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RESUMO 

 

Introdução: A infecção genital pelo papilomavírus humano (HPV) causa uma 

doença sexualmente transmissível (DST) que pode ser associada a lesões 
precursoras da carcinogênese do trato genital. Embora diversos estudos tenham 
definido o HPV como agente etiológico do câncer cervical, a etiologia do câncer de 
pênis permanece por ser elucidada, sendo grande a carência de estudos. 
Entretanto, outros fatores podem estar associados ao início ou progressão do 
processo de malignização tecidual, como o vírus Epstein-Barr (EBV) e, 
particularmente, o poliomavírus de células Merkel (MCPyV), cuja prevalência na 
forma de infecções latentes pode se dar tanto em epitélio saudável quanto em 
lesões, e que, sob determinadas condições, pode apresentar perfil oncogênico 
neste tecido. Este estudo visa contribuir para o conhecimento epidemiológico a 
respeito da prevalência destes vírus em lesões neoplásicas penianas. Objetivos: 
Investigar a presença do HPV, do EBV e do MCPyV em lesões malignas do trato 
genital masculino, genotipar o HPV e o EBV quando presentes, quantificar e 
sequenciar o MCPV quando presente, e correlacionar os tipos de HPV e grau da 
lesão com a presença e carga viral do MCPyV e do EBV. Metodologia: Um total 
de 112 amostras de câncer peniano foram coletadas para um estudo transversal, 
a fim de avaliar prevalência da infecção por HPV, EBV e MCPyV. A metodologia 
empregada consistiu em: 1 – Detectar a presença do DNA do HPV pela técnica de 
PCR usando os primers genéricos MY09/11; 2 – Genotipar os HPV através da 
PCR com primers específicos para o gene E6 dos HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 
45 e 58 e, se necessário, pelo ensaio de Microarranjo de DNA; 3 – Detectar e 
quantificar o DNA do MCPyV pela técnica de Nested PCR e PCR em tempo real, 
respectivamente; 4 - Detectar e genotipar o EBV pela PCR. 5 – Correlacionar o 
grau de invasibilidade das lesões, a dispersão linfonódica de células malignas e o 
grau histopatológico das lesões, com a presença dos vírus estudados. 
Resultados: Verificamos a presença do HPV em 64 (57,1%) amostras, nas quais 
o tipo mais prevalente foi o HPV16 (32,8%). Todas as amostras se encontravam 
infectadas por pelo menos um tipo de HPV de alto risco oncogênico, exceto seis 
amostras, infectadas somente pelo HPV6. O MCPyV foi detectado em 4 (3,5%) 
amostras. O EBV foi detectado em 53 (47,3%) amostras, dentre as quais o EBV1 
foi o mais prevalente. Foi encontrado um caso de infecção múltipla por HPV, 
MCPyV e EBV em um carcinoma de células escamosas de pênis. Este foi o 
primeiro relato da presença do MCPyV neste tipo de lesão peniana. Conclusão: 
As prevalências das infecções por HPV e EBV indicam um papel preponderante 
destes vírus na malignização do tecido peniano. O papel da infecção viral se 
mostrou significativo dentro da multifatorialidade da etiologia do câncer de pênis. 
Houve correlação estatística entre o grau de invasibilidade da lesão, e a presença 
de HPVs de alto risco, EBV1, e coinfecção HPV/EBV. Não houve correlação 
estatística entre a dispersão linfonófica e o grau histopatológico das lesões com a 
presença dos vírus estudados A prevalência do MCPyV não foi significante, mas 
sua presença indica o potencial oportunista deste vírus, e sugere a importância de 
estudos adicionais e vigilância epidemiológica. 

 

Palavras-chave: HPV, EBV, MCPyV, câncer. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The genital infection by the human papillomavirus (HPV) can result 

in a sexually transmitted disease (STD) associated with precursor lesions for 
carcinogenesis in the genital tract. In recent years, evidence was accumulated 
defining human papillomavirus (HPV) as the etiologic agent of cervical cancer, 
however, the etiology of penile cancer is still open and in lack of studies. Although 
HPV is an important factor for malignization, other oncogenic factors may be 
associated with the initiation or progression of the tissue malignancy process, such 
as the Epstein-Barr virus (EBV) and, particularly, the Merkel cell polyomavirus 
(MCPyV), which detection is achieved in both healthy and lesioned epithelium, 
and, under appropriate conditions, might present an oncogenic behavior within the 
epithelial tissue. This study aims to contribute to the epidemiologic knowledge 
regarding the prevalence of these viruses in malignant lesions of the male genital 
tract. Objectives: To investigate the presence of MCPyV, EBV and HPV in penile 
malignant lesions; to genotype HPV when present; to quantify the MCPyV when 
present; and to correlate HPV types and lesion degree with the presence and viral 
load of MCPyV and EBV. Methods: A total of 112 penile cancer samples were 
collected in a cross-sectional study. The detection methodology consisted of: 1 - 
Detecting the presence of HPV DNA by the PCR technique with generic primers; 2 
- Genotyping the HPV through PCR with specific primers and by using Microarray 
assay; 3 - Detecting and quantifying the MCPyV DNA by the Nested PCR and real-
time PCR, respectively; 4 - Detecting, quantifying and genotyping EBV by PCR. 5 – 
Correlate the histopathology, tumour invasiveness, and the dispersion of malignant 
cells by the lymphonodes, with the presence of the studied viruses Results: The 
HPV prevalence was 57.1% (64) while MCPyV was detected in 3.5% (4) of the 
samples. EBV was detected in 47.3% (53), and EBV1 was the most prevalent 
genotype. All patients positive for MCPyV were also positive for HPV, and we 
described an unprecedented case of multi-infection by all three viruses in a penile 
squamous cells carcinoma. This was the first report in the literature in this kind of 
penile lesion. Conclusion: The prevalence of HPV and EBV infections indicates 
an important role of these viruses in the penile tissue malignancy. The role of the 
viral infection was significant within the multifactorial etiology of penile cancer. 
There was statistical significance between the lesion invasiveness and the 
presence of the EBV1, high-risk HPV and HPV/EBV infection. We have found no 
statistical correlation between the lymphonodic dispersion, nor the histopathology 
grade, with the presence of the studied viruses. The prevalence of MCPyV was 
found not significant, but its presence indicates the opportunistic infectious 
potential of this virus, and suggests the importance of further studies and 
epidemiological surveillance. 

 

Key-words: HPV, EBV, MCPyV, cancer. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

Os papilomavírus humanos (HPV) são pequenos vírus de genoma 

composto por DNA de dupla fita circular, capazes de infectar o tecido epitelial 

humano, pertencentes à família Papillomaviridae, gênero Papillomavirus. Esta 

família compreende 29 gêneros (dentre os quais o papilomavírus humano está 

contido em cinco) e 189 tipos de vírus descritos e sequenciados (dos quais 

aproximadamente 40 infectam o trato genital humano), e pode infectar diferentes 

partes do corpo (BERNARD et al., 2010). Mais de 40 tipos infectam os órgãos 

anogenitais e, de acordo com o potencial oncogênico podem ser classificados em 

HPV de baixo, intermediário e alto risco (ICO, 2016). As lesões causadas pelo 

vírus podem ser de diversos tipos, como a verruga comum e a verruga genital, ou 

o condiloma acuminado (do grego kondilus = tumor redondo, e do latim acuminare 

= tornar pontudo), também conhecido como crista de galo ou verruga venérea 

(CAMARGOS, 2001; CASTRO et al., 2004). Vale ressaltar que a infecção genital 

causada pelo HPV é associada a uma doença sexualmente transmissível que 

afeta a população mundial com uma prevalência que gira em torno de 42% 

(WHO/ICO, 2019). 

Nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, ainda em 2002, 

verificou-se a prevalência do HPV em praticamente 100% dos casos de câncer de 

colo uterino, 90% nos casos de câncer de ânus, 40% dos casos de câncer de 

pênis, vulva e vagina, 12% do câncer de orofaringe, e 3% de câncer de boca 

(PARKIN & BRAY, 2006). Apesar de ubíqua, a infecção pelo HPV tem a estimativa 

prejudicada pelo fato de não ser classificada como uma doença de notificação 

compulsória. A importância dessas infecções tem sido crescente, em função de 

sua elevada prevalência, associação a neoplasias e implicações clínicas, além do 

impacto psicológico nos indivíduos acometidos (MARRA et al., 2009). 

A transmissão do HPV ocorre principalmente pelo contato sexual. Esta 

infecção pode ocorrer após uma única relação com um parceiro infectado, e 

acontecer logo no início da vida sexual do indivíduo (NICOLAU & MARTINS, 

2000). A infecção por este vírus comporta-se de maneira distinta entre os sexos, 

sendo mais frequente e patogênica em mulheres e, na maioria das vezes, 

assintomática dentre os homens. Devido à alta prevalência da infecção, 
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principalmente nas formas subclínicas e assintomáticas, além da considerável 

taxa de infectividade, a disseminação do HPV tende a ser universal entre os 

indivíduos sexualmente ativos, podendo o homem ser considerado um importante 

propagador da infecção entre as mulheres (DUNNE et al., 2006; PARTRIDGE & 

KOUTSKY, 2006). 

Após a infecção, a ação viral está na dependência de diversos fatores, tais 

como: comportamento sexual, promiscuidade, tabagismo, uso de contraceptivo 

oral e alterações na imunidade celular (SILVA et al., 2011; AFONSO et al., 2012). 

Existe uma íntima relação entre o estado imunológico do indivíduo e o 

desenvolvimento da infecção, bem como a possibilidade de recidivas. Além disso, 

a gravidade das lesões associa-se aos diferentes tipos de HPV (TEIXEIRA et al., 

2002). Tais infecções podem resultar em processos persistentes que levam a uma 

neoplasia pré-maligna da cérvice uterina. Entretanto, neoplasias penianas e 

vulvares também vêm sendo atribuídas à infecção pelos HPV (PARKIN & BRAY, 

2006). 

Nas últimas décadas, muito tem se estudado a respeito da história natural 

da infecção pelo HPV e dos mecanismos celulares na oncogênese, diagnóstico e 

controle em mulheres, em função dos altos índices de incidência e mortalidade do 

câncer de colo uterino. Tais conhecimentos trouxeram impactos positivos, porém, 

apesar dos consideráveis avanços, ainda permanece como desafio o fato de que 

esta infecção constitui uma das principais causas de morbidade na população 

feminina, no que diz respeito a doenças sexualmente transmissíveis (SILVA, 

2010). 

 A incidência anual do câncer de pênis foi estimada em cerca de 35.000 

casos em todo o mundo, com taxas fortemente correlacionadas com as do câncer 

de colo do útero (WHO/ICO, 2019). Essas taxas variam muito entre os diferentes 

países e grupos étnicos, mas são mais altas nos países em desenvolvimento, 

respondendo por até 10% de todas as neoplasias nos homens em alguns países 

da África, Ásia e América do Sul. Países como Moçambique e Paraguai 

apresentam as maiores taxas de incidência registrada em seus respectivos 

continentes, com 2,7 e 4,2 casos para cada 100.000 homens, respectivamente. Na 

Europa Oriental e nos EUA, as taxas de incidência variam de 0,3 a 1,5 casos para 

cada 100.000 homens (WHO/ICO, 2019). Essa grande variação da incidência de 
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câncer de pênis em todo o mundo parece estar ligada a diferenças 

socioeconômicas e condições religiosas (BARNHOLTZ et al., 2007). Lesões 

intraepiteliais penianas cancerígenas precursoras (PeIN) são raras e podem ser 

discretas, desafiando a implementação de medidas de prevenção. Portanto, o 

diagnóstico precoce frequentemente não é possível. O câncer de pênis pode ser 

classificado em tipos: 95% são principalmente de carcinomas espinocelulares 

(CEC), enquanto o restante pode ser classificado como carcinoma verrucoso, 

carcinoma in situ, melanoma, adenocarcinoma, sarcoma ou carcinoma basocelular 

(WHO/ICO, 2019). 

Desde os anos 90, alguns estudos começaram a investigar a relação entre 

o HPV e o câncer de pênis, paralelamente ao câncer do colo do útero, uma vez 

que o câncer do trato anogenital e suas lesões precursoras têm forte associação 

com a infecção pelo HPV transmitida sexualmente. Nos casos de câncer de pênis, 

as taxas de prevalência do HPV variam de 40% a 70%, em diferentes estudos 

(RUBIN et al., 2001; AFONSO et al., 2012). Vários autores também demonstraram 

que os genótipos mais prevalentes são os HPV16 e 18, e estudos sorológicos 

confirmaram essa predominância (MIRRALES et al.,2009; WHO/ICO, 2019). 

Esses genótipos oncogênicos são mais comumente detectados em tumores 

basalóides, mas são menos comuns em tumores queratinizados e verrucosos. É 

importante notar que apenas uma minoria de infecções de alto risco por HPV 

progride para carcinoma peniano (POW-SANG et al., 2002; POW-SANG & 

ASTIGUETA, 2009). Embora o risco de progressão seja baixo, o HPV pode ser 

transmitido por parceiros sexuais a uma taxa média de 4,9 em cada 100 

pessoas/mês, e pode levar ao câncer de colo do útero em mulheres, uma vez que 

a patogenicidade do vírus e a consequente progressão da lesão podem ser 

diferentes entre os tratos genitais masculino e feminino (HERNANDEZ et al., 

2008). Quanto à história natural da doença, estudos apontam que o câncer de 

pênis se origina de lesões precursoras, nas quais as taxas de infecção pelo HPV 

são altas, variando de 75% a 80% entre neoplasias intraepiteliais penianas (PIN 

1/2/3). Em relação ao CEC invasivo, o tipo mais comum de câncer de pênis, as 

taxas de HPV variam de 30% a 60%. Nos tipos de CEC com características 

histopatológicas basalóides ou verrucosas, a prevalência de HPV é de 47%, mas 

nos tipos somente basalóides, a prevalência de HPV é maior, chegando a 100% 
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em alguns estudos. Em relação ao tipo queratinizado de CEC, o HPV não é 

frequentemente associado à lesão, com prevalência de apenas 11% (WHO/ICO, 

2019). 

Está claro que o homem tem um papel importante na disseminação do HPV, 

uma vez que nele a infecção tem caráter predominantemente subclínico. Assim, é 

considerado como a fonte epidemiológica das infecções que levam à 

transformação maligna cervical em mulheres e muito se tem discutido sobre sua 

participação nas frequentes recidivas e persistência da infecção entre mulheres. 

Na maioria dos casos, o contágio ocorre através do contato sexual e com o risco 

estimado de 60% a 80% em adquirir o HPV através de um único contato sexual 

(DIÓGENES et al., 2006). 

Assim, várias pesquisas têm concentrado seu foco na detecção de 

diferentes agentes que, de forma independente ou em conjunto com o HPV, 

podem estar associados à promoção da carcinogênese genital (POW-SANG et al., 

2002). Nesse contexto, podemos incluir os vírus da família Polyomaviridae 

(anteriormente Papovaviridae), cuja prevalência na forma de infecções latentes 

pode ocorrer tanto no epitélio saudável, quanto em lesões, e que, sob 

determinadas condições, podem apresentar perfil oncogênico neste tecido (EGLI 

et al., 2009). 

 Os poliomavírus são pequenos vírus não-envelopados, de capsídeo 

icosaédrico contendo genoma de DNA circular dupla fita, que podem estar 

associados à várias doenças, incluindo cistite hemorrágica e neuropatia (CHENG 

et al., 2013). Dentre os membros desta família, temos o poliomavírus de células 

Merkel (MCPyV), descrito pela primeira vez por Feng e colaboradores (2008), ao 

detectar o DNA do MCPyV integrado ao genoma de tumores em carcinomas de 

células Merkel (MCC), uma forma rara e agressiva de carcinoma neuroendócrino 

no tecido epitelial. O MCPyV é descrito como carcinogênico pela Agência 

Internacional de Pesquisa em Câncer (International Agency for Research on 

Cancer - IARC) (IARC, 2012), sendo o primeiro poliomavírus humano a ser 

relacionado com oncogênese “in vivo” em sua espécie hospedeira. Entretanto, o 

MCPyV está presente em diversos tecidos não tumorais, e especialmente em 

pele, biópsias do trato gastrointestinal, e saliva (LOYO et al., 2010; MATSUSHITA 

et al., 2013).  
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Além do MCC, o MCPyV também tem sido detectado em várias formas de 

câncer, incluindo carcinoma de células escamosas da cérvice uterina (IMAJOH et 

al., 2012), carcinomas de células escamosas cutâneas (MERTZ et al., 2013) e 

melanomas (IMAJOH et al., 2011), muito embora o papel etiológico do vírus em 

neoplasias não-MCC ainda seja obscuro. 

Ainda sobre fatores microbiológicos que possam estar relacionados ao 

estabelecimento ou progressão do processo de malignização celular no trato 

genital, incluímos o vírus Epstein-Barr, pertencente à família Herpesviridae, devido 

ao seu potencial oncogênico, sua alta prevalência e vasta distribuição na 

população mundial (cerca de 95%), e seu tropismo por células epiteliais (PEGTEL 

et al., 2004; THOMPSON & KURZROCK, 2004). 

 A principal via de transmissão do EBV é a oral. No entanto, a atividade 

sexual é uma via de transmissão do EBV epidemiologicamente importante entre 

adultos (CRAWFORD et al., 2002), reforçando a hipótese do seu papel no 

desenvolvimento do câncer genital. Segundo Voog (1996), homens com lesões 

genitais apresentaram maior prevalência de DNA de HPV e EBV do que o grupo 

controle. 

 No entanto, em 2000, o HPV foi reconhecido como o agente etiológico do 

câncer do colo do útero, e os estudos sobre o EBV foram deixados de lado. Desde 

então, tem sido proposta uma interação sinérgica entre os dois vírus no câncer do 

colo do útero. Szostek e colaboradores (2009) propuseram o EBV como um 

cofator, promovendo a integração do HPV16 e a transformação maligna. Na 

verdade, a infecção pelo EBV já foi relacionada à inibição da apoptose, à 

estimulação do crescimento celular e ao escape imune através da mimetização da 

IL-10, citocina que atua na supressão imunológica local, o que torna as células 

epiteliais mais propensas à infecção pelo HPV (SUZUKI et al., 1995). 

 Estudos sobre a presença desses vírus em amostras de câncer de colo 

uterino relataram detecção simultânea de HPV e EBV em 68% das amostras, 

indicando uma possível associação do EBV na oncogênese cervical (PRAYITNO, 

2006). No entanto, a patogênese do câncer de pênis ainda não está totalmente 

elucidada, e 50% dos casos ainda são idiopáticos. 

 Assim, abrangendo três oncovírus comprovadamente capazes de infectar o 

trato genital humano, este estudo visa avaliar a presença do HPV, do MCPyV e do 
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EBV em lesões malignas do trato genital masculino, a fim de contribuir para a 

investigação do papel destes vírus no processo de malignização celular. 
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2 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 – Papilomavírus Humano 

 

2.1.1– Histórico 

 

Os condilomas clássicos, ou verrugas, causados pelo papilomavírus 

humano (HPV) são conhecidos desde a antiguidade. Registros da antiga Grécia 

faziam referências a lesões verrucosas ou papilomatosas em certas regiões como 

as áreas genitais, palmares e plantares. Durante a Idade Média, as epidemias de 

gonorreia e sífilis renovaram o interesse pelas doenças venéreas, porém 

acreditava-se numa etiologia comum para estas doenças, o chamado “veneno 

venéreo”. O HPV foi o primeiro vírus tumorigênico a ser transmitido 

experimentalmente de um hospedeiro para outro quando, em 1894, Licht se 

inoculou com material de verruga de seu irmão, observando o aparecimento de 

uma lesão verrucosa no local da inoculação (apud ORIEL, 1971).  

No final do século XIX, as verrugas genitais passaram a ser 

correlacionadas com as verrugas cutâneas, já que havia sido observado que, 

dentre o grupo de indivíduos com verrugas genitais, havia uma alta prevalência de 

verrugas vulgares em outras partes do corpo, levando a suposição da origem 

única das verrugas - a “teoria unitária” (apud ORIEL, 1971). Já em 1918, Waelsch 

foi o primeiro a confirmar a hipótese de que o mesmo agente causava a verruga 

vulgar e o condiloma acuminado. Usando material não filtrado de condiloma de 

pênis, o inoculou em áreas escarificadas da pele de três voluntários. Dois deles 

desenvolveram verrugas planas no antebraço em poucos meses, e na outra 

voluntária observaram-se lesões típicas de condiloma na região vulvar 

(GOLDSCHMIDT & KLIGMAN, 1958). 

Além desse estudo, uma evidência importante surgiu em 1954, através da 

investigação do aparecimento de verrugas nas regiões peniana e pubiana nos 

soldados veteranos da Guerra da Coréia e Japão, que mantiveram relações 

sexuais com mulheres nativas. Após o retorno dos soldados à terra natal, suas 

mulheres desenvolveram verrugas genitais. Concluiu-se então que as verrugas 
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genitais são uma doença venérea, independente das verrugas não genitais, como 

foi demonstrado no supracitado estudo de Oriel (1971). 

A associação da progressão do papiloma para o câncer surgiu em 1933, 

quando Shope, ao realizar infecções experimentais em coelhos com CRPV 

(Papilomavírus do Coelho-de-Cauda-de-Algodão - Cottontail Rabbit 

Papillomavirus), observou que lesões benignas progrediram para câncer invasivo 

(SHOPE, 1933). Em 1974, Zur Hausen e colaboradores publicaram o primeiro 

trabalho sobre hibridização molecular, utilizando sondas de ácido ribonucléico 

(RNA), extraídas de verrugas plantares (ZUR HAUSEN et al., 1974). Mais tarde, 

então, Southern viria a aperfeiçoar essa técnica utilizando sondas de DNA, 

permitindo a distinção de vários tipos de HPV existentes de acordo com o grau de 

semelhança das sequências nucleotídicas de seus genomas (SOUTHERN, 1975). 

 

2.1.2 – Taxonomia 

 

Segundo o Comitê Internacional de Taxonomia Viral (International 

Commitee on the Taxonomy of Viruses - ICTV), os HPV são membros da família 

Papillomaviridae, composta por 39 gêneros cuja nomenclatura se baseia em letras 

gregas (DE VILLIERS et al., 2004), representados graficamente na Figura 1. 

Destes gêneros, os principais são o Alpha e Beta-papillomavirus, já que 

aproximadamente 90% dos HPV caracterizados até hoje pertencem a algum 

destes dois grupos. Clinicamente, o gênero Alpha ainda se destaca pelo fato de 

que todos os tipos de HPV associados a lesões da mucosa genital e períneo, trato 

aerodigestivo superior e outras mucosas da região de cabeça e pescoço 

pertencem a este grupo. Sendo o maior em tamanho, o gênero Alpha se subdivide 

em 15 espécies (DE VILLIERS, et al., 2004; BERNARD, 2005). Os papilomavírus 

humanos são nomeados pela abreviação HPV seguida de um número que é dado 

sequencialmente, à medida que tipos são descobertos. O HPV 16, por exemplo, 

está contido no gênero Alpha-papillomavirus, espécie 9 (BERNARD et al., 1994). 

A classificação em tipos de HPV é feita com base na homologia de suas 

sequências de DNA, principalmente no gene L1. Desta forma, variações genéticas 

menores que 2%, são consideradas apenas como variantes dentro de um dado 

genótipo de HPV. Já variações entre 2% e 10% são consideradas como novos 
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genótipos; e variações maiores que 10% na estrutura do genoma podem ser 

consideradas como indicadoras de nova espécie viral (DOORSLAER, 2013). 

