de Waldeyer, que faz parte do que se 

conhece como MALT (mucosa-associated lymphoid tissue). Fazem parte dessa 

estrutura as tonsilas faríngeas ou adenóides, as tonsilas palatinas ou amígdalas e a 

tonsila lingual (PERRY; WHYTE, 1998). Representam uma das primeiras barreiras 

contra a entrada de patógenos no organismo, pois estão situadas na entrada das 

vias aéreas e digestiva (KUPER et al., 1992). 

 O tecido linfóide que compõe as amígdalas é composto essencialmente por 

linfócitos B, que ocupam principalmente os folículos e centros germinativos, e 

linfócitos T, que ocupam as regiões mais periféricas ou extra-foliculares (Figura 2.1). 

Recobrindo essa estrutura, observa-se presença de epitélio estratificado 

pavimentoso não queratinizado, que se invagina para o interior das tonsilas, 

formando as chamadas criptas. Essa invaginação do epitélio garante uma área de 

superfície bastante aumentada, facilitando assim o contato com os antígenos 

externos. O epitélio das criptas é rico em células dendríticas, que são responsáveis 

pela captura e transporte de antígenos para áreas extra-foliculares ricas em linfócitos 

T e para os centros germinativos, ricos em linfócitos B (Figura 2.1) (BRANDTZAEG, 

2003). 
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Figura 2.1 – Amígdalas - A -Região extra-folicular rica em linfócitos T – imunoistoquímica (anticorpo 
anti-CD3); B – Centro germinativo rico em linfócitos B – imunoistoquímica (anticorpo 
anti-CD20); C – Epitélio de cripta amigdaliana rico em células dendríticas – 
imunoistoquímica (anticorpo anti-CD1a) (A/B - aumento de 200X; C – aumento de 
400X) 

 

 As tonsilas possuem um papel central no estabelecimento da infecção crônica 

pelo EBV, porém o mecanismo através do qual isso ocorre ainda é pouco conhecido 

(YOUNG; RICKINSON, 2004). Duas regiões em especial são importantes nesse 

contexto: o epitélio amigdaliano (HADINOTO et al., 2009) e os centros germinativos 

(ROUGHAN; THORLEY-LAWSON, 2009).  

 C 

A B 
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 A infecção primária pelo EBV normalmente é assintomática, porém, quando 

ocorre na adolescência pode apresentar sintomatologia específica, ocasionando a 

mononucleose infecciosa (HADINOTO et al., 2008). Há o estabelecimento de um 

foco primário de infecção pelo EBV no ciclo replicativo no epitélio da região 

orofaringeana, e logo depois, essas partículas virais infectam linfócitos B na forma 

latente (programa de latência III). No interior dos órgãos linfóides do anel de 

Waldeyer, esses linfócitos B começam a proliferar, sendo controlada em parte pela 

resposta primária de linfócitos T. Porém, alguns desses linfócitos B proliferantes 

escapam da resposta imunológica, pois em seu programa de latência suprimem a 

expressão de inúmeras proteínas virais antigênicas, estabelecendo dessa forma um 

reservatório de linfócitos B de memória infectados pelo genoma viral, que a partir 

dessa fase suprimem ainda mais a expressão de antígenos virais, estabelecendo o 

programa de latência zero. Pode-se verificar todo esse processo no esquema da 

figura 2.2 (YOUNG; RICKINSON, 2004).  

Em trabalho publicado recentemente, Wingate e colaboradores mostram que 

linfócitos T reguladores FOXP3+ são importantes no controle da infecção primária do 

EBV em níveis subclínicos na maioria dos casos, e que nos casos da mononucleose 

infecciosa, há a falha desse mecanismo de imunotolerância viral mediada por 

linfócitos T reguladores (WINGATE et al., 2009). 

Após a infecção primária, o reservatório de linfócitos B de memória EBV 

positivos é controlado fisiologicamente no que se refere à migração e diferenciação 

dessas células. Ocasionalmente, esses linfócitos B infectados pelo EBV podem 

migrar para os centros germinativos ativos, podendo assim ativar outros programas 

de latência, multiplicarem-se e seguirem dois caminhos: ou a diferenciação em 

plasmócitos, ou a re-população do reservatório de linfócitos B de memória EBV 
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positivos. Esses plasmócitos infectados podem migrar para áreas da mucosa da 

orofaringe, onde há a reativação do ciclo replicativo em células epiteliais, ocorrendo 

a excreção de partículas virais na saliva. Esses vírions também podem infectar 

novos linfócitos B ou linfócitos B de memória, em que haveria a reativação do 

programa III de latência, para renovar assim o estoque de linfócitos B de memória 

infectados, porém, essa nova infecção é bem controlada pela resposta imunológica 

mediada por linfócitos T. Todo esse processo de estabelecimento da infecção 

persistente do EBV em indivíduos imunocompetentes pode ser visto no esquema b 

da figura 2.2 (YOUNG; RICKINSON, 2004). 

Trabalho de Hudnall e colaboradores mostrou, através de dupla marcação 

imunoistoquímica e hibridização in situ, que a maior parte das células infectadas em 

tonsilas palatinas são de linfócitos B, porém, podendo infectar também linfócitos T e 

células plasmocitóides. Outros tipos celulares presentes nas amígdalas como células 

NK e células epiteliais raramente foram infectadas pelo vírus (HUDNALL et al., 

2005). 

Alguns autores associam a ocorrência de tonsilites recorrentes, 

principalmente em crianças, com a presença do EBV, contudo não sendo provado 

ainda o papel etiológico do vírus (ENDO et al., 2001), pois a infecção pelo EBV é 

vista em mais de 90% dos casos de tonsilas analisadas, sem qualquer relação com 

tonsilites (HUDNALL et al., 2005). 
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Figura 2.2 – Infecção primária e persistente pelo EBV 

 
Fonte: Epstein Barr-virus: 40 years on. Nat Rev Cancer 2004;4:757-68. 
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2.3 Linfoma de Hodgkin 
 

 

 O linfoma de Hodgkin é uma neoplasia singular, pois é a única em que as 

células malignas constituem uma pequena parte do tumor, representando de 1 a 2 % 

do total da neoplasia. É caracterizado pela desorganização da arquitetura dos 

linfonodos afetados e pela presença de um pequeno número de células neoplásicas 

de citoplasma amplo e mononucleadas, as células de Hodgkin, e multinucleadas, as 

células de Reed-Sternberg. A maior parte da lesão é composta por células 

inflamatórias não neoplásicas (JAFFE et al., 2001). Os linfomas de Hodgkin 

clássicos são divididos em 4 subtipos morfológicos: esclero-nodular; celularidade 

mista; rico em linfócitos e pobre em linfócitos, sendo que os dois últimos subtipos 

são raros, representando menos de 5% dos casos de linfomas de Hodgkin 

(GANDHI; TELLAM; KHANNA, 2004). A origem das células de Reed-Sternberg 

ainda é discutida, porém alguns estudos apontam para uma origem de linhagens de 

linfócitos B para essas células neoplásicas (KUPPERS et al., 2003).  

 Em cerca de 30% a 50% dos casos de linfoma de Hodgkin, o EBV pode ser 

detectado em células de Reed-Sternberg, em que o vírus expressa um limitado 

número de genes, dentre eles, Epstein-Barr nuclear antigen-1 (EBNA1) e latent 

membrane proteins, LMP1 e LMP2 (YOUNG; MURRAY, 2003). 

 A proporção de casos de linfomas de Hodgkin EBV positivos é geralmente 

mais alta em crianças, especialmente menores de 10 anos, e em pacientes maiores 

de 45 anos de idade (GLASER et al., 1997). Estudos epidemiológicos apontam a 

maioria de paciente homens e casos de celularidade mista dentre os casos de 

linfoma de Hodgkin EBV positivos (FLAVELL et al., 2000). Com relação ao 

prognóstico, apresenta-se relativamente desfavorável em pacientes acima de 45 



 34 

anos, sendo controverso nos outros grupos etários (GANDHI; TELLAM; KHANNA, 

2004; CLARK et al., 2001). 

 Em pacientes imunossuprimidos, como transplantados de órgãos sólidos e 

paciente HIV positivos, linfomas de Hodgkin ocorrem com uma maior freqüência, se 

comparado com a população em geral da mesma idade e sexo (CARBONE et al., 

2009). Nestes indivíduos, o EBV é encontrado em aproximadamente 90% dos casos 

de linfoma de Hodgkin (CARBONE et al., 1999; COCKFIELD, 2001).   

 Linfomas de Hodgkin associados à infecção pelo HIV apresentam 

características particulares comparados aos casos na população em geral. Exibem 

comportamento clínico agressivo, difícil terapêutica e prognóstico pobre; apresentam 

histopatologia peculiar, sendo representada pelo tipo mais agressivo entre os 

linfomas de Hodgkin clássicos (celularidade mista) e por um subtipo raro na 

população em geral, denominado depleção de linfócitos, e ainda, por apresentar 

uma grande proporção de células neoplásicas - células de Reed-Sternberg 

(GROGG; MILLER; DOGAN, 2007). 

 Os linfomas de Hodgkin apresentam inúmeras estratégias para escapar do 

sistema imunológico, sendo provavelmente ligadas ao estabelecimento de uma 

imunossupressão local, dificultando o reconhecimento e destruição das células 

neoplásicas (POPPEMA et al., 1999). Uma das explicações para este micro-

ambiente imunotolerante, seria a expressão de citocinas e de quimiocinas 

imunossupressoras pelas células neoplásicas ou outras células que compõem o 

tumor, permitindo assim que as células de Reed-Sternberg continuem a proliferar, 

escapar da apoptose e de mecanismos anti-tumorais do sistema imunológico 

(BAUMFORTH et al., 2008; BEN-BARUCH, 2006; KHAN, 2006; MAGGIO et al., 

2002). Algumas células inflamatórias que compõem o tumor, como por exemplo os 
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linfócitos T reguladores (T reg), também participam da imunossupressão nos tecidos 

tumorais (BAUMFORTH et al., 2008). 

 

 

2.4 Carcinoma de Nasofaringe 

 

 

 O carcinoma de nasofaringe é uma neoplasia maligna rara em países 

ocidentais, porém apresentando uma grande incidência na China e em algumas 

partes do sudeste asiático (OU et al., 2007).  

As características morfológicas do carcinoma de nasofaringe foram descritas 

e organizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2005 (CHAN et al., 

2005), subdividindo as lesões em 3 grupos: carcinoma epidermóide queratinizado 

(tipo I), carcinoma não-queratinizado (tipo II) e carcinoma indiferenciado (tipo III). A 

associação com o EBV se dá em virtualmente todos os casos, independente da 

região geográfica considerada, porém, apenas uma pequena proporção dos casos 

de carcinoma de nasofaringe queratinizados são EBV positivos em regiões de baixa 

incidência da lesão (PATHMANATHAN et al., 1995). 

