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RESUMO 

 

O silenciamento do gene p
INK4a

 por hipermetilação tem sido sugerido como cofactor 

importante envolvido na carcinogênese cervical. O objetivo deste estudo foi investigar o 

padrão de metilação do gene p
INK4a

 no epitélio cervical e avaliar uma possível 

associação com a infecção pelos papilomavírus humanos (HPV) e o genótipo viral. 

Nesse estudo transversal retrospectivo foram analisados 141 esfregaços cervicais, 

classificados pelo Sistema Bethesda como normal (28), lesão intraepitelial de baixo 

grau (35), lesão intraepitelial de alto grau (49) e câncer invasivo (29). A detecção e 

genotipagem de HPV foram feitas pela técnica da reação em cadeia da polimerase 

(PCR). A hipermetilação foi avaliada através de Nested-PCR metilação específica. Para 

analisar a associação entre presença de metilação e variáveis como: presença de HPV, 

genótipo viral, hábito de fumar e idade, foi feita análise multivariada por regressão 

logística. Mais de 60% dos casos apresentaram infecção por HPV e 44,6% apresentaram 

o gene  p
INK4a

 hipermetilado. Houve um aumento significativo da freqüência da 

metilação de acordo com o grau da lesão cervical (p<0,001). A análise multivariada 

mostrou associação entre a presença de HPV de alto risco e a metilação (p=0,01). 

Encontramos também correlação entre metilação e resultados da citologia classificados 

como lesão intraepitelial de alto grau (p=0.007) e câncer (p<0.0001). Nossos resultados 

indicam que a metilação do gene p
INK4a

 pode contribuir para o surgimento de lesões pré-

malignas e transformação neoplásica do epitélio cervical, juntamente com a infecção 

por HPV de alto risco.  

 

Palavras-chave: HPV, epigenética, hipermetilação, p
INK4a 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

p
INK4a

 gene silencing through hypermethylation have been suggested as a cofactor 

involved in cervical carcinogenesis. We aimed to investigate its methylation status in 

cervical epithelia and evaluate an association with HPV infection and genotype. This 

retrospective cross-sectional study was performed with 141 cervical exfoliated cell 

samples, classified through Bethesda System as Normal (28), low grade intraepithelial 

lesion (35), high grade intraepithelial lesion (49) and Invasive cancer (29). HPV 

detection and genotyping was performed through polymerase chain reaction (PCR). 

Hypermethylation was assessed with nested-methylation specific PCR. To evaluate an 

association between p
INK4a

 methylation variables such as HPV infection, viral 

genotyping, tobacco exposure and age a multivariate analysis was performed. HPV 

positivity was detected in 62% of the samples and 44.6% showed p
INK4a

 

hypermethylation. An upward trend was observed according to lesion severity 

(p<0.001). Multivariate analysis showed an association between high-risk HPV 

infection and methylated p
INK4a

 profile (p=0.01). We found a correlation between high 

grade intraepithelial lesion (p=0.007) and cancer (p<0.0001) cytology results and the 

presence of methylation. Our results point out that p
INK4a 

methylation may contribute to 

the establishment of premalignant lesions and neoplastic transformation of cervical 

epithelium along with hr-HPV infection. 

 

Key words: HPV, epigenetic, hypermethylation, p
INK4a 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A infecção causada pelos papilomavírus humanos (HPV) representa hoje a 

virose sexualmente transmissível mais prevalente no mundo. Aproximadamente 30 

milhões de novos casos surgem a cada ano (Koutsky et al., 1988; Ault et al., 2006; 

Trotier & Franco, 2006a). A prevalência da infecção varia entre 7% e 68%, conforme a 

população estudada e o método de diagnóstico utilizado (Syrjanen & Syrjanen, 1999). 

Estima-se que metade dos indivíduos sexualmente ativos adquira a infecção em algum 

momento de sua vida e que 75-80% da população feminina seja infectada até os 50 anos 

de idade (Syrjanen, 1989; CDC, 2004). 

Os quadros clínicos de maior gravidade estão associados às infecções 

persistentes por HPV de alto risco, por serem capazes de induzir alterações pré-

malignas e malignas no ânus, vulva, vagina e cérvice uterina. Dessas, o câncer cervical 

merece destaque por ser a segunda causa de morte por câncer em mulheres no mundo 

(IARC, 2010). Todos os anos são diagnosticados 480 mil novos casos, com alta taxa de 

mortalidade (250 mil óbitos/ano) (WHO, 2007).  

A maioria das mortes (cerca de 80%) ocorre em países em desenvolvimento, 

incluindo o Brasil. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), foi 

estimada incidência de 18.000 casos para o ano de 2010 (INCA, 2010). Apesar de 

menos frequente, o câncer cervical é impactante mesmo em países desenvolvidos, 

principalmente se considerada a crescente exposição a fatores de risco e modificação de 

hábitos de vida da população (Clifford et al., 2005).  

Através da utilização de testes moleculares foi possível verificar que as 

infecções cervicais são na sua maioria autolimitadas, regredindo espontaneamente. Ho 

et al. (1998) demonstraram que até 90% das mulheres eliminam a infecção dentro de 12 

a 30 meses, mesmo quando infectadas por genótipos de alto risco. Uma vez que apenas 

a minoria dos casos evolui até o estágio invasivo, tem sido sugerido que a infecção por 
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HPV de alto risco é necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer 

cervical (zur Hausen, 2002). Dessa forma, mecanismos adicionais têm sido propostos, 

como cofatores envolvidos na carcinogênese. Dentre eles, fenômenos epigenéticos, 

como a hipermetilação gênica, vêm sendo bastante estudados e estão entre as alterações 

moleculares mais comuns em neoplasias humanas (Baylin & Herman, 2000). 

Até o momento, diversos de genes já foram encontrados hipermetilados no 

câncer cervical, incluindo o gene supressor de tumor p
INK4a

, que codifica a proteína p16. 

Uma vez que cada tipo de tumor possui um painel epigenético característico (Esteller et 

al., 2001), estudos que demonstrem a correlação da presença da hipermetilação de genes 

candidatos a biomarcador para o câncer cervical e lesões precursoras são de grande 

relevância. A determinação do perfil epigenético do câncer cervical contribuirá para a 

compreensão das etapas do processo da carcinogênese e lançará novas perspectivas para 

detecção precoce da doença e avaliação prognóstica. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Papilomavírus humanos 

 

2.1.1 Histórico  

 

As verrugas genitais, também conhecidas como condilomas, vêm sendo descritas 

desde a antiguidade. Logo após a idade média, a explicação postulada para sua origem 

foi atribuída de maneira equivocada às manifestações da sífilis e gonorréia. A etiologia 

infecciosa das verrugas foi confirmada através da inoculação de extratos de lesões 

genitais em regiões da pele previamente escarificadas. Exemplos desses estudos são os 

de Ciuffo (1907), que inoculou extratos de lesões de pele em sua própria mão, 

verificando que lesões típicas apareciam nestes locais.  

A elucidação da origem dos condilomas veio através da observação das 

semelhanças histológicas entre as verrugas genitais e cutâneas. Mas a comprovação de 

uma origem comum para ambas as patologias só veio a ser obtida algum tempo depois, 

por experimentos realizados por Waelsch (1918), nos quais extratos de verruga foram 

inoculados na pele e mucosa humana, produzindo verrugas comuns e genitais, 

respectivamente.  

A primeira associação da progressão do papiloma ao câncer foi descrita por 

Shope (1933), que realizou infecções experimentais em coelhos, nos quais as lesões 

benignas induzidas por papilomavírus de coelho, os CRPV (Cottontail Rabbit 

Papillomavírus), progrediam a carcinoma invasivo. Posteriormente, verificou-se que 

outros papilomavírus também estavam associados ao desenvolvimento de neoplasias.  
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Desde meados da década de 1950, os coilócitos eram descritos como achados 

cito/histológicos em células da cérvice uterina. Entretanto, somente 20 anos depois 

foram correlacionados à infecção por HPV (Meisels & Fortin, 1976). Com isso, se 

cogitou a possibilidade de que estes vírus estariam implicados na gênese do câncer 

cérvico-uterino (zur Hausen, 1976). Durst et al. (1983) e Boshart et al. (1984) 

procederam à identificação dos HPV16 e HPV18 e a partir daí, inúmeras pesquisas 

confirmam a relação causal entre certos genótipos virais com o câncer cervical e lesões 

precursoras (Munoz, 1992; Hildesheim et al., 1994; IARC, 1995; Franco et al., 1999; 

Bosch et al., 2002; Sanjosé et al. 2007).  

 

 

2.1.2 Classificação 

 

Segundo o Comitê Internacional de Taxonomia Viral (ICTV), os papilomavírus 

humanos são classificados no gênero Papillomavirus, pertencente à família 

Papillomaviridae. Os dois principais gêneros são o Alpha-papillomavirus e Betha-

papillomavirus, com aproximadamente 90% dos HPV já caracterizados (ICTV, 2009). 

O gênero Alpha-papillomavírus contém tipos que infectam o trato anogenital, 

aerodigestivo superior e mucosas da região da cabeça e pescoço. Este gênero inclui 

ainda alguns tipos de HPV que causam verrugas comuns, raramente associados com o 

desenvolvimento de câncer (de Villiers et al., 2004) (Figura 1). 

O gênero Betha-papillomavirus contém HPV tipicamente associados a 

infecções cutâneas inaparentes em indivíduos imunocompetentes. Já em 

imunocomprometidos, esses vírus estão associados ao desenvolvimento da 

epidermodisplasia verruciforme (lesões cutâneas disseminadas, que apresentam uma 

elevada taxa de malignização quando localizadas em áreas do corpo expostas ao sol) 

(Bavinck et al., 2008). 

Os demais HPV são classificados nos gêneros Gamma-papillomavirus, Mu-

papillomavirus e Nu-papillomavirus. Esses vírus estão geralmente associados ao 

desenvolvimento de papilomas e verrugas cutâneas que geralmente não progridem a 

câncer. No entanto, alguns estudos encontraram genótipos virais pertencentes a esses 

gêneros presentes em amostras de câncer de pele (Shamanin et al., 1994; Pfister, 2003). 
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A completa caracterização dos HPV foi dificultada devido à estreita relação da 

infecção viral com o processo de diferenciação das células epiteliais, não sendo possível 

isolá-los em cultivos celulares tradicionais. Sendo assim, sua classificação é baseada na 

análise genética da seqüência do gene L1, considerando-se um novo genótipo quando as 

diferenças são superiores a 10% em relação aos tipos já caracterizados (de Villiers et al, 

2004).   

Genótipos fortemente relacionados (aproximadamente 80–90% de identidade) 

são classificados como membros da mesma espécie e tendem a compartilhar 

propriedades biológicas importantes como tropismo histológico, quadros clínicos e 

patogenicidade (Muñoz et al., 2006). 

 

Figura 1. Análise filogenética dos Alpha-papillomavirus que infectam a região 

anogenital. Fonte: Schiffman et al., 2010 (adaptado). 

 

Mais de 120 tipos virais já foram descritos e cerca de 40 são capazes de infectar 

o trato anogenital (Muñoz et al., 2003; de Villiers et al., 2004). Os HPV ainda podem 

ser separados quanto ao risco de desenvolvimento de câncer cervical em tipos de alto ou 

baixo risco. Essa classificação foi atualizada recentemente, com base em informações 

epidemiológicas. O grupo de alto risco inclui 15 genótipos (HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 

45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82) que provaram ter associação com o câncer cervical, 

enquanto que o grupo de baixo risco inclui 12 genótipos (HPV6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 
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61, 70, 72, 81 e CP6108), que não são potencialmente oncogênicos e não estão 

envolvidos no desenvolvimento do câncer cervical (Muñoz et al., 2006).  

Para alguns HPV (tipos 26, 53 e 66) foi encontrada associação entre a infecção e 

o desenvolvimento de câncer cervical apenas em estudos caso-controle, mas ainda não 

existem estudos prospectivos que permitam avaliar verdadeiramente o seu risco. Esses 

genótipos foram classificados como provável alto risco e novos trabalhos são 

necessários para se estabelecer uma classificação adequada (IARC, 2010; Schiffman et 

al., 2010).  

 

 

2.1.3 Morfologia e estrutura 

 

As partículas virais apresentam cerca de 55nm de diâmetro e não possuem 

envoltório lipídico. São formados por um capsídeo icosaédrico, constituído 

predominantemente pela proteína L1 (360 monômeros) (Howley & Lowy, 2007) 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Fotomicroscopia eletrônica do HPV. Estrutura viral observada ao 

microscópio eletrônico de transmissão. Fonte: CDC – NPIN (2010). 

 

O genoma dos papilomavírus consiste em um DNA de fita dupla circular com 

cerca de 8 kb, associado à histonas celulares. O genoma é dividido em regiões gênicas 

denominadas seqüências abertas de leitura, do inglês Open Reading Frame (ORF), que 

estão localizadas em apenas uma fita de DNA (Howley & Lowy, 2007).  O genoma 

viral ainda pode ser funcionalmente separado em três regiões: a primeira é uma região 

regulatória, não codificadora, de 400 a 1000 pb que é conhecida como Long Control 
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Region (LCR), situada entre os genes L1 e E6. A segunda é chamada de região precoce 

(E ou Early) e a terceira região denominada tardia (L ou Late) (Burd, 2003) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação esquemática do genoma dos papilomavírus humanos 

mostrando a organização de seus genes na forma circular. Fonte: Muñoz et al. (2006) 

(adaptado). 

 

A região LCR é pouco conservada e não codificante de proteína, contém a 

origem de replicação e locais para ligação de fatores celulares importantes na regulação 

da transcrição viral (Doorbar, 2006). A região precoce ocupa mais de 50% do genoma e 

possui seis ORF (E1, E2, E4, E5, E6 e E7), que dão origem as suas respectivas 

proteínas. Os genes precoces estão envolvidos na replicação, controle da transcrição e 

oncogênese (Zheng & Baker, 2006).  

Duas outras ORF (E3 e E8) foram encontradas nessa região do genoma dos 

papilomavírus. No entanto, apenas a ORF E8 em BPV1 (Bovine papillomavirus 1) e 

HPV31 codificam as respectivas proteínas. Esta proteína é chamada E8^E2C e funciona 

como reguladora negativa da replicação e transcrição viral (Choe et al., 1989; 

Stubenrauch et al., 2000, 2001). A região tardia ocupa cerca de 40% do genoma do 

HPV e engloba as ORF L1 e L2 que dão origem às proteínas de capsídeo (Doorbar, 

2006). 

A expressão das proteínas virais é fortemente regulada e dependente do 

processo de diferenciação da célula epitelial. As proteínas E são expressas 

precocemente no ciclo replicativo viral, enquanto as proteínas L são expressas apenas 
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nas células mais diferenciadas do epitélio, onde ocorre a montagem dos vírions (Figura 

4) (Longworth & Laimins, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Padrão de expressão das proteínas do HPV no epitélio estratificado. Fonte: 

Doorbar, 2006 (adaptado). 

 

As proteínas E1 e E2 são necessárias para a replicação viral e altamente 

conservadas em todos os HPV (Sverdrup & Khan, 1994). A proteína E1 é expressa 

durante todo o ciclo replicativo, funciona como uma helicase e tem afinidade pela DNA 

polimerase celular, recrutando o maquinário enzimático necessário para a replicação do 

genoma viral (Conger et al., 1999; Hebner & Laimins, 2005). 

A E2 é uma proteína multifuncional, mas suas principais funções estão 

relacionadas com a replicação e regulação da transcrição dos genes precoces do HPV. A 

ligação de E2 a sítios na região LCR resulta na modulação da atividade do promotor 

precoce (pE). Em níveis baixos de expressão, ocorre a ativação da transcrição dos genes 

precoces, enquanto que em altas concentrações há repressão transcricional. Dessa 

forma, E2 atua como um regulador da transcrição de E6 e E7.  