 

Figura 1 – Árvore filogenética mostrando a relação evolutiva entre os papilomavírus 

humanos (DOORBAR et al., 2012) 

 

  Os HPVs apresentam uma grande variedade de genótipos. Tipos de HPV 

com genótipos fortemente relacionados (10% a 20% de discrepância no genoma) 

são classificados como membros da mesma espécie, compartilhando 

propriedades biológicas relevantes como tropismo histológico, manifestações 

clínicas e patogenicidade. Existem mais de 200 tipos de HPV sequenciados até o 

momento, havendo dados que suportam a existência de ainda mais, sendo que 

cerca de 45 estão relacionados às infecções anogenitais em humanos (MUÑOZ et 

al., 2006; DOORBAR et al., 2015). De acordo com o risco de um determinado 

genótipo causar câncer do colo do útero, os HPVs são posteriormente separados 

em grupos (BURD, 2016). O grupo de alto risco inclui 12 genótipos (HPV 16, 18, 

31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) que demonstraram associação com o câncer 

do colo do útero, enquanto o grupo de baixo risco inclui outros 12 genótipos (HPV 

6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, 83) que não são potencialmente 
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oncogênicos e não estão envolvidos no desenvolvimento de câncer cervical. 

Outros 12 genótipos de HPV (tipos 26, 30, 34, 53, 66, 67, 69, 70, 73, 82, 85, 97) 

são classificados como possíveis genótipos de alto risco e o HPV68 como 

provável carcinógeno humano, porque suas associações com o câncer do colo do 

útero são muito difíceis de avaliar, devido ao baixo número de casos notificados 

(MUÑOZ et al., 2006). No entanto, vale ressaltar que tipos de baixo risco também 

podem ser encontrados excepcionalmente em casos de câncer cervical 

(GONZÁLEZ et al., 2006). 

 Os HPVs infectam células basais que estão parando a proliferação e 

iniciando a diferenciação (FEHRMANN & LAIMINS, 2003). Apesar disso, os vírus 

são capazes de proliferar nessas células, pois dependem da maquinaria de 

replicação celular para serem sintetizados. O DNA do vírus pode interagir com as 

células hospedeiras de diferentes maneiras, levando a diferentes tipos de lesões. 

Nestas lesões, o DNA viral se apresenta em um estado epissomal e não integrado 

ao genoma da célula hospedeira, permanecendo como um epissoma 

independente em um grande número de cópias.Em lesões malignas, o genoma 

viral apresenta-se integrado ao genoma da célula hospedeira, mas ainda assim é 

possível encontrar formas epissomais em células malignas. É importante ressaltar 

que, uma vez integrado, o genoma viral não pode ser revertido para sua forma 

epissomal (TYRING, 2000). 

 

2.1.3 – Morfologia 

 

Os papilomavírus humanos apresentam genoma constituído por DNA 

circular de dupla fita, constituído por 7.500 a 8.000pb (pares de base) (TYRING, 

2000; DOORBAR et al., 2015). O material genético está envolto por um capsídeo 

composto por 72 subunidades proteicas (capsômeros) arranjados em 

conformação icosaédrica (Figura 2). 

Estes, por sua vez, são compostos por duas proteínas estruturais, a saber: 

L1 (principal proteína do capsídeo), que serve como indicador direto da 

infectividade, possui cerca de 55kD e representa em torno de 80% de todo o 

conjunto de proteínas virais. Além disso, ela possui alguns sítios de epítopos, 

alvos da resposta imune, para a ligação de anticorpos (CHEN et al., 2000). E a L2 
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(proteína menor) que é altamente tipo-específica, tendo cerca de 70kD. As 

partículas virais não são envelopados e possuem diâmetro de aproximadamente 

55nm (DOORBAR et al., 2015). 

  

 

Figura 2 – (a) Microscopia eletrônica das partículas do HPV. (b) As regiões do genoma 
viral estão demonstradas esquematicamente (DOORBAR, 2005) 

 

O genoma viral é dividido em regiões gênicas denominadas ORFs (do 

inglês Open Reading Frames, ou Sequências Abertas de Leitura; ou ainda, 

unidades de tradução), que se encontram em uma mesma fita de DNA, hoje, 

conhecidas como genes que codificam as proteínas virais. A Figura 3 mostra que 

estas ainda podem ser funcionalmente agrupadas em três fragmentos 

subgenômicos principais: a região precoce E (Early), que representa 45% do 

genoma e codifica as proteínas E1, E2, E4, E5, E6 e E7, relacionadas com a 

regulação da transcrição, replicação viral e oncogênese; a região tardia L (Late), 

que representa 40% do genoma e codifica as proteínas L1 e L2, supracitadas, do 

capsídeo viral; e por último uma região regulatória, não-codificante, situada entre 

os genes L1 e E6, denominada NCR (Região Não Codificante - Non-Coding 

Region) ou LCR (Região Longa de Controle - Long Control Region), que 

representa 15% do genoma e contém elementos regulatórios da transcrição e 

replicação viral (BURD, 2003; ZHENG & BAKER, 2006; DOORBAR et al., 2015). 

 

(a) (b) 
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Figura 3 – Estrutura representativa do genoma do HPV 18. Região precoce E (early), 
região tardia L (late), e LCR (Região Longa de Controle – Long Control Region) que 
corresponde à região regulatória (MUÑOZ et al., 2006) 

 

Os genes da região precoce são expressos logo após a infecção do 

tecido. A proteína codificada pelo gene E1 atua como DNA helicase, e está 

relacionada com a manutenção do genoma e a proliferação celular após a 

infecção. A proteína codificada pelo gene E2 tem papel crítico na regulação da 

transcrição e replicação do DNA viral. Além de reprimir a transcrição dos genes E6 

e E7, permitindo o curso normal do ciclo de diferenciação celular, acredita-se que 

ela também interage com E1 na estimulação da replicação, por facilitar a ligação 

do produto do gene E1 à origem de replicação, e que as duas atuam em conjunto 

para manter o genoma na forma epissomal dentro da célula (BURD, 2003; DE 

VILLIERS et al.,2004). A proteína codificada por E4 é expressa em altos níveis 

nas células escamosas diferenciadas. Ela é capaz de se associar a tonofilamentos 

celulares, causando o rompimento da rede de citoqueratinas do citoesqueleto e 

seu consequente colapso, ocasionando o aparecimento de coilócitos (DOORBAR, 

2005).  

As oncoproteínas codificadas pelos genes E5, E6 e E7 estão envolvidas 

na transformação celular. Acredita-se que a proteína codificada por E5 se aloje na 

membrana da célula infectada, associando-se ao receptor do fator de crescimento 

epidérmico (EGRF) e causando a dimerização do receptor. Isso resulta na 

transmissão de sinais mitogênicos para o núcleo, estimulando o crescimento 

LCR 
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celular (VENUTI et al., 2011). A expressão do gene E6 consiste de uma proteína 

nuclear que se liga ao produto do gene p53, levando à sua degradação pela via de 

proteólise dependente de ubiquitina. A proteína p53 funciona como uma 

reguladora do ciclo celular, por isso seu gene é considerado um supressor 

tumoral. Deste modo, a degradação desta proteína pela E6 altera esse controle 

(BURD, 2003). 

Acreditava-se que apenas a proteína E6 dos HPV de alto risco oncogênico 

fosse capaz de se ligar à p53; porém, na década de 90, foi observado que a E6 do 

HPV11 também é capaz de degradar a p53 em menor intensidade (CASTLE et al, 

2006). Também é interessante citar que O’Connor e colaboradores (1997) 

demonstraram que somente as proteínas E6 e E7 de HPV de alto risco são 

capazes de desempenhar a atividade de imortalização nos queratinócitos 

humanos primários e transformação celular, e que estas proteínas oriundas de 

HPV de baixo risco não têm estas capacidades. Tal característica provém da 

capacidade da proteína E6 em estimular a telomerase. Este processo será 

descrito com mais detalhes posteriormente, na abordagem sobre o ciclo de 

replicação viral. Já o gene E7 codifica uma fosfoproteína que estimula a divisão 

celular por se ligar a proteínas da família da pRB (proteína supressora de tumor do 

retinoblastoma). A associação E7-pRB faz com que pRB perca sua função de 

impedir a progressão para a fase S (síntese) através da associação com os 

fatores de transcrição E2F. A oncoproteína E7, ao se ligar com pRB, libera E2F, 

levando à expressão de proteínas necessárias para a replicação de DNA 

(THOMISON et al., 2008). 

Já os genes L, da região tardia, codificam as proteínas componentes do 

capsídeo viral, e ambos são altamente conservados entre todos os papilomavírus 

(WILSON et al., 2002). Como já foi mencionado, a proteína codificada por L1 é a 

mais abundante do capsídeo, e possui epítopos específicos e é altamente 

imunogênica. Já a L2, associada à L1, atua na incorporação do DNA viral (ZHOU 

& FRAZER, 1996).  

O DNA viral pode se apresentar livre no núcleo, sem estar integrado ao 

material genético celular (forma epissomal), ou integrado ao cromossomo da 

célula hospedeira. A integração é geralmente observada nos HPV de alto risco, 
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enquanto que os HPV de baixo risco costumam manter a forma epissomal 

(FERENCZY & FRANCO, 2002). 

 

2.1.4 – Replicação Viral 

 

Os HPV infectam as células indiferenciadas da camada basal do epitélio 

escamoso e estratificado, através de microlesões na pele, como ilustrado pela 

Figura 4. O ciclo de replicação viral está diretamente vinculado ao processo de 

diferenciação e migração destas células pelas camadas do epitélio e, como os 

HPVs não codificam enzimas necessárias para sua própria replicação, eles 

dispõem de estratégias que asseguram a continuação do ciclo normal das células 

suprabasais, permitindo a replicação viral (DAY & SCHILLER, 2009). O receptor 

para entrada do vírus na célula ainda é desconhecido, contudo, estudos realizados 

com VLPs (virus-like particles) sugerem que o heparan sulfato, um polissacarídeo 

linear encontrado em tecidos animais, pode exercer o papel de receptor nesta 

fixação inicial (LONGWORTH & LAIMINIS, 2004; KINES et al., 2009). Outros 

estudos também sugerem a ação da proteína de adesão celular alfa-6-integrina 

como co-receptora, mediando a internalização do HPV a partir da ligação com a 

proteína L2 viral (GIROGLOU et al., 2001; YOON et al., 2001; YANG et al., 2003).  

Após a internalização, o genoma viral migra para o núcleo, onde é mantido 

na forma epissomal em baixa quantidade, de 20 a 50 cópias por célula 

(SCHELHAAS et al., 2012). As células da camada basal, seguindo seu ciclo 

normal de diferenciação, progridem através das camadas estratificadas do epitélio 

em direção à camada suprabasal, carregando parte da progênie viral em seu 

interior. Enquanto a célula hospedeira migra em direção à superfície do epitélio, 

ocorre um aumento da replicação do genoma do vírus, bem como a expressão de 

genes tardios e a formação de proteínas estruturais. Nas camadas superiores do 

epitélio, ocorre a montagem das partículas virais completas, a lise das células 

hospedeiras e a consequente liberação da progênie viral para que o ciclo possa 

ser reiniciado (ZUR HAUSEN, 2002; MUÑOZ et al., 2006). O período de 

incubação da infecção por HPV varia entre duas semanas e oito meses e está 

relacionado à competência imunológica individual (SCHIFFMAN et al., 2010). 
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Figura 4 – Representação do ciclo celular do HPV em epitélio cutâneo e mucoso, e a 

representação do estágio de expressão dos genes precoces e tardios de acordo com a 

progressão da diferenciação celular (adaptado de FRAZER, 2004) 

 

Nos HPV oncogênicos, a transcrição viral é iniciada a partir de três 

promotores principais: p97 (descrito nos HPV 16), p99 (descrito no HPV 31) e 

p105 (descrito no HPV 18). As funções das proteínas expressas pelo genoma viral 

foram abordadas de um modo geral no tópico anterior; neste, o foco será 

direcionado ao detalhamento do seu papel na replicação viral. As proteínas E1 e 

E2 são as primeiras a serem expressas, formando um complexo que atua no 

recrutamento de polimerases e proteínas acessórias para mediar a replicação. A 

E1 também possui atividade de DNA helicase, permitindo a separação das fitas do 

DNA viral. As proteínas E1 e E2 são expressas por promotores precoces, 

portanto, a habilidade da E2 em ativar e reprimir a expressão contribui para o 

controle do número de cópias em células indiferenciadas (LONGWORTH & 

LAIMINS, 2004). Nos estágios de maior diferenciação celular, na fase tardia da 

replicação viral, é expresso o gene E4. A proteína E4 se funde com E1, originando 

um novo complexo que se associa com filamentos de queratina, afetando a 

estabilidade mecânica celular, o que sugere um papel na liberação das partículas 

virais (DOORBAR, 2005). Já a proteína E5 é expressa nos estágios iniciais da 

infecção viral. Sua expressão modifica a transdução de sinal para o receptor do 

fator de crescimento epidérmico (EGF) e bloqueia a expressão de moléculas do 

MHC (Complexo Principal de Histocompatibilidade) de classe I na membrana 

plasmática (LEYKAUF et al., 2004). As proteínas E6 e E7 do HPV são 
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fundamentais no processo de replicação; elas interagem com as proteínas do ciclo 

celular p53 e a pRB, respectivamente, induzindo efeitos de transformação maligna 

das células, explicados no tópico a seguir. 

 

2.1.5 – Oncogenicidade Viral 

 

O desenvolvimento do câncer decorrente da infecção por HPV está ligado 

a infecções persistentes por tipos oncogênicos. Entretanto, sabe-se que apenas a 

minoria (cerca de 0,1%, em mulheres) de pacientes infectados por HPV de alto 

risco oncogênico irá desenvolver o câncer (ZÜR HAUSEN, 2002). 

As proteínas E6 e E7 têm papel de grande importância na malignização 

das lesões; são tipo-específicas e, no caso dos HPV de alto risco, são 

consideradas com potencial oncogênico. Durante o período de transcrição dessas 

proteínas, o comportamento da molécula de DNA viral está ligado à progressão da 

infecção. Vírus de alto risco oncogênico tendem a integrar seu DNA ao genoma da 

célula hospedeira; já os de baixo risco tendem a manter seu DNA na forma 

epissomal. 

A atividade transformadora da oncoproteína E6 é dependente da sua 

ligação com a proteína supressora de tumor p53. A E6 se liga e degrada a p53 por 

uma via ubiquitina-dependente. A função da p53 está associada ao ciclo celular, 

visto que esta promove a verificação de falhas durante a replicação do DNA. Em 

caso de falhas ou danos no genoma celular, a proteína p53 é ativada, promovendo 

a apoptose da célula via transcrição de inibidores de quinases específicos. (FU et 

al., 2010; ZANIER et al., 2012). A associação da E6 com a p53 é mediada por 

uma terceira proteína, a Proteína Associada a E6 (E6-AP). Assim, a formação do 

complexo E6-p53 se mostra como fator fundamental para a inativação das funções 

supressoras da p53 e, consequentemente, esta inativação promove um acúmulo 

de falhas não corrigidas na molécula de DNA, e a sobrevida das células com tais 

mutações (Figura 5). Esta parece ser uma característica específica dos HPV de 

alto risco, dado que os HPV de baixo risco que codificam a E6 não são capazes 

de inativar a p53 pela mesma via (BURD, 2003).  
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Figura 5 – Ação da proteína p53 sobre o ciclo celular. A – A proteína p53 é codificada 

pelo gene p53 localizado no cromossomo 17p13, e tem a função de parar o ciclo celular 

no caso de identificação de danos ao DNA, até que este seja corrigido. No caso de danos 

extensos, a p53 pode induzir à apoptose. B – A proteína viral E6 se liga a E6AP, que 

funciona como uma ubiquitina, degradando a p53. (GMR: Genes do mecanismo de 

reparo) (SILVA et al., 2009) 

 

Outra atividade oncogênica atribuída à proteína E6 é o aumento da 

atividade da telomerase, por indução de um gene chamado hTERT (human 

telomerase reverse transcriptase). Este complexo enzimático é responsável pela 

manutenção dos telômeros - sequências oligonucleotídicas repetitivas - que 

compõem as extremidades dos cromossomos. Durante a divisão celular, os 

telômeros, devido à duplicação incompleta do DNA, são progressivamente 

encurtados, levando as células ao envelhecimento celular. Acredita-se que a 

interação entre E6 e o gene hTERT proporcione um mecanismo de imortalização 

celular, pela perda da capacidade de manutenção e degradação dos telômeros 

(LONGWORTH & LAIMINS, 2004). 

Já a proteína E7 se liga a domínios ligantes de DNA e principalmente à 

proteína pRB, induzindo sua degradação, fato observado devido à redução da 

meia-vida desta proteína em células hospedeiras de HPV de alto risco. As 

proteínas da família pRB se ligam a fatores de transcrição, especialmente os da 
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família E2F, impedindo sua ligação aos promotores gênicos e inibindo a 

transcrição de genes-alvo envolvidos na entrada da fase S do ciclo celular. 

Durante o ciclo celular normal, a fosforilação das pRB levam à liberação das 

proteínas da família E2F, participando assim da regulação da entrada na fase S do 

ciclo celular. A E7 ligada à pRB, preferencialmente na forma fosforilada, facilita a 

liberação do fator E2F, promovendo a progressão do ciclo celular, atuando nas 

fases G1 e principalmente na fase S, o que pode propiciar o desenvolvimento do 

câncer (DOORBAR et al, 2012; YUAN et al, 2012). A inativação da pRB pela E7, 

ainda, resulta na superexpressão da proteína p16INK4a, devido a um feedback 

negativo entre a pRB e a p16INK4a. Assim, através da alteração das vias 

p14ARF/MDM2/p53 e p16INK4a/ciclina D/RB, os HPV interferem no controle do ciclo 

de divisão celular e apoptose (FERREUX et al., 2003) (Figura 6). A proteína E7 

também pode estar associada a outras proteínas envolvidas na proliferação 

celular, como as histonas diacetilases, componentes do complexo de transcrição 

AP-1 e inibidores de ciclina dependente de quinase p21wap1/clp1, p27klp1 

(SONGOCK et al., 2005). Em HPV de baixo risco, a proteína E7 liga-se à pRB 

com baixa afinidade, enquanto em HPV de alto risco a afinidade é maior (de 

FILIPPIS et al, 2003).  

Assim, os HPVs de alto risco exercem seus efeitos oncogênicos através 

da expressão das oncoproteínas E6 e E7, que se ligam e inativam p53 e Rb, 

respectivamente (ZUR HAUSEN, 2002). Alterando as vias p14ARF/MDM2 / p53 e 

p16INK4a/ciclina D/Rb, os HPVs interferem no controle do ciclo de divisão celular e 

da apoptose. A inativação da pRb por E7 resulta na superexpressão de p16INK4a, 

devido a um feedback negativo entre a pRb and p16INK4a (FERREUX et al., 2003). 

Os eventos (epi)genéticos subsequentes da célula hospedeira envolvidos na 

indução da carcinogênese peniana por HPVs de alto risco não são bem 

conhecidos, mas parecem envolver a metilação dos genes virais e hospedeiros 

(AMARO-FILHO et al., 2018; CARESTIATO et al., 2019). 

Deste modo, os oncogenes E6 e E7 dos HPV de alto risco, quando 

coexpressos, podem facilitar a imortalização de células epiteliais escamosas 

primárias. A sua expressão prolongada causada pela infecção persistente 

possibilita o acúmulo celular de aberrações genômicas que culminam em 

transformação maligna. A contínua expressão de E6 e E7 é necessária para a 
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manutenção do fenótipo transformado em quase todos os carcinomas cervicais 

(DUENSING & MUNGER, 2004). 

 

 

Figura 6 – A ação da proteína pRB sobre o ciclo celular. A – A proteína pRB é codificada 

pelo gene RB1, localizado no cromossomo 13q14. A ligação da proteína pRB ao fator de 

transcrição E2F resulta na parada do ciclo celular. B – A proteína viral E7 se liga à pRB, 

liberando E2F, o que causa um estímulo constante para a divisão celular (SILVA et al., 

2009) 

 

2.1.6 – Transmissão do HPV 

 

A transmissão do HPV é considerada, predominantemente, sexual em 

adolescentes e adultos (HERNANDEZ et al., 2008). A aquisição da infecção é 

mais frequente em indivíduos mais jovens, sendo comum a infecção entre os 

períodos de sexarca até o auge do amadurecimento sexual, com o pico situado 

entre as idades de 15 e 25 anos. O HPV estabelece a infecção por contato direto 

através de microlesões na pele que expõem a membrana basal epitelial, o que é 

comum em relações sexuais, mas que também pode ocorrer por meio de rotas 

não sexuais (dependendo do tipo de HPV e das lesões clínicas associadas a ele). 

Portanto, pode também ser transmitido pelo contato da pele com fômites 
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(STRAUSS et al., 2002), pelo canal vaginal no momento do parto, por ingestão 

das verrugas (no caso de crianças) ou por auto inoculação (GRAVITT, 2011). 

 

2.1.7 – Cofatores na infecção pelo HPV 

 

Como a maioria das infecções pelo HPV, mesmo aquelas causadas por 

vírus de alto risco oncogênico, são necessárias, mas não suficientes para o 

desenvolvimento de neoplasias, devemos considerar os cofatores ambientais 

(como a exposição a agentes potencialmente carcinogênicos) ou do próprio 

hospedeiro que podem contribuir para o processo carcinogênico. Como exemplos 

de cofatores do hospedeiro, podemos citar hormônios, resposta imunológica e 

herança genética. Como fator hormonal, particularmente entre as mulheres, cita-

se a progesterona, cuja ação in vitro sobre a LCR viral estimula a transcrição do 

material genético do HPV16. Outros carcinógenos, como os encontrados no fumo, 

podem também ter participação direta como agentes mutagênicos, ou provocarem 

imunodeficiência local (EINSTEIN et al., 2009). Quanto a fatores hereditários, 

Magnusson, Lichtenstein e Gyllensten (2000) demonstraram que pelo menos 27% 

da variabilidade na susceptibilidade ao desenvolvimento neoplásico no colo 

uterino pode ser explicado pelo polimorfismo genético, porém, o mesmo ainda não 

pode se afirmar em relação à mucosa peniana em função da escassez de 

trabalhos na literatura. 

 

 

2.1.8 – Fatores de Risco no Homem 

 

 

 Poucos estudos foram dedicados à história natural da infecção por HPV na 

população masculina, por isso, o conhecimento sobre os fatores de risco para a 

infecção no homem é limitado. A maioria dos fatores de risco para a detecção do 

vírus nos homens é similar ao das mulheres. Portanto, dentre os fatores mais 

importantes para os homens, podemos destacar: o número de parceiros sexuais 

durante a vida, a idade jovem e a não circuncisão (SVARE et al., 2002; GIULIANO 

et al., 2009a).  
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 A prática da circuncisão, comum na cultura judaica, reduz a prevalência do 

HPV (TOBIAN et al. 2009; GIULIANO & PALEFSKY, 2009b), bem como aumenta 

a probabilidade de eliminação da infecção viral (LU et al., 2009), em função da 

redução da superfície de epitélio não queratinizado (SCHIFFMAN & CASTLE, 

2003). Segundo Lu e colaboradores (2009), os homens circuncidados reduzem em 

3 vezes a infecção por qualquer tipo de HPV, e os tipos oncogênicos são 

detectados em taxa seis vezes menor, em comparação aos homens não 

circuncidados. Do mesmo modo, homens com histórico de verrugas anogenitais 

apresentam um risco de cinco a seis vezes maior para o desenvolvimento de 

carcinoma celular escamoso (MADEN et al., 1993). 

