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RESUMO 

 

Estudos têm apontado que as infecções persistentes pelos Papilomavirus humanos 

(HPV) de alto-risco, principalmente o tipo 16, são responsáveis pelo desenvolvimento do 

câncer do colo do útero. O principal pré-requisito para o desenvolvimento de um fenótipo 

maligno é a integração do genoma viral ao genoma da célula hospedeira, permitindo assim a 

expressão contínua dos oncogenes virais E6 e E7. Podemos considerar ainda a modificação 

dos níveis de expressão de genes virais e do hospedeiro causadas pelas alterações 

epigenéticas, como a metilação do DNA, que contribuem para o processo carcinogênico. O 

objetivo desta tese foi estudar as infecções causadas por HPV16 no colo do útero de pacientes 

atendidas no Instituto de Ginecologia da UFRJ, no período compreendido entre 2012 – 2013, 

bem como a possibilidade de integração do tipo 16 em 2 grupos de pacientes:  portadoras de 

lesões não malignas e portadoras de lesões malignas; considerando ainda aspectos da 

metilação em gene do hospedeiro (p16
INK4a

); e relacioná-las à gravidade das lesões cervicais 

encontradas, avaliando características sócio-demográficas. Para tanto, os esfregaços cervicais 

das pacientes foram submetidos à detecção da presença do DNA do HPV pela PCR usando 

iniciadores genéricos MY09/MY11 e Gp5
+
/6

+
, genotipagem dos HPV através da PCR com 

iniciadores específicos para o gene E6 do HPV16; determinação do estado físico (epissomal e 

integrado) do genoma viral do HPV16 através da PCR para região E1-E2 dos vírus; avaliação 

do grau de metilação do gene p16
INK4a

 do hospedeiro através da Nested-MSP; confrontando 

os resultados com as variáveis epidemiológicas. Nossos resultados mostraram 89,7% (52/58) 

de integração do genoma do HPV16 nas lesões malignas e 78,6%(33/42) de integração nas 

lesões não malignas. Encontramos 76% das amostras estudadas com o gene p16
INK4a

 com 

algum grau de metilação e 24% não apresentaram metilação. A integração foi um evento 

precoce em relação à metilação; que por sua vez mostrou um crescimento acompanhando o 

aumento da severidade das lesões, porém sem significância estatística. A única variável 

epidemiológica com significância estatística foi a menarca para ambas as observações, e 

paridade para metilação. Ainda serão necessários mais estudos e padronização das duas 

técnicas, que se mostraram boas ferramentas na detecção viral e na tomada de decisões quanto 

ao tratamento e monitoramento pós-tratamento das pacientes com lesões precursoras de 

câncer cervical. 

 

Palavras-Chave: HPV, Integração, Metilação, câncer do colo do útero 

 

Agosto- 2016 



ABSTRACT 

 

Studies have shown that persistent infection with high risk human papillomavirus 

(HPV), especially type 16, is responsible for cervical cancer development. The main 

requirement for the development of a malignant phenotype is the integration of viral genome 

into the host cell genome, allowing the continuous expression of the viral oncogenes E6 and 

E7. Associated with these mechanisms, we can consider the modification of viral gene 

expression levels and the host itself through the process of epigenetic DNA methylation 

which results in gene silencing, and therefore can collaborate in carcinogenesis. The objective 

of this thesis is to study the infections caused by HPV16 in patients cervical cancer attended 

at Gynecology Institute, of UFRJ, in the period 2012-2013, as well as the possibility of 

integrating of HPV type 16 in 2 groups of patients: carriers of non-malignant lesions and with 

malignant lesions; also considering aspects of methylation in host genes (pINK4a); and 

compare them with the severity of cervical lesions found, evaluating socio-demographic 

characteristics. Therefore, cervical smears of patients will be submitted to the detection of 

HPV DNA presence by PCR using generic primers MY09 / MY11, genotyping of HPV by 

PCR with primers specific for the E6 gene of HPV;determining the physical state (episomal 

and integrated) of HPV16 viral genome by PCR for E1-E2 virus regions; evaluation by 