A perda da expressão E2 correlaciona-se com o aumento da proliferação celular 

induzida por E6 e E7, podendo levar à malignização celular (Pett et al., 2004). Outras 

funções da proteína E2 já foram descritas. Foi demonstrado que essa proteína 

desempenha um papel na manutenção do genoma viral na forma epissomal e é 

responsável pela ligação do DNA viral aos cromossomos mitóticos celulares, garantindo 

sua distribuição uniforme para as células filhas (You et al., 2004; Baxter et al., 2005). 
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A proteína viral E4 é a mais expressa de todas as proteínas virais e é produzida a 

partir do splicing de seqüências que codificam os primeiros cinco aminoácidos da 

proteína E1 com a ORF E4 (E1^E4). Essa proteína está localizada predominantemente 

no citoplasma celular e suas funções ainda não estão completamente elucidadas. No 

entanto, sabe-se que ela se associa aos filamentos de citoqueratina celulares, facilitando 

a liberação dos vírions (Lehr et al., 2004). 

O produto do gene E5 codifica uma proteína hidrofóbica encontrada nas 

membranas do aparelho de Golgi, retículo endoplasmático e membrana plasmática 

(Conrad et al., 1993). Tem sido proposto que a E5 pode levar à diminuição da 

acidificação endossomal e alteração do tráfego endocítico. Esses efeitos tem sido 

associados a alterações da apresentação de antígenos pela célula hospedeira (Straight et 

al., 1993; Thomsen et al., 2000; Disbrow et al., 2005). 

As proteínas estruturais (L1 e L2) são expressas apenas nas células suprabasais 

diferenciadas, no final do ciclo de replicação. A proteína L1 é conservada, gênero-

específica e a L2 é tipo específica. A proteína L2 é uma proteína multifuncional 

localizada internamente no capsídeo e diversas funções já foram sugeridas para essa 

proteína: estabilização do capsídeo (Ishii et al., 2005), transporte nuclear do genoma do 

HPV (Florin et al., 2006), encapsidação do genoma viral (Schelhaas et al., 2008) e 

escape dos vírions via endossoma (Campos & Ozbun, 2009). 

 

 

2.1.4 Replicação viral 

 

Os HPV são epiteliotrópicos, podendo infectar epitélio de pele ou mucosas. Para 

que a infecção se estabeleça há necessidade da presença de microlesões que exponham 

as células basais do epitélio que estão iniciando o processo de diferenciação (Fehrmann 

& Laimins, 2003). Como não é possível isolar os HPV em cultivos celulares 

tradicionais, muitos detalhes do ciclo replicativo ainda não estão elucidados (Doorbar, 

2006). Não está claro, por exemplo, qual o receptor responsável pela adsorção viral, 

mas alguns estudos sugerem que o HPV se liga a um receptor amplamente expresso e 

evolutivamente conservado, principalmente via proteína L1 (Roden et al., 1994; Müller 

et al., 1995; Sapp & Day, 2009).  
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Diversos trabalhos apontaram o heparan-sulfato como receptor (Joyce et al., 

1999; Giroglou et al., 2001; Drobni et al., 2003). Estudos in vitro demonstraram que a 

remoção do heparan-sulfato resulta na diminuição de 80 a 90% da ligação das VLP 

(Virus Like Particles) do HPV11 à superfície dos queratinócitos e que a infecção por 

HPV16 e 33 é inibida após o tratamento com heparinase (Joyce et al., 1999; Giroglou et 

al., 2001). A composição do heparan-sulfato difere nas células localizadas em sítios 

anatômicos distintos, o que poderia explicar o tropismo celular divergente relacionado à 

infecção por diferentes genótipos virais (Schelhaas et al, 2008). 

Outros estudos in vitro têm demonstrado que o HPV pode se ligar à laminina-5 

na matriz extracelular. No entanto, essa interação parece ter menor importância para o 

estabelecimento de infecção produtiva (Culp et al., 2006; Selinka et al., 2007). Estudos 

recentes demonstraram que a entrada do HPV é iniciada in vitro, pela ligação ao 

receptor de superfície celular. Em contraste, na infecção in vivo, a membrana basal tem 

sido identificada como o principal local de ligação, reforçando o papel da laminina-5 

como receptor (Roberts et al., 2007; Sapp & Bienkowska-Haba, 2009). Alguns 

trabalhos também apontaram a existência de um correceptor, possivelmente a molécula 

de adesão celular α6-integrina, que se ligaria à L2. Tem sido sugerido que essa ligação é 

necessária para a internalização do HPV (Kawana et al., 2001; Roden et al., 2001; Yang 

et al., 2003; Yoon et al., 2001), embora outros estudos os contradigam (Culp et al., 

2006; Shafte-Keramat et al., 2003).  

Após a adsorção, o HPV deve entrar na célula hospedeira. A dinâmica de 

interação do HPV com a superfície celular nos estágios iniciais da infecção ainda não 

está clara (Spoden et al., 2008; Day et al., 2003; Bousarghin et al., 2003; Smith et al., 

2007c). Estudos verificaram que diferentes tipos de HPV apresentam mecanismos 

distintos de entrada, tais como endocitose mediada por clatrina, endocitose dependente 

de caveolina e endocitose independente de clatrina e caveolina (Day et al, 2003; Smith 

et al, 2007, 2008). 

Após penetrar na célula hospedeira, ocorre o desnudamento das partículas virais 

no interior dos endossomos, liberando o genoma para que possa ocorrer a transcrição e 

replicação. Em seguida o DNA viral é transportado para o núcleo celular e acredita-se 

que a proteína L2 tenha um papel importante nesses processos (Day et al., 2003). O 

início da replicação do genoma viral se dá através da remoção das histonas e 

desenovelamento do DNA mediado por E1 e E2. A replicação ocorre no núcleo durante 
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a fase S da mitose, em sincronia com a duplicação do genoma da célula hospedeira 

(Gilbert et al., 1987). Durante a infecção inicial das células basais, ocorre amplificação 

do genoma viral em 50 a 100 cópias por célula infectada. Em seguida, ocorre a 

manutenção desse genoma nas células basais em divisão, onde o DNA viral é mantido 

em múltiplas cópias epissomais (Howley e Lowy, 2001).  

A interação de fatores celulares do hospedeiro com a região LCR do genoma 

viral promove o início da transcrição dos genes virais E6 e E7, cujas proteínas 

interferem nas vias de regulação do ciclo celular a fim de facilitar a replicação do vírus. 

Isso ocorre através da ligação e inativação das proteínas supressoras de tumor, alteração 

das ciclinas celulares e cinases dependentes de ciclinas (CDK) (BURD, 2003). 

Em um epitélio não infectado, as células basais param de se dividir e migram 

para o compartimento suprabasal, onde iniciam o processo de diferenciação. Entretanto, 

uma vez que ocorra a infecção pelo HPV, haverá interação das oncoproteínas virais (E6 

e E7) com proteínas celulares, ocorrendo um estímulo para que as células suprabasais 

entrem na fase S do ciclo celular, permanecendo em mitose e permitindo a amplificação 

do número de cópias do genoma viral (Muñoz et al., 2006). 

Após a replicação do genoma, finalmente, os genes tardios L1 e L2 são ativados, 

permitindo que as partículas virais sejam montadas no núcleo. Estudos sugerem que os 

capsídeos icosaédricos são montados com o auxílio de chaperonas celulares (Buck et 

al., 2005; Chromy et al., 2006; Bird et al., 2008). Ainda não é conhecido se a 

encapsidação do genoma viral se dá durante a montagem do capsídeo ou depois, 

entretanto, a encapsidação é assistida pela proteína L2 e pode ser facilitada pela proteína 

E2.  

A síntese dos capsídeos e formação de vírions determinam o efeito citopático 

clássico da infecção por HPV, chamado de coilocitose (Heino et al., 2000; Gu et al., 

2004; Holmgren et al., 2005) (Figura 4). No extrato córneo do epitélio escamoso 

acredita-se que a proteína E4 interaja com redes celulares de citoqueratina, causando 

seu colapso e permitindo o escape dos vírions maduros das células (Mach et al., 2006; 

Gambhira et al., 2007). As partículas virais são observadas na camada granular do 

epitélio e a liberação dos vírions ocorre na camada córnea do epitélio, quando as células 

se desprendem durante o processo natural de descamação (Doorbar, 2006). 
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Figura 5. Fotomicroscopia de lâmina obtida a partir de esfregaço cervical e corada pela 

técnica de Papanicolaou. A seta aponta para o coilócito.  

Fonte: http://radiology.uchc.edu/eAtlas/GYN/2035.htm Acesso: 02/05/2011 

 

 

2.2 Patogenia 

 

Os HPV estão associados ao desenvolvimento de tumores benignos ou malignos 

em regiões da pele ou mucosa. Esse vírus parece coexistir com seu hospedeiro por 

longos períodos e a infecção pode ou não resultar no aparecimento de lesões. Algumas 

lesões induzidas por tipos específicos de HPV possuem um risco elevado para a 

progressão maligna (zur Hausen, 2002; Clifford et al., 2003; Muñoz et al., 2003).   

Em estágios iniciais da infecção, as proteínas E6 e E7 têm sua expressão 

negativamente controlada por E2. Em infecções por genótipos de alto risco, o DNA 

viral pode se tornar linear e se integrar ao genoma da célula hospedeira. A ruptura do 

genoma circular ocorre em regiões próximas ao gene E2, levando à perda de sua função. 

Com isso, os oncogenes virais são expressos de forma descontrolada e excessiva, 

favorecendo a transformação maligna (Brenna & Syrjänen, 2006).  

Alguns trabalhos recentes, no entanto, demonstram que outros mecanismos 

podem estar envolvidos na perda do gene E2. Além da integração, alterações 

epigenéticas, como a hipermetilação de regiões desse gene, também podem levar a sua 

inativação por mecanismos de silenciamento transcricional (Kim et al., 2003). 

As proteínas E6 e E7 interferem na atividade inibitória do crescimento celular 

exercida por proteínas supressoras de tumor. A associação de E6 e E7 produzidas por 

HPV de alto risco com proteínas celulares é mais estável do que aquelas produzidas por 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WXR-4C9HNKF-D&_user=686357&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000037518&_version=1&_urlVersion=0&_userid=686357&md5=52acefdbce4a7b58d024c661df703e4c#BIB68#BIB68
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WXR-4C9HNKF-D&_user=686357&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000037518&_version=1&_urlVersion=0&_userid=686357&md5=52acefdbce4a7b58d024c661df703e4c#BIB18#BIB18
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WXR-4C9HNKF-D&_user=686357&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000037518&_version=1&_urlVersion=0&_userid=686357&md5=52acefdbce4a7b58d024c661df703e4c#BIB47#BIB47
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vírus de baixo risco. Assim, contribuem para a oncogênese mediada pelo HPV, sendo 

necessárias tanto para a indução e manutenção do fenótipo maligno das células 

infectadas (Spinelli, 2000).  

 A função mais bem descrita de E6 é a inativação da proteína p53. Esse processo 

ocorre por proteólise via ubiquitina-proteossoma (Scheffner et al., 1990). É interessante 

observar que as proteínas E6 dos HPV de alto e baixo risco interagem com a região C-

terminal da p53, entretanto apenas a proteína E6 dos vírus oncogênicos capaz de se ligar 

à região central dessa proteína. Esta ligação é necessária para que ocorra a degradação 

da p53, favorecendo o acúmulo de alterações genéticas e gerando instabilidade 

cromossômica na célula infectada (Crook et al., 1991; Li & Coffino, 1996; Thomas et 

al, 1999; Boulet et al, 2007).  

Alguns estudos verificaram que a proteína E6 também é capaz de ativar 

telomerases celulares. A atividade dessas enzimas está ausente em células somáticas 

normais e, como conseqüência, ocorre um encurtamento dos telômeros cromossômicos 

ao longo das divisões celulares, levando ao caminho natural da senescência celular. 

Assim, a ativação das telomerases por E6 seria mais um mecanismo que favorecedor da 

divisão celular (Fehrmann & Laimins, 2003). 

A proteína E7 se associa com a proteína pRb (retinoblastoma). Em células que 

não estão em divisão, a pRb é encontrada hipofosforilada e associada ao fator de 

transcrição E2F. Durante o ciclo celular, a pRb é fosforilada liberando o E2F, que fica 

livre para ativar genes que estimulam a célula a entrar na fase S do ciclo celular. Nas 

células infectadas pelo HPV, entretanto, a proteína E7 se liga à pRb, resultando na 

liberação do E2F e permanência da célula infectada na fase S do ciclo celular. Além 

disso, a E7 também interage com duas outras proteínas da família pRb (p107 e p130) 

que modulam negativamente a expressão de E2F (zur Hausen, 2002). 

 

 

2.3 Formas de apresentação da infecção por HPV no trato genital feminino 

 

Em geral, a infecção pelo HPV é dividida nas seguintes categorias:  

 

2.3.1. Infecção latente: apesar da ausência de evidências clínicas, colposcópicas, 

citológicas e histológicas, os HPV podem ser detectados por meio de testes moleculares 
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em taxas de 5 a 40%, caracterizando a forma de latência clínica da infecção 

(IARC,1995). Sanjosé et al. (2007) desenvolveram uma meta-análise englobando 78 

trabalhos e demonstraram que a prevalência média de HPV em mulheres com citologia 

normal foi 10,4%, variando de 22,1%, no continente africano, a 8,0% na Ásia; na 

América do Sul a taxa de infecção por HPV foi de 12,3%. A maioria dessas infecções é 

transitória, ou seja, apenas em uma pequena parcela de mulheres infectadas se detecta, 

em amostras seqüenciais, o mesmo tipo de HPV (Franco et al., 1999; Liaw et al., 2001; 

Ylitalo et al., 2000; Trottier & Franco, 2006a).  

 

2.3.2. Infecção produtiva: representadas por lesões benignas hiperproliferativas 

(verrugas ou condilomas) na área anogenital (Naud et al., 1996; Michael et al., 2000). 

Os condilomas estão associados, principalmente, aos tipos de baixo risco HPV6 e 11, 

detectados em cerca de 70% dos casos (Brown et al., 1999; Coleman et al., 1994; Greer 

et al., 1995; Li et al., 1995). Essa forma de apresentação clínica corresponde a 1% das 

infecções por HPV (Puig-Tintoré et al., 2002).   

Evidências clínicas normalmente aparecem dentro de um a oito meses pós-

exposição (Oriel, 1971). Uma grande variedade de lesões pode surgir, dependendo do 

tipo viral e da região anatômica envolvida (zur Hausen, 2002). Quanto ao aspecto 

clínico, as lesões podem ser verrucosas ou papulosas. Sem tratamento, elas podem 

regredir espontaneamente dentro de três a quatro meses (o que ocorre na maioria dos 

casos), persistir de forma benigna ou aumentar em tamanho e número (Handsfiel, 1992). 

As lesões hiperproliferativas também podem se apresentar na forma subclínica. 

Correspondem aos condilomas planos no colo uterino, que só são visualizados por meio 

de colposcopia após aplicação de ácido acético a 5% (Meisels et al., 1977; Reid et al., 

1980).  Já foi sugerido que a persistência da doença possa ser atribuída à falta de células 

de Langerhans no sítio da lesão. A ausência destas células reduziria o estímulo de 

ativação da resposta imune celular, que é fundamental no controle das infecções 

causadas pelo HPV (Arany & Tyring, 1996).  

 

2.3.3. Infecções associadas a quadros pré-malignos e malignos:  

 

Atualmente, é bem estabelecido que o câncer cervical possui uma fase pré-

maligna bem definida que pode ser observada através da citopatologia exfoliativa e 
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confirmada pelo exame histopatológico. O conceito de lesões cervicais precursoras, 

entretanto, é bastante antigo e remonta ao fim do século XIX, quando áreas de 

alterações epiteliais atípicas não invasivas foram identificadas em amostras teciduais 

adjacentes às neoplasias. 