 

2.1.9 – Epidemiologia da infecção em Homens 

 

 Em contraste com a grande quantidade de informação sobre a incidência e 

processo patogênico das infecções pelo HPV em mulheres, muito pouco se sabe 

sobre a epidemiologia destas infecções no homem. Alguns estudos encontraram 

grande variação na prevalência do DNA de HPV entre homens saudáveis. Em 

torno de 49% e 44.6% no México (LAZCANO-PONCE et al., 2001; LAJOUS et al., 

2005, respectivamente), 35% em Seattle, EUA (WEAVER et al., 2004), 16% na 

Finlândia (HIPPELÄINEN et al., 1993), e 8,7% em Busan, Coréia do Sul (SHIN et 

al., 2004). O estudo HIM inicialmente mostrou prevalências de 72,3%, 61,3% e 

61,9%, respectivamente nos três países de estudo (GIULIANO et al., 2009a). 

 Foram relatadas prevalências variando de 13% a 84%, em homens que 

frequentavam clínicas de tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, em 

diferentes países (WIKSTRÖM et al., 1992; SVARE et al., 2002; BALDWIN et al., 

2003). Tal variação pode acontecer por diferenças no comportamento sexual e 

distribuição da idade da população estudada, pela sensibilidade no método de 

detecção do HPV, pela forma e local de coleta de amostras. Apesar da magnitude 

de prevalência na população masculina ser elevada, ao contrário do que ocorre 

entre mulheres, não se tem estabelecido associação expressiva entre infecção 

pelo HPV e tumores do aparelho geniturinário. De fato, o carcinoma de pênis é 

uma neoplasia relativamente rara, com incidência mais elevada em países em 

desenvolvimento, principalmente na África e na Ásia (POW-SANG et al., 2002). O 
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material genético do HPV é detectado em cerca de 40 a 50% de todos os 

cânceres de pênis, e estudos apontam para um papel relevante, principalmente do 

HPV 16, no desenvolvimento do câncer peniano (IARC, 2007).  A relação entre 

câncer de pênis e a infecção por HPV vem sendo pesquisada, mas estudos 

adicionais são fundamentais para que se elucide a fisiopatologia dessa doença. 

No Brasil, Favorito e colaboradores (2008), realizaram um estudo epidemiológico 

sobre o câncer de pênis e mostraram algumas conclusões iniciais de que se trata 

de uma patologia que afeta predominantemente os indivíduos de baixa renda, 

brancos, não circuncidados e moradores das regiões norte e nordeste do Brasil. 

 

 

2.1.10 – Formas de Apresentação das Infecções Genitais por HPV 

 

 2.1.10.1 – Manifestações Clínicas 

 

Tanto no homem quanto na mulher, a infecção por HPV tem sido descrita 

sob três formas de apresentação: clínica, subclínica e latente. 

Dentre as várias formas de apresentações clínicas possíveis, que vão de 

lesões inócuas ao câncer, a mais comum é conhecida como verruga genital ou 

condiloma. Manifesta-se pela presença de áreas de hipertrofia de pele repletas de 

queratina, com superfície granulosa, frequentemente múltipla, normo- ou 

hipercrômica, possivelmente eritematosa e de tamanho variável (DOORBAR et al., 

2015).  

O HPV genital está presente principalmente nas áreas úmidas, expostas 

ao atrito durante o ato sexual, ou seja, no homem são mais comuns na glande, 

frênulo, corona e prepúcio, e nas mulheres, na parte posterior do intróito vaginal, 

lábios menores, clitóris, lábios maiores e vulva; podendo se estender ainda às 

áreas do períneo, ânus e colo uterino. No homem, as lesões são pouco frequentes 

na uretra e, quando existentes, geralmente estão localizadas na uretra distal e 

meato uretral, podendo haver prurido, ardor, sangramento e obstrução durante a 

micção ou ejaculação (GROSS & PFISTER, 2004).  

 

 



38 
 

 

 

 2.1.10.2 – Manifestações Subclínicas 

 

Lesões subclínicas foram inicialmente descritas por Meisels e 

colaboradores (1977). Nesta forma, a infecção do HPV caracteriza-se por áreas 

difusas de hiperplasia epitelial não-papilífera da camada germinativa basal e 

alterações citológicas características. A diferença histológica entre as formas 

clínica e subclínica das lesões consta no fato de que a forma clínica é papilar, 

enquanto que a forma subclínica é plana ou micropapilar (BURD, 2003). As lesões 

subclínicas são muito mais frequentes que as lesões clínicas, e visualizadas 

através de peniscopia após aplicação de ácido acético a 5%, o qual coagula e 

precipita proteínas intracelulares e se caracteriza como epitélio acetobranco, 

máculas e pápulas (LAURO et al., 2000). 

 

 2.1.10.3 – Infecção Latente 

 

Na forma latente a infecção pelo HPV só pode ser diagnosticada por meio 

de técnicas de biologia molecular, não havendo evidências clínicas, citológicas, 

histológicas ou peniscópicas (LAURO et al., 2000). Apesar da falta de estudos 

comprobatórios sobre a latência do HPV, acredita-se que o DNA viral encontra-se 

na forma epissomal, aparentemente sem atividade, e replicando-se apenas uma 

vez a cada ciclo celular. Como a infecção nessa fase não é produtiva, não existem 

alterações citológicas decorrentes de sua presença. Não são conhecidos os 

mecanismos pelos quais o HPV permaneceria nesse estado, mas provavelmente, 

fatores imunológicos seriam determinantes dessa condição. Seu significado 

biológico, neste caso, não é claro, e não se sabe quanto tempo o vírus pode 

permanecer nesse estado, nem quantos casos progridem a partir dessa forma de 

infecção (GRAVITT, 2011). 

 

 

2.1.11 – Diagnóstico Molecular da Infecção por HPV 

 

A utilização de testes de biologia molecular tem se tornado cada vez mais 

necessária, já que a citologia convencional, apesar de ser um método muito 
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específico, está adequada apenas à avaliação de lesões do trato genital feminino, 

não havendo protocolo para investigação de lesões do trato masculino. Além 

disso, é pouco sensível, com valor estimado em 51% (RUNOWICZ, 2007), sendo 

necessária a realização de novos testes em intervalos regulares para 

acompanhamento do prognóstico do paciente. Num estudo feito com mulheres, 

10% das pacientes com diagnóstico negativo para lesões do HPV na citologia 

apresentaram infecção por HPV 16 ou 18 detectados pela Reação em Cadeia pela 

Polimerase (PCR) (ARORA et al., 2005). Além disso, os membros da família do 

HPV não se replicam em cultura de células convencionais, sendo assim a 

detecção e tipagem do HPV dependem estritamente de análises moleculares da 

sequência do seu DNA. 

A amplificação de sequências específicas do genoma (através da PCR) 

tem se mostrado a metodologia mais sensível e pode ser usada para detecção e  

tipagem viral, sequenciamento de DNA e análise de mutações. A tipagem do vírus 

pode ser feita através de PCR acompanhada de vários métodos, como a técnica 

de RFLP-PCR (Polimorfismo do Comprimento dos Fragmentos de Restrição – 

Restriction Fragment Length Polymorphism-PCR), hibridização e sequenciamento. 

Outra alternativa para tipagem é a realização da PCR utilizando iniciadores 

específicos para sequências do genoma de determinado tipo de HPV (HUBBARD, 

2003). 

A PCR pode ser utilizada em pacientes com lesões neoplásicas ou pré-

malignas e em pacientes com infecção subclínica, e é inclusive indicada para a 

confirmação de resultados conflitantes entre a colposcopia e a citologia (GOMES 

et al., 2002). 

Alguns trabalhos questionam a utilização da PCR como teste de rotina 

para o rastreamento e prevenção de câncer uterino (KOLIOPOULOS et al., 2007). 

Mas argumentos favoráveis são baseados no aumento de 42% na sensibilidade 

para detecção de neoplasias intraepiteliais cervicais de grau II e grau III e câncer 

invasivo, quando a PCR encontra-se associada à citologia como método de 

rastreamento (NAUCLER et al., 2007) e na possibilidade de aumento dos 

intervalos para a realização de novo exame de Papanicolaou para os casos 

negativos. Entretanto, o aumento da sensibilidade tem como consequência o 

maior número de pacientes encaminhadas à colposcopia e, portanto, um aumento 
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de demanda de recursos da saúde. Além disso, grande parte dessas pacientes 

pode apresentar infecções na forma latente ou até mesmo subclínica, que 

regrediriam espontaneamente (RUNOWICZ, 2007). 

Outras técnicas moleculares têm sido implementadas e usadas com o 

objetivo de otimizar a detecção e tipagem do HPV. O ensaio de microarranjo de 

DNA é uma técnica altamente sensível, capaz de identificar vários genótipos 

conhecidos de HPV simultaneamente em uma única amostra. Consiste em uma 

técnica de hibridização realizada em um microchip contendo 32 sondas tipo-

específicas para HPV, no qual são colocados os produtos de PCR contendo o 

fragmento genômico do HPV a ser analisado (CHIPRON, Alemanha) (KIM et al., 

2018). 

Assim, acredita-se que testes moleculares podem contribuir para o 

diagnóstico e conduta clínica de casos específicos, como ASCUS, lesões recidivas 

ou resistentes a tratamento, mas principalmente para avaliar lesões anais e 

penianas, para as quais os protocolos de rotina diagnóstica ainda não estão 

internacionalmente definidos. Para a maioria das lesões, entretanto, a biologia 

molecular apresenta um baixo poder preditivo positivo já que, como existem 

muitos casos de infecções subclínicas, a alta prevalência constatada não 

corresponde à taxa de aparecimento de lesões (CARESTIATO et al., 2006). 

 

2.1.12 – Tratamento, Prevenção e Controle 

 

Como não existe nenhum medicamento capaz de eliminar completamente 

o HPV do organismo infectado, o tratamento das lesões e controle das infecções 

irá depender das manifestações clínicas, dos fatores sócio comportamentais e 

demográficos envolvidos e do próprio potencial maligno das lesões (CARESTIATO 

et al., 2005). 

O tratamento dos condilomas consiste na remoção dos mesmos, através 

de crioterapia, eletrocauterização, uso de agentes cáusticos, nitrogênio líquido ou 

imunomoduladores. A regressão espontânea das verrugas também pode 

acontecer em até 70% dos casos, de acordo com a resposta imune do hospedeiro 

(PASSOS et al., 2008). 
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As opções de tratamento são similares para homens e mulheres, variando 

de acordo com localização e tamanho da lesão, e conduta do clínico responsável. 

Em casos de câncer de pênis, o tratamento consiste na abordagem da lesão 

primária e das regiões inguinais. A lesão primária deve ser tratada, 

preferencialmente, por cirurgia de acordo com a extensão da lesão (SKINNER et 

al., 1972). 

Como no homem, geralmente, a infecção é assintomática, é difícil definir 

um método de prevenção ou estabelecer um diagnóstico precoce, já que, ao 

contrário das mulheres, os homens não costumam visitar o médico 

sistematicamente. E ainda, a citologia tem se mostrado pouco precisa na 

avaliação de lesões precursoras, e a peniscopia apresenta falhas na interpretação 

da severidade das lesões. 

 

2.1.13 – Vacinação Terapêutica e Profilática 

 

Atualmente, há uma imensa variedade de estudos sobre vacinas profiláticas 

e terapêuticas contra o HPV. As vacinas terapêuticas são baseadas na indução da 

imunidade celular contra células expressando antígenos virais, visando a 

regressão das lesões associadas ao HPV. As proteínas E6 e E7 são alvos de 

algumas dessas vacinas, uma vez que são expressas constantemente em células 

de tumores associados ao HPV (MANTOVANI & BANKS, 2001). Já as vacinas 

profiláticas são baseadas na indução de anticorpos supostamente neutralizantes 

capazes de prevenir a infecção pelo HPV. Para isso, os antígenos utilizados na 

formulação da vacina são produto da clonagem do gene L1, que codifica a 

proteína L1 (estrutural do capsídeo viral) gerando uma estrutura semelhante 

àquela encontrada nos vírions. Esta estrutura, morfologicamente assemelhada aos 

vírus, porém vazia, são as já mencionadas VLPs, do inglês virus-like particle. A 

vacina baseada em VLP é destituída de DNA e, assim, é considerada segura, pois 

induz forte resposta imune sem o risco de infecção ou de gerar transformações 

neoplásicas. Outra vantagem das VLPs é que podem ser produzidas utilizando 

células de insetos, bactérias recombinantes ou até mesmo fungos (LOWY & 

SCHILLER, 2006). As VLPs são capazes de induzir a formação de anticorpos 
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sistêmicos, além de induzir imunidade celular em animais imunizados (LIU et al., 

1998).  

Existem três vacinas profiláticas para o HPV aprovadas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária para uso comercial no Brasil. A primeira delas é 

Cervarix®, (GlaxoSmithKline Biochemicals S.A.) bivalente (VLP - HPV16/18), 

aprovada em 2008 para uso em mulheres de 10 a 25 anos de idade; a segunda é 

Gardasil® (Sanofi Pasteur MSD), quadrivalente (VLP - HPV16/18/6/11), aprovada 

para uso no Brasil em 2006; e a terceira é a Gardasil®, nonavalente (VLP - 

HPV16/18/31/35/39/45/58/6/11), que embora tenha sido aprovada, ainda não é 

distribuída no Brasil. A posologia destas vacinas orienta a administração em três 

doses intramusculares. A segunda dose deve ser administrada dois meses após a 

primeira dose, e a terceira dose deve ser administrada seis meses após a 

segunda dose. Todas as doses devem ser administradas dentro de um ano. A 

escolha dos tipos virais vacinais está embasada na alta prevalência dos genótipos 

em lesões benignas ou malignas: HPV16 e 18 são responsáveis por cerca de 70% 

dos carcinomas cervicais e os HPV6 e 11, por 90% das verrugas genitais, e a 

vacina nonavalente estende a cobertura vacinal a outros genótipos de importante 

circulação (LOWY & SCHILLER, 2006, BERGMAN et al., 2019). 

 Estudos que acessam vacinas contra o HPV mostraram que elas são bem 

toleradas e induzem soroconversão em todos os indivíduos após a terceira dose, e 

o título de anticorpos foi muito superior ao título gerado por infecção natural 

(REISINGER et al., 2007; PETÄJÄ et al., 2009). A vacina quadrivalente também 

demonstrou eficácia em homens heterossexuais e em homens que fazem sexo 

com homens (de 16 a 26 anos) (GIULIANO et al, 2011a), com eficácia contra 

lesões genitais externas relacionadas aos HPVs da vacina de 90,4% e eficácia 

contra verrugas genitais e PIN de 89,4% e 100%, respectivamente. Neste mesmo 

estudo, a vacina também demonstrou ser eficaz contra infecções persistentes 

(85,6%). Uma análise mais aprofundada da eficácia da vacina em homens que 

fazem sexo com homens (16 a 26 anos) confirmou o benefício da vacinação 

contra o HPV para reduzir a incidência de verrugas anogenitais externas 

relacionadas ao HPV (79,0%) (PALEFSKY & GIULIANO, 2009). Para prevenção 

do câncer, será necessário um estudo de longo prazo para avaliar a proteção a 

longo prazo. 
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O mecanismo de proteção induzido pela vacina parece ser mediado, 

principalmente, se não inteiramente, pelas altas concentrações de anticorpos 

neutralizantes (dez vezes ou mais elevados do que as concentrações após a 

infecção natural). A vacinação profilática com VLP baseada na proteína L1 tem se 

mostrado muito eficaz na prevenção da infecção primária, da infecção latente e 

das patologias associadas (VILLA et al., 2005; HARPER et al., 2006). Entretanto, 

as concentrações séricas de anticorpos necessárias para conferir proteção contra 

esta infecção são desconhecidas, de modo que o período de proteção dado pelas 

vacinas continua a ser indeterminado (EINSTEIN et al., 2009). 

Em um estudo australiano da vacina bivalente, com 270 homens jovens e 

saudáveis, com idades entre 10 e 18 anos, esta se mostrou bem tolerada e a 

soroconversão foi obtida em todos os pacientes após a terceira dose, com títulos 

de anticorpos largamente superiores aos da infecção natural. Num estudo 

semelhante para avaliar a vacina quadrivalente, a partir de um estudo 

randomizado duplo-cego com 1.781 homens e mulheres com idade entre nove e 

15 anos, 99,5% ou mais pacientes apresentavam alta taxa de anticorpos no soro 

no sétimo mês, após a aplicação da terceira dose, taxa também acima da infecção 

natural (GARLAND, 2010).   

Grandes estudos e testes com mulheres sem infecção por HPV têm 

demonstrado alta eficácia profilática dessas vacinas para infecção persistente e 

lesões cervicais de alto grau (GARLAND et al., 2007; LEHTINEN et al., 2017; 

LUXEMBOURG et al., 2017; BERGMAN et al., 2019). 

A vacina quadrivalente também tem demonstrado eficácia em homens 

heterossexuais e em homens que fazem sexo com homens, com a eficácia contra 

lesões na genitália externa relacionadas aos HPVs vacinais e contra verrugas 

genitais e neoplasia intraepitelial peniana (VAN DAMME et al., 2016). Outras 

análises sobre a eficácia da vacina em homens que fazem sexo com homens 

confirmaram o benefício da vacinação contra o HPV por reduzir a incidência de 

verrugas anogenitais externas relacionadas ao HPV em 79% (GIULIANO et al., 

2011). 

A vacinação é um método de controle importante devido à carência de 

protocolos bem estabelecidos que orientem o tratamento da infecção pelo HPV, 

principalmente no sexo masculino.  
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2.1.14 – Biomarcadores da Infecção pelo HPV 

 

  Sugere-se que alterações nos padrões de metilação do DNA sejam 

eventos importantes na transformação maligna, e levem ao silenciamento dos 

genes supressores de tumor e à superexpressão de oncogenes (FERREUX et al., 

2003; BAYLIN & OHM, 2006; FEINBERG, OHLSSON & HENIKOFF, 2006). 

Bleeker e colaboradores (2009) propuseram pelo menos duas vias para a 

carcinogênese peniana, uma dependente da infecção pelo HPV e outra 

independente do HPV ligada a eventos epigenéticos, provavelmente via 

silenciamento gênico da proteína supressora de tumor p16INK4a. Estudos de 

Afonso e colaboradores (2017) reforçaram a associação entre a ausência de HPV 

e a hipermetilação do gene que codifica a p16INK4a em um conjunto de amostras 

de câncer de pênis. Pacientes sem infecção viral apresentaram idade mediana 

significativamente menor que a dos infectados pelo HPV. Os resultados de Zargar-

Schoshtari e colaboradores (2016) sustentam que eventos epigenéticos podem 

desencadear carcinogênese peniana e p16INK4a metilado mostrou-se associado a 

um melhor resultado prognóstico, mostrando um perfil menos agressivo.  

  Além do p16INK4a, vários outros biomarcadores foram acessados. Entre 

elas, mutações na p53 e superexpressão têm sido propostas como uma 

ferramenta prognóstica relacionada a piores desfechos e uma baixa sobrevida 

específica do câncer. Demonstrou-se que o antígeno de carcinoma de células 

escamosas (SCCAg) e a proteína C reativa aumentam exponencialmente no soro 

de pacientes com carcinoma peniano e são potencialmente úteis no 

monitoramento da resposta dos pacientes ao tratamento, bem como na detecção 

precoce de recorrência. Por fim, o Ki-67, o antígeno nuclear de célula proliferativa 

(PCNA) e a ciclina D1 foram propostos como possíveis ferramentas para 

interromper a progressão, mas juntamente com a caderina-E e a Fox-P3 ainda 

estão sob investigação. No entanto, este campo de estudo está contribuindo para 

o conhecimento sobre vários novos caminhos de malignização, marcadores 

cancerígenos séricos e eventos epigenéticos relacionados a diversos genes 

supressores de tumores, que podem cooperar para estabelecer o câncer genital 

humano (AMARO-FILHO, et al., 2018; CARESTIATO et al., 2019). 
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2.1.13 - Fatores de risco sociodemográficos e culturais associados à 

malignização 

 

 Outros fatores de risco têm sido estudados para elucidar sua possível 

colaboração para a carcinogênese do pênis. Em estudos de caso-controle, foi 

observado um aumento substancial (de até 65 vezes) no risco relativo de 

carcinogênese peniana entre homens com fimose (DILLNER e al., 2000; DALING 

et al. 2005). Segundo Gross e Pfister, cerca de 75% dos pacientes com câncer de 

pênis têm fimose e 30% deles têm infecção por HPV. Além disso, o câncer de 

pênis é observado predominantemente em homens não circuncidados logo após o 

nascimento, e é muito raro em populações que praticam a circuncisão comumente 

no período neonatal ou na infância (DILLNER et al., 2000; SCHOEN et al., 2000). 

Mesmo em países em desenvolvimento com alta incidência de câncer de pênis, 

como Nigéria e Índia, a doença é rara em subpopulações que praticam ritualmente 

a circuncisão após o nascimento (DILLNER et al., 2000). 

 O uso do tabaco, independente da forma de utilização, tem sido descrito 

como fator de risco para carcinoma peniano em vários estudos (MADEN et a., 

1993; DALING et al., 2005). Nesses estudos, observou-se que o tabagismo está 

fortemente associado ao risco de desenvolver câncer de pênis. Maden e 

colaboradores (1993) relataram que o risco de carcinogênese peniana está 

diretamente relacionado ao número de maços de cigarro por ano. Embora a 

associação com os cigarros tenha sido repetidamente observada no câncer de 

pênis, o papel exato que o tabaco exerce no desenvolvimento desse câncer não é 

conhecido. O tabaco pode atuar através de seus metabólitos ou diretamente por 

uma absorção sistêmica (HARISH & RAVI, 1995). 
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2.2 – Poliomavírus de Células Merkel 

 

2.2.1 – Histórico dos Poliomavírus Humanos 

 

Os poliomavírus (do grego poly- = muitos, múltiplos; -oma = tumores) são 

nomeados a partir da interessante característica observada ainda na década de 

1950: a capacidade de induzir tumores. O primeiro a ser descrito, em 1953 por 

Ludwig Gross, o poliomavírus murino (MuPyV), foi identificado através da 

observação de que, quando após a inoculação do vírus da leucemia murina em 

camundongos recém-nascidos, estes desenvolviam tumores na glândula parótida. 

Extratos desse tumor continham um vírus que induzia a formação de tumores 

sólidos em ratos recém-nascidos, o que permitiu o isolamento do vírus e originou o 

nome poliomavírus (DALIANIS & HIRSCH, 2012). Na década de 1960, o primeiro 

poliomavírus símio foi isolado a partir de cultura de células renais de macaco 

verde africano, usada para a fabricação de vacina Salk, contra o vírus da 

poliomielite (MARTINI et al., 2007). Este vírus, denominado Vírus Símio 40 

(SV40), foi associado com o desenvolvimento de tumores em camundongos e com 

a transformação de células humanas em cultura (HAHN et al., 2002; CHENG et 

al., 2009; QI et al., 2011). 

A identificação dos primeiros poliomavírus humanos foi feita em 

imunossuprimidos, em 1971. Neste ano, Gardner e colaboradores (1971) isolaram 

o vírus BK (BKPyV) em urina de um paciente transplantado renal com estenose 

urotelial, enquanto Padgett e colegas (1971) isolaram o vírus JC (JCPyV) em 

tecido cerebral de um paciente com linfoma de Hodgkin com leucoencefalopatia 

multifocal progressiva (PML – Progressive Multifocal Leucoencephalopathy). 

Ambos os vírus foram nomeados com as iniciais dos pacientes em cujas amostras 

foram descritos (revisado por GJOERUP & CHANG, 2010). 

