
OBJETIVOS 

O objetivo desse estudo foi estudar avaliar o papel do EBV e
malária holo endémica na génese de Linfoma de Burkitt.

O linfoma endêmico de Burkitt (eBL) é um tumor de células B
definida por uma translocação cromossômica bem descrita entre
o oncogene c-myc e um dos loci de imunoglobulina que resulta na
ativação constitutiva do oncogene levando ao crescimento
descontrolado da célula. Essa translocação pode ser mediada
como consequência da expressão desregulada da enzima AID
(citidina desaminase induzida por ativação). A coinfecção EBV
e P. Falciparum é um fator de risco para o linfoma endêmico de
Burkitt.
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METODOLOGIA 

Foi feito uma pesquisa na base de dados da Biblioteca Virtual de
Saúde, com os descritores “Linfoma de Burkitt”,“Malária” e
“EVB””. Foram incluídos artigos completos e disponíveis,
publicados entre os anos 2015 e 2017, nos idiomas inglês e
português.

Foram incluídos artigos completos e disponíveis, publicados entre os anos 2015 e
2017, nos idiomas inglês e português. Foram encontrados 10 artigos dos quais 6
atenderam aos critérios de inclusão. Estudos demostram um aumento de células
capazes de tolerar uma translocação c-myc na presença de EBV. Demostraram
ainda um aumento da carga viral de EBV em indivíduos portadores de malária,
tornando-se por isso, um fator de risco para o linfoma de Burkitt. A malária
apresenta ainda, vários outros papeis na gênese de EbL, dentre os quais a
capacidade de induzir a expressão desregulada de AID, aumentando assim a
probabilidade de translocação, aumentar a proliferação de células B através do
TLR9 devido a produção de hemozoína, produto de degradação de hemoglobina.
Ela ainda aumenta a probabilidade de que mais células B infetadas pelo EBV,
entrem no GC ou que as células permaneçam mais tempo no GC. De qualquer
forma, isso aumenta as chances de que algumas células B, incluindo células
infetadas pelo EBV, desenvolvam mutações deletérias e translocações. Tendo em
conta a íntima relação entre essa duas enfermidades, torna-se visível que a
redução da exposição à malária por P. falciparum ou o desenvolvimento de
drogas para bloquear a capacidade da malária de induzir a AID devem reduzir
drasticamente a incidência de Linfoma de Burkitt.
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