 Inicialmente, as displasias foram categorizadas em leve, moderada e grave, 

dependendo do grau de comprometimento da espessura epitelial. Já o termo carcinoma 

in situ, introduzido em 1932, indicava lesões em que as células indiferenciadas 

ocupavam a espessura total do epitélio, sem ruptura da membrana basal (Broders, 

1932). Um sistema de classificação dividido em classes distintas para displasia e 

carcinoma in situ se tornou necessário, pois se observou que alguns casos de displasia 

regrediam, outros persistiam e alguns progrediam.  

Uma correlação direta entre progressão e grau histológico foi verificada e essas 

observações levaram ao conceito de que o câncer cervical era um processo patológico 

contínuo. Com base nessas observações, em 1968 surgiu o termo neoplasia intra-

epitelial cervical (NIC) que foi introduzido para indicar uma ampla gama de atipias 

celulares. As NIC foram divididas em graus 1, 2 e 3 (Richart, 1968). A NIC 1 

correspondia à displasia leve, a NIC 2 à displasia moderada e a NIC 3 à displasia grave 

e carcinoma in situ.  Nos anos 80, as alterações anatomopatológicas associadas à 

infecção por HPV, como a coilocitose, foram cada vez mais identificadas levando ao 

desenvolvimento de um sistema de classificação. Assim, em 1990, foi proposta uma 

terminologia onde as NIC de baixo grau compreendiam anomalias compatíveis com 

atipia coilocítica e NIC 1 e as NIC de alto grau compreendiam as NIC 2 e 3 (Richart 

1990). 

Em 1988, o Instituto Nacional do Câncer propôs um novo esquema classificação 

que ficou conhecido como Sistema Bethesda. Este sistema é adotado atualmente como 

critério internacional para emissão de laudos cito/histopatológicos. Sua característica 

principal foi a criação do termo lesão intra-epitelial escamosa (SIL) e um esquema de 

dois graus que compreendia lesões de baixo grau (LSIL) e alto grau (HSIL). A 

classificação de Bethesda combina alterações condilomatosas e NIC 1 em LSIL, 

enquanto que HSIL compreende NIC 2 e 3. Nesse sistema, as lesões de alto grau são 

consideradas como verdadeiras precursoras do câncer cervical (Solomon et al., 2003). 

As LSIL correspondem a cerca de 3% dos resultados citopatológicos. Sua 

prevalência está relacionada com a idade e número de parceiros sexuais (Schiffman & 



29 
 

Solomon, 2003). Estima-se que 15% a 30% das mulheres com resultado citológico de 

LSIL apresentem uma lesão de alto grau quando confirmadas pela histopatologia 

(Davey et al., 2000; Wright, 2003). Já as HSIL compreendem de 0,5 a 2% dos 

resultados citopatológicos, e há correspondência com o resultado histopatológico em 

mais de 70% dos casos (Schiffman & Solomon, 2003; Gontijo, 2005; Syrjanen, 2005). 

As taxas de regressão das lesões decrescem em paralelo com o aumento da 

severidade. Um estudo realizado por Syrjänen & Erzen (2001) verificou taxas de 

regressão de 57% para NIC 1, 43% para NIC 2 e 32% para NIC 3.  Estima-se que 40% 

das HSIL não tratadas evoluirão para câncer invasor em até 10 anos (Sawaya et al., 

2001). Um estudo realizado pelo INCA (2002) estimou que 10% dos casos de 

carcinoma in situ evoluirão para câncer invasor no primeiro ano após o diagnóstico e 

que 30 a 70% (se não tratados) evoluirão após 10 a 12 anos. 

 

2.4 Tratamento, prevenção e controle das lesões pré-malignas e malignas 

 

A prevenção das lesões pré-malignas e malignas é dividida em primária e 

secundária. O método primário é a utilização de preservativos durante a relação sexual, 

uma vez que o HPV é um vírus sexualmente transmissível (INCA, 2008). Já a forma de 

prevenção secundária, sendo também um importante mecanismo de controle para a 

redução na incidência e mortalidade por câncer cervical, se dá através da detecção 

precoce das lesões precursoras no epitélio cervical. Esta triagem é feita através da 

realização periódica do teste citológico de Papanicolaou, que é amplamente utilizado 

como método preventivo no mundo (Health Protection Agency, 2009). 

O tratamento das infecções e lesões provocadas pelo HPV irá depender da 

possibilidade de regressão espontânea da doença, dos fatores envolvidos e das 

manifestações clínicas. Não existe nenhum antiviral capaz de eliminar completamente o 

vírus do organismo infectado e todos os tratamentos disponíveis estão associados à 

possíveis recorrências da doença. A escolha de uma opção para tratamento é 

determinada pela localização, tamanho e tipo da lesão, pela preferência do paciente e do 

clínico (Taylor & Francis, 2004).  

O tratamento das lesões consiste na remoção das mesmas por agentes químicos 

ou métodos fisicos. Entre os agentes químicos mais utilizados destacam-se a podofilina 

e o ácido tricloroacético. A podofilina é uma base forte que funciona como agente 
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citotóxico, apresentando efeito antimitótico não seletivo para as células infectadas. Já o 

ácido tricloroacético é um agente cáustico (Rogazy, 2007). Os métodos físicos são 

predominantemente cirúrgicos, mas outras modalidades terapêuticas como a  crioterapia 

e a eletrocauterização também são bastante utilizadas (Derchain et al., 2005; Rogazy, 

2007). 

Recentemente, foram desenvolvidas duas vacinas profiláticas para o HPV 

aprovadas para uso comercial no Brasil: a Cervarix
®
, bivalente (VLPs HPV16/18) 

(GlaxoSmithKline Biochemicals S.A.), e a Gardasil
®
, quadrivalente (VLPs HPV 

16/18/6/11) (Sanofi Pasteur MSD). Ensaios multicêntricos com mulheres sem infecção 

por HPV tem demonstrado alta eficácia da vacina frente ao desenvolvimento de lesões 

de alto grau (Harper et al., 2006; Harper et al., 2004; Villa et al., 2005; Garland et al., 

2007).  

Devido a sua similaridade, tipos de HPV filogeneticamente relacionados 

compartilham epítopos que podem estimular uma reação imunológica cruzada. Apesar 

de já ter sido demonstrada uma reatividade sorológica cruzada in vivo, especula-se que 

os anticorpos neutralizantes induzidos pela vacinação sejam altamente específicos 

(Herrero et al., 2009).  Paavonen et al. (2007) sugeriram que a vacina bivalente garante 

proteção cruzada considerável contra infecções persistentes (considerou-se como 

infecção persistentes aquelas com duração superior a seis meses) para os tipos 31, 45 e 

52. Entretanto, esse mesmo estudo verificou uma diferença significativa em relação a 

proteção cruzada para o  HPV45. Já em relação à vacina quadrivalente, os estudos de 

Brown et al., (2009) e Wheeler et al., (2009) reportaram uma proteção cruzada frente ao 

desenvolvimento de lesões associadas ao HPV 31, que possui 83% de homologia com o 

HPV16.  

Um aspecto importante a ser considerado é o papel que os tipos virais não 

contemplados na vacina terão no desenvolvimento de lesões cervicais, caso não exista 

qualquer proteção cruzada. Especula-se que esses tipos virais possam substituir os 

vacinais. Apesar de ainda não haver evidências diretas sobre este fenômeno, estudos 

prospectivos são de grande importância para esclarecer esta questão.  

 

2.5 O câncer cervical 
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O câncer cervical é o segundo tipo mais freqüente em mulheres no mundo com 

incidência de 585.278 casos em 2010 (Ferlay et al., 2010). A maior prevalência da 

infecção cervical pelo HPV ocorre em mulheres com menos de 25 anos de idade que 

estão iniciando a vida sexual. Um segundo pico ocorre em mulheres de 45 anos ou mais, 

que coincide com a idade de maior incidência do câncer cervical (Sanjose et al., 2003, 

Castle et al., 2005; Franceschi et al., 2006).  

Estima-se que metade dos indivíduos sexualmente ativos adquira a infecção em 

algum momento de sua vida e que 75-80% da população feminina seja infectada até 

completar a idade de 50 anos (CDC, 2004; Sanjosé et al. 2007). A maioria 

das infecções cervicais é subclínica e transitória, sendo resolvidas em consequência da 

imunidade celular, mas entre 10-30% das mulheres não consegue eliminar o vírus. Essas 

mulheres permanecem persistentemente infectadas e encontrando-se em risco para o 

desenvolvimento de câncer cervical (Moscicki et al, 1998, Stanley et al., 2010). 

Em relação aos genótipos virais, estudos demonstram que os seis tipos de HPV 

mais frequentes no câncer cervical são o HPV16, 18, 31, 33, 35, 45, 52 e 58. Desses, os 

HPV16 e 18 merecem destaque, pois são detectados em até 70% dos casos. 

Discrepâncias foram observadas em algumas regiões geográficas, com notável diferença 

para o HPV33 (terceiro mais comum na Europa) e para o HPV58 e 52 (quarto e quinto 

tipos mais comuns na Ásia) (Sanjose et al., 2011).  

Apesar de já estar bem estabelecido que a infecção por genótipos oncogênicos 

de HPV é um fator necessário para o desenvolvimento de câncer cervical, tem sido 

demonstrado que a infecção não é suficiente para a transformação celular pois a maioria 

das infecções não evolui a quadros malignos (Ho et al, 1998). Cofatores tem sido 

descritos como fatores ambientais ou exógenos (uso de contraceptivos orais, hábito de 

fumar, coinfecção com outros agentes de DST); cofatores virais (genótipo infectante, 

carga viral, integração do genoma viral) e cofatores do hospedeiro (relacionados à 

resposta imune, comportamento sexual, paridade, fatores genéticos e epigenéticos) 

(Castellsagué & Munõz, 2003, Baseman e Koutsky, 2005; Castellsagué e Muñoz, 

2003). Em seguida, serão abordados alguns deles, dando ênfase aos fatores epigenéticos 

e ambientais, uma vez que estão relacionados ao objetivo dessa dissertação. 

Dentre os cofatores ambientais ou exógenos, o uso de contraceptivos hormonais 

parece exercer influência no desenvolvimento do câncer cervical. Estudos sugerem que 

a progesterona seja capaz de inibir os genes de transativação da transcrição mediados 
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por p53 e da resposta imune (inibindo a expressão de MHC I e II), favorecendo a 

persistência da infecção e a transformação celular (Bartholomew et al., 1997; Von 

Knebel Doberitz et al., 1997). Por fim, há autores que restringem a participação dos 

anticoncepcionais orais a uma maior possibilidade de atividade sexual desprotegida e, 

como conseqüência, um maior risco de exposição ao HPV (Hawkins, 1999; Canella & 

Rodrigues, 2002). Outro cofator ambiental importante, e que tem ganhado destaque nos 

trabalhos da literatura, é a exposição ao tabaco. Esse já é considerado fator de risco 

adicional para muitos tumores sólidos, incluindo o câncer cervical (Winkelstein, 1990, 

Thun 2000, Hildesheim, 2001; Acladious, 2002; WHO, 2006). Além da exposição às 

substâncias do fumo, a idade de início, o tempo de uso e a quantidade de cigarros 

consumidos parecem exercer influência na incidência de câncer e lesões precursoras em 

cérvice uterina (Gram, 1992; Kjelberg et al., 2000; Haverkos, 2000).  

A nicotina e a cotinina já foram detectadas no muco cervical de mulheres 

fumantes, reforçando a hipótese do hábito de fumar como cofator para a transformação 

das células cervicais. Alguns autores sugeriram a hipótese de que a exposição ao tabaco 

pode afetar a resposta imune local, pois já foi demonstrado que o cigarro pode reduzir o 

número de células de Langerhans e outros componentes da resposta imunológica 

importantes para o controle da infecção por HPV. No entanto, recentemente tem sido 

proposto que os carcinógenos possam exercer um efeito direto, causando alterações 

genéticas e epigenéticas no DNA (Mac Ardle & Muller, 1986; Schiffman et al., 1987; 

Barton et al., 1988; Helberg et al., 1988; Poppe et al, 1995; Prokopczyk et al, 1997; 

Montes-Vizuet et al., 1998; Szarewski, 2001; Giuliano et al., 2002). 

Em relação aos cofatores do hospedeiro, o número de parceiros sexuais está 

diretamente relacionado ao risco de aquisição de HPV e desenvolvimento de câncer 

cervical (Schiffman & Brinton, 1995; Schiffman et al., 1996; Tortolero-Luna, 1999). O 

comportamento sexual dos parceiros também tem grande relevância, sendo a chance de 

desenvolver lesão diretamente proporcional ao número de parceiras sexuais do 

companheiro (Bosch et al. 1996). O início precoce da atividade sexual também tem sido 

associado ao desenvolvimento de câncer cervical. Mulheres que se tornam sexualmente 

ativas antes dos 16 anos tem um risco pelo menos duas vezes maior de desenvolver a 

doença que aquelas que se iniciam após os 20 anos (Schiffman et al., 1996). A 

explicação pode ser encontrada na oportunidade em se relacionar com um maior número 

de parceiros e se expor a múltiplas infecções pelo HPV (Hunter et al., 1995). Para 
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alguns autores, a exposição do epitélio cervical ainda imaturo ao HPV favorece a 

transformação celular com o aparecimento de metaplasia escamosa e elevada atividade 

mitótica (Shew et al., 1994; Focchi & Dores, 1999). 

Em relação à paridade, verifica-se que o número de gestações influencia no 

desenvolvimento de alterações neoplásicas no colo uterino em conseqüência da 

depleção da imunidade celular (Purtillo, 1972), pela manutenção da zona de 

transformação na exocérvice ou ainda pela ação da progesterona. Alguns autores, no 

entanto, justificam a razão direta entre multiparidade e câncer cervical com base no 

risco de trauma cervical durante o parto natural (Purtillo, 1972; zur Hausen, 1991; 

Mittal et al., 1993).  

De todos os fatores expostos acima, as alterações epigenéticas (como a 

hipermetilação gênica) tem sido extensivamente propostas como cofatores envolvidos 

na malignização e progressão das lesões do colo uterino (Virmani et al., 2001; Dong et 

al, 2001, Feng et al., 2005; Dueñas-González et al., 2005, Jeong et al., 2006; Szalmás e 

Kónya 2009). Devido a sua crescente importância e sua relação com o objetivo dessa 

dissertação, esse cofator será mais bem detalhado nos tópicos a seguir. 

 

2.6 Alterações epigenéticas 

 

Por definição, as alterações epigenéticas são aquelas que alteram o padrão de 

expressão de um gene sem modificar a seqüência de nucleotídeos do DNA. Essas 

alterações são reversíveis e herdáveis durante o processo de divisão das células 

somáticas (Bird, 2002; Jones & Baylin, 2002).  Os eventos epigenéticos estão 

associados ao controle de muitos aspectos biológicos no homem, incluindo 

a diferenciação celular (Reik et al., 2001; Dean et al., 2003; Eun et al., 2010), o 

imprinting genômico (Barlow, 1995) e o silenciamento de algumas regiões gênicas 

presentes no cromossomo X (Singer Sam & Riggs, 1993; Heard 2004).  

Como a maioria dos processos biológicos, a alteração da expressão gênica por 

mecanismos epigenéticos pode tornar-se desregulada. Mudanças no perfil epigenético 

têm sido associadas ao desenvolvimento de diversas neoplasias e uma vez que tais 

características são herdáveis durante o processo de divisão celular, elas podem 

desempenhar um papel tão importante quanto às alterações genéticas no 
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desenvolvimento tumoral (Huang et al., 1998; Esteller et al., 2001, 2002; Jones & 

Baylin, 2002;  Kondo e Jean-Pierre et al., 2004; Li et al., 2005; Nelson et al., 2007). 

 A literatura descreve os eventos genéticos e epigenéticos como mecanismos 

complementares. A desregulação decorrente de alterações epigenéticas pode ajudar a 

explicar mecanismos não muito bem esclarecidos pela genética, como a ativação de 

genes que promovem metástase e o silenciamento de genes supressores de tumor 

(Feinberg, 2004). Em relação ao desenvolvimento do câncer, tem sido proposto que as 

alterações epigenéticas podem contribuir de duas formas para seu desenvolvimento: na 

iniciação ou progressão.  