Após cerca de três décadas da descoberta dos primeiros poliomavírus 

humanos, novas técnicas de detecção de genoma permitiram a identificação de, 

pelo menos, mais oito poliomavírus na última década. Em 2007, dois grupos 

identificaram dois novos poliomavírus em amostras de trato respiratório, utilizando 

técnicas baseadas em PCR randômicas, e nomeados de acordo com a instituição 

de isolamento: vírus Karolinska Institute (KIV ou KIPyV), de Estocolmo, Suécia, e 
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o vírus Washington University (WUV ou WUPyV), de Saint Louis, Estados Unidos 

(EUA) (ALLANDER et al., 2007; GAYNOR et al., 2007). Apesar de ambos terem 

sido identificados em amostras respiratórias em diversos países, a frequente 

detecção concomitante com outros agentes de doença respiratória e a falta de 

grupos controle dificultam a associação causal entre a infecção e as consequentes 

manifestações clínicas (BABAKIR-MINA et al., 2011). 

Apesar de ter sido reconhecido que os poliomavírus possuem a 

capacidade de induzir transformação celular in vitro, tanto em células de origem 

humana quanto de origem animal, não havia evidências conclusivas de que estes 

vírus pudessem, de fato, causar neoplasias em humanos. A suspeita que uma 

neoplasia cutâneo-neuroendócrina rara, o carcinoma de células Merkel (CCM), 

pudesse ter origem infecciosa, feita a partir das semelhanças epidemiológicas com 

o sarcoma de Kaposi e o herpesvírus humano 8, levou o grupo de Feng e 

colaboradores à identificação de mais um novo poliomavirus, em 2008. Tal 

identificação foi possível através da técnica de subtração digital do transcriptoma, 

uma metodologia desenvolvida pelo próprio grupo de pesquisa, que consiste na 

identificação de transcritos exógenos usando dados de sequenciamento de DNA 

complementar humano de alto rendimento. Assim, puderam identificar um novo 

poliomavírus presente em 80% dos casos de carcinoma de células Merkel, cuja 

forte associação entre a neoplasia levou à nomeação do vírus em poliomavírus de 

células Merkel (MCPyV). Estudos subsequentes com amostras de MCC 

confirmaram a presença deste poliomavírus em diversos países, corroborando os 

achados de Feng e colaboradores quanto a descoberta do primeiro, e até agora o 

único poliomavírus envolvido em neoplasias in vivo em humanos (BECKER et al., 

2009; GANERSKI et al., 2009; LAUDE et al., 2010; JUNG et al., 2011; 

MATSUSHITA et al., 2013). 

Em 2010, dois poliomavírus foram encontrados em esfregaços de pele 

sem lesão e foram nomeados de, seguindo a ordem de descoberta, Poliomavírus 

Humano 6 e 7 (HPyV-6 e HPyV-7) (SCHOWALTER et al., 2010). No mesmo ano, 

outro grupo identificou um novo genoma de poliomavírus em amostras de 

tricodisplasia espinulosa, uma doença de pele rara, e nomearam o vírus de acordo 

com a doença: poliomavírus da tricodisplasia espinulosa (TSPyV) (VAN DER 

MEIJDEN et al., 2010). No ano seguinte, foi identificado ainda outro poliomavírus 
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em sangue de paciente transplantado renal, através de PCR genérico, e nomeado 

segundo a ordem de descoberta, de Polyomavírus Humano 9 (HPyV-9) (SCUDA 

et al., 2011). O décimo poliomavírus humano foi descrito em 2012, a partir de 

amostras de fezes, e nomeado provisoriamente segundo as regiões de 

identificação, no Malawi, de MWPyV (SIEBRASSE et al., 2012). Ainda em 2012, 

foi identificado um novo vírus em amostras fecais, e nomeado com o local da 

descoberta, em St. Louis, de STLPyV (LIM et al., 2013). O décimo segundo 

poliomavírus foi descrito por Korup e colaboradores (2013) em amostras hepáticas 

e entéricas, e foi nomeado segundo a ordem de descoberta como Poliomavírus 

Humano 12 (HPyV-12), sendo seguido pela identificação do 13º HPyV, o New 

Jersey (NJPyV), em 2014 (MISHRA et al., 2014). Dentre os novos poliomavírus, 

apenas o MCPyV e TSPyV foram associados a doenças em indivíduos 

imunodeficientes (KORUP et al., 2013). 

 

2.2.2 – Taxonomia da família Polyomaviridae 

 

A rápida descoberta de novos poliomavírus humanos e animais tornou a 

classificação da família Polyomaviridae em apenas um gênero – Polyomavirus – 

obsoleta. Os poliomavírus BKPyV, JCPyV, SV40, MPyV, entre outros descritos até 

a década de 1980, eram classificados na agora extinta família Papovaviridae, 

juntamente com os papilomavírus. Em 1999, a família Papovaviridae foi dividida 

em duas famílias, a Polyomaviridae, e a Papillomaviridae. Em 2011, houve uma 

revisão dos gêneros da família Poliomaviridae, criando três gêneros para abranger 

os recém-descobertos PyV: Orthopolyomavirus, Wukipolyomavirus e 

Avipolyomavirus (revisado por FELKTAMP et al., 2013). 

Contudo, o ritmo de descoberta de novos poliomavirus (PyV), com a 

identificação de mais de 100 espécies virais, levou o Grupo de estudo em 

Poliomavírus do Comitê Internacional de Taxonomia Viral (International Committee 

on Viral Taxonomy – ICTV) a propor, em 2015, nova classificação da família 

Polyomaviridae, baseando-se na: 1) existência e disponibilidade das sequências 

completas do genoma dos poliomavírus; 2) organização genômica típica da família 

Polyomaviridae; 3) existência de informações suficientes quanto ao hospedeiro 

natural do PyV; 4) distância genética maior que 15% entre espécies próximas, 
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observadas a partir da região codificante do antígeno T maior (LT-Ag); 5) casos 

em que a divergência genética for menor que 15%, a existência de diferentes 

hospedeiros naturais poderá se tornar critério de criação de nova espécie 

(CALVIGNAC-SPENCER et al., 2016). Ao todo, são reconhecidas 13 espécies de 

poliomavirus que infectam humanos. 

Tais critérios mantém os principais PyV (SV40, BKPyV, JCPyV, MCPyV, 

HPyV6, HPyV7, MWPyV, KIPyV e WUPyV) como espécies diferentes, cria 68 

novas espécies de PyV, renomeia oito espécies e remove cinco, que não se 

encaixam no critério de definição de espécie, e cria quatro novos gêneros: 

Alphapolyomavirus, Betapolyomavirus, Gammapolyomavirus, Deltapolyomavirus, 

sendo que três poliomavirus animais ficaram sem gênero definido. Nesta nova 

definição, BKPyV, JCPyV, WUPyV e KIPyV são classificados no gênero 

Betapolyomavirus, e o MCPyV é classificado no gênero Alphapolyomavirus, 

juntamente com os HPyV-8 (poliomavírus da tricodisplasia espinulosa – TSPyV), 

9, 12, 13 (New-Jersey poliomavirus - NJPyV) e outros vírus predominantemente 

de origem símia, e os demais (HPyV6, HPyV-7, HPyV10 e HPyV11) são 

classificados no gênero exclusivo Deltapolyomavirus (CALVIGNAC-SPENCER et 

al.,2016). 

 

2.2.3 – Filogenia dos Poliomavírus de células Merkel 

 

Em 2010, no mesmo estudo em que o HPyV-6 e HPyV-7 são descritos, foi 

observada alta estabilidade do genoma de HPyV-5, com 98,6% de identidade 

mínima ao compararem sequências de VP1 obtidas naquele estudo com 

sequências até então disponíveis no NCBI GenBank (National Center for 

Biotechnological Information, National Health Institute – EUA). Em seguida, foi 

construída uma árvore filogenética para análise entre os genomas completos dos 

clones obtidos e sequências do GenBank. Como resultado, foi visto que o MCPyV 

possui duas linhagens de origens distintas e separadas especialmente entre 

países asiáticos e de origem europeia. Martel-Jantin e colaboradores (2012), a fim 

de analisar a variabilidade genética do MCPyV obtido a partir de CCM, orquestrou 

um estudo com análise de 31 sequências de genoma completo de MCPyV, que 

indicou a existência de clados (ou clades) com grande suporte filogenético, 
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nomeadas provisoriamente de clade A (asiático) e clade C (norte-

americana/europeia - caucasiana). A “árvore semelhante à estrela” obtida sugere 

fortemente que as duas clades possuem origem comum, compatível com o efeito 

fundador (fenômeno genético que explica a formação de uma nova população pela 

separação geográfica de poucos indivíduos da espécie original, permitindo que 

processos evolutivos atuem de maneira diferente para este grupo), já observado 

para BKPyV e JCPyV. Ao executarem a análise filogenética apenas com a 

sequência completa do LT-ag, também foi apontada a existência de duas clades, 

A e C, apesar de valor de bootstrap inferiores. Em 2014, esses dados foram 

confirmados por um estudo japonês com amostras neoplásicas (CCM e não-

CCM), usando tanto o gene da VP1 quanto do antígeno T maior (principal proteína 

viral) e demonstrando a existência de pelo menos dois grandes grupos, ou 

genótipos, distintos: o norte-americano/europeu e o asiático (HASHIDA et al., 

2014) 

No mesmo ano, o grupo de Martel-Jantin e colaboradores desenvolveu um 

novo estudo, baseando-se em amostras de esfregaços cutâneos de indivíduos 

com origens continentais diferentes, desta vez abrangendo a África, representada 

por indivíduos Bantus e Pigmeus, da África Central; da América do Sul, 

ameríndios residentes na Guiana Francesa; da Oceania, residentes de Nova 

Caledônia de origem polinésia e melanésia; além de indivíduos de origem 

europeia, podendo ser Franceses ou da Guiana Francesa. A análise filogenética 

feita a partir de um concatâmero dos genes VP1 e LT-ag gerou uma árvore com 

cinco ramos claros, que foram designados de: Norte-Americano/Europeu, Asiático, 

Africano, Oceania e Sul-Americano/Ameríndio (Figura 6), sugerindo que o HPyV-5 

tivesse distribuição genotípica distinta, de acordo com as regiões geográficas de 

origem das amostras humanas. A sugestão de que o MCPyV tenha um padrão de 

distribuição geográfica é acompanhada das evidências semelhantes encontradas 

em outros PyV, como BKPyV e JCPyV. De fato, tem sido proposto que estes dois 

últimos tenham o padrão geográfico observado oriundo da migração humana pelo 

globo, tendo sido o BKPyV um interessante marcador em antropologia genética 

para estudo da migração humana (ZHONG et al., 2009). 
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Figura 7: Árvore filogenética do MCPyV, apontando para as cinco clades 

geograficamente distintas: Ásia, África, Oceania, América do Norte/ Europa, e América do 

Sul/ Ameríndia (caucasiana) (extraído de MARTEL-JANTIN et al., 2014) 

 

2.2.4 – Estrutura e Genoma dos Poliomavírus 

 

Os poliomavírus compartilham características morfoestruturais e 

genômicas, com homologia de nucleotídeos e de aminoácidos entre 50 e 80% 

(CHENG et al., 2009). Os vírions são partículas icosaédricas pequenas, não 

envelopadas, com 40 a 45nm de diâmetro, e com isso são considerados um dos 

menores vírus a infectar o homem (Figura 8). Possuem genoma DNA dupla fita 

circular de aproximadamente 5000 pares de bases associado com histonas H2A, 

H2B, H3 e H4, derivadas das células hospedeiras, formando os nucleossomos 

(GJOERUP & CHANG, 2010; KRUMBHOLZ et al., 2009; FELKTAMP et al., 2013). 
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Figura 8: Microscopias eletrônicas do BKPyV, mostrando sua simetria icosaédrica. 

Barras brancas representam100nm. Adaptado de HURDISS et al., 2016 

 

O genoma viral pode ser subdividido em três regiões principais (Figura 9), 

à semelhança do observado para os papilomavírus: região controladora, região 

precoce e região tardia, com funções na replicação e biossíntese virais diferentes 

(TOPALIS, ANDREI & SNOECK, 2013). A região controladora não codificante 

(NCCR – Non Coding Control Region) é responsável pelo controle da replicação e 

da transcrição de genes precoces e tardios por conter a origem de replicação 

(Ori), os sítios de início de transcrição, assim como promotores e 

potencializadores (enhancers) bidirecionais (ROMAGNOLI et al., 2008). Esta 

região contém diversos sítios de ligação para as proteínas virais precoces, 

especialmente para o antígeno T maior (FELKTAMP et al., 2013). 

 

Figura 9: Esquema geral do genoma dos poliomavírus de células Merkel, com a notória 

bidirecionalidade na expressão genética (adaptado de SPURGEON & LAMBERT, 2013) 
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A região precoce (early), que é transcrita no sentido horário do genoma e 

codifica os antígenos tumorais. Também pode ser chamada de “lócus do antígeno 

T”, apresentando o antígeno T maior e t menor (LT-ag e st-ag, respectivamente). 

LT-ag e st-ag estão envolvidos no controle do ciclo celular, estimulando a entrada 

na fase S, em que há ativação da maquinaria celular para síntese de DNA, e na 

replicação do próprio genoma viral (revisado por AN, SAENZ-ROBLES & PIPAS, 

2012; TOPALIS, ANDREI & SNOECK, 2013). As duas proteínas são produzidas a 

partir de um transcrito primário que é processado por splicing. Processamentos 

alternativos do lócus do antígeno T são observados em diversos vírus, como 

poliomavírus de roedores, que contém o antígeno T médio (MT-ag), originado a 

partir de splicing e com fragmentos do st-ag e do LT-ag, e possuindo capacidade 

de induzir transformação celular (HOLLÄNDEROVÁ et al., 2003; DALIANIS & 

HIRSH, 2012; SPURGEON & LAMBERT, 2013); o SV40 codifica outro transcrito, 

chamado de antígeno 17kT (revisado por GJOERUP & CHANG, 2010); JCPyV 

também produz transcritos alternativos, os antígenos T’135, T’136, e T’165 

(KHALILI et al., 2005). 

O MCPyV também produz um transcrito alternativo, o antígeno T57kDa, 

abreviado para 57kT. Dessa forma, a região precoce do MCPyV codifica três 

transcritos: o st-ag, o LT-ag e o 57kT. O st-ag do MCPyV possui o primeiro éxon 

em comum com o LT-ag, composto por domínios CR-1 e DnaJ, seguido por dois 

domínios de ligação à proteína-fosfatase 2A (PP2A) exclusivos do st-ag. O LT-ag 

é composto pelo primeiro éxon, seguido por splicing da região específica do st-ag 

e de um íntron. A tradução é retomada no segundo éxon, que se inicia no 

nucleotídeo 861, e termina no nucleotídeo 3080 (SHUDA et al., 2008). O segundo 

éxon apresenta domínio de ligação às proteínas da família pRb (motivo LXCXE), 

domínio de ligação Vam6p, seguido pelo sinal de localização nuclear (nuclear 

location sign– NLS), domínio de ligação à origem de replicação (origin binding 

domain– OBD), e finalmente o domínio helicase/ATPase, que contém sítio de 

ligação à p53. O 57kT apresenta o primeiro éxon e parte do segundo éxon, até 

parte da OBD (FENG et al., 2008; SHUDA et al., 2008, SHUDA et al., 2009). 
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Figura 10: Representação esquemática dos três transcritos precoces do MCPyV: o 

antígeno T maior (LT), antígeno T menor (sT), e o antígeno T 57kDa (57kT) 

(SPURGEON & LAMBERT, 2013) 

 

A região tardia (late) é transcrita no sentido anti-horário do genoma viral, 

contrário ao sentido de expressão da região precoce, e é composta pelas 

proteínas estruturais VP1, VP2, VP3 e a agnoproteína (proteína codificada por 

membros da família do poliomavírus). As proteínas que compõem o capsídeo viral, 

VP1, VP2 e VP3, são derivadas de splicings alternativos, sendo que VP1 é a 

principal proteína estrutural. O capsídeo dos HPyV é formado por 360 moléculas 

de VP1, organizadas em 72 pentâmeros ao redor de VP2 ou VP3 centrais 

(DALIANIS & HIRSH, 2012). A VP1 do MCPyV forma um homopentâmero com 

forma de anel, com os cinco monômeros de VP1 organizados ao redor do eixo 

central. Cada monômero é composto por duas folhas beta-pregueadas 

antiparalelas ligadas por loops que cobrem a parte superior e lateral do 

pentâmero. Esses loops, por estarem na região mais externa do capsídeo, são as 

regiões mais variáveis de VP1, o que permite a criação de superfícies de interação 

únicas, tanto de ligação com oligossacarídeos durante a adsorção viral à célula 

hospedeira, quanto de epítopos de neutralização (NEU et al., 2012; FLEURY et 

al., 2015). 

A VP2 do MCPyV, embora não seja tão abundantemente encontrada na 

partícula viral, estaria relacionada com o aumento da infectividade em alguns tipos 



55 
 

 

 

de células hospedeiras específicas – como em cultura de células originárias de 

câncer de ovário e câncer de pulmão, NCI/ADR-RES e A549, respectivamente – 

apesar de, em outras células, a participação de VP2 não pode ser comprovada. 

Além disso, MCPyV não possui expressão detectável de VP3, o que, somado ao 

fato de mutações induzidas no lócus de VP3, que prejudicariam sua expressão, 

não alteram a capacidade de infecção e replicação viral (SCHOWALTER & BUCK, 

2013). 

Além das proteínas de capsídeo, BKPyV, JCPyV e SV40 também contém 

uma proteína auxiliar, a agnoproteína. Esta fosfoproteína alcalina localiza-se 

principalmente ao redor do núcleo e dentro dele, sendo capaz de interagir com 

diversas proteínas celulares (revisado por SARIBAS et al., 2016). A agnoproteína 

regula a replicação de DNA viral através destas interações, tanto potencializando 

a replicação viral – através do aumento da capacidade de ligação do LT-ag a Ori 

do genoma viral (SARIBAS et al., 2012) – quanto inibindo-a na fase tardia, através 

da ligação com antígeno nuclear de proliferação celular (proliferating cell nuclear 

antigen–PCNA)–um importante ligante da DNA polimerase celular (GERITS et al., 

2015). Não existem evidências genéticas da presença do gene da agnoproteína 

no genoma do MCPyV (SPURGEON & LAMBERT, 2013).  

Micro RNA (miRNA) são pequenos RNAs participantes do complexo de 

indução de silenciamento por RNA (RNA induced silencing complex – RISC), se 

ligando a RNAm e, assim, direcionando a expressão (CHEN et al., 2015). Estes 

miRNA possuem função de regulação negativa da expressão de genes precoces 

durante a expressão de genes tardios, atividade importante compartilhada por 

todos os PyV conhecidos (GJOERUP & CHANG, 2010; CHEN et al., 2015). 

Estudos com SV40 demonstraram que mutantes com ausência de miRNA tinham 

expressão de LT-ag aumentada, o que os tornava mais susceptíveis à lise por 

linfócitos T citotóxicos, uma vez que a resposta imunológica é direcionada contra 

este antígeno (SULLIVAN et al., 2005). Estudos com MCPyV demonstraram a 

capacidade de produção de um miRNA de 22 nucleotídeos, chamado de MCV-

miR-M1-5p, a partir da região tardia do genoma viral. Conforme visto para outros 

poliomavírus, o MCV-miR-M1-5p está envolvido no controle da expressão dos 

genes precoces durante a fase tardia, tendo como alvo a inibição do LT-ag, assim 

como alvos celulares importantes para a transformação e evasão imunológica 
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(SEO, CHEN & SULLIVAN, 2009; JOHNSON, 2010; LEE et al., 2011). Dada sua 

atividade inibitória das oncoproteínas virais, em tumores associados à MCPyV é 

observada acentuada redução na quantidade de miRNA, além de ser considerado 

improvável que sejam bioreativos (CHEN et al., 2015). 

 

 

2.2.5 – Replicação e biossíntese dos Poliomavírus 

 

Em geral, os poliomavírus são espécie-específicos e apresentam tropismo 

celular relativamente limitado, originando infecção lítica nas células suscetíveis e 

permissivas dos hospedeiros naturais. Além disso, são capazes de estabelecer 

infecção persistente sem associação com manifestações clínicas em indivíduos 

imunocompetentes. No entanto, existem poucos dados com relação à replicação e 

biossíntese viral dos poliomavírus recentemente descritos, tornando o SV40, 

JCPyV e BKPyV como modelos de infecção e ciclo viral (GJOERUP & CHANG, 

2010; NEUMANN et al., 2015). Dentre estes três, o SV40 foi o mais largamente 

estudado devido à facilidade de expansão em cultura de células, gerando 

conhecimento que pode ser utilizado na melhor compreensão da replicação de 

outros poliomavírus, como o MCPyV, que ainda não possui modelo de expansão 

viral produtivo (AN, SAENZ-ROBLES & PIPAS, 2012; SPURGEON & LAMBERT, 

2013). 

De forma geral, os poliomavírus adsorvem na célula hospedeira através 

da interação entre a VP1 com resíduos de ácido siálico e gangliosídeos. Estudos 

em cultura de células transfectadas com plasmídeos de co-expressão de VP1 e 

VP2 demonstraram que o principal receptor celular para a adsorção inicial da VP1 

do MCPyV à membrana celular são os glicosaminoglicanos, especialmente a 

heparan-sulfato. Em adição, há evidências de que resíduos de ácido siálico sejam 

necessários para a entrada da partícula, sugerindo função de co-receptores 

(SCHOWALTER, PASTRANA & BUCK, 2011). Estas observações remetem ao 

descrito para papilomavírus, que também requerem glicosaminoglicanos para a 

adsorção (HORVATH et al., 2010). Paralelamente, a estrutura cristalizada da VP1 

possui sítio de interação com o ácido siálico, apontando que esta interação é 
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necessária, em uma etapa pós-adsorção, para a entrada infecciosa do MCPyV, 

corroborando achados anteriores (NEU et al., 2012). 

Existem poucos estudos a respeito da entrada e desnudamento do 

MCPyV, uma vez que para tais descobertas são necessários cultivos celulares e o 

vírus em questão ainda não possui tropismo celular bem estabelecido 

(SCHOWALTER, REINHOLD & BUCK, 2012; SCHAFER, BLUMENTAL & KATZ, 

2015). Torna-se necessário, então, remeter-se a outros poliomavírus melhor 

estudados para efeito de comparação. Após a adsorção, o SV40 e o BKPyV 

entram na célula hospedeira através de endocitose mediada por caveolina, 

levando ao transporte até o retículo endoplasmático rugoso, onde haverá o 

desnudamento do genoma viral. O JCPyV utiliza um mecanismo diferente, através 

da internalização mediada por clatrina, para infectar a célula (NEU, STEHLE & 

ATWOOD, 2009). Uma vez internalizado, o genoma viral é direcionado para o 

núcleo, e a expressão dos genes precoces é iniciada através de ligação com 

proteínas celulares à NCCR, como os fatores de transcrição NF-1, Sp1, NF-κB 

(GORRILL et al., 2006; WHITE, SAFAK & KHALILI, 2009). 

Durante o ciclo produtivo, os LT-ag formam hexâmeros através da 

interação dos domínios de ligação ao zinco, e se ligam à origem de replicação viral 

via OBD (Figura 11). A OBD do SV40 tem capacidade de reconhecer três 

sequências específicas da origem: um palíndromo central com quatro repetições 

do pentanucleotídeo 5’-GAGGC-3’; um elemento rico em AT; e um palíndromo 

imperfeito (AN, SAENZ-ROBLES & PIPAS, 2012; VAN GHELUE et al., 2012; 

TOPALIS, ANDREI & SNOECK, 2013). A OBD do MCPyV possui alta similaridade 

de resíduos envolvidos com o reconhecimento da Ori observados no SV40, 

incluindo a capacidade de reconhecer e ligar ao palíndromo central de Ori, 

composto por 3 repetições de 5’-G(A/G)GGC-3’, e sequência rica em AT, apesar 

de possuir menor afinidade ao DNA (HARRISON et al., 2011; ARORA, CHANG & 

MOORE, 2012). O hexâmero formará um complexo com a DNA polimerase, α-

primase, proteína de replicação A (RPA), e topoisomerase (VAN GHELUE et al., 

2012). O domínio ATPase fornecerá energia para a atividade helicase, que 

dependerá tanto da formação do hexâmero, como da ligação com a origem. 