A infecção latente do EBV em células epiteliais é um evento muito raro e 

pouco compreendido. Estudos com tecido normal e lesões cancerizáveis da região 

de nasofaringe, de pacientes com alto risco para o desenvolvimento de carcinoma 

da mesma região anatômica, indicaram a inativação de RASSF1A e p16 como 

eventos precoces na carcinogênese da lesão, sendo que estes eventos 

predisporiam o epitélio normal para uma subseqüente infecção por EBV, oriundo do 

tecido linfóide adjacente e de linfócitos B circulantes (RAAB-TRAUB, 2002). 
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  Como em carcinomas de nasofaringe invasivos, lesões in situ também são 

positivas para o EBV, sendo mais uma evidência de que a infecção pelo vírus é um 

evento precoce na patogênese da neoplasia (Figura 2.3) (PAK et al., 2002; YOUNG; 

RICKINSON, 2004). 

A expressão dos genes de latência do EBV em carcinomas de nasofaringe 

consiste na latência do tipo II, principalmente EBNA1, as proteínas latentes de 

membrana LMP2A e LMP2B, transcritos BamHIA, e a proteína oncogênica LMP1 

(MAINOU; RAAB-TRAUB, 2006; RAAB-TRAUB, 2002). Estudos mostram a 

monoclonalidade do genoma viral em carcinomas de nasofaringe, indicando que a 

infecção pelo EBV ocorre antes da expansão clonal das células neoplásicas 

(PATHMANATHAN et al., 1995; RAAB-TRAUB; FLYNN, 1986). 

Existem inúmeros testes para detecção do EBV na prática clínica, podendo 

ser utilizados para monitoramento da efetividade da terapia e controle de recidivas 

em pacientes com carcinoma de nasofaringe (GULLEY, 2001).  

Um dos mais utilizados é a dosagem de anticorpos IgA para o antígeno do 

capsídeo viral (VCA) (GULLEY, 2001). Estudos mais recentes utilizam a PCR em 

tempo real quantitativo para a mensuração do EBV circulante no sangue de 

pacientes com carcinoma de nasofaringe, mostrando que os níveis encontrados pré-

tratamento são intimamente ligados com a taxa de sobrevida dos pacientes, e os 

níveis pós-tratamento podem predizer recidivas ou a sobrevida dos pacientes (LIN et 

al., 2004). 
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Figura 2.3 - Papel do EBV na patogênese do carcinoma de nasofaringe 

 
Fonte: Epstein-Barr virus: 40 years on. Nat Rev Cancer 2004;4:757-68. 

 

 

 

A maneira mais simples para detecção do EBV em amostras parafinadas é a 

hibridização in situ para EBERs (enconded early RNAs), que são pequenos 

fragmentos de RNA não codificantes, produzidos em abundância pelo EBV em 

ambos os ciclos de infecção, porém com função ainda desconhecida. Em 

carcinomas de nasofaringe, observa-se positividade em praticamente todas as 

células tumorais (CHANG et al., 1992; GULLEY, 2001).  

A imunoistoquímica para detecção do vírus é bastante limitada, pois a 

proteína LMP1 apresenta-se positiva em apenas 40% dos casos de carcinoma de 

nasofaringe e, além disso, sua marcação é de difícil interpretação, sendo pontual e 

discreta na maioria das vezes. O uso da PCR é bastante questionado, pois a 
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presença de poucos linfócitos B não-neoplásicos infectados poderiam levar a um 

falso positivo (GULLEY, 2001). 

O tratamento para o carcinoma de nasofaringe é uma associação de radio e 

quimioterapia, levando a um sucesso terapêutico considerável, porém, numa parcela 

significante de pacientes, o prognóstico continua bastante sombrio (AGULNIK; SIU, 

2005; WANG et al., 2008). Na tentativa de tratamentos mais eficientes, com menos 

efeitos colaterais, atualmente propõem-se a imunoterapia, baseada na resposta de 

linfócitos T citotóxicos (CTL) e células dendríticas específicas para o EBV, 

mostrando-se bem tolerada, porém com resultados clínicos satisfatórios em poucos 

pacientes (MASMOUDI et al., 2007). A resposta clínica variável para estes 

tratamentos parece ser explicada pela evasão tumoral ao sistema imunológico, 

devido a um micro-ambiente de imunossupressão na neoplasia. Em carcinoma de 

nasofaringe, alguns estudos foram realizados para o entendimento deste fenômeno, 

que apontam atualmente para a participação de citocinas imunossupressoras como 

a MIP3α (CHANG et al., 2008) e linfócitos T reg FOXP3+ (LAU et al., 2007; YIP et 

al., 2009) no fenômeno de imunotolerância tumoral em carcinomas de nasofaringe. 

 

 

2.5 Leucoplasia Pilosa 

 

 

A leucoplasia pilosa é uma lesão benigna da mucosa oral que acomete 

principalmente a borda lateral de língua, caracterizada pela replicação do EBV nas 

camadas superficiais do epitélio (RAAB-TRAUB; WEBSTER-CYRIAQUE, 1997; 

WALLING; FLAITZ; NICHOLS, 2003). Foi descrita inicialmente como exclusivamente 
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associada à AIDS (GREENSPAN et al., 1984), porém, posteriormente à sua 

descrição, alguns casos foram diagnosticados em pacientes HIV-negativos 

transplantados de órgãos sólidos (GREENSPAN et al., 1989; MACLEOD; LONG; 

SOAMES, 1990; SEYMOUR; THOMASON; NOLAN, 1997) ou imunossuprimidos 

cronicamente por outras razões (MIRANDA; LOZADA-NUR, 1996), associando 

assim a leucoplasia pilosa à imunossupressão de uma maneira geral. 

  Clinicamente, a leucoplasia pilosa apresenta-se como uma placa branca, 

corrugada, indolor, que não sede à raspagem, mais comumente encontrada em 

borda lateral de língua. Apresenta quadro histopatológico não patognomônico, 

caracterizado por hiperqueratose, degeneração balonizante, acantose e discreto ou 

ausente infiltrado inflamatório (BRAZ-SILVA et al., 2008; WALLING et al., 2004 a, b, 

c), sendo que para seu diagnóstico final há a necessidade da detecção do EBV, 

principalmente através da hibridização in situ (BRAZ-SILVA et al., 2006; BRAZ-

SILVA et al., 2008). 

 A origem das partículas virais do EBV que infectam os queratinócitos na 

leucoplasia pilosa é um fator controverso na literatura. 

A primeira teoria seria a reativação de uma infecção latente do EBV presente 

em células da camada basal do epitélio (BECKER et al., 1991; SANDVEJ et al., 

1992; SCHMIDT-WESTHAUSEN et al., 1993;). Essa teoria é bastante contestada, 

pela falta de evidências da expressão de genes do ciclo latente do EBV em células 

da camada basal. A segunda teoria seria uma infecção das células epiteliais por 

EBV presentes em linfócitos B que migrariam para o epitélio. Teoria também 

bastante contestada, pela escassez ou mesmo ausência de infiltrado inflamatório na 

lâmina própria adjacente (HILLE et al., 2002; RAAB-TRAUB; WEBSTER-

CYRIAQUE, 1997). 
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 A teoria mais aceita seria a da reinfecção constante por partículas virais 

oriundas de secreção orofaríngeana e da saliva (CRUCHLEY et al., 1997; 

HERRMANN et al., 2002; HILLE et al., 2002; MILLER et al., 1994;  RAAB-TRAUB; 

WEBSTER-CYRIAQUE, 1997; WALLING; FLAITZ; NICHOLS, 2003; TEO, 2002;). O 

suporte dessa teoria se dá pela falta de expressão de proteínas do ciclo latente do 

EBV em células da camada basal e pela detecção do vírus através de hibridização in 

situ somente nas áreas superficiais do epitélio. Outro fator importante para validação 

da hipótese é a detecção de partículas de EBV em secreções da orofaringe (FAFI-

KRAMER et al., 2005; FRIAS et al., 2001; MAURMANN et al., 2003; WALLING; 

FALITZ; NICHOLS, 2003) e saliva (IDESAWA et al., 2004; IKUTA; HOSHIKAWA; 

SAIRENJI, 2000). 

 O EBV pode ser encontrado em toda a mucosa oral (AMMATUNA et al., 2001; 

AMMATUNA et al., 1998; BRAZ-SILVA et al., 2006), porém o local de predileção 

absoluta da lesão de leucoplasia pilosa é a língua, especialmente sua borda lateral 

(FARIA et al., 2005). Alguns autores têm relacionado essa predileção devido a uma 

diminuição das células de Langerhans na região de borda lateral de língua 

(DANIELS, 1984), também observadas em lesões de leucoplasia pilosa (DANIELS et 

al., 1987; BECKER, 2003; WALLING et al., 2004a; LILLY et al., 2005), podendo 

essas células estabelecer papel importante na patogênese da lesão. 

 A leucoplasia pilosa é caracterizada pelo ciclo replicativo do EBV nas 

camadas superficiais do epitélio. Porém alguns autores não acham suficiente o ciclo 

replicativo produtivo para explicar a patogênese da lesão (WALLING et al., 2001). 

Trabalhos mostram que a expressão de genes do ciclo latente seria importante 

cofator no desencadeamento da lesão (CRUCHLEY et al., 1997; WALLING et al., 
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2004c). Mesmo com a expressão de genes do ciclo latente, estes só foram 

expressos nas camadas superficiais do epitélio (WALLING et al., 2004c). 

 

 

2.6 Imunotolerância 

 

 

 Diversos mecanismos são utilizados para controlar a homeostase 

imunológica, prevenindo assim doenças auto-imunes e modulando a resposta 

inflamatória desencadeada por microorganismos patogênicos ou outros agentes 

ambientais (VIGNALI; COLLISON; WORKMAN, 2008).  Este conjunto de 

mecanismos é conhecido como imunotolerância periférica, que é caracterizada pela 

falta de resposta imunológica de linfócitos maduros a antígenos específicos, através 

da supressão da produção de anticorpos por linfócitos B e a inibição de linfócitos T 

citotóxicos, principalmente direcionados a auto-anticorpos. 

Apesar de ser um mecanismo fisiológico, algumas neoplasias conseguem se 

aproveitar desse fenômeno para escapar do controle imunológico, possibilitando 

assim a progressão tumoral e o não reconhecimento de antígenos oriundos de 

células neoplásicas (XIAO-FENG QIN, 2009).  

 Dentre os principais participantes da imunotolerância tumoral, podemos citar 

elementos celulares, tais como, células dendríticas imaturas e linfócitos T reg e 

inúmeras citocinas imunossupressoras (IL10, TGFβ, MIP3α) que são responsáveis 

pelo recrutamento dessas células ao ambiente tumoral (MAHNKE; BEDKE; ENK, 

2007).  
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2.6.1 Células dendríticas imaturas 

 

 

 Células dendríticas representam um grupo heterogêneo de células, de origem 

na medula óssea, que são apresentadoras de antígenos profissionais e 

desempenham um papel crucial para o desencadeamento da resposta imune 

primária de linfócitos T (BANCHEREAU; STEINMAN, 1998; STEINMAN, 1991). 

Essas células também são essenciais para a resposta imune anti-tumoral, 

principalmente pelo processamento de antígenos oriundos de células neoplásicas e 

sua apresentação pelo complexo de histocompatibilidade de classe I (MHC), 

desencadeando a resposta citotóxica por linfócitos TCD8+ (ARMSTRONG; 

PULASKI; OSTRAND-ROSENBERG, 1998). Porém, para que consiga realizar essas 

funções, as células dendríticas imaturas que residem nos tecidos, necessitam passar 

por um processo de amadurecimento (INABA et al., 2000).  