Na iniciação haveria uma interação entre mecanismos genéticos e epigenéticos, 

mas, mesmo assumindo que alterações genéticas sejam necessárias para a iniciação do 

câncer, através deste modelo, o desenvolvimento inicial de neoplasias dependeria da 

presença de alterações epigenéticas pré-existentes. Assim, alterações genéticas seriam 

complementares (Yoo, 2006). Já em relação à progressão do câncer, acredita-se que os 

eventos epigenéticos promovam a manutenção e modulação das alterações genéticas 

adquiridas por células tumorais. Nesse contexto, as alterações epigenéticas vêm sendo 

descritas como um mecanismo adicional, através do qual as células cancerosas mantêm 

as características adquiridas durante o processo de transformação celular (Yoo, 2006). 

Três fenômenos epigenéticos são atualmente conhecidos e influenciam no 

controle da transcrição gênica em nível pré ou pós-transcricional. Estes mecanismos 

compreendem a modificação pós-traducional de histonas, a síntese de RNA de 

interferência (RNAi) e a metilação do DNA (Figura 6).  Os padrões de metilação de 

DNA (hipo e hipermetilação) são os mais estudados e melhor entendidos em relação ao 

desenvolvimento de neoplasias (Rodenhiser & Mann, 2006).  
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Figura 6: Esquema das principais modificações epigenéticas: modificação pós-

traducional de histonas e metilação do DNA. Fonte: Rodenhiser & Mann, 2006 

(adaptado). 

2.6.1 Hipermetilação gênica 

 

A hipermetilação do DNA é uma modificação enzimática, onde um grupamento 

metil (CH3) é adicionado enzimaticamente ao carbono 5’ de citosinas presentes em 

ilhotas CpG (Bird, 2002) (Figura 7). Essas ilhotas estão localizadas predominantemente 

em promotores gênicos, possuem conteúdo GC de pelo menos 60% e cerca de 1 kb de 

tamanho (Antequera & Bird, 1993). Normalmente, as ilhotas CpG não apresentam 

metilação e isso se correlaciona à expressão gênica ativa. No entanto, quando ocorre 

hipermetilação das ilhotas CpG, há um concomitante silenciamento gênico (Rodenhiser 

& Mann, 2006). 

Figura 7: Metilação do DNA, mostrando a transformação da citosina para 

5’metilcitosina.  Fonte: Barros & Offenbacher, 2010 (adaptado). 

 

As enzimas responsáveis pela metilação gênica são chamadas DNA 

metiltransferases (DNMT). A partir do doador S-adenosilmetionina, essas enzimas 

adicionam covalentemente o grupamento metil nas citosinas das ilhotas CpG, formando 

a 5-metilcitosina (Worm & Guldberg, 2002) (Figura 8).  
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Figura 8: Reação de metilação que ocorre nas citosinas presentes no DNA. Fonte: 

Rodriguez, 2010.  

 

Já há algumas DNMT descritas em humanos: DNMT1, 2, 3a e 3b. A DNMT1 é 

conhecida como enzima de manutenção e se liga preferencialmente a DNA 

hemimetilado (DNA metilado em apenas uma fita). Essa enzima possibilita que ocorra a 

manutenção do padrão de metilação da fita molde para a fita recém sintetizada durante a 

replicação (Wilson, 2007). As DNMT3a e 3b são conhecidas como metiltransferases de 

novo e se ligam a ilhotas CpG hemimetiladas e não metiladas. Estudos demonstraram 

que essas enzimas são altamente expressas em células-tronco embrionárias e são 

encontradas em níveis baixos nos tecidos somáticos adultos (Robertson, 2000). 

Experimentos com ratos mostraram que a deleção de quaisquer destes genes é letal, 

comprovando seu papel fundamental para o funcionamento celular, reforçando a 

metilação como mecanismo indispensável em mamíferos (Clark & Melki, 2002).  

A supressão da expressão gênica ocasionada por hipermetilação pode ocorrer de 

duas formas. A primeira é devido a um bloqueio direto da expressão gênica, por conta 

do impedimento espacial da ligação de ativadores transcricionais. A segunda é 

decorrente da interação com as proteínas ligadoras de metil (MBP) (Perini, 2005). As 

MBP se ligam às citosinas metiladas e recrutam enzimas modificadoras de histonas. A 

modificação das histonas por acetilação ou metilação torna a cromatina superenovelada 

impedindo o acesso de fatores de transcrição. Assim, as alterações epigenéticas da 

cromatina contribuem para a repressão da transcrição gênica iniciada pela adição dos 

radicais metil (Baylin, 2005).  

 

2.6.2 Genes hipermetilados no câncer cervical 

 

Recentemente, vários estudos têm demonstrado que genes hipermetilados estão 

estreitamente relacionados com o desenvolvimento e prognóstico de tumores humanos 

(Das & Singal, 2004). Padrões de hipermetilação tumor-específicos foram descritos na 

literatura por Costello et al (2000) e confirmados por Esteller et al. (2001). Esses 

trabalhos mostraram que a hipermetilação não ocorre aleatoriamente, sendo gene-

específica de acordo com o tipo de neoplasia. Dessa forma, a identificação dos padrões 
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característicos pode ser útil para o diagnóstico e avaliação de prognóstico tumoral, bem 

como auxiliar a compreender o processo de carcinogênese. 

Em relação ao câncer cervical, grupos de pesquisa têm analisado o padrão de 

metilação de vários genes no tecido cervical (Wentzensen et al., 2009).  Devido à 

utilização de técnicas e tipos de amostras distintos (esfregaços cervicais, biópsias 

parafinadas ou frescas) para avaliar o perfil de metilação, a comparação de resultados 

entre esses tem sido dificultada. Ainda assim, vale mencionar que a maioria dos estudos 

utiliza a técnica de PCR metilação específica (MSP) e biópsias frescas. A segunda 

técnica mais comumente utilizada é a MSP quantitativa (q-MSP), a partir de esfregaços 

cervicais. 

Os genes analisados em amostras de câncer cervical foram inicialmente 

selecionados com base em dados da literatura, pois já haviam sido encontrados 

hipermetilados em outros tipos de neoplasia. Entre eles estão os genes RASSF1, HIC1, 

RARB e pINK4a (genes supressores de tumor), os genes CDH1, APC, CADM1, TIMP3 

e CDH13 (associados à metástase), os genes MGMT e MLH1 (envolvidos no reparo do 

DNA), o gene DAPK1 (associado à apoptose) e o gene TERT (associado à senescência 

celular). 

Os genes mais freqüentemente metilados no câncer cervical foram o 

CDH1 (58%), DAPK1 (57%), CADM1 (55%) e TERT (55%). O gene MGMT 

apresentou freqüência média baixa (20%) e o gene MLH1 praticamente não foi 

encontrado metilado.  Em relação à hipermetilação do gene p
INK4a

, freqüências bastante 

heterogêneas são descritas na literatura, com valores variando entre  5% (Narayan et al., 

2003, Feng et al., 2005; Henken et al., 2005; Kang et al., 2006) e 60% (Lea et al., 2004; 

Jeong et al., 2006). Já em tecidos de colo normal, todos os genes, exceto HIC1, tinham 

freqüência média de metilação inferior a 30%. 

A hipermetilação do gene p
INK4a 

 já foi inclusive observada durante a progressão 

do câncer de pulmão e em lesões pré-neoplásicas (Belinsky et al., 1998; Nuovo et al., 

1999; Belinsky, 2004). Além disso, foi verificado experimentalmente que a inativação 

deste gene parece facilitar o início de tumorigênese por tornar as células suscetíveis à 

instabilidade genômica (Foster et al., 1998;. Kiyono et al., 1998) e pode diretamente 

permitir o silenciamento epigenético de outros genes (Reynolds et al., 2006).  

Apesar de já ter sido considerado com um importante mecanismo relacionado à 

oncogênese, Wentzensen et al., (2009) demonstraram que ainda não há um gene cujo 
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padrão de metilação possa ser utilizado como biomarcador para o câncer cervical.  

Portanto, a necessidade de novos estudos que avaliem o perfil de metilação de cada um 

dos genes potencialmente envolvidos na carcinogênese cervical se faz necessária e 

promoverá subsídios para novas ferramentas de diagnóstico e avaliação de prognóstico, 

bem como para a compreensão do processo de oncogênese (Feinberg, 2004; Yang, 

2006). 

 

 

2.6.2.1 O gene p
INK4a 

e a proteína p16 

 

O gene p
INK4a

 (também chamado CDKN2A) está localizado no braço curto do 

cromossomo 9 (9p21) e por splicing pode originar duas proteínas distintas (Figura 9). O 

splicing do éxon E1α com os éxons 2 e 3 codifica a proteína p16. Se o éxon 

E1β for usado, a proteína resultante é a p14
ARF

. Ambas estão envolvidas no controle 

negativo do ciclo celular, porém, através de vias diferentes (Rocco & Sidransky, 2001). 

 

Figura 9: O gene p
INK4a,

  Fonte: www.medscape.com Data de acesso: 20/01/2010 

 

A proteína p16 pertence ao grupo das proteínas inibidoras de ciclinas 

dependentes de cinase. Sua atividade supressora tumoral é atribuída à inibição do 

complexo cdk4-6/ciclina D, que é necessário para fosforilar a proteína pRb.  Nas células 

em divisão, sua fosforilação libera o fator de transcrição E2F, que migra para o núcleo e 

induz a expressão de genes necessários para o início da fase de síntese de DNA (fase S) 

e começo da divisão celular. Quando em níveis intracelulares aumentados, a proteína 

p16 se liga ao complexo cdk4-6 e impede a sua associação com a ciclina D, que é 
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degradada por um processo ubiquitina-dependente nos proteassomas celulares. Dessa 

forma, não ocorrerá a fosforilação da pRb, impedindo a progressão do ciclo (Dieh et al., 

1997; Ivanova et al, 2007). 

Nas células normais, existe um mecanismo regulatório entre as proteínas pRb e 

p16: a transcrição da p16 é modulada negativamente pela pRB. Entretanto, nas células 

infectadas pelo HPV, a proteína E7 se liga e degrada a pRB, levando à superexpressão 

da proteína p16. Assim, é sugerido que os níveis intracelulares da p16 refletem 

indiretamente a expressão da oncoproteína viral E7 (Doorbar, 2006).  

Estas descobertas levaram a comunidade científica a investigar o valor 

prognóstico da superexpressão da p16 e seu papel para auxiliar no diagnóstico e 

detecção precoce de lesões pré-malignas. Uma vez que a p16 é uma proteína supressora 

de tumor, acreditava-se que sua superexpressão poderia ser um fator protetor ao 

desenvolvimento do câncer cervical (Wong et al., 1997; Klaes et al., 1999). Os 

primeiros estudos a respeito dos níveis de expressão dessa proteína no tecido cervical 

demonstraram através da técnica de imunoistoquímica um aumento na expressão da 

mesma paralelamente ao grau da lesão, atingindo os níveis mais elevados em lesões de 

alto grau e câncer invasivo (Klaes et al., 2002; Agoff et al., 2003). Entretanto, outros 

estudos demonstraram que aproximadamente 40% das NIC e carcinomas não 

apresentam expressão da p16 (Volgareva et al., 2004). Tais achados sugeriam que 

mecanismos adicionais, e não somente a interação entre as oncoproteínas do HPV e as 

proteínas celulares, poderia influenciar os níveis de expressão dessa proteína. 

Vários autores passaram então a investigar eventos epigenéticos possivelmente 

relacionados à perda da expressão da p16. Dentre os mecanismos de silenciamento 

gênico, a hipermetilação é considerada o evento epigenético mais intensamente 

estudado no câncer (Belinsky et al.,1998; Mcdermott et al., 2006; Reynolds et al., 

2006). A hipermetilação desse gene já foi descrita durante a progressão de tumores, 

como câncer de pulmão e em lesões pré-neoplásicas (Belinsky et al. 1998; Nuovo et al. 

1999; Belinsky 2004). Experimentalmente, a inativação desse gene por hipermetilação 

parece facilitar o início de tumorigênese por tornar as células suscetíveis à instabilidade 

genômica (Foster et al 1998;. Kiyono et al. 1998) e pode diretamente permitir o 

silenciamento epigenético de outros genes (Reynolds et al. 2006). Se tratando da 

infecção pelo HPV, que é um vírus com potencial oncogênico, vem sendo sugerido na 
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literatura que a inativação de genes supressores de tumor, como o p
INK4a

, pode ser um 

fator de risco adicional à infecção, devendo ser mais bem investigado.  

2.7 Técnicas usadas para análise de hipermetilação gênica 

 

A detecção de metilação do DNA como ferramenta biomarcadora  para o câncer 

foi revolucionada por duas grandes descobertas. A primeira foi o desenvolvimento do 

ensaio  de tratamento do DNA genômico com bissulfito de sódio. Este tratamento 

promove a conversão de resíduos de citosina não metilados em uracila, ou seja, os 

resíduos de metilcitosina não são alterados por este tratamento (Herman et al., 1996).  

A segunda descoberta foi o desenvolvimento da técnica de PCR metilação 

específica (MSP). Com as diferenças geradas nas citosinas após o tratamento 

com bissulfito, esta técnica permitiu distinguir DNA metilado do não metilado a partir 

da utilização de dois pares de primers distintos (Herman et al, 1996). Uma vez que as 

fitas de DNA não são mais complementares após o tratamento, o primer pode ser 

desenhado para qualquer uma das fitas. Os fragmentos amplificados são normalmente 

pequenos para facilitar a avaliação dos padrões de metilação, uma vez que podem 

ocorrer quebras no DNA em decorrência do tratamento com bissulfito (Figura 10).  

 

Figura 10: Esquema mostrando o tratamento com Bissulfito de Sódio e da técnica de 

MSP (figura de autoria própria). 
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Após estas descobertas, outros ensaios  foram desenvolvidos nos e 

utilizados para estudar o padrão de metilação do DNA. O sequenciamento genômico 

após tratamento do DNA com bissulfito foi descrito inicialmente por 

Frommer et al. (1992). O material é amplificado e os produtos de PCR são clonados em 

um vetor plasmidial apropriado, seguido de análise da sequência dos clones. Este 

procedimento experimental é trabalhoso e demorado, mas a interpretação dos dados é 

relativamente simples. As principais desvantagens do sequenciamento são a necessidade 

de um alto número de clones  para obter resultados confiáveis. Além disso, 

artefatos relativos à conversão incompleta após o tratamento com bissulfito são 

significativos. 

Outra técnica que tem sido utilizada é a PCR em tempo real (q-MSP ou 

Methylight), que permite a quantificação confiável de DNA metilado (Eads et al., 

2000). É mais sensível que a PCR convencional e permite detectar metilação em 

amostras com quantidade substancial de DNA não metilado, na proporção de um único 

gene metilado para 100.000 não metilados. Apesar de ser uma técnica de alto 

rendimento, o que poderia fazê-la adequada para utilização em programas de triagem e 

testes complementares, o Q-MSP ainda possui um custo elevado. 

Gitan et al. (2002) desenvolveram o ensaio de microarranjo para detectar 

mudanças no padrão de metilação de genes em amostras de câncer. Esta técnica também 

depende do tratamento prévio do DNA com bissulfito de sódio. Em seguida, ocorre a 

amplicação do produto utilizando primers específicos para os genes de interesse. Os 

produtos são então hidridizados com um conjunto de pequenas sondas complementares 

em um microchip e a revelação é feita por análise de fluorescência, permitindo 

determinar diferenças quantitativas no grau de metilação, de acordo com a intensidade 

da fluorescência detectada. Esse ensaio pode ser utilizado para mapear genes 

metilados nas células e tecidos tumorais e verificar o padrão de metilação de centenas 

de genes ao mesmo tempo. Desta forma, apesar de ser uma técnica ainda de alto custo, o 

microarranjo é um método promissor para fazer um mapeamento dos genes metilados 

nos diferentes tipos de neoplasia e traçar perfis epigenéticos do câncer.  
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A infecção cervical por HPV de alto risco é um fator necessário, mas não 

suficiente para o desenvolvimento do carcinoma de colo uterino, visto que a maioria dos 

casos regride espontaneamente. Sendo assim, cofatores tem sido sugeridos como 

eventos adicionais que contribuem para a malignização do tecido cervical. Dentre eles, a 

hipermetilação do DNA como mecanismo de silenciamento de genes supressores de 

tumor, como o gene p
INK4a

 têm sido sugerida.  