Nested-MSP technique the degree of methylation of the host pINK4a gene; comparing the 

results with epidemiological variables. Our results showed 89.7% of malignant lesions with 

integrated HPV16 and 78.8% of integration in non-malignant lesions. Nearly 76% of the 

studied samples presented the gene p16
INK4a

 methylated while 24% were unmethyladed. The 

integration was an early event in relation to the event of methylation; in an upward trend with 

the increase of the severity of the lesions, but without statistical relevance. The only 

epidemiological variable with statistical significance was the menarche to both observations, 

and parity for methylation. Further studies are necessary to better standardization of the two 

techniques that may represent valuable tools in viral detection and in making decisions 

regarding treatment and close follow-up of patients with cervical cancer precursor lesions. 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO          p18 

1- REVISÃO DA LITERATURA        p21 

1.1- Histórico          p21 

1.2- O HPV: a Partícula Viral e o Genoma      p23 

1.3- Câncer do Colo do Útero        p24 

1.4- Classificação Viral         p28 

1.5- Biossíntese Viral: Replicação, Integração e Carcinogênese    p32 

1.6- Patogênese e Imunidade        p39 

1.7- Epidemiologia          p44 

1.8- Epigenética: metilação do gene p16
INK4a

      p49 

2-JUSTIFICATIVA          p54 

3-OBJETIVOS          p55 

3.1-Objetivo geral          p55 

3.2-Objetivos específicos         p55 

4-MATERIAL E MÉTODOS        p56 

4.1-Desenho do estudo         p56 

4.2-Considerações sobre aspectos éticos       p56 

4.3- Especimes          p56 

4.4- Critérios de Inclusão         p57 

4.5- Critérios de Exclusão         p57 

4.6-Coleta de material biológico        p57 

4.7-Estocagem do materal         p57 

4.8- Extração e precipitação de DNA pela técnica de fenol-clorofórmio  p57 

4.9- Quantificação do DNA extraído       p58 

4.10-Avaliação da integridade do DNA extraído      p58 

4.11- PCR para detecção da actina humana nas amostras    P59 

4.12- PCR para HPV com oligonucleotídeos genéricos MY09/MY11   p59 

4.13- Genotipagem dos HPV através da técnica de PCR com iniciadores específicos para 

amplificar o gene E6 do HPV16        P61 

4.14- Determinação do estado físico (epissomal e integrado) do genoma viral do HPV16 

através da técnica de PCR para região E1-E2 do vírus     P62



 

4-15- Tratamento Prévio do DNA com Bissulfito para avaliação através da técnica de PCR 

Nested-MSP do grau de metilação do gene p16
INK4a

 do hospedeiro    p64 

 4.15.1- Avaliação através da técnica de PCR Nested-MSP do grau de metilação do gene 

p16
INK4a

 do hospedeiro         P65 

4.16- Coleta de Dados Epidemiológicos das pacientes     p66 

4.17- Análise estatística         p67 

5-RESULTADOS           p68 

5.1- Amostras          p68 

5.2- Resultados da PCR para detecção do HPV com oligonucleotídeos genéricos 

MY09/MY11e da PCR para detecção do HPV16 com os oligonucleotídeos específicos 

para região E6 do vírus         p69 

5.3-Resultados do estado físico (epissomal e integrado) do genoma viral do HPV16 através 

da técnica de PCR para região E1-E2 do vírus      P70 

5.4- Resultado da avaliação do grau de metilação do gene p16
INK4a

 do hospedeiro através 

da técnica de PCR Nested-MSP        p73 

5.5- Resultados das Correlacões entre os perfis da integração do HPV16, e da metilação do 

gene p16
INK4a

 do hospedeiro confrontando com as variáveis epidemiológicas obtidas em 

prontuário das pacientes         p79 

6-DISCUSSÃO           p84 

7-CONCLUSÕES           p103 

8-BIBLIOGRAFIA           p104 

9- APÊNDICE          p116 

10-ANEXO            p117 

 



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

L  microlitro 

mol  micro mol 

µg/mL  micrograma por mililitro 

A  Adenina  

Ac  Actina humana 

ASC-US Células escamosas atípicas de significado indeterminado (Atypical Squamous 

Cells of Undetermined Significance)  

C  Citosina  

Ca   Câncer 

CDC  Centro de controle e prevenção de doenças (Center for Disease Control and 

Prevention) 