Apesar de o LT-ag ser suficiente para a replicação do genoma viral, o st-ag age 

como fator acessório para aumento da eficiência replicativa do LT-ag, além de 
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possuir capacidade de transformação celular (FENG et al., 2011; KWUN et al., 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Representação esquemática do complexo replicativo, formado pelo LT-ag, 

enzimas e proteínas celulares, como α-primase, RPA, topoisomerase, ligado à dupla fita 

de DNA (AN, SAENZ-ROBLES & PIPAS, 2012) 

 

Após a replicação do genoma viral, ocorre repressão da expressão dos 

promotores de genes precoces, e ativação dos promotores de genes tardios, 

através de mecanismos ainda não completamente elucidados. Estudos tem 

demonstrado que os miRNA participam no processo de transição entre a fase 

precoce e tardia da replicação viral do SV40, MPyV, BKPyV e JCPyV (SEO, 

CHEN & SULLIVAN, 2009). Em infecções por MCPyV, a regulação da transcrição 

viral está relacionada com a presença do miRNA MCV-miR-M1-5p, produzido a 

partir da região tardia, anti-senso ao lócus do antígeno T (SEO, CHEN & 

SULLIVAN, 2009). A expressão de miRNA é feita durante a infecção lítica, o que 

pode estar associado à evasão da resposta imunológica contra o LT-ag (LEE et 

al., 2011). A ativação dos promotores tardios do MCPyV leva à síntese de VP1 e 

VP2 em compartimentos perinucleares, que serão posteriormente importados para 

o núcleo, onde o genoma viral será encapsidado (NEUMANN et al.,2015; 

GJOERUP & CHANG, 2010). 

Existem poucos estudos quanto à liberação dos poliomavírus da célula 

infectada. No entanto, estudos têm relatado que a agnoproteína está envolvida no 

egresso nuclear e celular do JCPyV, que funcionaria como uma viroporina, ao 

formar oligômeros transmembranares que alteram a homeostase celular ao 

promover influxo de cálcio, e permitem a liberação viral (SUZUKI et al., 2010). Em 



59 
 

 

 

paralelo, foi visto que a VP4 do SV40, em conjunto com VP3, leva a formação de 

oligômeros transmembranares, semelhante ao observado para a agnoproteína do 

JCPyV, resultando em viroporinas que levam à lise celular (DANIELS et al., 2007). 

No entanto, uma vez que MCPyV não apresenta nenhuma das proteínas 

supracitadas envolvidas no egresso viral de outros PyV, o mecanismo de liberação 

de sua partícula para o meio extracelular permanece desconhecido. 

 

2.2.6 – Patogênese dos Poliomavírus 

 

 É comumente aceito que a infecção pelos poliomavírus humanos é 

assintomática e persistente, com níveis muito baixos de replicação viral, e que 

permanece durante toda a vida (HIRSH, 2005; JIANG et al., 2009; FELKTAMP et 

al., 2013). O surgimento de doenças graves pode acontecer em pacientes 

imunossuprimidos, através da reativação do ciclo lítico, destruição do tecido e 

sintomatologia característicos (FELKTAMP et al., 2013). 

A infecção primária pelo BKPyV e JCPyV é geralmente subclínica, ou com 

manifestações respiratórias leves, comumente durante a infância (JIANG et al., 

2009). Martel-Jantin e colaboradores (2013), ao estudarem a conversão sorológica 

de MCPyV em crianças do norte da África, descreveram padrão de aumento de 

soropositividade consistente com a infecção durante a primeira infância, depois do 

desaparecimento dos anticorpos maternos. Paralelamente, Tolstov e 

colaboradores (2011), ao avaliarem as manifestações clínicas do MCPyV em 

pacientes HIV positivos, não relataram qualquer sintomatologia ou exame 

laboratorial alterado em pacientes MCPyV previamente negativos e que 

soroconverteram. Assim sendo, é considerado que a primo-infecção pelo MCPyV 

também seja majoritariamente subclínica, apesar de maiores estudos serem 

necessários. 

Seguindo o curso da infecção primária, JCPyV e BKPyV se disseminam, 

através de viremia, para os sítios de persistência, a fim de evitar a resposta 

imunológica. As células renais e do trato urinário são os principais alvos de 

persistência destes dois vírus (NICKELEIT, SINGH & MIHATSCH, 2003). O 

JCPyV também tem por alvo a medula óssea e o cérebro. É provável que, nos 

rins, o JCPyV mantenha uma replicação basal e assintomática, e que 
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ocasionalmente seja replicado em células dos túbulos renais, resultando na 

excreção viral por virúria. Por outro lado, é possível que o JCPyV detectado em 

tecido cerebral esteja na forma de cromatina viral – forma epissomal associada às 

histonas celulares e não replicante (revisado por WHITE, GORDON & KHALILI, 

2013). 

Ainda permanece obscura a forma de disseminação, assim como o(s) 

sítio(s) de persistência do MCPyV. No entanto, estudos recentes têm demonstrado 

a presença do DNA do MCPyV em esfregaços de pele saudável, assim como em 

amostras de cânceres de pele e verrugas (WIELAND et al., 2009; FOULONGNE et 

al., 2010; FOULONGNE et al., 2012, MERTZ et al., 2013). A detecção frequente 

do MCPyV em esfregaço cutâneo tem sugerido que este seja o sítio de 

persistência viral. No entanto, Loyo e colaboradores (2010), relataram maior 

frequência em saliva e amostras do trato gastrointestinal, em concentração inferior 

apenas à concentração de DNA viral em esfregaços de pele com MCC. Tais 

evidências têm levado à sugestão de que o MCPyV tenha transmissão fecal-oral, 

assim como a hipótese de transmissão cutânea tem sido proposta (LOYO et al., 

2010; FOULONGNE et al., 2010). 

Após o estabelecimento de persistência, em situações de 

imunocomprometimento os HPyV podem causar doenças graves. Por exemplo, o 

BKPyV possui um padrão de reativação clássico após transplante renal e de 

medula óssea, causando nefropatia associada à poliomavírus e de cistite 

hemorrágica, respectivamente (JIANG et al., 2009). O JCPyV apresenta, em 

paralelo, quadro patológico em pacientes com HIV/SIDA, com reativação da 

infecção lítica nos oligodendrócitos do cérebro. Tal reativação resulta na 

destruição destas células, levando ao quadro de leucoencefalopatia multifocal 

progressiva (PML) – doença rara, mas com evolução rápida e prognóstico 

desfavorável. Além disso, a PML também tem sido associada a pacientes com 

esclerose múltipla tratados com natalizumab, sugerindo que este fármaco possa 

promover a reativação do JCPyV (revisado por RINALDO, TYLDEN & SCHARMA 

2013). Dentre os poliomavírus recém-descobertos, apenas dois foram 

conclusivamente relacionados com patologias em imunocomprometidos: o TSPyV 

está envolvido com a tricodisplasia espinulosa, uma doença de pele rara; e o 
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MCPyV, envolvido com uma parcela dos CCM, neoplasia que acomete 

imunodeprimidos e idosos (FENG et al., 2008; VAN DER MEIJDEN et al., 2010). 

 

2.2.6.1 – Carcinoma de células Merkel 

 

A capacidade de indução de tumores dos poliomavírus é conhecida desde 

meados do século XX. De fato, esta família viral foi nomeada após o potencial 

transformador notórios no SV40 e MuPyV em culturas de células e em 

hospedeiros naturais. Nestes modelos, foi visto que o LT-ag e st-ag possuem 

papel crucial na oncogênese, através de suas interações com proteínas celulares 

e controle do ciclo celular (SPURGEON & LAMBERT, 2013). No entanto, a 

capacidade de transformação in vivo dos poliomavírus humanos permaneceu 

dúbio até que, em 2008, o MCPyV foi descoberto em associação com uma 

neoplasia rara, o carcinoma de células Merkel (MCC). 

Descritas como “células do toque” por Friedrich Sigmund Merkel em 1875, 

as células Merkel são encontradas em folículos capilares, mucosas, e 

principalmente em regiões de pele associadas com a sensação de toque. 

Histologicamente, estão localizadas na camada basal da epiderme, interagindo 

com os terminais de neurônios sensoriais. Dessa forma, estes mecanoceptores, 

derivados do folheto embrionário da ectoderme, possuem marcação imuno-

histoquímica e características neuroendócrinas, como a cromogranina A, 

sinaptofisina, enolase específica de neurônio e a citoqueratina-20 (SPURGEON & 

LAMBERT, 2013). 

Estudos de estrutura celular indicam que as células Merkel possam, em 

condições propícias, originar o MCC. Este tumor surge a partir de células 

neuroendócrinas epiteliais, sendo largamente aceito que as células Merkel deem 

origem a esta neoplasia. De fato, a arquitetura celular do MCC apresenta 

semelhança com aquela observada nas células Merkel, principalmente os 

grânulos neurossecretórios intracitoplasmáticos densos (revisado por 

COURSAGET et al., 2013). O MCC é uma neoplasia agressiva, com maior 

incidência em idosos caucasianos imunodeficientes, que surge em pele exposta a 

radiação ultravioleta (UV) gerando o acrônimo em inglês “AEIOU”: Asymptomatic, 

Expanding rapidly, Immunesuppression, Olderthan age 50, UV-exposed site on a 
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fair-skinned individual, que resume as características da doença (SCHRAMA, 

UGUREL & BECKER, 2012; FELKTAMP et al., 2013; SPURGEON & LAMBERT, 

2013). 

Apesar de ser uma neoplasia rara, a incidência de MCC nas últimas 

décadas tem aumentado. Hodgson, em 2005, registrou o aumento de incidência 

de 0,15 casos por 100.000 habitantes, em 1986, para 0,44 casos por 100.000 

habitantes, em 2001, através da análise dos dados armazenados pelo programa 

de Vigilância, Epidemiologia e Resultados Finais dos Estados Unidos da América 

(SEER – Surveillance, Epidemiology, e End Results). A imunossupressão é fator 

importante para o desenvolvimento deste carcinoma. Estudos recentes apontam 

para o maior risco de MCC em pacientes HIV positivos, além da associação entre 

a neoplasia com desordens imunológicas decorrentes de transplantação e 

malignidades de células (ENGELS et al., 2006; BAEZ et al., 2013). 

O fato de a imunossupressão ser um fator importante para o 

desenvolvimento de MCC levou Feng e colegas, em 2008, a estudarem os 

possíveis transcritos não humanos desta neoplasia. Os resultados demonstraram 

que um poliomavírus até então desconhecido, o MCPyV, estava presente em 80% 

dos tumores avaliados. Estudos subsequentes também encontraram o MCPyV 

frequentemente associado com uma parcela dos casos MCC, sugerindo a 

existência de dois carcinomas distintos: cerca de 80% seriam MCPyV-positivos, e 

os demais seriam MCPyV-negativos, apesar das frequências virais variarem entre 

estudos (GANERSKI et al., 2009; LAUDE et al., 2010; JUNG et al., 2011; 

MARTEL-JANTIN et al., 2012; MATSUSHITA et al., 2013). O perfil de mutações 

genéticas entre MCC MCPyV-positivos e MCPyV-negativos aparenta ser muito 

diferente. Enquanto os MCC negativos para MCPyV tem média de variações 

nucleotídicas acima de mil (mutações/tumor), frequentemente encontradas nos 

genes que codificam pRb, p53, e em genes de modificação da cromatina e de 

resposta a dano ao DNA; os MCC positivos para MCPyV tiveram média de 

variações nucleotídicas muito inferior, próximo a 12 mutações/ tumor (GOH et al., 

2015; VEIJA et al., 2016). Além disso, a expressão de mTOR é significativamente 

maior em MCC MCPyV-negativo, enquanto mutações no gene da fosfatidilinositol-

3-quinase (PIK3) foram mais frequentemente observadas em MCC positivos para 

MCPyV (IWASAKI et al., 2015). 
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A relação entre o MCC e o MCPyV também possui implicações 

prognósticas (ARORA, CHANG & MOORE, 2012). Sihto e colaboradores (2009) 

relataram que pacientes com MCC positivos para MCPyV tinham melhor 

prognóstico, com maior chance de sobrevida de cinco anos, do que aqueles com 

tumores MCPyV negativos. Em todos os MCC positivos para MCPyV, o genoma 

viral foi encontrado integrado ao genoma celular de forma clonal. Adicionalmente, 

foi relatado que em tecido metastático o genoma viral estava integrado ao celular 

de forma idêntica ao tumor primário. Isso indica que a integração do genoma viral 

precedeu a expansão clonal da célula maligna, apesar de ainda não ter sido 

experimentalmente comprovado se a integração desencadeia a transformação, ou 

ocorre após a oncogênese ser iniciada (FENG et al., 2008; ARORA, CHANG & 

MOORE, 2012). No entanto, sabe-se que a integração precisa ser seguida de 

mutações que suprimam a funcionalidade do domínio Helicase/ ATPase, para que 

não haja colisão entre as forquilhas replicativas celulares e virais, que levam à 

fragmentação do DNA e inviabilidade celular (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Mecanismo proposto da integração do genoma do MCPyV ao genoma celular, 

e posterior perda da função Helicase/ATPase, teorizados como importantes para a 

tumorigênese do MCC (adaptado de SHUDA et al., 2008) 

 

2.2.6.2 – Mecanismos de oncogênese 

 

Adicionalmente à integração viral, estudos recentes descreveram que o 

LT-ag dos MCPyV envolvidos com MCC possuem mutações não sinônimas, que 

resultam na mudança de um códon codificante para um códon de parada. Tais 

mutações foram consideradas uma assinatura tumor-específica, e resultam na 

produção de um LT-ag truncado, com domínio J e domínio de ligação à pRb 
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conservados e perda do domínio helicase/ATPase, juntamente com o domínio de 

ligação à p53, e ocasional perda da OBD e domínio de ligação ao zinco, todas 

regiões importantes para a replicação do genoma viral (FENG et al., 2008; SHUDA 

et al., 2008; LAUDE et al., 2010). A perda da função helicase e da capacidade 

replicativa são potencialmente indutores de tumorigênese, pois conservam a 

capacidade de ligação com domínios de proteínas supressoras de tumor, como os 

domínios CR-1, o de ligação à pRb e de ligação à proteína célula Nbs1 (SHUDA et 

al., 2008; VAN GUELHE et al., 2012). Apesar de domínios como os de ligação às 

proteínas celulares terem sido descritos em SV40 como potencialmente 

oncogênicos, nenhum destes domínios foi encontrado no LT-ag de MCPyV (VAN 

GUELHE et al., 2012). Além disso, o domínio de ligação à p53, uma importante 

proteína supressora de tumor, está dentro do domínio helicase/ATPase do MCPyV 

perdido durante a truncagem (SHUDA et al., 2008). 

O domínio J possui função de DnaJ, uma chaperona que, através do 

motivo HPDKGG, se torna capaz de interagir com a proteína cognata de choque 

térmico 70 (Hsc70). Tal interação fornece energia, através do domínio ATPase da 

Hsc70, para o deslocamento do fator de transcrição E2F da proteína do 

retinoblastoma (pRb) (revisado por AN, SAENZ-ROBLES & PIPAS, 2012; VAN 

GUELHE et al., 2012). A pRb representa uma família de proteínas supressoras de 

tumor, na qual RB1, p105, p107 e p130 estão inclusas, e apresentam funções 

importantes no controle do ciclo celular, como a repressão da transição entre fase 

G1 e fase S do ciclo celular. Essa transição é inibida através da formação de 

complexo entre pRb e o fator de transcrição E2F, impedindo que este se ligue aos 

promotores gênicos responsáveis pela entrada na fase S. A perda da função da 

pRb pode levar à desregulação do ciclo celular, instabilidade de cromossomos e à 

transformação maligna (revisado por GIACINTI & GIORDANO, 2006). O LT-ag 

interage especificamente com RB1, cuja inativação mediada por esta oncoproteína 

viral é suficiente para o crescimento tumoral observado em MCC positivos para 

MCPyV (HESBACHER et al., 2016) 

Apesar da reconhecida importância da integração do genoma viral, e do 

LT-ag truncado para a oncogênese, estudos tem demonstrado que tanto o LT-ag 

quanto o st-ag são necessários para a transformação (SHUDA et al., 2011; 

ARORA, CHANG & MOORE, 2012). Camundongos expressando os antígenos T 
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do MCPyV na pele demonstraram evidência de progressão neoplásica no epitélio, 

com aumento da proliferação celular, síntese descontrolada de DNA, resposta de 

dano ao DNA, interrupção da diferenciação celular. Ademais, hiperplasia, 

hiperqueratose, acantose e desenvolvimento de papilomas cutâneos foram 

observados, corroborando a capacidade oncogênica dos antígenos tumorais in 

vivo (SPURGEON et al., 2015). 

O st-ag do MCPyV, à semelhança do relatado para outros poliomavírus, 

possui dois sítios de interação com a proteína fosfatase A2 (PP2A), além do 

domínio J também presente no LT-ag (SHUDA et al., 2008). A PP2A é uma 

holoenzima serino-treonino-fosfatase envolvida na regulação de diversas 

proteínas relacionadas com o controle do ciclo celular (CHENG et al., 2009; 

SESHACHARYULU et al., 2013). A interação entre st-ag do SV40 e PP2A leva ao 

deslocamento da subunidade regulatória, impedindo assim a ação da subunidade 

catalítica, e a ativação da via apoptótica PI3K-Akt-mTOR (revisado por ARROYO 

& HAHN, 2005; CHENG et al., 2009).  

 

2.2.7 – Epidemiologia 

 

Embora ainda exista pouca informação quanto à forma de transmissão, as 

manifestações clínicas durante infecção primária e formas de disseminação para 

os diversos tecidos onde são encontrados, os poliomavírus são notadamente 

ubíquos, apresentando alta soroprevalência na população humana. Tipicamente, a 

prevalência de anticorpos contra poliomavírus aumenta conforme aumenta a idade 

do paciente, dada a maior probabilidade de exposições. A detecção de anticorpos 

contra a VP1 de JCPyV e BKPyV pode chegar a 80% em indivíduos adultos com 

idade superior a 60 anos (KEAN et al., 2009; VISCINDI et al., 2011). 

Paralelamente a maior soropositividade observada em adultos e idosos, 

Martel-Jantin e colaboradores (2013) demonstraram que crianças com irmãos ou 

pais com anticorpos contra MCPyV também desenvolvem resposta humoral contra 

o vírus, sugerindo transmissão por contato. Neste estudo, houve aumento 

significativo na soroprevalência para MCPyV em crianças de até 20 anos na África 

Central, variando de 45% na faixa etária de um a quatro anos, até 83% na de 15 a 

19 anos. Quanto à faixa etária definida como adulta (acima de 20 anos), a 
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prevalência de anticorpos contra VP1 atingiu aproximadamente 94%. Tais 

resultados sugerem que a transmissão ocorre pelo contato interpessoal, 

provavelmente através da saliva e/ou pele (MARTEL-JANTIN et al., 2013). Outros 

estudos corroboram a transmissão por saliva e/ou contato pessoal. Loyo e 

colaboradores (2010), ao analisarem amostras de diversos tecidos armazenados, 

observaram maiores frequências de concentração de DNA de MCPyV em MCC, 

cavidade oral e saliva, e pele sem MCC. Tais achados levaram à sugestão de que 

a transmissão viral se daria por rota oral-fecal, assim como levantou a hipótese de 

transmissão por saliva e contato interpessoal. Outro estudo corroborou estes 

achados ao encontrar maior frequência de DNA de MCPyV em pele sem MCC, 

trato digestivo, trato genital e tecido hematopoiético. Este último achado em 

amostras de tecido linfoide é, possivelmente, devido à disseminação viral via 

linfócitos (MATSUSHIDA et al., 2013). No entanto, ainda falta maior embasamento 

experimental para determinação de possíveis rotas de transmissão e 

disseminação pelo organismo. 

 

2.2.8 – Poliomavírus de células Merkel e coinfecções virais 

 

Além da associação entre MCPyV e MCC, existem diversos outros vírus 

capazes de infecções persistentes que têm sido associados com outros tipos de 

câncer. É o caso do já mencionado HPV, etiologicamente relacionado ao câncer 

cervical, e associado a uma parcela de neoplasias urogenitais, anais e 

orofaríngeas. Em especial, estas neoplasias desenvolvem-se a partir da 

transformação de queratinócitos, as principais células-alvo da infecção persistente 

pelo HPV (IMAJOH et al., 2012). 

Apesar de ambos os vírus serem comprovadamente capazes de causar 

cânceres isoladamente, estudos têm pesquisado casos de coinfecção em diversos 

tipos tumorais. Recentemente, pesquisadores japoneses identificaram a presença 

do material genético do MCPyV em 19% dos casos de carcinoma cervical 

escamoso e 25% dos casos de adenocarcinoma cervical, sendo que todas as 

amostras MCPyV-positivas possuíam HPV de alto risco (IMAJOH et al., 2012). 

Estes dados foram reproduzidos por um estudo iraniano, que encontrou 

prevalência de 33% de MCPyV em amostras de carcinoma cervical, sendo 37% 
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em adenocarcinoma e 30% em carcinoma espinocelular (SALEHI-VAZIRI et al., 

2015). Ambos os estudos indicam que a presença de expressão do LT-ag 

observada sugere participação do MCPyV como cofator da transformação maligna 

provocada pelo HPV em cérvice uterina. Em contribuição a esta hipótese, um 

estudo posterior com amostras cervicais encontrou o DNA do MCPyV em cerca de 

50% das amostras, corroborando os achados anteriores (KOLIA-DIAFOUKA et al., 

2016). Em adição, coinfecções entre os dois vírus foi relatada em pelo menos 

quatro casos de CEC esofagiano (YAHYAPOUR et al.,2016). Dessa forma, 

estudos mais aprofundados se fazem necessários para esclarecer a potencial 

interação do MCPyV com os carcinomas cervicais e outros cânceres associados 

ao HPV. 

A detecção de coinfecção entre MCPyV e HPV também já foi relatada em 

outros casos de carcinomas escamosos não-cervicais, além de outros tipos 

tumorais. Por exemplo, o DNA de MCPyV já foi encontrado em lesões como a 

epidermodisplasia verruciforme (EV), uma condição autossômica recessiva 

relacionada com uma reduzida resposta imune celular e consequentemente 

aumentada susceptibilidade a infecções por beta-HPV; em seis pacientes com EV, 

pelo menos uma amostra de lesão de cada paciente foi positiva para a presença 

de DNA do MCPyV, simultaneamente com a detecção de beta-HPV (MERTZ et 

al., 2011). Além disso, encontrou-se cerca de 70% de positividade para MCPyV e 

apenas 5% para HPV de alto risco em poroma écrino, um dos tumores malignos 

mais frequentes das glândulas sudoríparas, com origem intraepitelial do ducto 

écrino, que é também conhecido como porocarcinoma (URSO et al., 2016). 