Já foi demonstrado que a hipermetilação é gene-específica de acordo com o tipo 

de neoplasia estudada. Desta forma, a identificação dos padrões de hipermetilação 

característicos de cada tipo de tumor vem sendo explorada como uma ferramenta 

importante para avaliação prognóstica. Em relação ao câncer cervical, os estudos sobre 

a detecção da hipermetilação do gene p
INK4a

 ainda são bastante controversos. A maioria 

dos trabalhos não avalia a presença deste fenômeno nas lesões precursoras e no tecido 

cervical sem lesão. Além disso, muitos estudos que verificaram existir uma correlação 

entre a hipermetilação deste gene e o câncer cervical não levaram em consideração a 

possível associação deste fenômeno com a presença da infecção do HPV, que é 

reconhecido como agente etiológico do câncer cervical. 
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4. OBJETIVOS 

 

Geral: 

 

Determinar a frequência da hipermetilação do gene p
INK4a

 em esfregaços cervicais de 

pacientes com e sem lesão citológica e verificar uma possível associação deste 

fenômeno com a infecção por HPV. 

 

Específicos: 

 

1. Determinar a frequência do genoma do HPV, bem como dos genótipos virais nesta 

população. 

 

2. Verificar uma possível associação entre a hipermetilação do gene p
INK4a

 e o 

genótipo viral. 

 

3. Verificar se existe correlação entre a hipermetilação do gene p
INK4a

 com o grau 

histopatológico da lesão, idade e tabagismo. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Desenho de estudo 

 

Esse trabalho consistiu em um estudo transversal retrospectivo, no qual foram 

analisados 141 esfregaços cervicais com citologia normal e alterada. As amostras 

pertenciam ao banco de amostras do Laboratório de Diagnóstico Virológico da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). As amostras com citologia normal foram 

obtidas de mulheres atendidas no Hospital Geral de Maricá (HGM), para avaliação 

ginecológica de rotina, no período de 2004 a 2006.  Já as amostras com citologia 

alterada, foram obtidas de pacientes atendidas no setor de Patologia Cervical do 

Hospital Moncorvo Filho (HMF), Rio de Janeiro, no período de 2002 a 2005. Este 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética (CEP-UFRJ 168/05 e CEP-HUAP 189/04). 

 

 

5.2 Coleta das amostras 

 

As amostras foram coletadas previamente à realização deste estudo e descritas 

no artigo de Silva et al. (2009). Os esfregaços foram coletados em duplicata, sendo uma 

das amostras enviada para análise citológica e a segunda conservada em tampão TRIS-

EDTA (pH 7,2), enviada ao Laboratório de Diagnóstico Virológico da UFF e congelada 

a -20 C até a realização das técnicas moleculares.  

Após a consulta médica e coleta das amostras, as pacientes responderam a 

questionário para coleta de dados sócio-demográficos, hábito de fumar, número de 
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cigarros consumidos ao dia, idade, entre outros. Em relação ao tabagismo, as mulheres 

foram agrupadas como fumantes ativas e não fumantes. As fumantes ativas foram 

definidas como aquelas que consumiam tabaco no momento do diagnóstico. Vale 

ressaltar que entre as não fumantes, incluíam-se possivelmente ex-fumantes, pois estes 

dados não foram avaliados. Além disso, obtivemos dados a respeito da carga tabágica 

consumida pelas pacientes, representada pelo número de cigarros/dia.  

 

 

5.3 Classificação histopatológica 

 

A classificação citológica (e histopatológica, quando disponível) foi realizada e 

gentilmente cedida pelos setores de Patologia do HMF e do HGM. A classificação foi 

feita de acordo com o sistema internacional vigente para emissão de laudos citológicos 

(Sistema Bethesda) (Solomon et al., 2005). As amostras foram classificadas como 

Normal, LSIL (Lesões Intraepiteliais Escamosas de Baixo Grau), HSIL (Lesões 

Intraepiteliais Escamosas de Alto Grau) e Ca (Carcinoma). Os carcinomas também 

foram subdivididos como escamosos ou adenocarcinoma. 

 

 

5.4 Critérios de exclusão 

 

O banco de amostras do Laboratório de Diagnóstico Virológico da UFF contava 

com 231 esfregaços. De acordo com os critérios de exclusão mencionados a seguir, 90 

amostras foram excluídas, restando assim, 141 amostras elegíveis: 

 Amostras provenientes de pacientes cujo questionário estava incompleto (18 

amostras), 

 Amostras de pacientes infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

(6 amostras), 

 Amostras de pacientes gestantes (4 amostras), 

 Amostras sem a classificação citopatológica (20 amostras), 
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 Amostras com concentração de DNA menor que 1µg/mL (42 esfregaços 

cervicais, todos provenientes de pacientes com citologia Normal). 

5.5 Extração e precipitação do DNA 

 

A extração de DNA foi feita através da técnica de fenol-clorofórmio. Para tanto, 

as amostras foram imersas em 150 L de tampão de lise (50 mM Tris-HCl pH 8,5; 10 

mM EDTA, 200 g/mL de proteinase K) por 12 h em banho-maria a 55°C. Em seguida, 

500 L de cada amostra foram transferidos para novo tubo, onde foi adicionado 1 mL 

de fenol-clorofórmio/álcool-isoamílico (25:24:1-GIBCO BRL). Os tubos foram agitados 

vigorosamente por 5 min e em seguida centrifugados (8000 x g). O sobrenadante foi 

transferido para um novo tubo e o processo de centrifugação repetido, quantas vezes 

necessárias, até que uma fase aquosa totalmente límpida fosse obtida. 

Em seguida, procedeu-se à etapa de precipitação do DNA. Para tanto, foi 

adicionada uma solução de acetato de sódio (3M, pH 6,0) e etanol absoluto (na 

proporção de 1/10 e 2,5 vezes o volume da fase aquosa obtido, respectivamente). As 

amostras foram homogeneizadas por inversão e mantidas a -20ºC por 12 h. Em seguida, 

foram novamente centrifugadas (16.000 x g, 30 min) e ao final, o etanol desprezado. 

Uma segunda centrifugação foi feita (16.000 x g, 15 min), após adição de 1 mL de 

etanol  70% e ao final, novamente desprezou-se o etanol. Os tubos permaneceram 

invertidos até a completa evaporação do etanol e, ao final, o DNA foi ressuspenso em 

50 L de água destilada estéril (Ultra-pure, GIBCO-BRL) e estocado a -20ºC até a 

realização das reações de PCR. 

 

 

5.6 PCR para detecção do fragmento do gene da actina humana 

 

Com a finalidade de garantir o sucesso da extração de DNA, foi realizada a PCR 

utilizando primers específicos para o gene da actina humana, que amplificam uma 

sequência de 317 pb (Gall et al., 1993) (Quadro 1). A amplificação foi realizada em um 

aparelho termociclador (Pekin Elmer, CETUS). A mistura de reação foi composta por 5 

L de solução tampão 10X (10 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM de EDTA, 10 mM de 

NaCl), 1 L de solução de dNTP 200 mol, 3 L de solução de MgCl2 50 mol, 0,25 L 
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de cada primer (50 pM), 0,25 L da enzima Taq DNA polimerase Platinum (0,25 

unidades) e água MiliQ qsp. As amostras foram submetidas a 40 ciclos de amplificação 

que seguem o seguinte esquema: 94°C por 30 s (desnaturação), 55°C por 30 s 

(anelamento) e 72°C por 1 min (extensão). Antes de iniciar a seqüência de 40 ciclos, as 

amostras foram colocadas a 94ºC por 5 min (pré-desnaturação) e, ao final, 72ºC por 10 

min (estabilização). 

 

Quadro 1: Sequência dos primers  para o gene da actina humana 

 

Oligonucleotídeos 5’ Oligonucleotídeos 3’ 

Produto 

amplificado 

(pb) 

Ac-1 

Ac-2 

ATCATGTTTGAGACCTTCAACACCCC 

317 
CATCTCTTGCTCGAAGTCCAGGGCGA 

 

 

5.7 Detecção de HPV através da PCR com primers consensuais 

 

Nesta reação foram utilizados primers consensuais MY09/MY11, que 

amplificam um fragmento de 450 pb, correspondente a um gene altamente conservado 

do HPV (gene L1) (Bauer et al., 1992) (Quadro 2). O primer MY09/11 é degenerado, 

ou seja, durante o processo de síntese são incorporadas diferentes bases nitrogenadas em 

alguns sítios específicos a fim de contemplar a sequência gênica de todos os genótipos 

de HPV que infectam o trato anogenital.  

A amplificação foi realizada em aparelho termociclador (Pekin Elmer, CETUS). 

A mistura de reação foi composta por 5 L de solução tampão 10X (10 mM Tris-HCl 

pH 8,0, 1 mM de EDTA, 10 mM de NaCl), 1 L de solução de dNTP 200 mol, 3 L de 

solução de MgCl2 50 mol, 1 L de cada primer (50 pM), 0,25 L da enzima Taq DNA 

polimerase Platinum (0,25 unidades) e água MiliQ qsp. As amostras foram submetidas a 

40 ciclos de amplificação que seguem o seguinte esquema: 94°C por 30 s 

(desnaturação), 55°C por 30 s (anelamento) e 72°C por 1 min (extensão). Antes de 

iniciar a seqüência de 40 ciclos, as amostras foram colocadas a 94ºC por 5 min (pré-
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desnaturação) e, ao final, 72ºC por 10 min (estabilização). Como controles positivos e 

negativos, foram utilizadas amostras sabidamente positivas e negativas, 

respectivamente. Além disso, como controle de reagentes foi utilizada a mistura de 

reação isenta de DNA. 

 

Quadro 2: Sequência dos primers genéricos MY09/MY11 para detecção de HPV 

 

Oligonucleotídeos 5’ oligonucleotídeos 3’ 
Produto 

amplificado (pb) 

MY09 

MY11 

CGT CCM ARR GGA WAC TGA TC 
450 

GCM CAG GGW CAT AAY AAT GG 

* Onde: M = A + C       R= A + G              W= A + T       Y= C + T 

 

 

5.8 Genotipagem de HPV através da PCR com primers específicos 

 

Após realizar a triagem das amostras através da PCR com primers genéricos, as 

amostras foram submetidas à tipagem utilizando primers específicos para o seguimento 

E6/E7 dos HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 45 e 58, sintetizados pela Invitrogen®, dando 

produtos de 89 a 230 bp (Moljin et al., 2005). A classificação do HPV quanto à 

oncogenicidade foi realizada de acordo com Muñoz et al. (2006).  

Como controles positivos para os HPV16 e 18 foi utilizado DNA extraído de 

linhagens celulares Caski e HeLa, respectivamente. Para os demais genótipos, foram 

utilizadas amostras sabidamente positivas. Como controles negativos foram utilizadas 

amostras sabidamente negativas e como controle de reagentes, a mistura de reação 

isenta de DNA. A amplificação para tipagem foi executada em 50 µL de mistura de 

reação, contendo: 5 L de solução tampão 10X (10 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM de 

EDTA, 10 mM de NaCl), 1 L de solução de dNTP 200 mol, 3 L de solução de 

MgCl2 50 mol, 1 L de cada primer (50 pM) e 0,25 L da enzima Taq DNA 

polimerase Platinum (0,25 unidades). 

A amplificação foi realizada em aparelho termociclador (Pekin Elmer, CETUS). 

As amostras foram submetidas a 35 ciclos de amplificação, sendo: 94°C por 30 s 
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(desnaturação), 55°C por 30 s (anelamento) e 72°C por 1 min (extensão). Antes de 

iniciar a seqüência, as amostras foram colocadas a 94ºC por 5 min (pré-desnaturação) e, 

ao final, a 72ºC por 10 min (estabilização). 

 

Quadro 3: Sequência dos primers para genotipagem de HPV 

 

5.9 Detecção da hipermetilação do gene p
INK4a 

 

5.9.1 Quantificação do DNA  

Após a extração e a realização da PCR para detecção do fragmento do gene da 

actina humana, o DNA de todas as amostras foi quantificado com o kit Epitect-HS 

Oligonucleotídeos 5’ oligonucleotídeos 3’ 
Produto amplificado 

(pb) 

HPV6P1 

HPV6P2 

CAC CTA AAG GTC CTG TTT 
230 

GAA CCG CGC CTT GGT TAG 

HPV11P1 

HPV11P2 

CGC AGA GAT ATA TGC ATA TG 
89 

AGT TCT AAG CAA CAG GCA CA 

HPV16 P1 

HPV16 P2 

CCC AGA AAG TTA CCA CAG 
134 

TAC TAT GCA TAA ATC CCG 

HPV18 P1 

HPV18 P2 

GAA ACC GTT GAA TCC AGC 
119 

GTT CCT GTC GTC CTC GGT 

HPV31 P1 

HPV31 P2 

GAC CTC GGA AAT TGC ATC 
97 

TGT TTC TGT TAA CGT ACC 

HPV33 P1 

HPV33 P2 

GTA TAT AGA GAG GGA AAT 
132 

TAA AGG TTT TTT AAC TGT 

HPV35 P1 

HPV35 P2 

ACA AGA ATT ACA GCG GAG 
186 

TAA CTG TTT TTT AAC TGT 

HPV45 P1 

HPV45 P2 

AGA GGA TGA AAT AGG CTT CG 
150 

TCA CAA ACG AAC CGT GGT TC 

HPV58 P1 

HPV58 P2 

CGA GGA TGA AAT AGG CTT GG 
100 

ACA CAA ACG AAC CGT GGT GC 
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(Quiagen
®
), de acordo com as instruções do fabricante. Apenas as amostras com 

concentração de DNA maior ou igual a 1 g/mL foram incluídas no estudo, uma vez 

que esta é a quantidade mínima de DNA necessária para a realização da técnica de MSP 

(PCR metilação-específica) (Herman et al., 1996). 

 

5.9.2 Tratamento com Bissulfito de Sódio 

 

Antes da realização da técnica de Nested-MSP, o DNA das amostras 

previamente extraído e quantificado foi tratado com uma solução contendo bissulfito de 

sódio e hidroquinona. Esta técnica foi desenvolvida baseada no protocolo descrito por 

Herman et al., (1996), com pequenas adaptações. Através deste tratamento, apenas as 

citosinas não-metiladas sofrem modificação química, sendo convertidas a uracil. As 

citosinas metiladas permanecem inalteradas. A partir desta conversão das bases 

nitrogenadas, são utilizados dois pares de primers que diferenciam as formas metiladas 

das não metiladas. O uracil (que foi formado a partir das citosinas não metiladas 

modificadas pelo bissulfito de sódio) é reconhecido como timina pela Taq DNA 

polimerase. Portanto, o primer para reconhecer as formas não metiladas terá uma 

adenina para parear com o uracil. Já as formas metiladas, serão reconhecidas pelo 

primer que contém guaninas (para parear com as citosinas que permaneceram 

inalteradas).  