 Apesar de a capacidade das células dendríticas imaturas migrarem para 

áreas tumorais, capturar, processar e apresentar antígenos oriundos de células 

neoplásicas, não conseguem desencadear resposta imune específica de linfócitos T, 

pois para isso, precisam passar por um processo de maturação (BENNACEUR et al., 

2009; GABRILOVICH, 2004). Além disso, recentemente, alguns autores mostram 

que células dendríticas imaturas ativas possuem um papel de tolerância imune 

(MAHNKE; KNOP; ENK, 2003). 

 Células neoplásicas podem escapar do sistema imunológico através de 

inúmeros mecanismos, tais como: perda dos antígenos tumorais, alterações nas 

moléculas de HLA I, falta de co-estimulação de células imunitárias, linfócitos T reg e 

citocinas imunossupressoras (KIM; EMI; TANABE, 2007; RABINOVICH; 
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GABRILOVICH; SOTOMAYOR, 2007). O ambiente tumoral é rico dessas citocinas, 

podendo ser produzidas diretamente pelas células neoplásicas ou por células 

imunes presentes no tumor. Além disto, essas citocinas impedem a maturação das 

células dendríticas e recrutam linfócitos T reg, criando assim um ambiente de 

tolerância imunitária às células neoplásicas (PRIES; NITSCH; WOLLENBERG, 

2006).  

Inúmeros trabalhos mostram a presença de células dendríticas, na maior 

parte das vezes de fenótipo imaturo, em diversos tipos de neoplasia, como 

melanoma (LÁDANYI et al., 2007), câncer de pulmão e mama (DELLA BELLA et al., 

2003; WOJAS et al., 2004). 

 Tumores podem produzir inúmeros fatores imunossupressores que impedem 

a maturação de células dendríticas imaturas (Figura 2.4), sendo atualmente sabido 

que este defeito de diferenciação é sistêmico, e não restrito ao sítio tumoral. O 

aumento do número de células dendríticas imaturas em algumas neoplasias é 

devido ao aumento na migração dessas células para o tumor. 

Trabalho de Bell et al. observou uma forte concentração de células 

dendríticas imaturas em carcinomas de mama, sendo localizadas no centro do 

tumor, enquanto células dendríticas de fenótipo maduro residiam na periferia. No 

mesmo estudo, pode-se constatar a expressão da citocina MIP3α pelas células 

tumorais, considerada uma das mais potentes citocinas para o recrutamento de 

células dendríticas imaturas – células de Langerhans (BELL et al., 1999; DIEU-

NOSJEAN et al., 2000). Essa citocina controla o recrutamento de células dendríticas 

imaturas (DIEU-NOSJEAN et al., 2000; HALLIDAY; LUCAS; BARNETSON, 1992) e 

impede a diferenciação dessas células em várias neoplasias (BELL et al., 1999; ZOU 

et al., 2001). Essas células dendríticas não podem induzir uma resposta imune 
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específica anti-tumoral, e mais importante, podem induzir um ambiente de 

imunotolerância (GABRILOVICH, 2004; MUTYAMBIZI; BERGER; EDELSON, 2009).  

 

 

 

 

 
Figura 2.4 – Diferenciação de células dendríticas em neoplasias 

 
Fonte: Mechanisms and functional significance of tumour-induced dendritic-cell defects. Nature Rev 
2004;4:941-52 
 
 
 

 A diferenciação anormal de células dendríticas em tumores pode resultar na 

falta de células dendríticas maduras, acúmulo e aumento de produção de células 

dendríticas imaturas e super expressão de citocinas imunossupressoras, 

proporcionando um ambiente desfavorável para resposta imune anti-tumoral 

(KUSMARTSEV, 2006). Além de citocinas imunossupressoras, antígenos e 
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metabólitos tumorais também podem impedir a diferenciação e funcionamento 

adequado das células dendríticas (MONTI et al., 2004).  

 Os mecanismos moleculares que afetam a diferenciação de células 

dendríticas em neoplasias ainda são pouco conhecidos, sendo que a família de 

proteínas STAT tem um importante papel na transição dos estágios de imaturidade 

para maturidade das células dendríticas (GABRILOVICH, 2004). 

 

 

2.6.2 Linfócitos T reguladores  

 

 

 Linfócitos T reg FOXP3+ (fator de transcrição Forkhead Box P3) representam 

uma população de linfócitos T CD4+/CD25+ especializada na regulação do sistema 

imunológico, desempenhando papel essencial nos mecanismos de auto-tolerância 

(FONTENOT; GAVIN; RUDENSKY, 2003; GAVIN et al., 2007; HORI; NOMURA; 

SAKAGUCHI, 2003;).  

 Os mecanismos de imunossupressão dos linfócitos T reg  estão ligados a 4 

modos de ação básicos: supressão por citocinas imunossupressoras, tais como, IL-

10, TGFβ, MIP3α, dentre outras; supressão por citólise, através da secreção de 

granzimas e perforinas, dando um efeito citotóxico aos linfócitos T reguladores; 

supressão por disfunção metabólica, como por exemplo o consumo de citocinas 

estimulatórias de linfócitos T como a IL-2 e supressão pela inibição da maturação de 

função de células dendríticas imaturas, que não conseguem processar e apresentar 

antígenos de forma adequada e, além disso, possuem função imunossupressora 

(Figura 2.5). 
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Figura 2.5 Mecanismos de imunossupressão de linfócitos Treg 

Fonte: How regulatory T cells work. Nat Rev Immunol 2008;8:523-32. 
 
 
 
 Os vírus da família herpesviridae são capazes de infectar o organismo 

hospedeiro, escapar do sistema imunológico e estabelecer uma infecção crônica 

(BILLERBECK; THIMME, 2008; KLENERMAN; HILL, 2005) .  

A persistência viral é devida a inúmeros mecanismos como, por exemplo, a 

manipulação da resposta imunológica inata por fatores virais que impedem ou 

dificultam a ativação da resposta específica anti-viral mediada por linfócitos T 

(BILLERBECK; THIMME, 2008; KLENERMAN; HILL, 2005). Essas respostas são 

essenciais para o controle dos vírus na fase aguda da infecção, e quando são 

ultrapassadas, há o estabelecimento da infecção crônica e persistência do vírus. 

 Este processo pode ser devido aos linfócitos T de função imunotolerante, 
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estimulados por citocinas inflamatórias imunossupressoras como a interleucina 10 

(IL-10) (BROOKS et al., 2006). 

 A função dos linfócitos T reg no controle da infecção primária e persistente do 

EBV foi estudada recentemente por Wingate e colaboradores. O objetivo deste 

estudo foi verificar o papel de linfócitos T reg CD4+/CD25high/ FOXP3+ em 

pacientes com mononucleose aguda e pacientes EBV soropositivos saudáveis. Os 

autores verificaram uma menor proporção dessas células no sangue de pacientes 

com mononucleose, comparados com pacientes EBV+ saudáveis. As concentrações 

de citocinas imunossupressoras como IL-10 e TGF-β foram consideravelmente 

menores em paciente com mononucleose infecciosa. Esse estudo mostra que o 

mecanismo de imunoregulação controla a infecção do EBV em níveis subclínicos, 

sendo que paciente que apresentam o quadro clínico de mononucleose aguda 

apresentam uma falha neste mecanismo de proteção (WINGATE et al., 2009). 

 Algumas neoplasias são capazes de explorar certos mecanismos de 

imunotolerância para escaparem do controle imunológico do organismo. Vários 

estudos em pacientes com câncer e modelos experimentais em animais mostram 

que tumores são capazes de recrutar e expandir linfócitos T reg FOXP3+, 

suprimindo assim a resposta imune específica contra antígenos anti-tumorais. Este 

fenômeno, associado à interação destes linfócitos com células dendríticas imaturas, 

e a liberação de inúmeras citocinas imunossupressoras, criam no micro-ambiente 

tumoral uma situação de imunossupressão (XIAO-FENG QIN, 2009; BEYER; 

SCHULTZE, 2009) (Figura 2.6).  

Vários tipos de tumores sólidos apresentam aumento dessa população de 

linfócitos T, tais como, carcinoma de ovário e pulmão (WOO et al., 2001), 

adenocarcinoma de mama e pâncreas (LIYANAGE et al., 2002), melanoma (JAVIA; 
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ROSENBERG, 2003), carcinomas gástricos (SASADA et al., 2003) e de cabeça e 

pescoço (SCHAEFER et al., 2005), e também neoplasias malignas hematológicas 

como linfomas de Hodgkin (MARSHALL et al., 2004) e linfomas B não Hodgkin 

(YANG et al., 2006). 

 

 

Legenda: Setas em vermelho – inibição / setas em preto – estimulação / setas pontilhadas – produtos 
imunossupressores de células tumorais e inflamatórias 
 

Figura 2.6 - Modelo de ação e acúmulo de Treg em neoplasias 
 
Fonte: Regulatory T cells in cancer. Blood 2006; 108:804-11. 
 
 
 
 
 
 
 Estudos recentes mostram a associação de neoplasias relacionadas ao EBV 

e a presença de linfócitos T reg (BAUMFORTTH et al., 2008; LAU et al., 2007; YIP et 

al., 2009).  

Trabalho de Lau et al. (2007) mostrou uma maior concentração de linfócitos T 

reg FOXP3+CD4+CD25 high circulantes em pacientes com carcinoma de 
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nasofaringe, comparados a pacientes saudáveis da mesma faixa etária e sexo (LAU 

et al., 2007). Em 2009, outro grupo de autores mostrou a presença de linfócitos T reg 

FOXP3+ na região intra tumoral (YIP et al., 2009).  

A associação desses achados mostra que há um aumento generalizado de 

linfócitos T reg e que os tumores são capazes de atrair essas células para o seu 

micro-ambiente. Em linfomas de Hodgkin EBV positivos analisou-se a presença 

destes linfócitos e a expressão da citocina CCL20 ou MIP3α, e obeservou-se que a 

expressão dessa citocina promoveu o recrutamento de linfócitos T reguladores para 

o tumor, criando assim um ambiente de imunossupressão em linfomas de Hodgkin 

associados ao EBV (BAUMFORTTH et al., 2008). Esses trabalhos mostraram a 

capacidade do EBV em atrair linfócitos T reg para criar ao seu redor um ambiente 

tolerante do ponto de vista imunológico, e um deles associou este mecanismo à 

expressão de MIP3α, uma citocina imunossupressora (BAUMFORTTH et al., 2008).  

 

 

2.6.3 Proteína Macrofágica Inflamatória 3α  

 

 

 No fenômeno de imunotolerância, as citocinas inflamatórias desempenham 

um papel primordial, pois são capazes do efeito de quimiotaxia de leucócitos e tem 

interferência direta em sua ação e diferenciação, estando envolvidas ainda em 

processos de angiogênese, morfogênese, crescimento tumoral e metástases 

(VICARI; CAUX, 2002; YOSHIE; IMAI; NOMIYAMA, 2001). Estas citocinas 

representam uma larga família de proteínas humanas, sendo divididas em 4 grupos 
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de acordo com a posição de sua porção cisteína terminal: CC, CXC, XC e CX3C 

(SCHUTYSER; STRUYF; van DAMME, 2003). 