Também já foi relatada coinfecção por MCPyV e HPV em um caso de CEC após 

tratamento para melanoma (FALCHOOK et al., 2013) 

Por outro lado, tumores mistos MCC/CEC foram positivos para ambos os 

vírus, positivo apenas para MCPyV (MITTLEDORF et al., 2012), ou positivo 

apenas para HPV (CHEN et al., 2015). Assim sendo, a sobreposição de tecidos 

potencialmente alvos de infecção tanto pelo MCPyV quanto pelo HPV, assim 

como a presença de DNA viral de ambos os vírus em diferentes padrões (em 

coinfecção ou não, bem como a presença de um vírus em infecção simples em um 

dado tumor cujo outro vírus é reconhecido agente causal) tem atraído a atenção e 

direcionado pesquisas para o melhor conhecimento de como tais padrões podem 
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ser explicados, ou se seriam apenas aleatoriamente definidos. De qualquer forma, 

a hipótese de co-carcinogênese destes dois vírus oncogênicos continua a ser 

explorada e melhor estudada (MITTLEDORF et al., 2012). 
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2.3 – Vírus Epstein-Barr 

 

O EBV foi descrito por Epstein, Achong e Barr (1964), quando pesquisavam 

a causa do linfoma de Burkitt, uma neoplasia comum em crianças africanas, 

descrita por Burkitt (1958). Em seu estudo, os autores observaram, através da 

microscopia eletrônica em cultura de células derivadas do linfoma, partículas virais 

semelhantes às dos Herpesvírus. O EBV foi o primeiro vírus a ser associado a 

uma neoplasia humana. 

O EBV, também conhecido como herpesvírus humano 4, é um vírus ubíquo 

pertencente à família Herpesviridae, subfamília Gammaherpesvirinae, gênero 

Lymphocriptovirus, sendo o único representante deste gênero em humanos. O 

EBV pode permanecer em latência, após a infecção primária, assim como todos 

os representantes da família. A latência pode ser seguida de quadros de 

recorrência em até 20% da população afetada (YOUNG & MURRAY, 2003).  

 

Figura 13 - Microscopia eletrônica do vírus Epstein-Barr (Amon & Farrel, 2005) 

 

Com relação às propriedades da partícula viral, temos que o diâmetro da 

partícula viral varia de 150 a 180nm, coberto por um envelope que contém 

projeções glicoprotéicas externas, de cerca de 8nm de comprimento. O 

nucleocapsídeo icosaédrico tem 162 capsômeros e abriga um genoma viral de 

DNA de fita dupla, com aproximadamente 172kb e com 85 genes (AMON & 

FARRELL, 2005), vide Figuras 13 e 14. 
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Figura 14 Representação esquemática do genoma do EBV. Figura mostra a localização e 

a transcrição dos genes latentes do EBV no DNA epissomal dupla fita viral. A origem de replicação 

plasmidial (OriP) é demonstrada em laranja. As setas largas em verde representam os éxons que 

codificam cada uma das proteínas de latência, e a direção dessas setas indicam o sentido em que 

cada um desses genes são transcritos. As proteínas de latência incluem 6 antígenos nucleares 

(EBNAs 1, 2, 3A, 3B e 3C, e EBNA-LP) e as três proteínas latentes de membrana (LMPs 1, 2A e 

2B). EBNA-LP é transcrita de um numero variável de éxons repetitivos. LMP2A e LMP2B são 

compostos de múltiplos éxons, os quais se localizam em ambos os lados da região terminal de 

repetição (TR), a qual é formada durante o processo de circularização do DNA linear para produzir 

o epissoma viral. As setas azuis no topo representam os RNAs transcritos não-poliadenilados 

EBER1 e EBER2; essa transcrição é uma característica consistente da infecção latente do EBV. A 

seta verde externa longa representa a transcrição do EBV durante uma forma de latência como 

latência III (Lat III), na qual todos os EBNAs são transcritos dos promotores Cp ou Wp; os EBNAs 

são codificados por mRNAs individuais que são gerados por splicing diferencial do mesmo 

transcrito primário. A seta curta vermelha interna representa o transcrito EBNA1, que se origina do 

promotor Qp durante Lat I e Lat II (adaptado de Young & Rickson, 2004) 

 

O EBV tem a capacidade de infectar células B e T, bem como células 

epiteliais e mesenquimais. Dois tipos principais de infecção pelo EBV podem ser 

estabelecidos: 1) ciclo lítico ou produtivo, onde há liberação de vírions completos; 
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e 2) ciclo latente, no qual ocorre manutenção do genoma viral na forma de 

epissoma nuclear. Durante a fase latente do ciclo de vida do EBV, não há 

produção de vírus infectantes e um número restrito de genes da infecção latente é 

expresso. Os genes do EBV expressos durante a infecção latente podem induzir 

mecanismos de crescimento de células B, o que leva a imortalização induzida pelo 

vírus de células B e o estabelecimento de linhagens de células linfoblastóides 

(LCL). Nesta fase, o genoma viral é mantido como um epissoma circular e é 

replicado pela DNA polimerase, sendo igualmente distribuído às células filhas 

quando a célula infectada se divide durante o curso do crescimento celular 

(THOMPSOM & KURZROCK, 2004). 

O EBV infecta cerca de 95% da população adulta mundial. O vírus infecta 

linfócitos B circulantes e, na maior parte das vezes, leva à infecção subclínica, já 

que a infecção em sua maioria ocorre na infância. Após a infecção primária, 

permanece em latência em linfócitos B (FAULKNER et al., 2000). 

Dois genótipos de EBV são conhecidos por infectar humanos: EBV-1 e 

EBV-2. Esses dois genótipos distintos possuem 70-85% de homologia gênica, 

identificada na década de 1980 (SAMPLE et al., 1990). Os EBV-1 e EBV-2 diferem 

quanto à organização dos genes que codificam antígenos nucleares do EBV 

(EBNA-2, EBNA-3a, EBNA-3b, e EBNA-3c) (SAMPLE et al., 1990). A 

transformação de células B pelo EBV-2 é menos eficiente que aquela associada 

ao EBV-1 in vitro, e as linhagens celulares linfoblastóides do EBV-2 tem menor 

viabilidade que as linhagens de EBV-1 (BUISSON et al., 1994). Tais diferenças na 

eficiência da transformação pelos subtipos de EBV podem estar relacionadas a 

variações da sequência do gene EBNA-2 (RICKINSON et al., 1987).  

Vários estudos epidemiológicos, com amostragem pequena, sugerem que o 

EBV tipo 1 seja mais prevalente que o tipo 2, e que o tipo 2 seja mais comum na 

África (GRATAMA & ERNBERG, 1995). A maioria desses trabalhos analisou os 

tipos de EBV em material de tumor ou em linhagens celulares derivadas de 

tumores, com poucos estudos em pessoas saudáveis. 

O EBV foi detectado em tecidos de pacientes com carcinoma nasofaríngeo 

na década de 1970 (ZUR HAUSEN et al., 1970), em pacientes com síndrome da 

imunodeficiência adquirida (aids) com linfoma não-Hodgkin (NHL) no início da 
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década de 1980 (ZIEGLER et al., 1982), e em linfomas de células T e linfoma de 

Hodgkin (HL) no final da década de 1980 (WEISS et al., 1989).  

O EBV foi o primeiro vírus humano a ser associado à carcinogênese 

(THOMPSON & KURZROCK, 2004). Desde sua descoberta ele já foi associado a 

mais de uma dúzia de linfomas e doenças malignas de tecidos sólidos tanto em 

indivíduos imunocompetentes quanto em imunodeprimidos. A associação de um 

patógeno humano comum a uma neoplasia, não necessariamente indica que esse 

patógeno seja a causa da transformação maligna. Entretanto, a estreita ligação 

epidemiológica – a infecção clonal do vírus em células displásicas e tumorais 

recentes, e genes virais capazes de usurpar o controle do crescimento celular 

normal – sugere que a infecção do EBV tenha um papel no desenvolvimento 

destas doenças.  

Como descrito anteriormente, o EBV tem dois tipos celulares como alvo: 

linfócitos B e células epiteliais (PEGTEL et al., 2004; LI et al., 1992). A capacidade 

do EBV de infectar linfócitos é vista na detecção frequente do vírus em linfomas de 

Burkitt e também em sua capacidade em transformar linfócitos B periféricos em 

uma linhagem celular linfoblastóide de crescimento contínuo. Em linfócitos B, na 

infecção latente não há replicação viral e as células são imortalizadas, adquirindo 

a capacidade de se propagarem indefinidamente in vitro. A expressão de certos 

genes do EBV é fundamental para que ocorra esse fenômeno, e a transformação 

maligna de células infectadas é possível graças à interferência de produtos virais 

no controle do ciclo celular (COHEN, 2000). Sabe-se que, in vitro, o EBV-1 tem 

melhor capacidade de se estabelecer e induzir a proliferação celular em cultura de 

linfócitos B, além de maior capacidade de transformação e imortalização, sendo 

assim apontado como o mais patogênico (RICKINSON et al., 1987). 

Assim como o HPV, in vivo, a replicação do EBV ocorre mais 

eficientemente em células epiteliais. Entretanto, a replicação do EBV também 

ocorre espontaneamente em uma menor fração da população de células B 

infectadas de forma latente, como resultado da reativação viral. Os sinais 

responsáveis são desconhecidos, embora a replicação do EBV possa ser 

estimulada em uma fração de células B infectadas de forma latente in vitro, 

usando forbol éster (um ativador de proteína quinase C) ou através da expressão 
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de um potente transativador da infecção lítica, a proteína BZLF1 codificada pelo 

EBV (RICKINSON & KIEFF, 2001).  

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 lítica do vírus em lesões de leucoplasia pilosa 

(RICKINSON & KIEFF, 2001). 

Embora a infecção ocorra normalmente na orofaringe, através do contato 

com a saliva de um indivíduo contaminado, o EBV já foi detectado em secreções 

do trato genital feminino e masculino, demonstrando esta rota adicional de 

transmissão entre os adultos: o contato sexual (RICKINSON & KIEFF, 1996).  

No trato genital, o DNA do EBV foi evidenciado pela PCR em amostras da 

cérvice e vagina de mulheres, e uretra e mucosa anal de homens e mulheres, e do 

sulco coronal de homens não circuncidados (NÄHER et al., 1992). Em 1994, 

Taylor e colaboradores, detectaram o DNA por PCR de amostras cervicais de 42% 

das mulheres com testes de Papanicolau normal e 36% das mulheres com 

resultados alterados. Uma explicação possível para esses resultados é que o vírus 

possa estar presente no meio extracelular, em linfócitos, ou nas células do epitélio 

escamoso cervical (TAYLOR et al., 1994). No estudo de Van Baarle e 

colaboradores (2000), feito na Europa oriental, foi demonstrado que o EBV tipo 2 é 

transmitido por contato sexual, e que havia uma associação significativa entre a 

infecção por EBV e comportamento sexual, já que foi observada uma maior 

prevalência do vírus em homens que fazem sexo com homens; e uma 

proporcionalidade direta ao número de parceiros sexuais. 

Embora a questão de que o EBV possa ser transmitido através do 

intercurso sexual seja importante, uma questão igualmente relevante diz respeito a 

sua capacidade de infectar o epitélio genital por contato com secreções salivares. 

E ainda se a partícula viral livre, células epiteliais da orofaringe infectadas 

compartilhadas na secreção salivar, ou linfócitos B na saliva podem servir 

igualmente como vetores (LEIGH & NYIRJESY, 2009).  

Como descrito anteriormente, sabe-se que a partícula viral pode ser 

detectada em secreções genitais tanto em indivíduos com mononucleose 

infecciosa quanto em indivíduos sem manifestações clínicas, sugerindo a 

ocorrência de disseminação do EBV por via sexual (CRAWFORD et al., 2002; 
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KAPRANOS et al., 2003). Mais de 90% da população adulta é soropositiva para 

EBV, o que denota rota(s) de disseminação eficiente entre as pessoas. O vírus 

pode ser detectado, além de em secreções genitais, na saliva, tanto de indivíduos 

com mononucleose infecciosa, quanto em indivíduos clinicamente saudáveis 

(HAQUE & CRAWFORD, 1997), mas como a transmissão ocorre geralmente 

durante a infância, a via oral é sem dúvida a mais comum. Contudo, a atividade 

sexual é tida como uma via de transmissão de EBV de importância epidemiológica 

entre adultos, segundo Crawford e colaboradores (2002). Thomas e colaboradores 

(2006) isolaram vírus idênticos na maioria dos casos de mononucleose infecciosa 

e em seus parceiros sexuais, sugerindo que a via sexual pode ser uma via de 

transmissão adicional à via oral como ocorre com outros herpesvírus humanos 

como o citomegalovírus e o vírus herpes simplex.  

Estudos da Inglaterra (SIXBEY, LEMON & PAGANO, 1986), Alemanha 

(NÄHER et al.,1992) e Suécia (VOOG, 1996) demonstraram a presença do EBV 

na mucosa genital de homens e mulheres. Em estudo realizado no INCA (RJ) 

detectou-se DNA do EBV em 20 dos 21 cânceres de pênis, e em dois deles foi 

descrita a expressão de proteínas virais transformantes, como LMP-1 (ALVES et 

al, 2004).  

 Embora a infecção seja ubíqua, benigna e assintomática na maioria dos 

humanos, as neoplasias malignas são raras e restritas a certas regiões 

geográficas. Entretanto, a ligação entre a infecção por EBV e o desenvolvimento 

de tumor no homem é inegável. Sugere-se que, como para a maioria dos vírus 

associados a tumores, fatores adicionais estão envolvidos no desenvolvimento do 

tumor. Assim, mesmo que o EBV seja essencial para a oncogênese, usualmente 

fatores ambientais são necessários (CRAWFORD, 2001). Ainda assim, não se 

conhece o papel exato do EBV em diversas doenças humanas e sua possível 

associação com outros patógenos. 
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3 – JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 

Atualmente, um número crescente de estudos tem contribuído para a 

consolidação do conhecimento acerca das propriedades oncogênicas dos 

papilomavírus, e para o seu papel epidemiológico no desenvolvimento neoplásico 

do trato genital (GIULIANO et al., 2009; AFONSO et al., 2012; 

CHRISTODOULIDOU et al., 2015). O HPV é tido como o agente etiológico do 

carcinoma de células escamosas na cérvice uterina e, apesar dos fatores 

etiológicos relativos ao câncer de pênis não estarem completamente definidos, 

sabe-se que o HPV tem seu lugar dentre os fatores que culminam nesta 

neoplasia, ainda que a história natural da infecção do HPV no trato genital 

masculino necessite de mais estudos (GROSS et al., 2004; GIULIANO et al., 

2009). Em relação à classificação do potencial oncogênico viral, os HPV de alto 

risco estão presentes na maioria dos casos de câncer anogenital causado por 

vírus (WHO/ICO, 2019). Porém, muitos estudos envolvem a população feminina. 

Estudos acerca do HPV no homem são escassos, e a malignização e os métodos 

de prevenção ainda estão em discussão. A literatura vem apontando diversos 

cofatores para a evolução ao câncer. Dentre eles, coinfecções envolvendo 

diversos vírus oncogênicos. Assim, como o antígeno T maior é tido como uma 

oncoproteína viral chave na via oncogênica desencadeada pelo MCPyV (que, 

dentre suas várias funções, também pode se ligar à proteína supressora de tumor 

do retinoblastoma, de forma análoga à oncoproteína E7 dos papilomavírus), a 

expressão desse antígeno em células cancerígenas epiteliais associadas ao HPV 

podem sugerir um papel do MCPyV como cofator na iniciação ou progressão do 

tumor causado pelo HPV . Além disso, apesar do LT-ag do MCPyV não ser capaz 

de se ligar à p53 como alguns outros poliomavírus, ele pode inativar a função da 

p53 indiretamente, de forma similar à oncoproteína E7 dos poliomavírus (SHUDA 

et al., 2008; CHENG et al., 2013). Ainda não há estudos que elucidem o papel, ou 

sequer demonstrem a presença de MCPyV em lesões neoplásicas no trato genital 

masculino até a data deste trabalho. 
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 Neste contexto, o EBV também se configura como um vírus prevalente na 

população, que é sabidamente capaz de induzir oncogênese no epitélio humano. 

Desta forma, este trabalho abrangerá dois oncovírus prevalentes do trato genital 

masculino, bem como incluirá dados epidemiológicos relevantes sobre o MCPyV, 

um vírus de classificação mais recente, comprovadamente capaz de infectar o 

trato genital humano, e com carência de estudos. 

 Portanto, este estudo visa contribuir com o conhecimento epidemiológico a 

respeito da prevalência destes vírus em lesões neoplásicas do trato genital 

masculino, a fim de tornar mais clara a epidemiologia do HPV, do EBV e do 

MCPyV em lesões neoplásicas e contribuir para o estudo da etiologia do câncer 

de pênis. 
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4 – OBJETIVOS 

 

 

 4.1 – Objetivo geral 

 - Estudo descritivo com o objetivo de investigar a presença do MCPyV, do 

EBV e do HPV em amostras de câncer de pênis, a fim de determinar suas 

respectivas prevalências e tornar mais clara a epidemiologia do HPV, do EBV e do 

MCPyV e seu papel no desenvolvimento neoplásico do trato genital masculino. 

 

 4.2 – Objetivos específicos 

- Detectar e genotipar o HPV pela técnica de PCR e pelo ensaio de Microarranjo 

de DNA, respectivamente; 

- Detectar e genotipar o EBV pela técnica de nested PCR; 

- Detectar e determinar a carga viral do MCPyV pelas técnicas de nested PCR e 

PCR em tempo real, respectivamente; 

- Correlacionar os tipos de HPV com a presença do EBV e do MCPyV; 

- Correlacionar o tipo histopatológico da lesão maligna com a presença dos vírus 

estudados; 

- Correlacionar o tamanho do tumor e dispersão linfonódica de células malignas 

com a presença os vírus estudados. 
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5 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 5.1 - Desenho de estudo. 

 

 Estudo transversal avaliando prevalência da infecção pelo HPV, EBV e pelo 

MCPyV em amostras de câncer peniano. 

 

 5.2 – Amostragem 

 Para determinar o tamanho da amostra necessária ao estudo, foi feito o 

cálculo amostral utilizando o programa Epi-InfoTM(CDC), para um poder de teste 

de 95% (IC=0,05), baseado na prevalência estimada de novos casos de câncer 

peniano na população brasileira, de acordo com dados do INCA (2015). Para obter 

um grupo amostral que correspondesse à representatividade da prevalência do 

câncer de pênis na população estudada, obtivemos que seria necessário um 

mínimo de 48 amostras de câncer peniano. Obtivemos 112 amostras desta 

patologia. 

 As amostras foram coletadas entre os anos de 2005 e 2018, no Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) e no Setor de DST da UFF. 

 As amostras consistem em biópsias ou escovados penianos. Todas foram 

classificadas como carcinomas de células escamosas. Após a coleta foram 

armazenadas em solução Tris-EDTA SDS, contida em microtubos de 2,0mL, 

devidamente identificados e, em seguida, armazenados a -20ºC. 

 

 5.3 – Aspectos éticos 

 O estudo foi feito em colaboração com o IOC/Fiocruz e com o INCA e 

aprovado pelos respectivos comitês de ética (CEP Fiocruz 567/10, CEP-INCA nº 

067/07). 

 

 5.4 - Extração de DNA 

 

 As amostras foram incubadas por 4 horas em banho-maria a 56ºC em um 

tampão de digestão (Tampão Tris HCl - 50mM, pH 8.5; EDTA - 10mM, pH 8.0; 200 
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μg/mL de proteinase K). O DNA viral foi extraído pela técnica do fenol-clorofórmio, 

que consiste na adição de 1mL de fenol-clorofórmio-álcool isoamílico (25:24:1 – 

GIBCO BRL) em cada tubo, com cerca de 500 μL de amostra, sendo feita uma 

agitação durante 5 minutos. Em seguida, as amostras foram centrifugadas por 10 

minutos a 4000x g. A camada superior da fase aquosa (mais leve) foi transferida 

para um novo microtubo, e os resíduos orgânicos desprezados de forma 

adequada, em recipientes de vidro, fechados e identificados.  

 Posteriormente, cada amostra recebeu uma solução de acetato de sódio 

3M – pH 6.0, na proporção de 1/10 do volume da fase aquosa, e a seguir foram 

adicionados 2,5 vezes do volume de etanol absoluto gelado. Então foi realizada 

uma homogeneização por inversão, e as amostras foram mantidas a -20ºC 

overnight. No dia seguinte, as amostras foram centrifugadas a 14.000x g durante 

30 minutos. Após a centrifugação, o etanol foi descartado e as amostras 

ressuspensas em etanol 70%. Uma nova centrifugação foi realizada numa 

velocidade de 16.000x g durante 15 minutos. Novamente, o etanol foi desprezado 

e os tubos permaneceram em repouso, invertidos, com a tampa aberta, e em ar 

seco ambiente, até a completa evaporação do etanol. O sedimento de DNA 

resultante aderido ao fundo do tubo foi ressuspenso em 50μL de água destilada 

estéril e em seguida estocado a -20ºC. 

 

5.5 – Detecção e Tipagem do HPV 

 

5.5.1 - Detecção Genérica 

 

 Para detecção de DNA genérico do HPV foram utilizados iniciadores 

genéricos MY09/11, que amplificam um segmento de 450pb na região ORF L1 do 

DNA do vírus (BAUER et al., 1992). A amplificação foi realizada num volume de 

reação de 50μL (Tampão de reação em cadeia da polimerase 1x; dNTP – 200mM; 

MgCl2 - 1.5mM; 50pmol de cada iniciador; Taq polimerase - 0.25 UI e 5 μL de 

amostra e água deionizada – qsp 50μL) (Tabela 1), com 35 ciclos de amplificação. 

Cada ciclo incluiu uma etapa de desnaturação a 94ºC por 1 minuto, uma etapa de 

anelamento a 55ºC por 2 minutos, e uma etapa de alongamento a 72ºC por 2 

minutos. Antes de iniciar a sequência de 35 ciclos, as amostras foram colocadas a 
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94ºC por 5 minutos (pré-desnaturação) e, ao final, submetidas a um ciclo de 

extensão a 72ºC por 10 minutos, utilizando o termociclador DNA Thermal Cycler 

(Applied Biosystems®).  

 Como controle da qualidade da amostra foram utilizados iniciadores para 

actina humana, Ac1 e Ac2 (5’-ATCATGTTTGAGACCTTCAACACCCC-3’ e 5’-

CATCTCTTGCTCGAAGTCCAGGGCGA-3’, respectivamente - 0.1 pmol de cada), 

que amplificam uma região de 317pb do DNA humano (GALLOWAY et al., 2003). 

Água Milli-Q ultrapura foi utilizada como controle negativo para verificação de 

contaminação; e como controles positivos, foram utilizadas células Caski (HPV16), 

células HeLa (HPV18) e amostras conhecidamente positivas para os demais tipos 

virais.  

 Os produtos foram analisados em gel de agarose a 1.5%, com revelação 

por brometo de etídio para visualização sob luz ultravioleta com o auxílio de um 

transiluminador associado a um fotodocumentador em gel, e o peso molecular do 

material genético foi determinado por comparação a um DNA ladder de 100pb. 

 

Tabela 1. Composição da mistura para PCR genérica para HPV. 

Componente Quantidade 

Tampão de PCR 10x 5μL 

Cloreto de Magnésio 50mM 3μL 

Nucleotídeos (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) 200 μmol 1μL 

Oligonucleotídeos MY 09 50 pmol 1 μL 

Oligonucleotídeos MY 11 50 pmol 1 μL 

Oligonucleotídeos Ac 1 5 pmol 0,1 μL 

Oligonucleotídeos Ac 2 5 pmol 0,1 μL 

Taq Polimerase Platinum 0,25 unidades 0,25 μL 

Amostra 5 μL 

Água MilliQ qsp 50 μL 
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5.5.2 – PCR específica para tipagem do HPV 

 

 A tipagem do HPV foi feita por PCR com iniciadores específicos para 

sequências do gene E6 dos HPVs 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 45 e 58, sintetizados 

pela Invitrogen® (MOLJIN et al., 2005) (Tabela 3). 

 Os controles do teste são DNAs de linhagens de células Caski e HeLa, 

utilizadas como controles positivos para HPV 16 e 18, respectivamente, e como 

controle negativo, foi utilizada água Milli-Q. 