Para o tratamento, foi utilizado 1 µg/µL do DNA de cada amostra diluído em 

volume final de 50 µL de água deionizada estéril. O DNA foi, em seguida, desnaturado 

através da adição de 6 µL de NaOH (2M) em banho-maria (10 min, 37°C). Em seguida, 

as amostras foram quimicamente modificadas com 550 µL de uma solução contendo 

520 µL de bissulfito de sódio (3M) e 30 µL de hidroquinona (10mM), em banho-maria 

(16 h, 50°C). Depois desse período, a solução foi dessalinizada com o kit Wizard DNA 

Clean-Up (Promega
®
), dessulfonada com 6 µL NaOH (3M) em banho-maria (36°C, 15 

min). Em seguida, foi adicionado a cada amostra 2,5 volumes de etanol absoluto e 1/10 

volumes de acetato de amônio (3M), para promover a precipitação do DNA. As 

amostras foram deixadas por 12 h a -20°C. No dia seguinte, foram centrifugadas 

(16.000 x g, 30 min). Ao final, o etanol foi dispensado e foi feita a ressuspensão do 

DNA em etanol 70%. Uma nova centrifugação foi realizada (16.000 x g, 15 min,). O 
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etanol 70% foi desprezado e os tubos permaneceram invertidos até a completa 

evaporação do etanol. O DNA foi ressuspenso em 50 L de água destilada estéril 

(Ultra-pure, GIBCO-BRL) e a seguir estocado a -20ºC até a realização das reações de 

Nested-MSP. 

 

5.9.3 Nested PCR-metilação específica (MSP) 

 

As amostras previamente modificadas com bissulfito de sódio e hidroquinona 

foram submetidas à reação de Nested-MSP de acordo com Palmisano et al, (2001). Para 

tanto, foram utilizados três pares de primers para amplificar um fragmento do gene 

p
INK4a

 presente em sua região promotora rica em ilhotas CpG. Na primeira reação foi 

utilizado um par de primers (p16-outer) que amplifica um fragmento de 193 pb da 

região do promotor, presente no éxon 1α do gene p
ink4a 

(Quadro 4).  Este par de primer, 

no entanto, não discrimina entre os alelos metilados e não-metilados. Esta primeira 

reação de amplificação foi executada em uma mistura de reação (50 µL) contendo: 5 L 

de solução tampão 10X (10mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM de EDTA, 10 mM de NaCl), 1 

L de solução de dNTP 200 mol, 3 L de solução de MgCl2 50 mol, 1 L de cada 

primer (25 pM), 0,25 L da enzima Taq DNA polimerase Platinum (0,25 unidades), 

5 L do DNA previamente extraído e água miliQ qsp. O protocolo de amplificação 

utilizado foi de 35 ciclos, sendo: etapa inicial (95°C,10 min), desnaturação (95°C,30 s), 

anelamento (60°C, 30 s), extensão (72°C, 30 s) e extensão final (72°C, 10 min). 

Em seguida, os produtos da primeira reação foram submetidos a outras duas 

reações de amplificação, utilizando dois pares de primers distintos (p16-M e p16-U), 

que permitem diferenciar os alelos metilados dos não metilados, reconhecendo uma 

região no éxon 1α do gene p
INK4A 

 (Quadro 4). O par de primer p16-U reconhece uma 

sequência de 151 pb em amostras que possuem citosinas não metiladas (que foram 

modificadas para uracil através do tratamento com bissulfito). O outro par de primer 

(p16-M), por sua vez, reconhece uma seqüência de 150 pb em amostras com citosinas 

metiladas, que não foram modificadas pelo tratamento químico, com bissulfito. 

As reações de amplificação foram executadas em uma mistura de reação (50 µL) 

contendo: 5 L de solução tampão 10X (10 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM de EDTA, 
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10mM de NaCl), 1 L de solução de dNTP 200 mol, 3 L de solução de MgCl2 50 

mol, 1 L de cada primer (25 pM), 0,25 L da enzima Taq DNA polimerase Platinum 

(0,25 unidades), 2 L do produto amplificado da primeira reação e água miliQ qsp. O 

protocolo de amplificação utilizado foi de 35 ciclos, sendo: etapa inicial (95°C,10 min), 

desnaturação (95°C,30 s), anelamento (60°C para o primer p16U e 65°C para o primer 

p16M, 30s), extensão (72°C, 30s) e extensão final (72°C, 10 min). 

Em todas as reações foram utilizados controles positivos (amostras sabidamente 

positivas), negativos (amostras sabidamente negativas) e como controle de reagentes foi 

utilizada a mistura de reação isenta de DNA. Em relação à leitura dos resultados, 

consideramos como amostras não metiladas aquelas nas quais houve amplificação 

apenas com o primer p16U. Este resultado confirma a conversão das citosinas não 

metiladas à uracilas, após o tratamento com bissulfito de sódio. 

Em relação às amostras metiladas, dois padrões distintos puderam ser 

observados: o padrão simples e o padrão misto. As amostras com padrão de metilação 

simples são aquelas que apresentavam apenas a banda de 150 pb, decorrente da 

amplificação com o primer p16M. Isso reflete que não houve conversão das citosinas 

pelo bissulfito de sódio, devido à presença do radical metil.  

As amostras com padrão de metilação apresentaram a banda de 150 pb na reação 

com o primer p16M, concomitantemente à banda de 151 pb na reação com o primer U. 

Este padrão misto nos mostra que em parte das células o gene p
INK4a 

estava metilado, e 

em outra parte, ele estava não-metilado. 

 

5.10 Revelação das reações de PCR 

 

Os produtos de PCR foram revelados por eletroforese em gel de agarose a 1,5%, 

corados com brometo de etídio e visualizados sob luz ultravioleta em transiluminador. 

Como controle padrão de peso molecular foi utilizado o Fago λ (100pb ou 50pb) 

(Invitrogen
®
) para comparação com o tamanho dos fragmentos obtido nas reações. 
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Quadro 4: Sequência dos primers para detecção da hipermetilação do gene p
INK4a 

 

Oligonucleotídeos 5’ oligonucleotídeos 3’ 
Produto 

amplificado (pb) 

p16-outer1 

p16-outer2 

AGA AAG AGGA GGG GTT GGT TGG 

193 
CCA TCT CCT CCA CRC CCR A 

p16-M1 

p16-M2 

TTA TTA GAG GGT GGG GCG GAT CGC 

150 
GAC CCC GAA CCG CGA CCG TAA 

p16-U1 

p16-U2 

TTA TTA GAG GGT GGG GTG GAT TGT 

151 
CAA CCC CAA ACC ACA ACC ATA A 

 

5.11 Análise estatística 

 

A análise estatística foi feita utilizando o software S.Plus versão 8.0. O nível de 

significância adotado foi p<0,05 (IC: 95%). A freqüência das variáveis categóricas foi 

descrita através de seus valores absolutos e percentuais e das variáveis numéricas 

através de média e desvio padrão. Para comparação de variáveis categóricas foram 

utilizados os testes do qui-quadrado ou exato de Fisher (quando necessário). Para 

comparar variáveis numéricas nos grupos com o gene p
INK4a  

metilado e não metilado foi 

utilizado o teste t de Student ou a Soma dos Postos de Willcoxon. Para avaliar a 

associação entre a presença de metilação do gene p
INK4a

 e as variáveis: lesão na cérvice 

uterina, hábito de fumar, idade e infecção por HPV, foi feita uma análise univariada 

(utilizando o teste do qui-quadrado) e multivariada utilizando o modelo de Regressão 

Logística.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Caracterização do grupo de estudo 

 

De acordo com o gráfico 1, as amostras com citologia normal corresponderam a 

19,9% (28/141) dos casos. Já as amostras classificadas como LSIL e HSIL 

corresponderam a 24,8% (35/141) e 34,8% (49/141), respectivamente. Vinte e nove 

amostras de Ca foram incluídas, representando 20,5% (29/141) dos casos. De acordo 

com os resultados da histopatologia, 25/29 (17,7%) foram classificados como carcinoma 

escamoso e 4/29 (2,8%) como adenocarcinoma. 

 

Gráfico 1. Classificação cito/histopatológica das amostras 
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A tabela 1 mostra dados descritivos sobre a população de estudo. A média de 

idade das mulheres foi de 39,1 ± 15,9 (19-85 anos). Verificamos um aumento da média 

da idade das pacientes paralelamente ao grau da lesão. As amostras de pacientes com 

adenocarcinoma apresentaram média de idade ligeiramente superior àquelas com 

carcinoma escamoso: 42,1 ± 13,0 (23-67 anos) e 47,2 ± 8,0 (41-59 anos), 

respectivamente.  

Nossos resultados demonstraram que 39,7% (56/141) das mulheres eram 

fumantes ativas. Em relação à carga tabágica, verificamos que a média de cigarros 

consumidos foi de 15,3 ± 3,1 cig/dia. As mulheres sem lesão citológica apresentaram o 

menor consumo médio (11,7 ± 8,0 cig/dia) e aquelas com LSIL o maior consumo (19,2 

± 8,2 cig/dia). Todas as pacientes com adenocarcinoma eram não tabagistas, 

diferentemente daquelas com carcinoma escamoso, cuja média foi de 14,8 ± 6,8 cig/dia.  

 

Tabela 1. Dados descritivos do grupo de estudo, de acordo com a classificação 

cito/histopatológica 

 

 DP: desvio padrão 

 

6.2 Detecção molecular do DNA de HPV pela PCR com primers consensuais  

 

 De acordo com os dados apresentados na tabela 2, verificamos que o genoma 

viral foi detectado em quase 63% dos casos (88/141). Levando em consideração a 

Cito/histopatologia 
Média de idade 

(anos) ± DP 

Fumantes 

(n/%) 

Média ± DP 

cig/dia 

Total 

Normal 37,1 ± 13,4 9 (32,1%) 11,7  ±  8,0  28 

LSIL 35,9 ± 13,7 11 (31,4%) 19,2  ±  8,2  35 

HSIL 38,6 ± 17,9 18 (36,7%) 15,5  ± 9,9 49 

Ca 

   Ca escamoso 

   Adenocarcinoma 

42,8 ± 12,4 

 42,1± 13,0 

47,2 ± 8,0 

9 (31%) 

9 (31%) 

- 

14,8  ± 6,8 

14,8  ± 6,8 

- 

29 

25 

4 

TOTAL 39,1 ± 15,9 56 (39,7%) 15,3 ± 3,1  141 
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positividade para HPV de acordo com o resultado citopatológico verificamos que as 

amostras com citologia normal apresentaram a menor freqüência, sendo o DNA viral 

encontrado em 7,1% (2/28) dos casos.  

 Já em relação às amostras que apresentavam resultado da citopatologia alterada, 

76,1% (86/113) apresentaram infecção pelo HPV. Destes, os casos classificados como 

LSIL apresentaram a menor freqüência de HPV, de 60% (21/35), a qual aumentou 

paralelamente à gravidade da lesão, alcançando 75,5% (37/49) e 96,5% (28/29) em 

HSIL e Ca, respectivamente. Houve forte associação estatística entre a positividade para 

DNA de HPV e o resultado da citologia alterado (p<0,0001). 

 

Tabela 2: Presença do DNA do HPV de acordo com o resultado citopatológico 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Determinação do genótipo viral pela PCR com primers específicos 

  

 Na tabela 3 são apresentados os resultados da genotipagem viral obtidos através 

da PCR tipo específica. Foi possível determinar o genótipo infectante em 96,6% (85/88) 

dos casos positivos para DNA de HPV na PCR com primers consensuais. As amostras 

com genótipo indeterminado foram designadas como HPV X e representaram 3,4% 

(3/88) dos casos. Os tipos de alto risco representaram 78,4% (69/88) dos casos e 

predominaram nas amostras com citologia alterada. Já os genótipos de baixo risco 

foram detectados em cerca de 8,0% (7/88) dos casos, aparecendo somente nas pacientes 

com citologia normal ou lesão pré-maligna.  

 Em 10,2% (9/88) dos casos foram detectadas coinfecções. Destas, apenas uma 

ocorreu exclusivamente por tipos de baixo risco (HPV6/11). Nas demais coinfecções, 

Lesão HPV positivo HPV negativo TOTAL 

Normal 2 (7,1%) 26 (92,5%) 28 

LSIL 21 (60%) 14 (40%) 35 

HSIL 37 (75,5%) 12 (24,5%) 49 

Ca 28 (96,5%) 1 (3,55)  29 

TOTAL (%) 88 (62,4%) 53 (37,6%) 141 
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detectamos pelo menos um genótipo de alto risco. Não encontramos associação entre a 

presença de lesão e a detecção de um ou dois genótipos de alto risco (p=0,3). 

 

Tabela 3: Associação entre o resultado da citologia e o tipo de HPV  

 

 

 A HPV 6/16  
 B HPV 6/11, 6/33, 6/16, 6/18, 16/45, 33/45, 
 C Dois casos de 16/18  
  

Na tabela 4 podemos verificar separadamente a freqüência dos genótipos virais 

encontrados pela PCR utilizando primers tipo-específicos, incluindo os tipos virais 

encontrados nos casos de coinfecção. De forma generalizada, entre os genótipos de alto 

risco, o HPV16 foi o mais freqüente (37%), seguido pelo HPV18 (16,3%), HPV33 e 45 

(15,2%).  

Outros genótipos de alto risco foram encontrados em menor frequência: HPV31 

(2,2%) e HPV58 (1,1%). O HPV35 não foi identificado em nenhuma das amostras 

avaliadas. Entre os tipos de baixo risco, o HPV6 foi predominante, detectado em 13% 

dos casos. O HPV11 também foi encontrado em nosso estudo, em um caso de 

coinfecção com o HPV6. Em relação aos tipos virais mais freqüentes, verificamos que 

os HPV16, 18 e 45 aumentam de acordo com o grau da lesão, enquanto que o inverso é 

observado para o tipo 33.  

 

 

 

 

 

Lesão 
HPV baixo 

risco 

HPV alto 

risco 
Coinfecções HPV X TOTAL 

Normal 1 1 - - 2 

LSIL 3 16 1A 1 21 

HSIL 3 26 6B 2 37 

Ca - 26 2C - 28 

TOTAL 7 (7,9%) 69 (78,4%) 9 (10,2%) 3 (3,4%) 88 
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Tabela 4: Genótipos de HPV encontrados pela PCR com primers tipo específicos 

A Um caso de adenocarcinoma 
B 3/8 casos de adenocarcinoma 

 

 

6.4 Detecção da hipermetilação do gene p
INK4a 

por Nested-MSP 

 

 Foi possível determinar o perfil de metilação em todas as amostras incluídas no 

estudo. De acordo com os dados apresentados na tabela 5, em 44,7% (63/141) dos casos 

foi detectada a forma hipermetilada do gene p
INK4a

. Destas, 15,8% (10/63) apresentaram 

a forma metilada simples (amplificação apenas com o primer M) e o restante, 84,2% 

(53/63), o padrão misto (amplificação com ambos os primers M e U) (dados não 

mostrados na tabela) (Figura 11). 

 Nas amostras com citologia normal, a frequência de metilação foi de 10,7% 

(3/28). Já nas amostras com citologia alterada, 53,1% (60/113) estavam metiladas. Em 

relação às amostras de carcinoma, 84% das amostras classificadas pela histopatologia 

como Ca escamoso apresentaram de metilação. Em contrapartida, todas as amostras 

classificadas como adenocarcinoma estavam metiladas. Verificamos uma associação, 

com alta significância estatística, entre a presença de metilação e o grau da lesão 

cito/histopatológica (χ²: p<0,0001; IC:95%). 

 

 

Lesão 
HPV 

16 

HPV 

18 

HPV  

31 

HPV 

33 

HPV 

45 

HPV 

58 

HPV 

6 
TOTAL 

Normal 
1 

(50%) 

- - - - - 1 

(50%) 
2 

LSIL 
9 

(42,9%) 

1 

(4,8%) 

- 4 

(19%) 

3 

(14,3%) 

- 4 

(19%) 
21 

HSIL 
12 

(30%) 

6 

(15%) 

1 

(2,5%) 

7 

(17,5%) 

6 

(15%) 

1 

(2,5%) 

7
 A 

(17,5%) 
40 

Ca 
12

 A
 

(41,4%) 

8
B
 

(27,6%) 

1 

(3,4%) 

3 

(10,3%) 

5 

(17,2%) 

- - 
29 

TOTAL 
34 

(37%) 

15 

(16,3%) 

2 

(2,2%) 

14 

(15,2%) 

14 

(15,2%) 

1 

(1,1%) 

12 

(13%) 
92 
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   Gel A                               Gel B                               Gel C 

Figura 11: O gel A mostra o resultado de uma amostra não metilada (amplificação 

apenas com o primer p16U). O gel B mostra o resultado de uma amostra metilada 

simples (amplificação apenas com o primer p16M). O gel C mostra o resultado de uma 

amostra metilada mista (amplificação com ambos os primers p16U e p16M). 