 A MIP3α, ou CCL20, é uma quimiocina do tipo CC e é conhecida como um 

dos mais potentes quimiotáticos para células dendríticas imaturas e outras células 

inflamatórias (BELL et al., 1999; DIEU-NOSJEAN et al., 2000; YOSHIE; IMAI; 

NOMIYAMA, 2001). O aumento da expressão de MIP3α foi vista em inúmeras 

doenças inflamatórias tais como psoríase (HOMEY et al., 2000), artrite reumatóide 

(MATSUI et al., 2001), algumas dermatites (NAKAYAMA et al., 2001), doença 

periodontal (HOSOKAWA et al., 2002) e doença inflamatória de Bowel (IZADPANAH 

et al., 2001; KWON et al., 2002). 

 Atualmente, o aumento na expressão de MIP3α tem sido relacionado com 

algumas neoplasias, como adenocarcinoma de mama (BELL et al., 1999); carcinoma 

hepatocelular (SHIMIZU et al., 2000) e adenocarcinoma ductal pancreático, estando 

envolvida no crescimento e migração de células neoplásicas desse tumor (KIMSEY 

et al., 2004; KLEEFF et al., 1999). Estudos apontam para a super expressão dessa 

proteína em neoplasias malignas associadas ao EBV, como o carcinoma de 

nasofaringe (CHANG et al., 2008) e linfomas de Hodgkin EBV positivos 

(BAUMFORTH et al., 2008).  

Trabalho de Chang e colaboradores analisou pela primeira vez a  expressão 

de MIP3α em carcinomas de nasofaringe. Foram analisados 275 pacientes com 

carcinoma de nasofaringe e 250 indivíduos saudáveis. Observou-se uma forte 

expressão da proteína em todos os casos de carcinoma de nasofaringe, analisados 

através de imunoistoquímica. Os níveis plasmáticos de MIP3α foram 

significativamente mais altos em pacientes ainda não tratados, pacientes com 

recidivas e pacientes com metástase, comparados com os pacientes do grupo 
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controle, pacientes com completa remissão da doença e pacientes livres da doença 

por mais de cinco anos. Foram também realizados testes in vitro de função celular, 

mostrando que MIP3α contribui para migração e invasão de células neoplásicas do 

carcinoma de nasofaringe. Os autores concluem que a proteína MIP3α pode ser um 

novo marcador biológico e de prognóstico do carcinoma de nasofaringe e que está 

intimamente relacionado com o poder de migração e invasão da doença (CHANG et 

al., 2008).  

Em 2008, Baumforth et al., através da análise de microarrays de tumores e 

linhagens celulares de linfoma de Hodgkin associados ao EBV, puderam notar um 

aumento na expressão de MIP3α ou CCL20 pelas células de Hodgkin e Reed-

Sternberg. Este aumento foi atribuído à expressão de EBNA 1 nessas células. Foi 

realizado um teste de quimiotaxia com sobrenadantes de linhagens de células de 

linfoma de Hodgkin com altas concentrações de MIP3α, e observou-se a migração 

de linfócitos T reg FOXP3+. Com esses resultados, os autores identificaram um 

mecanismo pelo qual células infectadas pelo EBV podem recrutar linfócitos T reg 

para o interior do linfoma de Hodgkin, induzindo a expressão de MIP3α e criando um 

micro-ambiente de imunossupressão, prevenindo assim respostas imunes contra 

células tumorais infectadas pelo vírus (BAUMFORTH et al., 2008). 

Ainda com o foco na imunotolerância, Bell e colaboradores (1999) analisaram 

a presença de células dendríticas e expressão de MIP3α em adenocarcinomas de 

mama. Foram estudadas 32 amostras de tecido parafinado por imunistoquímica para 

células dendríticas imaturas (CD1a+ e Langerin+) e maduras (CD83+), em que se 

observou forte concentração de células dendríticas de fenótipo imaturo na intimidade 

do tumor em 100% das amostras e 20 das 32 amostras apresentaram células 

dendríticas de fenótipo maduro, porém apenas na periferia do tumor. Observou-se 
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forte expressão de MIP3α em todas as células neoplásicas. Como conclusão, os 

autores associam a migração de células dendríticas imaturas para o tumor como 

resultado do aumento da expressão de MIP3α, o que criaria na intimidade do tumor 

um ambiente de tolerância imunológica, pois células dendríticas maduras, capazes 

de induzir uma resposta imunológica anti-tumoral mediadas por linfócitos T estavam 

presentes apenas na periferia do tumor (BELL et al., 1999). Estes achados foram 

logo corroborados pelo trabalho de Dieu-Nosjean et al. (2000), em que mostraram o 

papel da citocina MIP3α no recrutamento e colonização por células de Langerhans 

em tecido epitelial (DIEU-NOSJEAN et al., 2000). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

1. Analisar a presença de células dendríticas imaturas e linfócitos T reguladores 

(T reg) em quatro diferentes situações de infecção pelo EBV (de linfócitos B 

não neoplásica: amígdalas; de linfócitos B neoplásica: linfomas de Hodgkin; 

epitelial neoplásica: carcinoma de nasofaringe e epitelial não neoplásica: 

leucoplasia pilosa). 

 

2. Analisar a expressão da citocina MIP3α nos casos estudados. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Este estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, e do Centre 

Hospitalier Universitaire Pasteur (CHU) da Université de Nice-Sophia Antipolis, Nice, 

França. 

Para tanto, foram selecionadas 60 amostras de tonsilas palatinas que foram 

analisadas quanto a presença do vírus Epstein-Barr pela PCR dos genes EBER 1 e 

2. Após a análise, foram escolhidos 10 casos (8 EBV positivos e 2 EBV negativos),  

19 casos de linfomas de Hodgkin e 6 casos de carcinoma de nasofaringe, oriundos 

dos arquivos do Laboratoire de Pathologie Clinique et Éxpérimentale, CHU de Nice, 

França.  Os sete casos de leucoplasia pilosa foram obtidos nos arquivos do Serviço 

de Anatomia Patológica da disciplina de Patologia Bucal da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo. Todas essas amostras foram 

submetidas à dupla marcação hibridização in situ (sondas EBER 1 e 2) e 

imunoistoquímica para os anticorpos monoclonais que marcam células dendríticas 

imaturas (CD1a e CD207 - langerina), células dendríticas maduras (CD83) e para 

proteína inflamatória macrofágica 3 α (MIP3α / CCL20). Reações de 

imunoistoquímica foram realizadas com o anticorpo monoclonal FOXP3 para 

detecção de linfócitos T reguladores (T reg). 
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4.1 PCR (Polymerase chain reaction) 

 

 

 Para extração de DNA, foram realizados 15 cortes parafinados de 5 µm  dos 

60 casos de amígdalas analisados. Para desparafinização, estes cortes foram 

acondicionados em tubos de 1,5 ml contendo 1ml de xilol. Após agitação vigorosa, 

esses tubos foram colocados em banho maria (65 ºC) por 1 min e posterior 

centrifugação a 14000 rpm (25 ºC) por 2 min. Eliminou-se o sobrenadante e as 

etapas anteriores foram repetidas duas vezes. No precipitado obtido, adicionou-se 

1ml de etanol 100%, agitou-se vigorosamente e os tubos foram centrifugados a 

14000 rpm (25 ºC) durante 2 min. Eliminou-se o sobrenadante e a etapa de adição 

de etanol e centrifugação foi realizada novamente. No precipitado obtido, adicionou-

se 1 ml de etanol 75%, agitou-se vigorosamente os tubos que foram centrifugados a 

14000 rpm (25 ºC) por 2 min. O sobrenadante foi eliminado e os tubos com seus 

precipitados deixados abertos, a 25°C, para secarem  durante 15 minutos.  

 Para extração do DNA, o precipitado foi ressuspenso em 250 µL de tampão 

de lise (Tris: 0,25g; EDTA: 0,75g; 10 mL de SDS 20% / 100 mL final) e adicionou-se 

10 µL de proteinase K (100mg/mL) (Sigma®). Os tubos foram colocados em banho 

maria a 56ºC por no mínimo 48h e no máximo 72h. O estado das amostras foi 

verificado a cada 24h. A digestão ideal das amostras é atingida quando observamos 

uma solução clara e um depósito no fundo do tubo. Após essa etapa, seguiu-se a 

purificação do DNA, adicionando-se aos tubos 260 µL de clorofórmio acrescido de 

álcool isoamílico (24:1). Os tubos foram a agitados cuidadosamente e centrifugados 

a 10000 rpm por 15 minutos (25 ºC). Foi recuperada a fase aquosa e transferida 

para novos tubos. Para precipitar o DNA, adicionou-se 20 µL de acetato de sódio 0,3 
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M pH 5,6 e 500 µL de etanol 100%, misturou-se delicadamente e os tubos foram 

acondicionados no gelo durante 5 min. A seguir, os tubos foram centrifugados a 

10000 rpm por 10 min. O sobrenadante foi aspirado e ao precipitado adicionou-se 1 

mL de etanol 75%. Os tubos foram agitados cuidadosamente e centrifugados a 

10000 rpm por 10 min. O sobrenadante foi eliminado o máximo possível e os tubos 

foram deixados abertos a 25 °C para a evaporação do  etanol. O precipitado foi 

ressuspenso em 100 µL de tampão TE (10mM Tris-HCl, pH 8,0; 1mM EDTA). O 

DNA extraído foi dosado no NanoDrop® (Thermo Scientific) e estocado a -80 ºC 

para posterior utilização. 

 Na reação de PCR para o EBV, utilizou-se como controle positivo um caso de 

linfoma plasmoblástico sabidamente EBV positivo através de hibridização in situ. Os 

iniciadores utilizados para reação foram escolhidos numa região preservada do EBV: 

região BamHI-K, que codifica EBNA-1. As sequências dos iniciadores foram as 

seguintes: senso 5’-GTC ATC ATC ATC CGG GTC TC-3’; antisenso 5’-TTC GGG 

TTG GAA CCT CCT TG-3’. O fragmento amplificado foi de 269pb. 

 As reações foram realizadas em tubos de microcentrífuga de 0,5mL com os 

seguintes reagentes: 1X tampão de PCR (200mM Tris-HCl, pH 8,4; 500mM KCl), 

0,28mM dNTP (2’deoxinucleotídeo 5’trifosfato, dATP, dTTP, dCTP, dGTP), 2mM de 

cloreto de magnésio (MgCl2), 250pM de cada iniciador (senso e antisenso), 2U de 

Taq DNA polimerase recombinante, 5µL das amostras de DNA e água estéril para 

completar um volume final de 25µL. 

 A amplificação do material genético foi realizada no termociclador 

Mastercycler® (Eppendorf). A denaturação inicial ocorreu a 95 °C durante 3 min. As 

amostras foram submetidas a 40 ciclos para amplificação do DNA: denaturação (94 

°C por 1 min), hibridação (56 °C por 56 s.) e exten são (72 °C por 1 min). Após o 
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último ciclo, uma etapa de extensão final foi realizada a 72 °C durante 7 min. Todas 

as reações realizadas continham um controle negativo, que consistia em todos os 

reagentes da PCR e na substituição do DNA das amostras por água estéril. 