 A amplificação foi executada em 50μL de uma mistura de reação de 50μL 

(Tampão de reação em cadeia da polimerase 1x; dNTP – 200mM; MgCl2 - 1.5mM; 

50pmol de cada primer; Taq polimerase - 0.25 UI e 5 μL de amostra e água 

deionizada – qsp 50μL), com 35 ciclos de amplificação (Tabela 2). Cada ciclo 

incluiu uma etapa de desnaturação a 94ºC por 30 segundos, uma etapa de 

anelamento a 55ºC por 30 segundos, e uma etapa de alongamento a 72ºC por 1 

minuto. Antes de iniciar a sequência de 35 ciclos, as amostras foram colocadas a 

94ºC por 5 minutos (pré-desnaturação) e, ao final, ficaram a 72ºC por 10 minutos 

para e estabilização dos amplicons, utilizando o termociclador DNA Thermal 

Cycler (Applied Biosystems®). 

  

Tabela 2. Composição da mistura para PCR tipo-específica para HPV. 

Componente Quantidade 

Tampão de PCR 10x 5μL 

Cloreto de Magnésio 50mM 3μL 

Nucleotídeos (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) 200 μmol 1μL 

Oligonucleotídeos específicos (primer 1) 50 pmol 1 μL 

Oligonucleotídeos específicos (primer 2) 50 pmol 1 μL 

Taq Polimerase Platinum 0,25 unidades 0,25 μL 

Amostra 5 μL 

Água MilliQ qsp 50 μL 
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 Os produtos também foram analisados em gel de agarose a 1,5%, com 

revelação por brometo de etídio para visualização sob luz ultravioleta com o 

auxílio de um transiluminador, e o peso molecular do material genético foi 

determinado por comparação a um DNA ladder de 100pb. 

A classificação do HPV quanto à oncogenicidade foi realizada de acordo 

com Muñoz e colaboradores (2006). 

Tabela 3. Tamanhos dos produtos e sequências dos iniciadores utilizados nas PCR genérica e 

específica para detecção do HPV. 

Iniciador Sequência 5’-3’ 
Tamanho do 

amplicon (pb) 

Ac1 

Ac2 

ATCATGTTTGAGACCTTCAACACCCC 

CATCTCTTGCTCGAAGTCCAGGGCGA 
317 

MY09 

MY11 

CGTCCMARRGGAWACTGATC * 

GCMCAGGGWCATAAYAATGG * 
450 

HPV6f 

HPV6r 

CAC CTA AAG GTC CTG TTT 

GAA CCG CGC CTT GGT TAG 
230 

HPV11f 

HPV11r 

CGC AGA GAT ATA TGC ATA TG 

AGT TCT AAG CAA CAG GCA CA 
89 

HPV16f 

HPV16r 

CCC AGA AAG TTA CCA CAG 

TAC TAT GCA TAA ATC CCG 
134 

HPV18f 

HPV18r 

GAA ACC GTT GAA TCC AGC 

GTT CCT GTC GTC CTC GGT 
119 

HPV31f 

HPV31r 

GAC CTC GGA AAT TGC ATC 

TGT TTC TGT TAA CGT ACC 
97 

HPV33f 

HPV33r 

GTA TAT AGA GAG GGA AAT 

TAA AGG TTT TTT AAC TGT 
132 

HPV35f 

HPV35r 

ACA AGA ATT ACA GCG GAG 

TAA CTG TTT TTT AAC TGT 
186 

HPV45f 

HPV45r 

AGA GGA TGA AAT AGG CTT CG 

TCA CAA ACG AAC CGT GGT TC 
150 

HPV58f 

HPV58r 

CGA GGA TGA AAT AGG CTT GG 

ACA CAA ACG AAC CGT GGT GC 
100 

*M = A+C; R = A+G; W = A+T; Y= C+T. 
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5.5.3 – Genotipagem do HPV por Microarranjo de DNA 

 

As amostras que foram amplificadas na PCR MY09/11, mas que não foram 

genotipadas pela PCR com iniciadores específicos, foram testadas pelo LCD-

Array Kit HPV Type 3.5 da Chipron®. As amostras foram avaliadas de acordo com 

o protocolo do Kit. Este kit fornece dois pares de iniciadores marcados, um deles o 

MY09/11 e o outro, chamado de mix 125, que amplifica uma região de 125bp 

(Tabela 4). As reações ocorrem em mix independentes. A composição da mistura 

de reação dos dois mix está na Tabela 1. As amostras, após a adição da mistura 

de reação, foram submetidas a 42 ciclos de amplificação, que seguem o seguinte 

esquema: 94°C por 1 minuto (desnaturação); 45°C por 1 minuto e 30 segundos 

(hibridização); 72°C por 1 minuto e 30 segundos (extensão). Antes de iniciar a 

sequência de 42 ciclos, as amostras foram colocadas a 96ºC por 3 minutos (pré-

desnaturação) e, ao final dos ciclos, ficaram a 72ºC por 3 minutos (estabilização). 

Os produtos obtidos pelas reações de PCR foram revelados por 

eletroforese em gel de agarose a 1,5%, corados com brometo de etídio e 

visualizados em transiluminador ultravioleta. As bandas observadas no gel foram 

analisadas através de comparação com o padrão de peso molecular escolhido. 

Tabela 4. Composição da mistura de reação para PCR do LCD-Array Kit. 

Quantidade Componentes  Quantidade 

1,5 μL Tampão de PCR 10X  1,5μL 

1 μL Cloreto de magnésio (MgCl2) (50 mM) 1μL 

0,5 μL Nucleotídeos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) (200 
μmol) 

0,5μL 

1 μL Primers mix 2μL 

0,3 μL Taq polimerase Platinum (0,25U) 0,3μL 

2 μL Amostra 2μL 

q.s.p. 25μL Água ultrapura  Qsp 25μL 

 

Após a leitura do gel de agarose, foi realizada a etapa de hibridização. Para 

tanto, duas misturas de hibridização foram preparadas, cada uma contendo: 22μL 

do tampão de hibridização, 2μL do modulador e 10μL do amplicon de cada mix. 
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Essa mistura foi adicionada ao poço da lâmina. A lâmina foi então incubada a 

35°C por 30 minutos. Depois da incubação a lâmina passou por uma sessão de 

lavagem de 3 banhos (solução de lavagem fornecida no kit). Após a lavagem a 

lâmina foi centrifugada por 15 segundos no CHIPSpin FVL2400N para secar. Com a 

lâmina seca foi feita a marcação (labeling). O mix labeling é composto do tampão 

de diluição e modulador, numa razão 9:1, e 1μL do label (todos fornecidos no kit). 

Para cada poço da lâmina foram aplicados 30μL desse mix, seguido de 5 minutos 

de incubação a temperatura ambiente. Após esse tempo, é necessária outra etapa 

de lavagem seguido da secagem. Último passo antes da leitura da lâmina foi a 

coloração. Nesta etapa foi aplicada a 30μL da solução de coloração (STAIN) em 

cada poço da lâmina e aguardado 1-3 minutos na temperatura ambiente, para 

então passar pelos processos de lavagem e secagem. A lâmina pronta foi lida no 

scanner, capaz de identificar 32 diferentes genótipos de HPV mucosotrópicos 

(HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 42, 44, 45, 51, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 

62, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 90, 91). 

 

5.6 - Detecção e tipagem do EBV 

 

A detecção do vírus Epstein-Barr foi executada pela técnica de amplificação 

com oligonucleotídeos específicos do gene codificante para proteína EBNA-2 

(DURMAZ et al, 1998). As reações de amplificação foram executadas com 50μl de 

mistura da reação contendo 1μmol de cada primer (E2p1/E2p2), 100μmol de 

dATP, dCTP, dGTP e dTTP e 1,5 unidades  de Taq DNA polimerase platinum 

(Tabela 5) e submetidas a  uma desnaturação inicial a 94°C por 5 minutos seguido 

por 40 ciclos de amplificação a 94°C por 30 segundos, 58°C por 30 segundos e 

72°C por 1 minuto, com uma extensão final a 72°C por 7 minutos. Os produtos 

obtidos pela reação foram submetidos a uma segunda reação, nested-PCR. 

A região do genoma amplificada foi referente ao gene que codifica a 

proteína EBNA-2, que produz um fragmento de 569pb na PCR e tem diferenças 

significativas entre o EBV-1 e EBV-2. Através da reação da nested-PCR pode ser 

identificado um fragmento de 497pb para EBV-1 e 150pb para o EBV-2 (DURMAZ 

et al., 1998), como apresentado na Tabela 6. Para tanto, 2µl de cada amplicon da 

primeira reação foram usados para a realização do nested-PCR. A reação de 
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amplificação desta reação utilizou os mesmos volumes e reagentes da primeira, 

com a diferença da adição de 2μL do amplicon da primeira reação, ao invés da 

amostra. A reação consistiu em uma desnaturação inicial a 94°C por 5 minutos 

seguido por 25 ciclos de amplificação a 94°C por 30 segundos, 58°C por 20 

segundos e 72°C por 45 minuto, com uma extensão final a 72°C por 7 minutos. Os 

produtos obtidos foram identificados por eletroforese em gel de agarose a 1,5%, 

corados com brometo de etídio e, posteriormente, fotodocumentados, conforme 

descrito no item 5.5.  

 

Tabela 5. Composição da mistura de reação para a PCR genérica para EBV 

Quantidade Componente 

5μl Tampão de PCR 10X 

1,5μl Cloreto de magnésio (MgCl2) (50 mM) 

1μl Nucleotídeos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) (200 μmol) 

1μl Oligonucleotídeos específicos (primer 1) (50 pmoles) 

1μl Oligonucleotídeos específicos (primer 2) (50 pmoles) 

0,25μl Taq polimerase Platinum (0,25U) 

5μl Amostra 

q.s.p. 50μl Água ultrapura 

 

 

Tabela 6. Sequências dos iniciadores utilizados na PCR e nested-PCR para identificação dos 

genótipos do EBV 

Iniciador Sequência 5´-3´ Fragmento 
amplificado 

E2P1 AGGGATGCCTGGACACAAGA EBNA2 
596bp 

E2P2 TGGTGCTGCTGGTGGTGGCAAT 

Ap1-EBV1 TCTTGATAGGGATCCGCTAGGATA EBNA2-A 

497bp 
Ap2-EBV1 ACCGTGGTTCTGGACTATCTGGATC 

Bp1-EBV2 CATGGTAGCCTTAGGACATA EBNA2-B 

150bp 
Bp2-EBV2 AGACTTAGTTGATGCCCTAG 
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5.7 – Detecção, sequenciamento e análise genética do MCPyV 

 

5.7.1 – Detecção do MCPyV através de Nested PCR para 

fragmento LT3 do gene do Antígeno T Maior 

 

Para detecção do MCPyV, foi utilizada a técnica de nested PCR, cujos 

iniciadores amplificam a região LT3 do gene do LT-Ag, correspondente à 

sequência nucleotídica entre os nucleotídeos 1716-2198 (primeira PCR) e entre 

2010-2173 (segunda PCR) (Tabela 7), produzindo um amplicon final de 183pb, 

conforme descrição prévia (BOFILL-MAS et al., 2010). Para a reação de PCR, foi 

utilizado o Master Mix GoTaqTM (Promega, Madson, WI). 

Após a realização das duas etapas de PCR, o produto de cada amostra foi 

aplicado em gel de agarose a 1,5% (Ultrapure Agarose - Invitrogen®) e submetido 

à eletroforese. Então, o gel foi corado com brometo de etídio (Invitrogen®) e os 

amplicons visualizados através de exposição à luz ultravioleta (UV transilluminator 

UVP, EUA) e, posteriormente, fotodocumentados. 

 

Tabela 7. Sequências dos iniciadores utilizados na PCR e nested-PCR para detecção do MCPyV. 

Primer 
Posição 

(pb) 

Reação de 

amplificação 

Tamanho 

do 

produto 

(pb) 

Sequência (5’-3’) 

MC1 1716-

1736 
Primária 477 GCCTGTGAATTAGGATGTATTT 

MC2 2210-

2198 
  CATTTCTGTCCTGGTCATTTCCA 

MC3 2010-

2033 
Nested 183 GCCCATTATCTAGACTTTGCAAA 

MC4 2192-

2173 
  TCTAACCTCCTTTTGGCTA 
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5.7.2 – Técnica de PCR quantitativo em tempo real (qPCR)  

 

A técnica de PCR em tempo real (qPCR) foi empregada para quantificação 

do genoma do MCPyV. A execução do teste, bem como os iniciadores e sondas 

utilizados seguiram as descrições de Shuda e colaboradores (2009). 

Os iniciadores utilizados tiveram como alvo loci do antígeno T maior, TAg e 

VP2, com sondas TaqMan® marcadas com quenchers (molécula receptora) FAM e 

MGB (Tabela 8). O número de cópias por célula foi estabelecido a partir dos 

valores Ct obtidos de curvas-padrão de diluições seriadas de concentrações 

conhecidas do DNA do MCPyV, originalmente amplificadas por PCR utilizando 

iniciadores para a detecção do TAg e VP2. Foi utilizada água ultrapura como 

controle negativo; e misturas iniciador-sonda para β-actina humana (forward: 5’-

CACTGGCTCGTGTGACAAGG-3’, reverse: 5’-

CAGACCTACTGTGCGCCTACTTAA-3’, sonda: 5’-TGGTGTAAAGCGGCC 

TTGGAGTGTGT-3’) (Biosearch Technologies) foram utilizadas como controle de 

qualidade da reação. As qPCR foram realizadas utilizando o StepOnePlus Real 

Time PCR SystemTM (Applied Biosystems). As reações de amplificação para todos 

os genes alvo foram realizadas nas seguintes condições: 50ºC por dois minutos, 

desnaturação a 95ºC por dez minutos, 40 ciclos de 95ºC por 15 segundos e 60ºC 

por um minuto. Os resultados foram expressos em números de cópias virais por 

célula, calculados dos valores Ct dos padrões de genes virais e celulares. 

Amostras com DNA viral com número de cópias abaixo de 1,0x10-3 por célula 

foram desconsideradas. 
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Tabela 8. Iniciadores e sondas utilizados na PCR em tempo real para MPyV. 

Iniciador/ 

Sonda 

Posição 

(pb) 

Tamanho 

do produto 

(pb) 

Sequência (5’-3’) 

TAg 1051-1131 477 
Forward: CCTCTGGGTATGGG TCCTTCTCA 

Reverse: ATGGTGTTCGGGAGGTATATC 

VP2 4563-4472 183 

Forward: AGTACCAGAGGAAGAAGCCAATC 

Reverse: 

GGCCTTTTATCAGGAGAGGCTATATTAATT 

Sonda TAg - - CCCAAGGGCGGGAAACTG 

Sonda VP2 - - GCAGAGTTCCTC 

 

 

  5.7.3 – Classificação histopatológica 

 

 A classificação histopatológica de malignidade para carcinomas de células 

escamosas, proposta pela OMS em 2005 (BRYNE et al., 2005), baseou-se no grau de 

diferenciação celular e, portanto, permite o agrupamento dos carcinomas de células 

escamosas em três categorias: pouco, moderadamente e bem diferenciados. Os 

tumores classificados como bem diferenciados (BD) foram assim denominados 

quando sua arquitetura tecidual se assemelhou a um padrão normal de epitélio 

escamoso. Os pouco diferenciados (PD) se caracterizam pelo predomínio de células 

imaturas, muitas mitoses típicas e atípicas, e pouca queratinização. Já os 

moderadamente diferenciados (MD) apresentavam algum grau de polimorfismo 

nuclear, atividade mitótica, e pouca queratinização (BARNES et al., 2005). Quanto 

menor a diferenciação celular, maior o grau de malignidade da lesão. (Tabela 9). 
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Tabela 9. Classificação histopatológica de carcinomas de células escamosas recomendada pela 

OMS. 

Parâmetros Características 

Pouco diferenciados (PD) - Predomínio de células imaturas; 

- Numerosas mitoses típicas e atípicas; 

- Mínima queratinização. 

Moderadamente diferenciados 

(MD) 

- Certo grau de pleomorfismo nuclear e 

atividade mitótica; 

- Pouca queratinização. 

Muito diferenciados (BD) - Arquitetura tecidual semelhante ao padrão 

normal do epitélio escamoso. 

 

 

  5.7.4 – Análise, classificação e estadiamento do câncer de pênis 

 

 Primariamente, a doença foi classificada em todos os pacientes de acordo com 

o sistema TNM para tumores sólidos, de 2002 (INCA, 2004).Este sistema utiliza 

códigos alfanuméricos para determinar a extensão e dispersão do câncer, de modo 

que “T” é usado para descrever o tamanho e local do tumor, “N” se refere aos 

linfonodos locais (virilha e pelve), e “M” indica metástase para outros órgãos. A 

subclassificação é dada como se segue: 

 Tx: Tumor primário não pôde ser avaliado; 

 T0: Sem evidência de tumor primário; 

 Tis: Carcinoma in situ; 

 Ta: Carcinoma verrucoso não invasivo; 

T1: Tumor invade o tecido conectivo subepitelial; 

T2: Tumor invade o corpo esponjoso ou cavernoso 

 T3: Tumor invade uretra ou próstata 

T4: Tumor invade outras estruturas adjacentes; 

Nx: Linfonodos regionais não puderam ser avaliados; 

N0: Sem metástase para linfonodos regionais; 

N1: Metástase encontrada em um linfonodo inguinal superficial; 

N2: Metástase encontrada em linfonodos superficiais múltiplos ou bilaterais; 
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N3: Metástase encontrada em linfonodos inguinais ou pélvicos profundos, 

unilateral ou bilateralmente; 

Mx: Metástase para outras estruturas não pôde ser avaliada; 

M0: Sem metástase para outras estruturas; 

M1: Metástase para outras partes do corpo que não o pênis ou linfonodos 

regionais. 

 

Posteriormente, para fins de simplicação da análise, agrupamos cada segmento 

da subclassificação TNM em duas categorias distintas, conforme a Tabela 10. O 

parâmetro “T” foi subdividido em “Pouco Invasivo”, compreendendo Tis, Ta, T0 e T1; e 

“Muito Invasivo”, compreendendo T2, T3 e T4. O grau de dispersão linfonódica “N” foi 

subdividido em “Sem Dispersão Linfonódica”, compreendendo N0, e “Com Dispersão 

Linfonódica”, compreendendo N1, N2 e N3. A análise de metástase para outras 

estruturas corporais, representada pela categoria M, não foi avaliada para nenhum dos 

pacientes incluídos neste estudo. 

 

Tabela 10. Categorização dos parâmetros do sistema TNM de estadiamento de tumores sólidos, para 

fins de análise. 

Parâmetro - TNM Subclassificação - TNM Categoria atribuída 

T 

Tis 

Pouco Invasivo 
Ta 

T0 

T1 

T2 

Muito Invasivo T3 

T4 

N 

N0 Sem Dispersão Linfonódica 

N1 

Com Dispersão Linfonódica N2 

N3 
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5.8 - Análise estatística 

Para avaliação dos resultados, foi utilizado o teste do Qui-quadrado (χ²) 

com correção de Mantel-Haenszel, para análises univariadas. O valor p unilateral 

do teste exato de Fisher foi utilizado para células com valores amostrais 

esperados menores que cinco. O nível de significância aceito para todas as 

análises foi de 95%, com p<0,05. Para a análise de dados e elaboração dos testes 

foram utilizados os programas Epi-Info®7 (CDC, Atlanta) e BioEstat 5.0®. 
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6 – RESULTADOS 

 

 

 6.1 – Pesquisa de HPV 

 

  6.1.1 – Resultados da PCR genérica 

 

 De um total de 112 amostras de câncer de pênis analisadas, de indivíduos 

com idade entre 25 e 92 (média de 57,7 anos), 64 (57,1%) foram positivas para a 

detecção do DNA do HPV (Tabela 11). 

 

 Tabela 11. Resultado da PCR genérica para detecção do DNA do HPV nas amostras de 

câncer de pênis. 

DNA do HPV n (%) 

Positivo 64 (57,1) 

Negativo 48 (42,9) 

Total 112 (100) 

 

 

6.1.2 – Resultados obtidos pela PCR tipo-específica 

 

 Foram detectados 14 genótipos de HPV. Oito genótipos classificados como 

alto risco (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 45, 56, 58); quatro genótipos como baixo risco 

(6, 11, 70 e 83); e dois como risco indeterminado (62 e 68), segundo o IARC 

(2012), sendo o HPV68 considerado como possível carcinógeno humano, como já 

mencionado. Das amostras positivas para HPV, 59 (92,1%) se encontraram 

infectadas por pelo menos um tipo de alto risco oncogênico. Dentre as 64 

amostras positivas, os genótipos virais mais prevalentes foram o HPV16 – 32,8% 

(21 amostras); seguido pelo HPV6 – 23,4% (15 amostras); HPV18, HPV35 e 

HPV45 – 12,5% (oito amostras); HPV31 – 10,9% (sete amostras); e HPV70 – 

7,8%(cinco amostras), conforme discriminado na Figura 15. 
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Figura15. Prevalência dos genótipos do HPV nas amostras de câncer de pênis de indivíduos 

atendidos no INCA e no setor de DST da Universidade Federal Fluminense, entre 2005 e 2018. 

 

Infecção Mista 

por tipos de HPV 
n 

HPV 6/11 2 

HPV6/16 2 

HPV6/31 2 

HPV6/45 1 

HPV6/62/18 1 

HPV6/16/45/70 1 

HPV6/16/18/70 1 

HPV11/31 1 

HPV11/45 1 

HPV11/16/31/70 1 

HPV11/16/70 1 

HPV18/16 1 

HPV45/70/83 1 

 

Tabela 12. Infecções mistas pelo HPV, com discriminação dos tipos, nos casos de câncer de pênis 

de indivíduos atendidos no INCA e no setor de DST da Universidade Federal Fluminense, entre 

2005 e 2018. 
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Foram detectadas 16 amostras apresentando infecções mistas (25%) por 

HPV, do total de 64 amostras positivas para este vírus, como mostrado na Tabela 

12. Todos os genótipos de baixo risco oncogênico e indeterminado detectados se 

encontravam em infecção mista com pelo menos um tipo de alto risco oncogênico, 

à exceção do HPV 6, que apareceu como infecção única em cinco casos. 

 

6.2 – Pesquisa de MCPyV 

 

  6.2.1 – Resultados da detecção por nested-PCR e da 

quantificação pela qPCR 

 

Das 112 amostras de câncer de pênis analisadas, quatro (3,5%) foram 

positivas para MCPyV. Cada uma destas amostras também se encontrou 

infectada por HPV, e uma por EBV, como discriminado na Tabela 13.  

 

Tabela 13. Relação das amostras MCPyV+ com infecção pelo HPV e EBV, e resultados da qPCR. 

Identificação da 

Amostra 

MCPyV Ct 

(média) 

Vírus/Célula HPV EBV 

Tp8 + 33.79 3,34 x 10-1 HPV6/31 - 

Tp15 + 29.26 4,94x10-1 HPV18 - 

Tp24 + 37.83 2,92 x 10-2 HPV16 - 

Tp50 + 35.73 5,01 x 10-2 HPV6/16 EBV-2 

 

6.3 – Pesquisa de EBV 

 

6.3.1 – Resultados da detecção e tipagem por nested-PCR 

 

 Das 112 amostras de câncer de pênis analisadas, encontramos 53 (47,3%) 

amostras positivas para a detecção do DNA do EBV. Destas, 41 (77,3%) foram 

positivas para EBV-1, sete (13,2%) positivas para EBV-2, e cinco (9,4%) positivas 

para ambos os genótipos virais. 
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Em 14 (12,5%) amostras não foram detectados nenhum dos vírus 

avaliados. Portanto, das 98 (87,5%) amostras infectadas, 64 estavam infectadas 

por HPV, 53 para EBV e quatro para MCPyV. Destas, 19 apresentaram coinfecção 

entre HPV e EBV, três entre HPV e MCPyV, e uma multiinfecção pelos três vírus. 