 

Tabela 5: Frequência de hipermetilação no gene p
INK4a

 versus cito/histopatologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Resultados das análises univariada e multivariada  

Cito/histopatologia gene p
INK4a

 Metilado (n, %) 

Normal 3 (10,7%) 

LSIL 8 (20%) 

HSIL 27 (55,1%) 

C a 25 (86,2%) 

TOTAL 63 (44,6%) 



60 
 

 

  A tabela 6 mostra os resultados da análise univariada. Não houve diferença 

significativa quanto ao número médio de cigarros consumidos por dia entre as mulheres 

apresentaram o gene p
INK4a

 metilado e não metilado (p=0,622). Além disso, nenhuma 

associação significativa foi encontrada entre a presença de metilação e o hábito de 

fumar (p =0,107) ou número de cigarros/dia (p=0,394).  

 Por outro lado, encontramos uma diferença estatisticamente significativa entre a 

idade média das mulheres com o gene p
INK4a 

metilado e não metilado (p=0,011). No 

entanto, não houve associação entre a idade e o status de metilação (p=0,248).  

 Curiosamente, forte significância estatística foi encontrada entre o perfil 

metilado do gene p
INK4a

 e a presença de DNA de HPV, bem como a presença de 

genótipos de alto risco e  resultados alterados na citologia (todos com p<0,0001).  

 Resultados da análise multivariada são mostrados na tabela 7. Para confirmar os 

resultados da análise univariada e evitar confundimentos, foi realizada uma análise 

multivariada utilizando o modelo de regressão logística. De acordo com a tabela 3, não 

foi encontrada associação entre a idade, hábito de fumar ou número de cigarros/dia e a 

presença de metilação (p=0,248, p=0,107, p=0,394, respectivamente).  

 Por outro lado, a associação entre a presença de DNA de HPV e a detecção de 

genótipos de alto risco com a metilação do gene p
INK4A

 positiva foi confirmada pela 

análise multivariada, com forte significância estatística (p<0,0001 e p=0,01).  

 Dentre os genótipos de alto rico, a chance de metilação entre as mulheres com 

infecção pelo HPV18 (p=0,02, OR: 10,75 (1,35-25,3)) e HPV16 (p=0,03, OR: 5,81 

(1,14-29,4)) foi dez e cinco vezes maior quando comparados a outros genótipos de alto 

risco detectados em nosso estudo (dados não mostrados na tabela).  

 Curiosamente, não encontramos nenhuma associação entre o estado de metilação 

e lesões de baixo grau (p=0,05), mas encontramos uma correlação entre o grau elevado 

e os resultados citológicos de câncer e a presença de metilação (p=0,007 para HSIL e 

p<0,0001 para Ca). 
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Tabela 6: Resultados da análise univariada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

   Metilação do gene p
INK4a

 

Metilado 

(n, %) 

Não-metilado 

(n, %)  

p valor  

Idade (anos) 

     <40 anos 

     ≥40 anos 

Idade (anos) 

 

24 (32,8%) 

39 (42,6%) 

43,2 ± 15,3 

 

49 (67,2%) 

29 (57,3%) 

36,9 ± 13,4 

p=0,248 

 

 

p=0,011  

Tabagismo 

SIM 

NÃO 

nº cigarros/dia            

 

24 (52,1%)  

39 (41%) 

15,9 ± 8,8 

 

22 (47,8%) 

56 (59%) 

14,4 ± 9,4 

p=0,107  

 

 

p=0,622 

HPV positivo 

SIM 

NÃO 

 

58 (65,9%) 

8 (15,1%)  

 

30 (34,1%) 

45 (84,9%) 

p<0,0001 

 

HPV de alto risco 

SIM 

NÃO 

 

55 (71,4%) 

3 (27,2%) 

 

22 (28,5%) 

8 (72,7%) 

p<0,0001 

Presença de lesão 

SIM 

NÃO 

 

63(55,7%) 

3 (10,7%) 

 

50 (44,2%) 

25 (89,2%) 

p<0,0001 
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Tabela 7: Resultados da análise multivariada utilizando o modelo de Regressão 

Logística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Metilação do gene p
INK4a

 

Metilado Não-metilado 
p valor  

 RC (IC) 

Idade (anos) 41,2 36,9  p=0,1 

RC:1,02 (0,99-1,05) 

Tabagismo 27 20 p=0,11 

RC: 1,946 (0,84-4,50) 

Média cig/dia                             15,9 14,4 p=0,1 

RC: 1,04 (0,76-2,74) 

HPV positivo 

 

58 

 

30 

 

p<0,0001 

RC: 6,04 (2,25-16,4) 

HPV de alto risco 55 22 p=0,0086 

RC: 6,67 (1,62-27,44) 

Grau da lesão 

LSIL 

 

HSIL 

 

Ca  

 

8  

 

27  

 

25  

 

27 

 

22 

 

4 

 

p<0,0001 

RC: 0,07 (0,02-0,26) 

p=0,007 

RC: 0,20 (0,06-0,65) 

p<0,0001 

RC=1 
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7. DISCUSSÃO 

 

 

A infecção persistente por HPV de alto risco é reconhecida como principal fator 

de risco para o desenvolvimento do câncer cervical (IARC, 2010). Essa associação, 

entretanto, só foi sugerida na década de 1970, quando Harald zur Hausen demonstrou a 

presença do genoma do HPV em lesões cervicais através de técnicas de hibridização 

molecular, na época, recém desenvolvidas (zur Hausen, 1977). Esse e outros tantos 

estudos serviram de base para o estabelecimento de uma das mais fortes associações 

entre um agente etiológico e o desenvolvimento de câncer em seres humanos. 

Desde a década de 1980, a citopatologia exfoliativa faz parte dos programas de 

rastreamento. Embora a triagem tenha contribuído significativamente para a redução das 

taxas de incidência e mortalidade, o câncer de colo de útero ainda permanece como 

relevante problema de saúde pública (IARC, 2010). Uma questão em aberto refere-se ao 

fato de que a maior parte das infecções, mesmo aquelas associadas a HPV de alto risco, 

serem autolimitadas. O câncer cervical é uma neoplasia de evolução lenta, que ocorre 

em multiestágios e apenas 5% das lesões progridem a quadros malignos (Baseman & 

Koutsky, 2005). Isso sugere que cofatores possam contribuir para a transformação do 

tecido cervical. Nesse contexto, as alterações genéticas e epigenéticas vêm sendo 

discutidas como mecanismos importantes (Virmani et al., 2001). 

Foi sugerido que a hipermetilação pode  desempenhar um papel na 

carcinogênese cervical e diversos genes já foram avaliados. Entre eles, o gene supressor 

de tumor p
INK4a

 foi encontrado hipermetilado em neoplasias humanas (Foulkes et al., 

1997; Rocco & Sidransky, 2001), incluindo o câncer cervical (Jeong et al., 2006; Kang 

et al., 2005; Virmani et al., 2001). Costello et al., (2000) e Esteller et al., (2001) 
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verificaram que a hipermetilação não ocorre aleatoriamente, sendo gene-

específica de acordo com o tipo de neoplasia estudada. Estes achados levaram diversos 

grupos de pesquisa a investigar a presença destas alterações como potenciais 

biomarcadores. 

Wentzensen et al., (2009) publicaram uma revisão sistemática com a finalidade 

de identificar os genes hipermetilados mais promissores que poderiam ser utilizados 

como marcadores para detecção precoce do câncer cervical. Foram incluídos 51 estudos 

que analisaram o padrão de metilação de um total de 68 genes, incluindo o gene p
INK4a

. 

Nesta revisão sistemática foi verificada uma grande heterogeneidade entre os resultados 

dos diferentes estudos quanto à frequência da hipermetilação deste gene, tanto no câncer 

cervical quanto nas lesões pré-malignas.  

Além dessas discordâncias, poucos estudos da literatura avaliaram uma possível 

correlação entre a hipermetilação do gene p
INK4a

 e o grau cito/histopatológico da lesão 

concomitantemente à presença do HPV. Sendo assim, o objetivo principal de nosso 

estudo foi verificar a freqüência da hipermetilação em esfregaços cervicais 

representando todos os estágios da carcinogênese  e amostras sem lesão citológica, e 

avaliar uma possível correlação desse fenômeno epigenético com a presença/genótipo 

do HPV e o grau da lesão.  

Em nosso estudo, avaliamos duas populações distintas. Como o desse trabalho 

foi verificar a freqüência de um fenômeno epigenético e sua possível associação com a 

infecção por HPV/grau da lesão, foi necessário incluir mulheres com e sem alteração 

cervical, com e sem infecção pelo HPV. Apesar de alguns dados sobre a freqüência de 

detecção de HPV e seus genótipos serem discutidos abaixo, é de suma importância 

mencionar que nosso objetivo não foi fazer um estudo epidemiológico, nem fazer 

inferência estatística dos resultados que obtivemos sobre a freqüência desta infecção e 

genotipagem. 

Diversos estudos avaliaram a prevalência e os genótipos virais predominantes 

em diferentes regiões do mundo, incluindo o Brasil. A maioria dos estudos brasileiros 

foi realizada na região Sudeste, onde o câncer cervical é o terceiro tipo de neoplasia 

mais comum, com incidência de 16/100.000 habitantes (INCA, 2010). Em nosso 

trabalho, avaliamos a presença de HPV em 141 esfregaços cervicais, incluindo amostras 

com citologia normal e alterada, representando alterações pré-malignas e malignas.  
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De acordo com resultados da tabela 2, encontramos uma freqüência de HPV nas 

amostras com citologia normal de 7,1%, inferior a resultados de outros trabalhos 

nacionais, que reportaram prevalências oscilando entre 10,4% e 24,5% (Lorenzato et al., 

2000; Noronha et al., 2005; Trottier et al., 2006; Carestiato et al., 2006). De acordo com 

dados recentemente publicados pelo IARC (2010), a prevalência média de HPV em 

mulheres brasileiras com citologia normal foi de 14,1% (13,2-15,1). Quando ajustada 

pela idade, no entanto, foram verificados valores inferiores nas mulheres entre 35 e 44 

anos, com prevalência entre 9% e 13%. Em nosso estudo, a média de idade das 

mulheres com citologia normal foi de 37,1 anos. Dessa forma, quando ajustada pela 

idade, a prevalência que encontramos está próxima ao que vem sendo descrito na 

literatura.  

Vale ressaltar que a prevalência aqui descrita pode estar subestimada devido às 

limitações da citopatologia convencional, que pode ter taxas de resultados falso-

negativos de 10 a 73% (Nanda et al. 2000) e à variação encontrada mediante o uso de 

diferentes tipos de primers para detectar o genoma viral. Castellsague et al. (2001) e 

Snijders et al. (2003) demonstraram que a prevalência de HPV pode duplicar ou 

mesmo triplicar quando testadas com diferentes primers. Além disso, estudos que 

incluem mulheres captadas em unidades de assistência para avaliação ginecológica de 

rotina, como foi o caso deste trabalho, tendem a estimar prevalências intermediárias ou 

baixas quando comparados aos que incluem mulheres referidas a unidades de saúde por 

apresentarem alterações prévias ou queixas clínicas. 

Em concordância com outros trabalhos, encontramos em nosso estudo uma 

frequência quase dez vezes maior de HPV nas mulheres com anormalidades citológicas 

(76,1%) quando comparada à citologia negativa (7,1%) (Clifford et al., 2006). A forte 

significância estatística encontrada em nosso estudo quando associamos a infecção pelo 

HPV com resultado da citopatologia alterado (p<0,0001) e o aumento da frequência de 

detecção viral de acordo com o grau da lesão corroboram resultados da literatura, 

reforçando a importância desses vírus como fator de risco para o desenvolvimento de 

lesões no colo uterino (Clifford et al., 2006; IARC 2010). 

A genotipagem viral foi realizada pela PCR com primers específicos, revelando 

como genótipos mais freqüentes o HPV16 (37%), seguido do HPV18 (16,3%), HPV45 

e HPV33 (15,2%), HPV6 (13%), HPV31 (2,2%) e HPV58 (1,1%). Não foi possível 

determinar o genótipo infectante em três amostras (3,4%) que foram denominadas de 
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HPV X. Outros estudos indicaram taxas de HPV indeterminados semelhantes ao nosso e 

mesmos em trabalhos que empregaram até cinco métodos diferentes para genotipagem, 

cerca de 5% dos resultados permaneceram indeterminados (Camara et al., 2003; 

Magalhães et al., 2008). Isso pode acontecer por erros intrínsecos da técnica, devido à 

baixa carga viral ou por polimorfismos gerados no processo evolutivo viral (Depuydt et 

al., 2007). 

Avaliamos também a frequência de cada um dos genótipos de acordo com a 

classificação cito/histopatológica das amostras. Na literatura, os cinco tipos mais 

freqüentes no câncer cervical são os HPV16, 18, 31, 33 e 45 (IARC 2010, Sanjosé et al., 

2010), o que está de acordo com nossos resultados, que mostraram como tipos mais 

comuns os HPV16 (41,4%), HPV18 (27,6%), HPV45 (17,2%), HPV33 (10,3%) e 

HPV31 (3,4%), todos de alto risco, conforme apresentado na tabela 4.  

O HPV16 foi o tipo de alto risco mais freqüente independentemente do resultado 

de citologia, em concordância com dados da literatura internacional e nacional 

(Cavalcanti et al. 1994, Eluf-Neto et al. 1994, Bosch et al. 1995, Noronha et al. 1999, 

Lorenzato et al. 2000; Sanjosé et al., 2010). Comparando a distribuição do HPV16 em 

casos de câncer cervical encontrada em nosso estudo (41,4%) com trabalhos realizados 

em outras regiões do Brasil encontramos algumas diferenças. No estudo de Fernandes et 

al., (2010), com mulheres da Região Nordeste, o HPV16 representou 59,1% das 

infecções. Já nas regiões Centro-Oeste, Sul e Norte foi de 57,3%, 52,2% e 43,5%, 

respectivamente (Rabelo-Santos et al. 2003).  

De acordo com dados da tabela 4, verificamos que o HPV18 foi o segundo tipo 

mais comum nos casos de câncer cervical, predominando nos casos de adenocarcinoma. 

Estudos feitos na Região Norte (Noronha et al. 1999), Sudeste (Eluf-Neto et al. 1994) e 

Sul (Bosch et al. 1995) também encontraram este tipo como segundo mais comum. Já 

estudos feitos na região Nordeste e Centro-Oeste encontraram o HPV18 como o terceiro 

tipo mais comum (Lorenzato et al. 2000). Os tipos 16 e 18 foram detectados em quase 

70% dos casos de câncer cervical, o que está de acordo com dados da literatura (Sanjosé 

et al., 2010; IARC 2010). 

Apesar de o HPV18 ter sido o segundo tipo mais comum no câncer cervical, esse 

perfil não foi observado nos casos de lesão pré-maligna, onde os HPV33 e HPV45 

predominaram. Estudos indicam que as lesões associadas ao HPV18 tem um 

prognóstico ruim, progredindo mais rapidamente a quadros malignos quando 
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comparadas a infecções por outros genótipos de alto risco, o que justifica o aumento da 

freqüência de detecção do HPV18 em lesões de maior gravidade (Cavalcanti et al, 2001; 

Ralston et al., 2009).  

Além disso, a baixa freqüência do HPV18 nas lesões precursoras pode estar 

subestimada em decorrência de perdas na detecção molecular. Cheung et al, (2009) 

estudaram o perfil de integração do HPV18 durante a carcinogênese cervical e 

verificaram que quase 40% dos casos de LSIL apresentavam o genoma viral integrado, 

sugerindo que este processo ocorre de forma precoce, logo no início do processo de 

carcinogênese. Com a integração genômica o gene E2 é rompido, podendo levar à 

deleção total ou parcial de L1. Como a PCR MY09/11, utilizada em nosso estudo, 

amplifica uma seqüência de DNA dentro do gene L1, não é possível detectar a presença 

de HPV nestes casos. Depuydt et al., (2007) verificaram perdas na detecção molecular 

em torno de 10% das amostras. 