 Para visualização e análise do DNA amplificado pela PCR, realizou-se a 

eletroforese das amostras (75 V por 30 min) em gel de agarose a 2% com brometo 

de etídio (0,5g/ml) em cuba horizontal contendo tampão TAE (0.04M de Tris acetato 

e 0,001M de EDTA) 1X, pH 8,1. Para visualização das bandas de DNA, utilizou-se 

um transiluminador UV. A comparação das bandas de DNA foi feita através da 

análise de um marcador de peso molecular (Low DNA mass ladder), que apresenta 

uma mistura equimolar de fragmentos de 2.000 a 100 pares de base. 

 

 

4.2 Hibridização  in situ (EBER) 

 

 

Os espécimes foram cortados na espessura de 3 µm e montados em lâminas 

de vidro preparadas com adesivo à base de 3-aminopropyltriethoxy-silano (Sigma 

Chemical Co., MO, USA) 10% em etanol 100% e secos em estufa a 37 °C por no 

mínimo 24 h. 

 Os cortes histológicos foram desparafinados em dois banhos de xilol (30 min. 

59 °C, 20 min. 25 °C). Em seguida, os cortes foram hidratados em cadeia 

decrescente de etanol (100%, 95% e 85%) e depois de imersos por 10 minutos em 

solução de hidróxido de amônia a 10% em etanol 95% para remoção do pigmento 

formólico. Os preparados foram então lavados em água destilada por 10 min. 
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Toda a reação para a detecção do EBV (com exceção das sondas) foi 

realizada com o PNA ISH Detection Kit® (DakoCytomation, Glostrup, Denmark), que 

continha lâminas controle, positivas e negativas a serem realizadas junto com cada 

bateria de lâminas.  

 Com as lâminas colocadas em câmara úmida, os cortes foram tratatos com a 

enzima proteinase K, diluída em uma solução tampão à base de TRIS (Tris-

hidroximetilainoetano) (10mM TRIS e NaCl, pH 7,6), na proporção de 1:10, durante 

25 min em temperatura ambiente. Em cada corte utilizou-se 150 µL de proteinase K 

diluída. Após o período de 25 min, as lâminas foram incubadas por 3 min, duas 

vezes, em água destilada. Em seguida, passagem por etanol 95% por 10 s. Os 

cortes permaneceram por 5 min em câmara úmida para secarem. 

 Após o pré-tratamento dos cortes com a proteinase K, iniciou-se a reação de 

hibridização. Para tanto, colocou-se em cada corte 10 µL da sonda conjugada com a 

fluoresceína EBER (Y5200) (DakoCytomation Inc., CA, USA), sendo estes cobertos 

por uma lamínula de vridro. Os cortes dentro da câmara úmida foram levados para 

incubação em estufa a 55°C pelo período de 1h 30 mi n. 

Retirada as lamínulas, os cortes foram imersos em solução de estringência 

pré – aquecida (Stringent Wash 50x concentrado, DAKO, S3500), na proporção de 

1:60 em água destilada, e colocados em estufa a 55° C por 25 min. As lâminas 

foram então passadas por uma solução de TRIS (Tris-hidroximetilainoetano) (10mM 

TRIS e NaCl, pH 7,6). 

Recolocaram-se as lâminas em câmara úmida e em cada corte, adicionou-se 

150 µL do anticorpo Anti-FITC/AP incubando pelo período de 30 min em temperatura 

ambiente. O anticorpo foi removido com lavagem em TBS (Tampão salino de Tris, 
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pH 7,5). As lâminas foram colocadas em TBS pelo período de 3 min por duas vezes 

e logo após passadas por duas vezes em água destilada por 1 min. 

Em câmara úmida, adicionou-se em cada corte 150 µL de substrato (5-bromo-

4-chloro-3-indolylphosphate (BCIP) e nitroblue tetrazolium (NBT)) que foram 

incubados por 45 minutos em temperatura ambiente. O substrato foi removido com 

água destilada e as lâminas foram lavadas em água corrente durante 5 min. Os 

espécimes positivos para o EBV mostravam os núcleos das células infectadas 

corados em azul escuro. 

 

 

4.3 Imunoistoquímica 

 

 

 As reações de imunoístoquímica foram realizadas com a utilização dos kits 

EnVision Dual Link System HRP® (DakoCytomation®, Carpinteria, USA) para 

anticorpos anti camundongo e anti coelho; LSAB System HRP® (DakoCytomation®, 

Carpinteria, USA) para anticorpos anti cabra e EnVision® G/2 Doublestain System, 

Rabbit/Mouse (DAB+/Permanent Red) (Dako Denmark®, Glostrup, Dinamarca).  

 

 

4.3.1 Células dendríticas 

 

 

 Logo após a reação de hibridização in situ, as lâminas foram submetidas à 

tratamento com EDTA (ácido etilenodiaminotetracético) 1X, pH 8,0 em alta 
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temperatura para exposição dos epítopos. Este tratamento foi realizado em 3 ciclos 

de 5 min em microondas (potência 750 W).  

As lâminas ficaram a 25° C por 30 min e logo após r ealizou-se um banho de 

PBS por 5 min. Em seguida, foram colocadas em câmara úmida para aplicação de 

150 µL de peróxido de hidrogênio a 3% (Dual Endogenous Enzyme Block® - 

DakoCytomation®, Carpinteria, USA) durante 10 min para bloqueio da peroxidase 

endógena. Os cortes foram passados em PBS, recolocados na câmara úmida para a 

aplicação de 150 µL dos anticorpos primários monoclonais anti camundongo  CD1a 

(Immunotech, França, clone O10) diluído na proporção de 1:1,5; CD207 

(Novocastra, Reino Unido, clone 12D6) diluído na proporção de 1:100 e CD83 

(Novocastra, Reino Unido, clone 1H4b) diluído na proporção de 1:20 e incubados a 

25° C durante 1 hora. Após esse período, as lâminas  passaram por um banho de 

PBS de 5 min, recolocadas na câmara úmida onde receberam 150 µL de anticorpo 

secundário associado ao polímero HRP (Labelled Polymer HRP® - 

DakoCytomation®, Carpinteria, USA) e incubadas por 30 min a 25° C. A seguir, as 

lâminas foram banhadas por 5 min em PBS e recolocadas em câmara úmida para 

aplicação do cromógeno diaminobenzidina (DAB) para revelação da reação. Aplicou-

se 150 µL de Chromogene-Substrat® (DakoCytomation®, Carpinteria, USA), numa 

proporção de 1 mL de substrato para 20 µL de DAB que deve ser misturado 

imediatamente. Após o período de incubação de 10 min, as lâminas foram 

enxaguadas com água estéril, e contra-coradas com o corante Fast-Red 

(DakoCytomation®, Carpinteria, USA) filtrado, por aproximadamente 5 min. Essas 

lâminas foram colocadas em água corrente por 3 min, e posteriormente submetidas 

à desidratação em banhos crescentes de álcool para montagem permanente no 

aparelho Tissue Tek® SCA (Sakura). 
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4.3.2 Linfócitos T reguladores (T reg) 

 

 

 Para detecção dos linfócitos T reguladores (T reg) utilizou-se o anticorpo 

primário monoclonal anti camundongo FOXP3 (AbCam, UK, clone 263A/E7), diluído 

na proporção de 1:100 e incubado durante o período de 1 hora. Este anticorpo foi 

utilizado em todos os casos com marcação simples, ou seja, as lâminas não haviam 

sido submetidas à hibridização in situ prévia. Foi realizada desparafinização inicial 

dos cortes, como descrito para hibridização in situ, e a técnica de imunoistoquímica 

foi a mesma para detecção das células dendríticas, com exceção feita à contra-

coloração, que foi realizada nesse caso com hematoxilina de Mayer durante 3 

minutos. 

 

 

4.3.3 Proteína MIP3α  

 

 

 Com o objetivo de analisar a co-expressão de células infectadas pelo EBV e 

da proteína MIP3α realizou-se a dupla marcação hibridização in situ e 

imunoístoquímica nos casos de linfoma de Hodgkin.  

 Logo após a reação de hibridização in situ, as lâminas foram submetidas à 

tratamento com EDTA 1X, pH 8,0 em alta temperatura para exposição dos epítopos. 

Este tratamento foi realizado em 3 ciclos de 5 min em microondas (potência 750W).  

As lâminas ficaram a 25°C por 30 minutos e logo apó s realizou-se um banho 

de PBS por 5 min. Em seguida, foram colocadas em câmara úmida para aplicação 
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de 150 µL de peróxido de hidrogênio a 3% durante 5 minutos para bloqueio da 

peroxidase endógena. Este ciclo foi repetido por 3 vezes. Os cortes foram passados 

em PBS, recolocados na câmara úmida para a aplicação de 150 µL do anticorpo 

monoclonal anti cabra MIP3α (CCL20) (R&D Systems, UK, clone AF360). As lâminas 

foram enxaguadas com PBS, colocadas em câmara úmida e em cada corte aplicado 

150 µl do meio de ligação associado  a biotina Biotinylated link® (DakoCytomation®, 

Carpinteria, USA) durante 30 minutos (frasco amarelo). Após este período as 

lâminas foram enxaguadas com PBS, recolocadas em câmara úmida para aplicação 

de 150 µL de Streptavidin-HRP® (DakoCytomation®, Carpinteria, USA) durante 30 

minutos (frasco vermelho). As lâminas foram novamente enxaguadas, e na câmara 

úmida, receberam 150 µL de Chromogene-Substrat® (DakoCytomation®, 

Carpinteria, USA), numa proporção de 1mL de substrato para 20 µL de DAB que 

deve ser misturada imediatamente. Após 10 minutos de incubação, as lâminas foram 

enxaguadas com água estéril, e contra-coradas com o corante Fast-Red 

(DakoCytomation®, Carpinteria, USA) filtrado por aproximadamente 5 minutos. 

Essas lâminas foram colocadas em água corrente por 3 minutos, e posteriormente 

submetidas à desidratação em banhos crescentes de álcool para montagem 

permanente no aparelho Tissue Tek® SCA (Sakura). 

 Os casos de carcinoma de nasofaringe e leucoplasia pilosa, a reação de 

imunoistoquímica para MIP3α (CCL20) ocorreu sem a realização prévia de 

hibridização in situ para o EBV, sendo que os passsos para a reação obedeceram as 

descrições acima, apenas com a modificação da contra-coloração, sendo realizada 

com hematoxilina de Mayer durante 3 minutos. 
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4.3.4 Dupla marcação imunoistoquímica (MIP3α e CD207)  

 

 

 Os casos de linfoma de Hodgkin EBV+ e de carcinoma de nasofaringe foram 

submetidos à dupla-marcação imunoistoquímica para os anticorpos MIP3α e CD207. 