 

6.4 – Avaliação do grau histopatológico das lesões 

De acordo com a classificação histopatológica de malignidade e o grau de 

diferenciação celular, das 112 amostras, 25 (22,3%) foram classificadas como 

pouco diferenciadas; 83 (74,1%) como moderadamente diferenciadas; e quatro 

(3,5%) como bem diferenciadas.  

 

6.5 –Avaliação do estadiamento para o câncer de pênis 

 

 Em relação ao estadiamento das lesões segundo o sistema TNM para 

tumores sólidos, temos que a distribuição na categoria T (tamanho e local do 

tumor) foi de 15 (13,3%) pacientes para T1, 39 (34,8%) para T2, 30 (26,7%) para 

T3, e 23 (20,5%) para T4. Cinco pacientes não puderam ser clinicamente 

caracterizadas segundo este parâmetro. A distribuição na categoria N (presença e 

dispersão de células malignas em linfonodos locais) foi de 50 (44,6%) pacientes 

HPV 

MCPyV EBV 

41 

33 

1 
3 19 

0 

14 

n=98 

0 

Figura 16. Diagrama de Venn representando o número de amostras positivas para cada vírus 

analisado, bem como as coinfecções representadas pelas interseções dos círculos (n=98). Em 14 

amostras não foram detectados quaisquer dos vírus estudados. 
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para N0, oito (7,1%) para N1, 17 (15,1%) para N2, e 30 (26,7%) para N3. Sete 

pacientes não puderam ser clinicamente caracterizados para este parâmetro. 

 Segundo a subcategorização proposta para este estudo, temos que 15 

lesões se enquadram como “pouco invasivas”, e 92 como “muito invasivas”. Da 

mesma forma, 50 pacientes foram categorizados como “sem dispersão 

linfonódica”, e 55 categorizados como “com dispersão linfonódica”.  

A Tabela 14 relata a significância estatística entre a presença do HPV e do 

EBV, bem como suas coinfecções e discriminações de genótipos, em relação aos 

parâmetros de interesse deste estudo. A coluna HPV/EBV representa os casos em 

que houve a presença de ambos os vírus na lesão estudada. O MCPyV não foi 

incluído pois sua prevalência não foi significativa para nenhum dos parâmetros 

avaliados. O número supracitado de casos enquadrados em cada categoria, é 

calculado pela soma das colunas HPVT e EBVT, subtraída do valor da coluna 

HPV/EBV, a fim de retirar a sobreposição de casos contados como coinfecções. 
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Tabela 14. Relação estatística entre a presença viral do HPV e EBV, e os fatores 

prognósticos analisados. 

Fator 

Prognóstico 

HPVAR 

(n=59) 

HPVBR 

(n=5) 

HPVT 

(n=64) 

HPV/EBV 

(n=19) 

EBV1 

(n=41) 

EBV2 

(n=7) 

EBV1/2 

(n=5) 

EBVT 

(n=53) 

Pouco invasivo 8 3 11 3 6 1 0 7 

Muito invasivo 51 2 53 16 35 6 5 46 

p-valor p=0,01 p>0,05 - p<0,001 p=0,02 p>0,05 p>0,05 - 

Sem dispersão 
linfonódica 

31 4 35 14 24 2 3 29 

Com dispersão 
linfonódica 

28 1 29 5 17 5 2 24 

p-valor p>0,05 p>0,05  p>0,05  

Pouco 
diferenciado 

10 2 12 5 11 5 2 18 

Moderadamente 

Diferenciado 
47 2 49 13 29 2 2 33 

Bem 
diferenciado 

2 1 3 1 1 0 1 2 

p-valor p>0,05 p>0,05 p>0,05 

AR = alto risco oncogênico; BR = baixo risco oncogênico; T = total. 
Análises univariadas (Qui-quadrado). 
HPVT + EBVT – HPV/EBV = 98. 
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7 – DISCUSSÃO 

 

 

 Este trabalho teve como principal objetivo traçar um perfil de prevalência de 

três oncovírus epiteliotrópicos, capazes de infectar a mucosa do trato genital 

masculino, encontrados especificamente em casos de câncer. Apesar dos 

extensos estudos a respeito da infecção por HPV e EBV no trato genital, as 

lacunas de conhecimento ainda são grandes, especialmente no que se refere ao 

trato genital masculino. Já a pesquisa em MCPyV é recente na literatura; o estudo 

da presença do vírus em carcinomas não-Merkel possui pouquíssimos trabalhos 

publicados. Existem estudos na literatura que demonstram a presença do MCPyV 

na mucosa cervical, mas, até a data deste estudo, não há publicações que tenham 

investigado a presença de MCPyV no trato genital masculino, nem trabalhos que 

investiguem  lesões malignas do trato genital (SALEHI-VAZIRI et al., 2015; KOLIA-

DIAFOUKA et al., 2016). 

Em nosso estudo, a prevalência do HPV foi de 57,1% (Tabela 11), esta 

prevalência está em concordância com a literatura. Uma metanálise com 

diferentes metodologias moleculares e reunindo dados de estudos de diversas 

partes do mundo, divulgada pela OMS e publicada em 2019, mostra prevalências 

de HPV em casos de câncer de pênis variando entre 13,4 e 71,1% com os 

genótipos prevalentes sendo os HPV16, 18, 45, e com a presença de tipos de 

baixo risco oncogênico, como o HPV6 e 11, entre os cinco tipos mais prevalentes 

em alguns destes estudos. (WHO/ICO, 2019). Martel e colaboradores (2017) 

relatam uma prevalência de 50% do HPV em casos de câncer de pênis na 

América do Sul. 

Conforme mencionado anteriormente, diferenças fisiológicas e 

microbiológicas entre os tratos genitais masculino e feminino podem influenciar no 

perfil de patogenicidade de um dado vírus em seu processo infeccioso, mas, ainda 

assim, as similaridades teciduais e estruturais intrínsecas devem ser consideradas 

no estudo de agentes e processos infecciosos. Neste estudo verificamos pela 

primeira vez a presença do MCPyV em quatro casos de câncer de pênis. Dentre 

estes casos, está o primeiro relato da literatura de um caso de multiinfecção por 

HPV, EBV e MCPyV em uma lesão maligna do trato genital masculino (Tabela 13) 

(BAEZ et al, 2015). O quadro deste paciente, de 56 anos de idade, evoluiu para 
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óbito apenas seis meses após o diagnóstico. Até a presente data, não há outros 

estudos sobre a prevalência deste vírus no trato genital masculino, saudável ou 

não. Em todos os casos analisados, o MCPyV fazia parte de uma co- ou 

multiinfecção. Estes dados podem sugerir seu papel como um agente infeccioso 

oportunista, mas mais estudos são necessários para definir seu grau de 

contribuição para oncogênese no trato genital masculino, sua capacidade de 

iniciar um processo neoplásico peniano por si só, bem como sua prevalência geral 

na população. De fato, a literatura tem demonstrado que poliomavírus estão 

relacionados a infecções associadas a algum grau de imunocomprometimento 

(AMBALATHINGAL et al., 2017); também é sabido que o estabelecimento de um 

processo neoplásico promove, dentre outros eventos imunofisiológicos, queda da 

imunidade local e exaustão metabólica (TRINCHIERI, 2015), o que pode facilitar o 

estabelecimento da infecção por estes vírus como oportunistas.  

 De qualquer modo, estes achados chamam atenção para a importância do 

rastreamento epidemiológico para outros vírus oncogênicos 

epiteliomucosotrópicos diferentes do HPV. Mais estudos são necessários para 

determinar o estabelecimento do processo infeccioso em nível celular e molecular, 

a fim de definir os processos permissivos que favoreçam a infecção por vírus 

oportunistas, os mecanismos inflamatórios sinérgicos, e o grau de contribuição de 

cada vírus para o quadro neoplásico geral. 

 A falta de maiores informações epidemiológicas sobre a infecção genital 

por HPV em homens se deve, sem dúvida, em parte ao fato de que, como outras 

infecções sexualmente transmissíveis, a morbimortalidade relacionada à infecção 

genital por HPV é baixa quando comparada às taxas relacionadas a infecções em 

mulheres. Além disso, somente no passado recente foram desenvolvidos métodos 

sensíveis para coleta e análise de amostras de DNA do HPV para aplicação no 

trato genital masculino. As informações disponíveis sugerem que, como nas 

mulheres, a maioria das infecções genitais por HPV nos homens é assintomática e 

o HPV16 é um dos tipos mais comumente detectados, como já mencionado. Em 

populações da mesma faixa etária, a prevalência de tipos específicos de HPV 

geralmente parece ser mais baixa nos homens do que nas mulheres (GIULIANO 

et al., 2008). Se essas informações estão relacionadas a uma incidência mais 

baixa ou a uma duração mais curta da infecção nos homens do que nas mulheres, 
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isso ainda não foi determinado. Como os carcinomas relacionados ao HPV são 

raros em homens, a epidemiologia da infecção genital por HPV em homens tende 

a ser subestimada, ou considerada de baixa prioridade. Entretanto, com a 

disponibilidade de vacinas profiláticas contra o HPV, torna-se muito importante 

entender a incidência e a duração da infecção pelo HPV em homens, a fim de 

avaliar a necessidade de introduzir medidas preventivas que combinem 

imunização e diagnóstico, bem como a promoção de estratégias de redução de 

risco, como atraso no início da atividade sexual e uso de preservativo 

(PARTRIDGE & KOUTSKY, 2006). Isto se faz ainda mais relevante ao se 

considerar que, em função da alta taxa de infecções subclínicas em homens, 

estes podem atuar como reservatório epidemiológico do vírus, transmitindo-o à 

população feminina, na qual o mesmo tipo viral pode apresentar um perfil 

infeccioso mais virulento (GIULIANO et al., 2009). 

 Existem evidências associadas a uma relativa resistência da mucosa 

peniana à ação oncogênica do HPV (GIULIANO et al., 2011b). O mecanismo de 

proteção ainda não está completamente claro. Uma das hipóteses consideradas é 

a ausência, nessa região anatômica, da junção escamo-colunar. Nesta junção, ou 

zona de transformação, o HPV pode infectar as células metaplásicas que 

possuem alto potencial de multiplicação e um microambiente próprio (HERFS et 

al., 2012; HWANG et al., 2012; McNAIRN & GUASCH, 2011). Dados a respeito da 

associação da infecção por HPV e câncer anal (96%) podem reforçar essa 

hipótese, uma vez que essa região também possui a junção escamo-colunar e 

este carcinoma já teve sua etiologia estabelecida (POW-SANG et al., 2010). 

HPVs de alto risco oncogênico foram detectados em 87,5% das amostras, e 

destes, o HPV16 foi o mais prevalente, em acordo com a literatura. Os outros 

genótipos de alto risco oncogênico mais prevalentes foram os HPV18, 35, 45 e 31 

(Figura 15), que também têm sua alta prevalência em neoplasias demonstrada 

pela literatura (WHO/ICO, 2019). 

 É importante notar que, em cinco casos, o HPV6 (considerado de baixo 

risco oncogênico) foi encontrado em infecção única, sem associação a outros tipos 

de HPV. Em três casos, havia coinfecção com o EBV1, mas nos outros dois não 

havia associação a nenhum outro vírus. Este achado é um indicativo da 

possibilidade de malignização tecidual por outras vias. Ainda, o HPV6 foi o 
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genótipo de segunda maior prevalência dentre os tipos detectados (Figura 15). 

Apesar da literatura afirmar a alta prevalência deste genótipo na população 

(MARTEL et al., 2017), sua presença em lesões malignas, inclusive em infecções 

únicas merece destaque. Grassmann e colaboradores (1996) mencionam relatos 

de estudos sobre variantes do HPV6 detectados em tumores malignos, 

caracterizados por rearranjo de sequências da Região Regulatória Não 

Codificante. Já Huebbers e colaboradores (2013) reportam um relato de caso de 

integração genômica e consequente downregulation gênico promovido por HPV6, 

em um caso de papilomatose de laringe. Isto chama a atenção para a importância 

de estudos sobre outras vias de malignização, que incluem os tipos de baixo risco 

oncogênico. Ainda, um outro genótipo não oncogênico (HPV70) foi encontrado em 

cinco casos de câncer de pênis neste estudo. Apesar de aparecer em 

concomitância com outros genótipos que incluem os de alto risco oncogênico (a 

saber, em três casos com o HPV16, em um caso com HPV6 e HPV33, e um caso 

com HPV6 e HPV35), sua presença pode indicar uma possível emergência deste 

genótipo na população do Rio de Janeiro, conforme apontado nos estudos de 

Carestiato e colaboradores (2017), em amostras de câncer cervical. 

O HPV provavelmente representa uma via etiológica particular na 

oncogênese do pênis (RUBIN et al., 2001). Entretanto, sua ausência em 42,9% 

dos casos de câncer peniano neste estudo aponta para outros fatores e cofatores 

associados à transformação maligna. Um estudo observou que o EBV aumentava 

em sete vezes o risco de detecção da integração do genoma do HPV16, o que 

pode contribuir para a oncogênese (SZOSTECK et al., 2009). No presente estudo, 

53 (47,3%) amostras foram positivas para a presença do DNA viral do EBV. O tipo 

mais prevalente foi o EBV-1 (77,3%), já o EBV-2 foi detectado em apenas sete 

amostras (13,2%), e que cinco delas (9,4%) estavam infectadas com ambos os 

tipos. Foi pesquisada a coinfecção HPV/EBV, sendo visto que 17,8% (20) das 

amostras estavam coinfectadas. Ou seja, das 53 amostras infectadas pelo EBV, 

33 (62,2%) estavam infectadas somente por este vírus, sugerindo que ele pode 

ser um fator independente para a progressão maligna, em acordo com outros 

estudos realizados na mesma cidade (AFONSO et al., 2012; AFONSO et al., 

2017). 
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 Ainda, observamos que a média de idade geral foi semelhante à descrita na 

literatura (57,7 anos, com indivíduos entre 25 e 92 anos). Segundo diversos 

autores, o câncer de pênis acomete principalmente homens entre 50 e 70 anos 

(BARNHOLTZ-SLOAN et al., 2007; FAVORITO et al., 2008). Apesar de estudos 

não confirmarem a relação entre idade e aumento do risco de infecção persistente 

por HPV – o que indicaria que a incidência do câncer de pênis em indivíduos de 

mais idade se daria por processos não infecciosos – (FRANCESCHI et al., 2002; 

BALDWIN et al., 2003; SHIN et al., 2004; LAJOUS et al., 2005), encontramos uma 

prevalência considerável do HPV (57,1%) neste estudo, o que ressalta a 

necessidade de mais investigações a respeito da relação entre a infecção viral, o 

processo de malignização tecidual e a idade. Estes dados podem reforçar o papel 

viral como não exclusivamente oportunista, sugerindo vias alternativas de 

malignização, seja por silenciamento gênico, mecanismos epigenéticos, ou 

mesmo por fatores culturais e sociodemográficos. Por exemplo, é bem descrito 

que fatores como a não-circuncisão e a má higiene são altamente relevantes para 

o processo de inflamação crônica que favorece a malignização tecidual (MADEN 

et al., 1993; TOBIAN et al. 2009). Sabe-se que a idade do paciente consiste em 

uma variável que pode estar relacionada ao grau de malignidade do tumor. 

Pacientes jovens são acometidos por neoplasias malignas mais agressivas, 

quando comparados aos idosos, nos quais, normalmente, se pode observar um 

caráter mais brando dos tumores (LOURENÇO et al., 2007). 

Não foi observada significância estatística entre o grau histopatológico da 

lesão e a prevalência das infecções por HPV, EBV, ou coinfecções HPV/EBV. 

Aparentemente o processo de diferenciação celular não está relacionado à 

presença, risco oncogênico ou taxa de replicação viral (Tabela 14). Nas primeiras 

décadas do século XIX, já se reconhecia a existência de variação de 

agressividade dentro de um mesmo tipo histopatológico de tumor maligno, através 

da observação de diferenças de prognóstico nos diferentes tipos de carcinoma. 

Foi observado que a aparência microscópica possuía associação positiva com o 

grau de malignidade do tumor, e assim, Broders e colaboradores (1941), já no 

século XX, implementaram o método de classificação histopatológica que foi 

utilizado como base por décadas. A classificação histopatológica proposta pela 

OMS em 2005 (BARNES et al., 2005), tem como referência a classificação de 
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Broders, apresentando tênues diferenças. Entretanto, por apresentar apenas três 

graus, há uma tendência de, na gradação histopatológica da OMS, a maioria dos 

tumores ser classificado no grau intermediário, como verificado neste e em outros 

estudos (COSTA et al., 2002; DANTAS et al., 2003).  

Ainda assim, a OMS afirma que a gradação histopatológica se correlaciona 

de forma pobre com o desfecho do paciente. Ressalta, ainda, que o tamanho do 

tumor e as condições dos linfonodos são os fatores prognósticos mais 

significativos, sendo outras características histológicas também importantes, como 

a espessura do tumor e a invasão vascular. Até o presente momento, não há 

consenso na literatura sobre a classificação histopatológica que possua maior 

poder preditivo, o que indica a importância de mais pesquisas nesse campo. 

Observamos significância estatística entre o grau de invasibilidade tumoral 

em relação à infecção por HPVs de alto risco, por EBV, e em coinfecções 

HPV/EBV, de modo que a presença viral se mostrou diretamente relacionada à 

extensão do tumor, e sua consequente invasão das camadas teciduais mais 

profundas (Tabela 14). Isto indica que, independente do fator causal primário de 

estabelecimento do processo de malignização, a presença de vírus oncogênicos 

epitélio-mucosotrópicos, como o HPV e EBV pode contribuir para o curso e mau 

prognóstico da transformação epitelial, invasibilidade e extensão do tumor. Não 

avaliamos a significância estatística da presença do MCPyV em relação a esses 

fatores pela baixa taxa de detecção deste vírus neste estudo; mesmo quando 

presente, o MCPyV esteve acompanhado de pelo menos um dos outros vírus 

estudados. Estes fatos malograriam sua análise e correlação estatística. 

Não foi observada significância estatística entre a presença dos vírus 

estudados, e a presença de células malignas em linfonodos regionais. 

 Das 112 amostras analisadas, em 14 não foi detectado o genoma de 

nenhum dos vírus estudados (Figura 16). Como foi mencionado, a etiologia do 

câncer de pênis é tida como multifatorial, e não completamente definida. 

Processos não necessariamente infecciosos podem contribuir para a malignização 

do tecido e progressão da lesão (CHRISTODOULIDOU et al., 2015). Eventos 

epigenéticos como a metilação de genes específicos, ou fatores de silenciamento 

gênico pós-transcricionais, como micro-RNAs, podem facilitar a ação oncogênica 

sem a necessidade de uma integração genômica viral (AFONSO et al., 2017; 
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CARESTIATO et al., 2019). Além disso, os estudos a respeito de novos 

biomarcadores têm aumentado os dados a respeito de novas vias de malignização 

e marcadores séricos de carcinogênese, e podem apontar a ação de proteínas 

celulares (E-caderina, proteína-C reativa, entre outras, como já mencionado), ou 

ao menos indicar processos incipientes de malignização, auxiliando no diagnóstico 

precoce (AMARO-FILHO et al., 2018; CARESTIATO et al., 2019). 

Noventa e oito amostras se apresentaram infectadas por pelo menos um 

dos vírus estudados. Destas, o HPV foi presente na maioria (64 amostras – 

65,3%), seguido pelo EBV (53 amostras – 54%), e pelo MCPyV (4 amostras – 

3,5%). Dada a etiologia multifatorial mencionada, e a possibilidade da presença 

oportunista de cada um destes vírus, não se pode afirmar se o estabelecimento do 

processo de malignização se deu por conta dos mecanismos de oncogenicidade 

viral, ou se é consequência de alguma outra via de malignização, direta ou por 

perda de supressão de tumor, como já mencionado. A literatura tem demonstrado 

o perfil oportunista destes vírus, especialmente o EBV e o MCPyV, em diferentes 

tipos de câncer, em pacientes soropositivos para o HIV, e em transplantados 

(BAEZ et al., 2013; BAEZ et al., 2016; MARTINEZ & KRAMS, 2017). 

Também é importante ressaltar que, dos 14 genótipos de HPV detectados 

neste estudo, oito fazem parte da cobertura imunológica fornecida pela vacina 

nonavalente (dos genótipos que compõem as VLP que constituem a vacina, 

apenas o HPV52 não foi detectado), e todos os tipos pertencentes à vacina bi- e 

quadrivalente também estão contidos. Assim, a realização de mais estudos sobre 

a eficácia e resposta das vacinas é de evidente importância, já que, como 

mencionado, a vacinação da população masculina, além de prevenir doenças 

relacionadas ao HPV, pode indiretamente reduzir a incidência da doença em 

mulheres. Pode-se ainda inferir que vacina nonavalente teria importância 

epidemiológica considerável, com ação, também, na possível redução da 

prevalência da infecção na população masculina; população esta que não usufrui 

de medidas preventivas citológicas de rotina, como é o caso da população 

feminina.  

Dentre as limitações do nosso estudo, a amostragem reduzida embora 

valiosa dificulta a interpretação dos resultados, limitando as análises estatisticas. 

Além disso, não há padronização dos testes citológicos e moleculares para 
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amostras masculinas, prejudicando a identificação de lesões precursoras que 

também poderiam auxiliar na compreensão do processo de transformação 

maligna. Por fim, a avaliação de fatores comportamentais como hábitos de 

higiene, é bastante difícil de ser padronizada. Métodos de circuncisão, tidos como 

protetores quando realizados na primeira infância também são raros na nossa 

população, assim não tivemos amostragem para avaliações comparativas. 

Portanto, todos estes dados reforçam a necessidade de mais estudos a 

respeito da prevalência do câncer de pênis, do esclarecimento de fatores de risco, 

e da ação, contribuição e interação dos fatores infecciosos, epigenéticos, 

genéticos e ambientais que façam parte da etiologia desta neoplasia. O acúmulo 

de dados vem permitindo a realização de estudos de metanálise que têm sido 

fundamentais para a compreensão dos processos de malignização e seus fatores 

associados, de acordo com os relatórios quadrienais da OMS (2010, 2016, 2019). 

Assim, acreditamos que nosso estudo possa contribuir, em conjunto com a 

investigação em outras regiões e países, para a elucidação da etiologia do câncer 

de pênis 
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8 – CONCLUSÃO 

 

 

- Dentre as 112 amostras de câncer peniano analisadas, observamos a 

presença de pelo menos um dos vírus estudados em 98 (87,5%) casos. Nestes, a 

prevalência do HPV foi de 57,1%, do EBV de 47,3%, e do MCPyV de 3,5%; 

 - O genótipo mais prevalente de HPV encontrado foi o HPV16 (32,8%) 

seguido pelos HPV6 (23,4%), HPV18, HPV35 e HPV45 (12,5% para cada 

genótipo); 

 - O genótipo mais prevalente de EBV encontrado foi o EBV1 (77,3%), 

seguido pelo EBV2 (13,2%), e pela infecção mista com os EBVs 1 e 2 (9,4%); 

 - A prevalência do MCPyV foi de 3,5%. Não houve correlação estatística 

entre sua prevalência e quaisquer dos parâmetros avaliados, incluindo a carga 

viral; 

 - Foi observada significância estatística entre as lesões consideradas de 

perfil muito invasivo, caracterizadas pelos parâmetros T2, T3 e T4 no sistema 

TNM de estadiamento para tumores sólidos, e a presença dos HPVs de alto risco 

oncogênico, do EBV1, e das infecções mistas entre HPV e EBV; 

 - Não houve correlação estatística entre a dispersão linfonódica de células 

malignas ou do grau histopatológico das lesões, e a presença de quaisquer dos 

vírus estudados. 
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