Ainda de acordo com os dados apresentados na tabela 4, observamos um 

aumento da frequência do HPV45 em paralelo ao grau da lesão. A literatura aponta que 

o HPV45 é um tipo raro em mulheres com citologia normal ou LSIL, sendo mais 

frequente em HSIL e Ca (Clifford et al., 2006). Nossos resultados contrastam com estes 

achados, uma vez que detectamos uma freqüência relativamente alta do HPV45 nos 

casos de LSIL (14,3%). Por outro lado, trabalhos mais recentes tem mostrado um 

aumento na prevalência do HPV45 em lesões precursoras do câncer cervical em todo o 

mundo (Sanjosé et al., 2010). 

Estudos sobre a epidemiologia da infecção pelo HPV e o conhecimento da 

prevalência dos genótipos virais nas diferentes populações são essenciais para avaliar o 

impacto e o desenvolvimento de novas vacinas. Como o HPV45 é geneticamente muito 

semelhante ao HPV18 (Chen et al., 2007), sugere-se que o prognóstico das lesões 

associadas a este tipo possa ser tão ruim quanto o que tem sido verificado para o HPV18 

(Cavalcanti et al., 2001). Com todas estas questões, é importante considerar a inclusão 

do HPV45 em futuras vacinas profiláticas, já que ainda não se demonstrou proteção 

cruzada entre tipos geneticamente semelhantes nas vacinas disponíveis (Brown et al., 

2009).  

O HPV6 não foi encontrado nos casos de câncer cervical, sendo detectado 

apenas nas lesões pré-malignas. A alta freqüência deste tipo nos casos de HSIL nos 

chamou a atenção, uma vez que ele é considerado de baixo risco e está comumente 
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associado a lesões de baixo grau (Munõz et al., 2006). A maioria destes casos, no 

entanto, representava infecções múltiplas incluindo o HPV6 e algum outro tipo de alto 

risco, como pode ser observado na tabela 3.  

Com o advento das vacinas tem surgido um grande interesse em se compreender 

a dinâmica das coinfecções por HPV. Tem sido sugerido que a introdução da vacinação 

poderia modificar o equilíbrio e a distribuição dos tipos de HPV predominantes em uma 

população. Além disso, alguns trabalhos sugerem uma possibilidade de sinergismo entre 

os diferentes genótipos virais, que poderia resultar em quadro mais agressivo (Rousseau 

et al., 2001). Essas questões, associadas à resposta imunológica do hospedeiro, são 

muito importantes para que se possa compreender o impacto da vacinação à longo 

prazo.  

Schiffman et al., (1993) e Rousseau et al., (2001) demontraram que a coinfecção 

é um fator de risco para o surgimento de infecções persistentes e para o 

desenvolvimento de lesões pré-invasivas e invasivas. Outros estudos, entretanto, não 

encontraram tal associação (Herrero et al., 2000). Em nosso estudo, encontramos nove 

casos de coinfeção. Conforme os dados da tabela 3, verificamos que em 8/9 casos foi 

detectado pelo menos um genótipo de alto risco. Observando estes resultados, tivemos 

interesse em verificar se existiria associação entre coinfecções por dois tipos de alto 

risco ou tipos de alto/baixo risco em relação ao grau da lesão. No entanto, não 

encontramos associação estatística (p=0,3). É valido notar que a casuística de 

coinfecções em nosso estudo foi bastante pequena. 

Os testes moleculares para detecção e identificação do HPV trouxeram 

informações de grande relevância para complementar o diagnóstico citológico e 

serviram de subsídio para o desenvolvimento das vacinas atulamente disponíveis no 

mercado. No entanto, o valor preditivo positivo destes testes ainda é pequeno, uma vez 

que a maioria das infecções cervicais são subclínicas e transitórias, mesmo quando 

ocorrem por tipos oncogênicos (Ho et al., 1998, Moscicki et al.. 1998).  

O diferencial de nosso estudo, quando comparado aos trabalhos da literatura, é o 

maior número de amostras e o fato de termos tido a oportunidade de avaliar pacientes 

sem alteração citológica, nas quais encontramos uma freqüência pequena de 

hipermetilação (10,7%) (Tabela 5). Estes dados reforçam a importância dos fatores 

ambientais e sua influência no perfil de metilação de um indivíduo.  
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Dentre os fatores ambientais que influenciam o perfil epigenético, o tabagismo 

tem sido bastante descrito na literatura. Verificamos que quase 33% das pacientes com 

citologia normal eram fumantes ativas. Embora o impacto biológico dos componentes 

do cigarro sobre os mecanismos celulares não seja totalmente compreendido, estudos 

tem proposto que o potencial carcinogênico possa estar relacionado à formação de 

adutos no DNA, indução de mutações e alteração do padrão de expressão de 

determinados genes (Wu et al., 2004). 

Uma relação entre o uso do cigarro e alterações na expressão gênica pode ser 

explicada pela epigenética (Yang et al, 1997). Um estudo recente avaliando 

a influência do fumo sobre a metilação do DNA indicou que o tabagismo induz 

alterações generalizadas no perfil de metilação do DNA em múltiplos tecidos do 

organismo (Hillemacher et al., 2008; Tessema et al., 2008).  O gene supressor de tumor 

p
INK4a

 já foi encontrado hipermetilado em diversos cânceres associados ao uso do 

tabaco, como o câncer de pulmão e de esôfago (Kim et al., 2001; Zochbauer et al., 

2001).  Como já foi descrito na literatura, a nicotina e a cotinina já foram detectadas no 

muco cervical de mulheres fumantes e acredita-se que a metilação do gene p
INK4a

 em 

mulheres com citologia normal possa ser, em parte, decorrente da ação desses 

metabólitos atuando em vias importantes de silenciamento epigenético. É interessante 

mencionar que metilação que encontramos nas mulheres com citologia normal pode 

representar uma alteração pré-neoplásica que ocorre antes do surgimento das 

alterações citológicas clássicas, dando um resultado falso-negativo no teste de 

Papanicolaou, como sugerido por Lea et al., (2004). Além disso, não podemos descartar 

a possibilidade de que esse percentual represente valores de hipermetilação do gene 

p
INK4a

 normalmente encontrados na população. 

Ainda de acordo com dados da tabela 5, verificamos em nosso trabalho uma 

freqüência de hipermetilação do gene p
INK4A

 em lesões pré-malignas e malignas 

superior a reportada por diversos estudos. A literatura mostra freqüência de metilação 

do gene p
INK4a

 em amostras de câncer cervical variando de 5% (Narayan et al., 2003, 

Feng et al., 2005; Henken et al., 2005; Kang et al., 2006) a 60% (Lea et al., 2004; Jeong 

et al., 2006). Em nosso estudo, a frequência encontrada foi de 86,2%. Outros estudos 

demonstraram freqüências intermediárias, com valores variando entre 20 e 42%, o que 

também contrasta com nossos resultados (Jo et al., 2007, Wong et al., 1999; Yang et al., 

2006; Virmani et al., 2001; Dong et al., 2001).  
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Já em relação aos poucos trabalhos que avaliam a frequência de hipermetilação 

do gene da p16 em lesões pré-malignas, Gustafson et al., (2004) verificaram freqüências 

de 35% e 36% em lesões de baixo e alto grau, respectivamente. Já Virmani et al., (2001) 

relataram frequências de 3% e 24% enquanto Spathis et al., (2011) reportaram 17,5% e 

19,7%,  respectivamente. Em nosso estudo encontramos freqüência de 20% em LSIL e 

de 55,1% em HSIL (Tabela 5).  

É importante mencionar que a maioria dos trabalhos citados acima utilizou a 

técnica de MSP convencional para avaliar o padrão de metilação do gene p
INK4a

. 

Diferentemente, o método de Nested-MSP foi utilizado em nosso trabalho. Optamos por 

esse método uma vez que utilizamos esfregaços cervicais como amostra clínica, os 

quais possuem quantidade de DNA limitada, o que dificultou a detecção da 

hipermetilação do gene p
INK4a

 pelo teste convencional (que necessita de no mínimo 1µg 

de DNA, de acordo com Herman et al., (2006)).  

Gustafson et al., (2004) já haviam demonstrado que a detecção de promotores 

hipermetilados em esfregaços cervicais através da reação de MSP convencional é pouco 

sensível. Além disso, como o teste Pap é realizado a partir do esfregaço cervical, existe 

uma vantagem de se poder utilizar essa mesma amostra clínica, de coleta pouco 

invasiva, para realização de testes auxiliares, como a detecção e tipificação de HPV e 

determinação de outros biomarcadores genéticos e epigenéticos. 

Vale ressaltar que, conforme verificado por Virmani et al., (2001) a 

sensibilidade da MSP convencional permite que um gene hipermetilado seja detectado a 

cada 1000 a 10.000 células com o gene não metilado, enquanto que Palmisano et al, 

(2001) verificaram que a sensibilidade da técnica de Nested-MSP é cinco vezes maior 

que o método convencional. Acreditamos que a alta sensibilidade da técnica de Nested-

MSP quando comparada à convencional, utilizada pela maioria dos estudos, possa 

explicar a alta freqüência de metilação encontrada em nosso trabalho. Além disso, as 

diferenças podem ser devido a características distintas das populações de estudo, uma 

vez que já é bem estabelecido que fatores como a idade e o tabagismo também estão 

associados a alterações do perfil epigenético de um indivíduo (Wu et al., 2004).  

Em relação ao perfil de metilação encontrado em nosso estudo, verificamos um 

predomínio do padrão misto de metilação (amplificação com ambos os primers: p16M e 

p16U). Em contraste, Nehls et al., (2008) realizaram a técnica de MSP utilizando 

biópsias obtidas a partir de micro-dissecção, demonstrando predomínio de formas 
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metiladas simples. Nesse trabalho foi verificado que após a micro-dissecção  do tecido, 

o percentual de casos com padrão de metilação misto diminuía, provavelmente devido à 

remoção de células contaminantes. Em nosso estudo, realizamos a técnica de Nested-

MSP a partir de esfregaços cervicais e acreditamos que a coleta de células normais, 

estromais e inflamatórias possa estar relacionada com o predomínio do perfil misto de 

metilação encontrado. 

A análise univariada (tabela 6) mostrou haver forte associação estatística entre a 

presença de lesão cervical e o resultado positivo para metilação do gene p
INK4a

 

(p<0,0001), contrastando com o que foi verificado por Spathis et al., (2001), que  não 

encontraram qualquer associação. A análise multivariada confirmou essa associação. No 

entanto, só encontramos associação estatística para os casos de HSIL e Ca (p=0,005 e 

p<0,0001, respectivamente). Estes resultados confirmam os achados de Nuovo et al., 

(1999), Virmani et al., (2001), Jeong et al., (2006) e Huag et al., (2011), sugerindo que 

a  metilação do gene p
INK4a

 é um fenômeno que importante durante a carcinogênese 

cervical. Dessa forma, esse evento epigenético poderia contribuir para a progressão das 

lesões de baixo a alto grau, que são consideradas na literatura como as verdadeiras 

precursoras do câncer cervical. Esses resultados são interessantes, pois confirmam que a 

metilação do gene p
INK4a 

pode ser um marcador prognóstico relevante.  

Nesse estudo também tivemos a oportunidade de avaliar a associação entre 

algumas variáveis com a hipermetilação do gene p
INK4a

. É descrito na literatura que a 

idade, o hábito de fumar e algumas infecções virais podem influenciar o perfil 

epigenético de um indivíduo (Ahuja & Issa, 2000; Richardson, 2003; Wu et al., 2004; 

Hillemacher et al., 2008; Tessema et al., 2008). Os resultados das tabelas 6 e 7 mostram 

que não haver associação estatística entre a idade, hábito de fumar e  número de 

cigarros/dia na análise univariada  (p=0,248, p=0,107 e p=0,394, respectivamente), o 

que se confirmou quando utilizamos a regressão logística (p=0,1, p=0,11 e p=0,1, 

respectivamente). Em contraste, Lea et al., (2004) encontraram que um padrão metilado 

do gene p
INK4a

 estava fortemente relacionado ao hábito de fumar nas mulheres com 

HSIL e carcinoma escamoso. Os autores, no entanto, não possuíam dados a respeito da 

quantidade de cigarros consumidos pelas mulheres incluídas no estudo, tornando difícil 

a eliminação de possíveis vieses. Mesmo incluindo esses dados em nosso estudo, ainda 

assim não foi verificada associação entre o número de cigarros consumidos e a 

metilação. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ahuja%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ahuja%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ahuja%20N%22%5BAuthor%5D
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É interessante notar que os resultados da análise uni e multivariada 

demonstraram associação com alta significância estatística entre a presença de infecção 

por HPV e a hipermetilação (p<0,001). Os estudos presentes na literatura até o 

momento não verificaram tal associação (Virmani et al., 2001; Dong et al., 2001; Lea et 

al., 2004). Apesar disso, outros estudos já correlacionaram infecções virais com 

alterações epigenéticas em tumores humanos (como a infecção pelos vírus da Hepatite 

B e C e o carcinoma hepatocelular) (Sanchez-Cespedes et al., 2001; Yang et al., 2003). 

Também encontramos associação significativa entre a presença de genótipos de alto 

risco e a metilação. A razão de chance de metilação entre as mulheres com infecção 

pelo HPV18 e HPV16 foi dez e cinco vezes maior, respectivamente, quando 

comparados a outros genótipos de alto rico detectados em nosso estudo. Wu et al. 

(2004) descreveram uma associação relevante entre a presença de HPV16 e 18 e a 

inativação do promotor do gene p
INK4a

 por hipermetilação em biópsias de câncer de 

pulmão em pacientes não tabagistas. Os autores propuseram que a infecção por HPV 

poderia desencadear a hipermetilação desse gene, uma vez que a proteína E7 dos 

HPV16 e 18 estão envolvidas na hipermetilação gênica.  

 Um estudo realizado por Burger et al., (2006) verificou que as oncoproteínas 

virais possuem a habilidade de modular o maquinário enzimático envolvido na 

metilação gênica. Foi demonstrado que a proteína E7 do HPV16 se liga e estimula a 

atividade da enzima DNMT1, envolvida na metilação do DNA. Através desse 

mecanismo, tem sido sugerido na literatura que o vírus possa promover o silenciamento 

da expressão dos próprios genes de forma a favorecer o estabelecimento de uma 

infecção persistente e, assim, evadir as defesas imunológicas do hospedeiro. Entretanto, 

a ativação descontrolada das enzimas envolvidas no processo de metilação poderia 

acabar levando ao silenciando de importantes genes celulares, como o gene p
ink4a

.  

Acreditamos que o padrão de divisão celular das células com o promotor do 

gene p
INK4a

 hipermetilado seja mais acelerado devido à ausência da proteína supressora 

de tumor p16, favorecendo a ocorrência de alterações genéticas e a transformação 

maligna. Embora esse estudo precise ser corroborado por uma maior casuística, nossos 

resultados sugerem que o padrão de metilação do gene p
INK4a

 em mulheres com ou sem 

displasia podem ajudar a identificar subgrupos com risco aumentado para a progressão 

histológica ou desenvolvimento de câncer. 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

Concluímos que a metilação do gene supressor de tumor p
INK4a 

é um evento 

importante para  a carcinogênese cervical, favorecendo o desenvolvimento de lesões 

pré-malignas e malignas do epitélio do colo do útero em associação à infecção por 

genótipos oncogênicos de HPV. Dessa forma, a avaliação do perfil de metilação desse 

gene pode representar um relevante marcador precoce de risco, identificando mulheres 

em risco de desenvolvimento de câncer cervical.  

 .  
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10. ANEXOS 

 

10.1 Termos de consentimento livre e esclarecido do paciente 
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10.2 Questionário 

 

 

 

 

 

 
 