Primeiramente, realizou-se a reação de imunoistoquímica para MIP3α como descrito 

anteriormente. Logo após, para a marcação de CD207, utilizou-se o kit EnVision® 

G/2 Doublestain System, Rabbit/Mouse (DAB+/Permanent Red) (Dako, Glostrup, 

Dinamarca). Após a coloração da reação de MIP3α, aplicou-se 200µL de solução de 

bloqueio de dupla marcação (doublestain block) e incubou-se durante 3 min em 

câmara escura. Eliminou-se a solução de bloqueio com banho e PBS e em seguida, 

aplicou-se 200µL do anticorpo CD207 que foi incubado por 1 hora a temperatura 

ambiente. Realizou-se lavagem em PBS e aplicação de 200µL da solução de ligação 

camundongo/coelho (Rabbit/Mouse LINK – solução tamponada contendo polímero 

de dextran ligado a anticorpos secundários dirigidos contra as imunoglobulinas de 

camundongo e de coelho) e incubação por 10 min. Após lavagem com PBS, aplicou-

se 200µL do polímero AP (Polymer/AP – polímero de dextran conjugado à fosfatase 

alcalina e às imunoglobulinas isoladas por afinidade) que foi incubado por 30 

minutos. Após enxágüe em dois banhos de PBS, aplicou-se 200µL da solução red 

permanent (100 partes de tampão substrato  para 1 parte de cromógeno red 

permanent) e incubadas por 20 minutos. Após banho de água destilada de 5 

minutos, as lâminas foram contra coloradas com hematoxilina de Mayer durante 3 

minutos.  As lâminas foram colocadas em água corrente por 3 minutos, e 

posteriormente submetidas à desidratação em banhos crescentes de álcool para 

montagem permanente no aparelho Tissue Tek® SCA (Sakura). 
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4.4 Análise dos Resultados 

 

 

 As lâminas foram observadas em microscópio de luz e as células positivas 

para a sonda EBER, para os anticorpos CD1a, CD207, CD83 e FOXP3 foram 

contadas pela técnica conhecida como Hot Spot (BELL et al., 1999). Essa técnica 

consiste na escolha de 3 campos mais significativos de todo o corte e na contagem 

de células, no aumento de 400X, destes 3 campos. O valor final se dá pela média 

dessas 3 contagens e é expresso em número de células / 0,2mm2. Para as lâminas 

de dupla marcação (hibridização in situ e imunoistoquímica) as células EBV positivas 

e dendríticas foram contadas sempre no mesmo campo escolhido, sendo seu 

resultado expresso em pares, a saber, EBV/CD1a e EBV/CD207. A expressão de 

MIP3α/CCL20 foi dividida em 4 categorias: ( - ) não houve expressão, ( + ) fraca 

expressão,  ( ++ ) expressão acentuada e ( +++ ) forte expressão da proteína. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Linfoma de Hodgkin 

 

 

  Dos 19 casos de linfoma de Hodgkin analisados através da hibridização in 

situ, 5 casos mostraram positividade para o EBV (26,31%). Todos os casos 

analisados foram de linfomas de Hodgkin clássicos, sendo 18 do tipo esclero-nodular 

(94,7%) e 1 caso de celularidade mista (5,3%). 

 Foi observado uma grande concentração de células dendríticas imaturas 

CD1a+ (Figura 5.1 A, B e C) e CD207+ (Figura 5.1 F e G) nos 5 casos de linfoma de 

Hodgkin associados ao EBV. Em nenhum dos casos EBV negativos foi observada 

presença de células dendríticas imaturas CD1a+ e CD207+ (Figura 5.1 E e H). 

Mesmo nos casos de linfoma de Hodgkin EBV positivos, a concentração de células 

dendríticas imaturas sempre estava ligada à infecção pelo EBV, pois em áreas não 

infectadas dos mesmos casos, não se notava presença de células dendríticas 

imaturas (Figura 5.1 D). Células dendríticas maduras CD83+ não foram observadas 

em nenhum caso de linfoma de Hodgkin EBV positivo (Figura 5.4 A e B) ou negativo 

(Figura 5.4 C).  

 A proteína MIP3α ou CCL20 apresentou forte expressão nos 5 casos de 

linfoma de Hodgkin EBV positivos, principalmente pelas células neoplásicas de Red 

Stemberg (Figura 5.6 A), não sendo expressa em nenhum dos casos EBV negativos 

(Figura 5.6 B). Constatou-se que células EBV positivas também expressam a 
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proteina MIP3α, através da reação de dupla marcação hibridização in situ (EBER) e 

imunoistoquímica (MIP3α / CCL20) (Figura 5.6 E e F).  

Uma forte concentração de linfócitos T reguladores (T reg) foi observada em 

todos os casos de linfoma de Hodgkin EBV positivos (Figura 5.7 A). Linfomas de 

Hodgkin EBV negativos mostraram pequena concentração ou ausência desses 

linfócitos (Figura 5.7 B). 

A contagem de células de todos os casos de linfoma de Hodgkin e também a 

expressão da proteína MIP3α encontram-se resumidos na tabela 5.1 e nos gráficos 

5.1 e 5.2. 
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Gráfico 5.1 - Correlação de células EBER+/CD1a + em linfomas de Hodgkin 
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Gráfico 5.2 - Correlação de células EBER+/CD207+ em linfomas de Hodgkin 

 

Tabela 5.1 - Linfoma de Hodgkin 

Paciente Sexo Idade EBER /
CD1a* 

EBER/ 
CD207* 

CD83* MIP3α** FOXP3* 

1 M 41 15/10 18/7 0 + + 12 
2 M 31 0/0 0/0 0 - 0 
3 M 24 0/0 0/0 0 - 0 
4 M 40 28/21 32/15 0 + + 10 
5 M 24 0/0 0/0 0 - 0 
6 F 36 0/0 0/0 0 - 0 
7 M 57 0/0 0/0 0 - 1 
8 M 57 0/0 0/0 0 - 0 
9 M 72 0/0 0/0 0 - 0 

10 M 56 0/0 0/0 0 - 3 
11 F 44 0/0 0/0 0 - 0 
12 M 46 0/0 0/0 0 - 0 
13 M 35 0/0 0/0 0 - 0 
14 F 78 40/32 33/19 0 + + + 51 
15 M 73 35/42 48/30 0 + + + 37 
16 M 45 0/0 0/0 0 - 0 
17 F 32 0/0 0/0 0 - 2 
18 M 45 19/25 15/18 0 + + 43 
19 F 69 0/0 0/0 0 - 0 

* Valores expressos em número de células/0.2mm2 

** (-) não houve expressão; (+ +) expressão acentuada; (+ + +) forte expressão 
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5.2 Carcinoma de Nasofaringe 

 

 

 O diagnóstico de todos os casos de carcinoma de nasofaringe estudados foi 

de carcinoma indiferenciado, sempre associado ao EBV. Em todos os 6 casos 

analisados notou-se alta concentração de células dendríticas imaturas CD1a+ 

(Figura 5.2 A e B) e CD207+ (Figura 5.2 C e D), próximas ao epitélio neoplásico EBV 

positivo (Gráficos 5.3 e 5.4).  
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Gráfico 5.3 - Correlação de células EBER+ / CD1a+ em carcinomas de nasofaringe (CNF) 
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Gráfico 5.4 - Correlação de células EBER+ / CD1a+ em carcinomas de nasofaringe (CNF) 

 

 

 Nos carcinomas de nasofaringe não se observou presença de células 

dendríticas maduras CD83+ (Figura 5.4 D e E), salvo em um caso em que se notou 

uma pequena concentração numa área periférica da neoplasia (Figura 5.4 F). 

 A proteína MIP3α foi fortemente expressa pelo epitélio neoplásico de todos os 

casos estudados (Figura 5.6 C). Com o uso da dupla marcação em 

imunoistoquímica, notou-se o contato de células dendriticas imaturas CD207+ e 

áreas que expressam MIP3α em carcinomas de nasofaringe (Figura 5.6 G).  

 A presença de linfócitos T reguladores (T reg) foi observada em 100% dos 

casos de carcinoma de nasofaringe, apresentando uma concentração 

preferencialmente próxima às ilhas de epitélio neoplásico (Figura 5.7 C e D). 

 Os resultados referentes aos casos de carcinomas de nasofaringe encontram-

se resumidos na tabela 5.2 e nos gráficos 5.3 e 5.4. 
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Tabela 5.2 - Carcinoma de nasofaringe 

Paciente Sexo Idade EBER/ 
CD1a* 

EBER/ 
CD207* 

CD83* MIP3α** FOXP3* 

1 M 59 45/22 52/30 8 + + + 28 
2 F 48 51/24 63/27 0 + + + 31 
3 M 64 43/28 50/31 0 + + 25 
4 M 59 65/39 70/41 0 + + 37 
5 M 72 70/42 82/37 0 + + + 21 
6 M 62 82/48 58/25 0 + + + 42 

* Valores expressos em número de células/0.2mm2 

** (+ +) expressão acentuada; (+ + +) forte expressão 
 
 

 

5.3 Amígdalas 

 

 

Com relação à positividade para o EBV, pudemos constatar que 58 das 60 

amostras de tonsilas palatinas analisadas foram positivas para o vírus (96,6%) 

através da análise da PCR. O diagnóstico histológico de 100% dos casos estudados 

foi de amigdalite crônica.  

Dos 10 casos selecionados, pudemos observar uma forte concentração de 

células dendrítcas imaturas em 3 casos (pacientes 4, 5 e 8), em regiões infectadas 

pelo EBV (Figura 5.3 A, B e C) e ausência dessas células nos 2 casos de tonsilas 

EBV negativas (pacientes 6 e 10), sendo que se notou a presença dessas células 

apenas no epitélio de superfície (Figura 5.3 D). Não se observou presença de 

células CD83+ nos casos analisados. 

Com  relação à expressão da citocina MIP3α, foi fraca em todos os casos 

EBV positivos (Figura 5.6 D) e ausência de expressão nos dois casos EBV 
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negativos, sendo expressa somente em níveis basais por células do epitélio de 

superfície.  

Linfócitos T reguladores foram observados em todos os casos analisados, 

apresentando uma maior concentração nas amostras dos pacientes 4, 5, 8 e 9, 

todos EBV positivos.  

Todos os resultados encontram-se resumidos na tabela 5.3 e nos gráficos 5.5 

e 5.6. 
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Gráfico 5.5 - Correlação de células EBER+ / CD1a+ em amigdalas 
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Tabela 5.3 – Amígdalas 

 

* 

Valores expressos em número de células/0.2mm2 

** (+ +) expressão acentuada; (+ + +) forte expressão 
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Gráfico 5.6 - Correlação de células EBER+ / CD207+ em amigdalas 

 

 

 

Paciente Sexo Idade EBER / 
CD1a* 

EBER/ 
CD207* 

CD83* MIP3α** FOXP3* 

1 F 33 4/6 5/3 0 + 5 
2 F 20 2/5 2/3 0 + 4 
3 F 33 3/2 4/1 0 + 8 
4 M 40 30/17 25/8 0 + 22 
5 M 32 35/12 28/7 0 + 34 
6 F 18 0/0 0/0 0 - 3 
7 M 31 2/3 1/2 0 + 5 
8 F 28 10/12 8/10 0 + 18 
9 F 22 8/5 12/16 0 + 26 

10 M 24 0/0 0/0 0 - 5 
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5.4 Leucoplasia Pilosa 

 

 

Nos casos de leucoplasia pilosa analisados, não se notou presença de células 

dendríticas imaturas (Figura 5.5 A e B e Gráficos 5.7 e 5.8) ou mesmo maduras 

(Figura 5.5 C). 

 Em todas as amostras analisadas, não se observou expressão da citocina 

MIP3α.  

 Os resultados encontram-se resumidos na tabela 5.4 e nos gráficos 5.7 e 5.8.  

 

 

 

Tabela 5.4 - Leucoplasia Pilosa 

Paciente Sexo Idade EBER /
CD1a* 

EBER / 
CD207* 

CD83* MIP3α** 

1 M 35 25/0 19/1 0 - 
2 M 28 18/0 15/0 0 - 
3 M 32 13/0 9/0 0 - 
4 M 30 27/0 20/0 0 - 
5 M 51 12/0 8/0 0 - 
6 F 14 9/0 9/0 0 - 
7 M 38 15/0 17/0 0 - 

* Valores expressos em número de células/0.2mm2 

** (-) não houve expressão 
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Gráfico 5.7 - Correlação de células EBER+ / CD1a+ em leucoplasia pilosa 
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Gráfico 5.8 - Correlação de células EBER+ / CD207+ em leucoplasia pilosa 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 O vírus Epstein-Barr (EBV) ou HHV-4 faz parte da grande família 

herpesviridae (RICKINSON; KIEFF, 1996). É um vírus extremamente eficiente no 

que diz respeito à infecção, pois está presente em aproximadamente 95% da 

população, especialmente na forma latente e assintomática (FAULKNER; 

KRAJEWSKY; CRAWFORD,2000). A infecção pelo EBV se dá pelo contato com a 

saliva contaminada de um indivíduo soropositivo, pois há a liberação de partículas 

virais em fluidos e secreções orofaringeanas (ROUGHAN; THORLEY-LAWSON, 

2009). A primo-infecção ocorre na maioria das vezes de forma sub-clínica, porém, 

em alguns casos, principalmente quando ocorre na adolescência, apresenta-se com 

o quadro característico da mononucleose infecciosa (CRAWFORD, 2001).  

Após o estabelecimento da infecção, o vírus entra em estado de latência, 

infectando principalmente linfócitos B circulantes (RICKINSON; KIEFF, 1996). Um 

dos principais reservatórios do vírus são os órgãos linfóides da região conhecida 

como Anel de Waldeyer, dos quais fazem parte as amígdalas palatinas (HUDNALL 

et al., 2005). Mesmo estando presente na maioria da população de forma 

assintomática, o EBV está envolvido em inúmeras doenças, malignas e benignas 

(FAULKNER; KRAJEWSKY; CRAWFORD, 2000), especialmente nos pacientes 

imunodeprimidos (CARBONE et al., 2009).  

A capacidade de estabelecimento de infecções persistentes virais no 

organismo hospedeiro se utiliza de estratégias na tentativa de diminuir reações 

imunológicas. Com essas reações dificultadas, o reconhecimento do agente invasor 

e conseqüente destruição de células infectadas fica prejudicado, facilitando assim a 
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permanência do vírus no organismo (BILLERBECK, THIMME, 2008). Os vírus são 

capazes de induzir a produção de citocinas imunossupressoras, recrutar células que 

possuem um papel imunoregulador e criar dessa forma, nos locais de infecção, um 

microambiente de imunossupressão ou de imulotolerância (BILLERBECK; THIMME, 

2008). 

A imunotolerância é um fenômeno que possui um papel fisiológico 

importantíssimo, pois através da auto-regulação do sistema imunológico com a 

inibição da proliferação e recrutamento de linfócitos TCD4 e TCD8, impede o 

desenvolvimento de doenças auto-imunes (VIGNALI; COLLISON; WORKMAN, 

2008). Células dendríticas imaturas, linfócitos T reg e citocinas imunossupressoras 

são fundamentais para o estabelecimento desse mecanismo (BAUMFORTH et al., 

2008; BENNACEUR et al., 2009; GABRILOVICH, 2004; VIGNALI; COLLISON; 

WORKMAN, 2008).  

Atualmente sabe-se que alguns vírus e algumas neoplasias são capazes de 

reproduzir esse fenômeno para escaparem ao reconhecimento do sistema 

imunológico (BAUMFORTH et al., 2008; BENNACEUR et al., 2009; BILLEBERCK; 

THIMME, 2008). Dentro desse contexto, o objetivo deste trabalho foi verificar a 

existência de um microambiente imunotolerante através da análise da presença de 

células dendríticas imaturas, linfócitos T reg FOXP3+ e expressão da quimiocina 

MIP3α em situações de infecção pelo EBV, tais como: linfomas de Hodgkin, 

carcinomas de nasofaringe, amígdalas palatinas e leucoplasia pilosa. 

O linfoma de Hodgkin é uma neoplasia maligna de linfócitos B, caracterizada 

pela presença das células de Reed-Sternberg e de Hodgkin. Dentre os 19 casos de 

linfoma de Hodgkin analisados em nosso estudo, todos pertenciam a pacientes 

imunocompetentes e 5 foram positivos para o EBV (26,31%) por meio de 
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hibridização in situ para sonda EBER. Esses resultados coincidem com os da 

literatura que aponta a presença do EBV em cerca de 30% dos casos de linfoma de 

Hodgkin (GANDHI, 2004). Essa associação pode chegar a mais de 90% dos casos 

em pacientes imunodeprimidos (CARBONE et al., 2009). 

Nosso trabalho foi o primeiro a mostrar uma forte infiltração de células 

dendríticas imaturas em linfomas de Hodgkin associados ao EBV. Todos os 5 casos 

EBER positivos mostraram grande concentração de células dendríticas imaturas 

(CD1a e CD207 positivas), sempre em regiões da neoplasia infectadas pelo vírus 

(Figura 5.1). Interessante notar que nenhum dos linfomas de Hodgkin EBER 

negativos apresentaram células dendríticas imaturas (Figura 5.1). Nos lifomas 

infectados, as células dendríticas se concentravam nas áreas de infecção, 

demonstrando a estreita correlação da presença do vírus com o recrutamento 

dessas células. Podemos observar nos gráficos 5.1 e 5.2 que houve correlação 

direta na quantidade de células dendríticas imaturas e células infectadas pelo EBV, 

que foi evidenciada pela contagem de células nas reações de dupla marcação pela 

técnica Hot Spot. 

A participação do EBV nos carcinomas indiferenciados de nasofaringe se dá 

em praticamente todos os casos, independente da região geográfica considerada 

(PEREZ-ORDOÑEZ, 2007). Em nossa casuística, os 6 casos analisados foram de 

pacientes caucasianos, da região Mediterrânea, com diagnóstico histopatológico de 

carcinoma indiferenciado de nasofaringe, que apresentaram 100% de positividade 

para o EBV, por meio de hibridização in situ para a sonda EBER.  

A infiltração de células dendríticas em neoplasias de diferenciação epitelial foi 

relatada pela primeira vez em 1999 em carcinomas de mama. Esse trabalho mostrou 

uma forte concentração de células dendríticas imaturas (células de Langerhans) no 



 85 

microambiente tumoral e, perifericamente, notava-se presença de células dendríticas 

de fenótipo maduro (CD83+) (BELL et al., 1999). 

Analisando carcinomas indiferenciados de nasofaringe, através da técnica de 

dupla marcação, mostramos pela primeira vez na literatura a infiltração de células 

dendríticas imaturas nessa neoplasia maligna. Todos os 6 casos analisados 

mostraram concentração de células dendríticas de fenótipo imaturo entremeadas às 

células neoplásicas sempre EBV positivas (Figura 5.2). Em um dos casos 

analisados, além da presença das células dendríticas imaturas, pudemos notar a 

presença de uma pequena concentração de células dendríticas de fenótipo maduro 

(CD83+) na periferia da lesão (Figura 5.4 F). Nossos achados são semelhantes aos 

encontrados em carcinoma de mama no que diz respeito à distribuição de células 

dendríticas. É interessante ressaltar que alguns tipos de carcinoma de mama podem 

estar relacionados ao EBV (ARBACH et al., 2006; BONNET et al., 1999), porém 

essa associação não foi estudada no trabalho em questão (BELL et al., 1999). Assim 

como observamos nos linfomas de Hodgkin, a quantidade de células dendríticas 

imaturas esteve associada à quantidade de células neoplásicas infectadas pelo EBV 

nos carcinomas de nasofaringe, o que podemos observar nos gráficos 5.3 e 5.4. 

As amígdalas palatinas são consideradas como os maiores reservatórios 

naturais do EBV, apresentando uma positividade para o vírus maior do que 90% 

quando o tecido amigdaliano é analisado pela PCR (HUDNALL et al., 2005). Em 

nossa casuística, pudemos observar que das 60 amostras de amígdalas palatinas 

analisadas pela PCR, 58 foram positivas para o EBV (96,6%), mostrando resultados 

semelhantes aos encontrados na literatura.  

Pudemos demonstrar pela primeira vez na literatura que há uma 

concentração de células dendríticas imaturas sempre próximas a regiões do tecido 
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amigdaliano infectado pelo EBV. Nos dois casos EBV negativos não pudemos 

observar presença de células dendríticas de fenótipo imaturo, assim como em áreas 

não infectadas de casos EBV positivos (Figura 5.3).  

Trabalho de Hudnall et al. em 2005, utilizando a técnica de dupla marcação 

(hibridização in situ e imunoistoquímica), mostrou que a maioria das células 

infectadas pelo EBV em amígdalas palatinas são linfócitos B, porém podendo 

infectar outras células, como linfócitos T e raras células epiteliais. O referido trabalho 

não analisou a presença de células dendríticas. Em nossos casos, focamos a 

análise em células dendríticas imaturas, que foram observadas em todos os casos 

EBV positivos em áreas EBER +, e, nos dois casos EBER negativos, essas células 

foram observadas somente no epitélio de superfície (Figura 5.3 D), mostrando mais 

uma vez a correlação da presença do vírus para o recrutamento das células no 

estroma dos tecidos analisados. 

A leucoplasia pilosa é uma lesão benigna da mucosa oral que afeta 

exclusivamente pacientes imunodeprimidos (BRAZ-SILVA et al., 2008), e que é fruto 

da replicação do EBV nas camadas superficiais do epitélio, sendo a única doença 

descrita até então causada pelo ciclo replicativo do vírus no epitélio de superfície 

(TEO, 2002).  

Analisamos 7 casos de leucoplasia pilosa e todos foram positivos para o EBV, 

sendo essa positividade essencial para o diagnóstico definitivo da lesão, pois a 

mesma não apresenta critérios cito ou anátomo-patológicos específicos (BRAZ-

SILVA et al., 2006; BRAZ-SILVA et al., 2008). Através da análise da dupla 

marcação, pudemos observar uma completa depleção de células dendríticas 

imaturas nas lesões de leucoplasia pilosa, para os dois marcadores do fenótipo 

imaturo utilizados (CD1a e CD207). Esses achados corroboram o trabalho de 
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Daniels et al., que analisaram 23 casos de leucoplasia pilosa e observaram uma 

completa ausência dessas células nas lesões observadas, utilizando-se para isso 3 

marcadores para células de Langerhans (HLA-DR, HLA-DQ e T6), ou seja, de 

fenótipo imaturo (DANIELS et al.,1987).  

A depleção de células dendríticas imaturas em lesões de leucoplasia pilosa 

parecem ir contra aos achados das três outras situações de infecção pelo EBV, em 

que encontramos sempre uma forte concentração dessas células em áreas 

infectadas pelo vírus. Este fato poderia ser explicado por dois motivos: a leucoplasia 

pilosa é uma lesão exclusiva de pacientes imunodeprimidos, principalmente HIV 

positivos, e desta forma, o vírus não necessitaria lançar mão de estratégias de 

imunoregulação para infectar as células do epitélio de revestimento da mucosa; o 

segundo motivo estaria relacionado ao ciclo replicativo do vírus que se comporta de 

maneira diferente do ciclo latente, sendo que a expressão de alguns genes virais do 

ciclo latente seriam importantes para o recrutamento de células dendríticas imaturas. 

Para entendermos essa diferença, estudos futuros em neoplasias malignas 

associadas ao EBV em pacientes imunodeprimidos com relação ao recrutamento de 

células dendríticas imaturas se fazem necessários.  

Uma das citocinas mais potentes no recrutamento de células dendríticas 

imaturas é a quimiocina MIP3α ou CCL20 (BELL et al., 1999; DIEU-NOSJEAN et al., 

2000). O aumento de sua expressão está ligada à inúmeras neoplasias, dentre as 

quais, linfomas de Hodgkin associados ao EBV (BAUMFORTH et al., 2008) e 

carcinomas de nasofaringe (CHANG et al., 2008). 

 Em nossa casuística, pudemos notar a forte expressão de MIP3α nos casos 

de linfoma de Hodgkin EBV +, principalmente em células de Reed-Sternberg (Tabela 

5.1). Essa expressão foi negativa nos linfomas de Hodgkin não associados ao EBV. 
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Esses achados são semelhantes ao trabalho de Baumforth et al., que mostraram o 

aumento de expressão de CCL20 no microambiente tumoral de linfomas de Hodgkin 

EBV positivos (BAUMFORTH et al., 2008).  Através da dupla marcação 

imunoistoquímica, pudemos também demonstrar a relação de proximidade entre 

células dendríticas imaturas e células que expressam MIP3α (Figura 5.6 H). 

Também demonstramos que, além das células neoplásicas, que correspondem 

cerca de 2% da neoplasia (GANDHI, 2004), outros linfócitos B, infectados ou não 

pelo EBV, também podem expressar MIP3α (Figura 5.6 E e F),  aumentando assim o 

poder imunossupressor da neoplasia. 

 Trabalho recente de Chang et al. em 275 pacientes com carcinoma de 

nasofaringe e 250 controles, foi o primeiro a observar a superexpressão de MIP3α 

através de imunoistoquímica e ELISA nos casos de carcinoma. Níveis plasmáticos 

da quimiocina mostraram-se significativamente mais altos em pacientes não tratados 

previamente, em pacientes com recorrência pacientes com metástases à distância 

em comparação ao grupo controle e a pacientes livres de doença acompanhados a 

longo termo. Testes de função celular com células de carcinoma de nasofaringe 

mostraram que MIP3α contribuiu para invasão e migração das células neoplásicas. 

Os autores acreditam que MIP3α pode ser considerada um novo marcador de 

prognóstico do carcinoma de nasofaringe e está envolvido na migração e invasão de 

suas células neoplásicas (CHANG et al., 2008). 

Confirmando os achados de Chang et al, nos casos de carcinoma de 

nasofaringe por nós analisados, através de imunoistoquímica, pudemos notar forte 

expressão de MIP3α em todo epitélio neoplásico (Figura 5.6 C) (CHANG et al., 

2008).  
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A super-expressão de MIP3α foi observada por trabalho de Bell et al. em 

carcinomas de mama, associando essa expressão ao recrutamento de células 

dendríticas imaturas (BELL et al, 1999). A super-expressão de MIP3α nas condições 

neoplásicas por nós analisadas, mostrou-se sempre associada ao EBV (5 casos de 

linfoma de Hodgkin EBV positivos e 6 casos de carcinoma de nasofaringe), o que 

pode explicar o recrutamento de células dendríticas imaturas, e a criação, em torno 

dessas neoplasias, de um microambiente de imunotolerância.  

A expressão de MIP3α nos casos de tecido amigdaliano estudados, mostrou-

se basal nos casos EBV positivos (Figura 5.6 D) e negativa nos casos não 

associados ao EBV (Tabela 5.3). Provavelmente, em situações não neoplásicas, o 

recrutamento de células dendríticas imaturas associado ao EBV, esteja ligado à 

expressão de outras quimiocinas, como RANTES (OHSHIMA et al., 2003), IL-10 ou 

TGF-β (WINGATE et al., 2009). 

Todos os casos de leucoplasia pilosa analisados mostraram-se negativos 

para expressão de MIP3α, o que corrobora o fato da ausência de células dendríticas 

imaturas nessas lesões. 

A presença de linfócitos T reg é de extrema importância para o fenômeno                    

imunoregulatório (BEYER; SCHULTZE, 2009). Um dos marcadores mais específicos 

para essa população de linfócitos é a expressão de FOXP3 (FONTENOT; GAVIN; 

RUDENSKY, 2003; GAVIN et al., 2007; HORI; NOMURA; SAKAGUCHI, 2003). 

Essas células, juntamente às células dendríticas imaturas, possuem ações 

sinérgicas imunoregulatórias (MAHNKE et al., 2007). 

Pela análise imunoistoquímica desse marcador, pudemos observar em todos 

os linfomas de Hodgkin EBV positivos analisados um forte infiltrado de linfócitos T 

reg, sobretudo em regiões próximas a células neoplásicas produtoras de MIP3α, 



 90 

mostrando a capacidade dessas células em quimiotaxia para esses linfócitos que 

possuem papel regulador. Nossos achados são semelhantes aos encontrados por 

recente trabalho de Baumforth et al., que relacionou a superexpressão de MIP3α 

com o recrutamento de linfócitos T reg FOXP3+ (BAUMFORTH et al., 2008). 

Em carcinomas de nasofaringe, dois trabalhos recentes mostram uma maior 

concentração de linfócitos T reg em pacientes acometidos por essa neoplasia. Lau et 

al. mostraram expansão e maior concentração de linfócitos T reg (CD4+ CD25 high 

FOXP3+) no sangue circulante de 56 pacientes com carcinoma de nasofaringe (LAU 

et al., 2007). Yiup et al. mostraram a presença desses linfócitos presentes na 

intimidade do tumor (YIP; ABDULLAH; YOUSOFF; SEOW, 2009). Esses dados 

mostram que o fenômeno de imunotolerância não é apenas localizado, há 

primeiramente a expansão dessas células no sangue circulante e posteriormente o 

recrutamento das mesmas para a região do tumor, através da expressão de 

quimiocinas como a MIP3α por exemplo. Nos nossos casos de carcinoma 

nasofaríngeo, pudemos observar forte concentração de linfócitos T reg, situados 

sobretudo em regiões de epitélio neoplásico (Figura 5.7 C e D).  

Os linfócitos T reg foram recentemente implicados no controle da infecção 

primária pelo EBV. Estudo de Wingate et al. mostrou que pacientes com 

mononucleose infecciosa apresentam quantidades significativamente menores de 

linfócitos T reg no sangue circulante do que pacientes saudáveis. Os autores 

apresentam o mecanismo de imunololerâcia como primordial para o controle 

assintomático da infecção primária. O descontrole desse mecanismo traduz-se na 

manifestação clínica da mononucleose infecciosa (WINGATE et al., 2009). Nos 

nossos casos de tecido amigdaliano observamos presença de linfócitos T reg em 
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grande quantidade na maioria dos casos EBV positivos, sendo mínima a presença 

em casos EBV negativos (Tabela 5.3). 

Não analisamos a presença de linfócitos T reg nos casos de leucoplasia 

pilosa, pois, uma das principais características histopatológicas desta lesão é a 

presença de discreto ou mesmo ausência de infiltrado inflamatório mononuclear 

(BRAZ-SILVA et al., 2008). 

 Pudemos concluir de nossos achados que, em situações neoplásicas, o EBV 

é capaz de produzir um microambiente tumoral imunossupressor, através da super-

expressão de MIP3α, quimiocina essa que é capaz de recrutar células dendríticas 

imaturas (BELL et al., 1999; DIEU-NOSJEAN et al., 2000) e linfócitos T reg 

(BAUMFORTH et al., 2008). Essas células possuem um papel imunoregulador, 

inibindo a expansão e o reconhecimento de células tumorais por linfócitos TCD4 e 

TCD8, proporcionando assim um ambiente tolerante e permitindo a expansão e 

invasividade de células tumorais.  

Realizamos a dupla marcação entre células dendríticas imaturas e linfócitos 

TCD8+ em linfomas de Hodgkin e carcinomas de nasofaringe e pudemos mostrar o 

íntimo contato entre essas células, o que inibiria o reconhecimento das células 

tumorais por estes linfócitos, impedindo assim a sua destruição (Figura 6.1). 
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Figura 6.1 – Contato de células dendríticas imaturas CD207+ (castanho - setas) e 
linfócitos T  citotóxicos CD8+ (vermelho) em carcinoma de nasofaringe. 
(Aumento de 200X) 

 

 

 Em situações fisiológicas, como nas amostras de amígdalas por exemplo, 

acreditamos que as células dendríticas imaturas tenham participação importante no 

controle da infecção primária pelo EBV em níveis subclínicos, auxiliando assim a 

atividade dos linfócitos T reg no mecanismo de imunotolerância. A perturbação 

desse mecanismo poderia levar a quadros de mononucleose infecciosa, como 

proposto por Wingate et al. (WINGATE et al., 2009). Porém, diferentemente dos 

quadros neoplásicos, a quimiocina MIP3α não possui papel importante, pois não 

observamos sua super-expressão.  

 Sabe-se atualmente que existe uma interatividade mútua entre as células 

dendríticas imaturas e linfócitos T reg no mecanismo de imunotolerância (MAHNKE; 

BEDKE; ENK, 2007), em que linfócitos T reg são capazes de impedir a maturação 
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de células dendríticas e essas, em seu fenótipo imaturo, são capazes de aumentar o 

recrutamento dessa população de linfócitos (MAHNKE; BEDKE; ENK, 2007). Em 

nossos resultados, pudemos observar esse microambiente imunotolerante 

relacionado ao EBV, com participação de linfócitos T reg, já descritos na literatura 

por outros autores (BAUMFORTH et al., 2008; LAU et al., 2007; YIP et al., 2009; 

WINGATE et al., 2009). 

 O entendimento de como funciona o mecanismo de imunotolerância em 

infecções virais é de extrema importância, principalmente no que diz respeito ao 

EBV, que apresenta um papel oncogênico bem estabelecido. Futuros trabalhos 

nesse sentido são essenciais não só para o entendimento da relação patógeno-

hospedeiro, mas também contribuiria consideravelmente no desenvolvimento de 

novas estratégias terapêuticas para as neoplasias associadas ao EBV. Mas 

salientamos que, pela primeira vez na literatura, demonstramos a participação de 

células dendríticas imaturas em relação à imunotolerância em infecções por EBV.  
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7 CONCLUSÕES 

 

1. Nas neoplasias relacionadas ao EBV demonstramos o ambiente 

imunotolerante caracterizado por super-expressão de MIP3α, forte 

concentração de células dendríticas imaturas e linfócitos T reguladores; 

 

2. Nas amígdalas o ambiente imunossupressor caracterizado por concentração 

de células dendríticas imaturas e linfócitos T reguladores não está associado 

à super-expressão de MIP3α, por se tratar de uma situação fisiológica onde 

outras citocinas provavelmente estejam envolvidas; 

 

3. Na leucoplasia pilosa a depleção total de células dendríticas sugere a não 

indução de ambiente imunotolerante, possivelmente ligado ao ciclo de vida do 

EBV ou ao estado imunodeprimido do hospedeiro. 
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