CDK  Quinase dependente de ciclina (Cyclin-dependent kinase)  

CDKI Inibidor de quinase dependente de ciclina (Cyclin-dependent kinase inhibitor)  

DNA  Ácido desoxirribonucleico (deoxyribonucleic acid)  

dNTPs  Desoxirribonucleotídeos trifosfatados  

DST  Doença Sexualmente Transmissível  

E  Precoce (Early) 

EDTA Ácido etilenodiamino tetracético (Ethylenediamine tetraacetic acid)  

G  Guanina  

HIV Vírus da Imunodeficiência Humana (Human Immunodeficiency Vírus)  

HPV  Papillomavírus humano (Human Papillomavirus)  

HSIL Lesão intraepitelial escamosa de alto grau (High-grade Squamous 

Intraepithelial Lesions)  

IARC Agência Internacional de Pesquisa de Câncer (International Agency for 

Research on Cancer)  

ICTV Comitê Internacional sobre taxonomia de vírus (International Committee on 

the Taxonomy of Viruses) 

IFN Interferon 

INCA  Instituto Nacional do Câncer 

JEC  Junção Escamo-Colunar 

L  Tardio (Late) 



LCR  Região longa de controle (Long Control Region) 

LSIL Lesão intraepithelial escamosa de baixo grau (Low-grade Squamous 

Intraepithelial Lesions)  

M  Molar 

MgCl2  Cloreto de magnésio 

mL  mili litro 

mM  mili molar 

mRNA  RNA mensageiro  

MS   Ministério da Saúde  

MSP  Metilação específica 

NIC  Neoplasia Intraepitelial Cervical  

OMS  Organização Mundial da Saúde  

ONU  Organização das Nações Unidas 

pb  par de bases  

PCR  Reação em cadeia da polymerase (Polymerase Chain Reaction)  

pRb  Proteína retinoblastoma  

RNA  Ácido ribonucleico (Ribonucleic acid)  

rpm  Rotação por minuto 

SIL Lesão escamosa intraepitelial (Squamous Intraepithelial Lesions)  

SIM  Sistema de Informação sobre Mortalidade  

T  Timina  

TAE  Tampão Tris-Acetato-EDTA  

TE  Tampão Tris-EDTA  

TLR  Receptores do tipo Toll (Toll-like receptors) 

Tris  Tris (hidroximetil) aminometano (2-Amino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol) 

VLP  Partícula como vírus (Virus Like Particle) 

ZT  Zona de Transformação 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1- Papilomavírus humano ao microscópio eletrônico    p23 

Disponível em: http://www.123bio.net/revues/ibouallaga/1.html 

 

Figura 2- Esquema da organização do genoma do HPV16     p24 

Disponível em: http://www.baclesse.fr/cours/fondamentale/7- carcino-virale/Virale-6.htm 

 

Figura 3- Estrutura do epitélio da ectocérvice      p25 

Disponível em: IARC Screening group/WHO. http://screening.iarc.fr 

 

Figura 4- Zona de transformação        p26 

Disponível em: IARC Screening group/WHO. http://screening.iarc.fr 

 

Figura 5- Evolução da NIC pela Histopatologia/Pela Citopatologia   p27 

Disponível em: Kumar et al, Robbins Basic Pathology 8 em www.studentconsult.com 

 

Figura 6- Árvore evolutiva dos tipos de Papilomavirus humanos    p30 

Adaptado de Doorbar et al, 2015 

 

Figura 7- Infecção pelo HPV nas células basais do epitélio e evolução da transformação até o 

câncer invasivo          p32 

Adaptado de Crosbie et al, 2013 

 

Figura 8- Mecanismos de desregulação do ciclo celular promovidas pela expressão das 

oncoproteínas E6 e E7          p37 

Adaptado de Leemans et al, 2010. 

 

Figura 9- Ruptura e integração do genoma viral ao cromossoma hospedeiro  p38 

Adaptado de Holmes et al, 2016. Disponível em www.nature.com/npjgenmed 

 

http://www.nature.com/npjgenmed


 

Figura 10- Dez tipos de HPV oncogênicos mais frequentes entre mulheres com e sem lesões 

no Brasil           p47 

Adaptado de ICO, 2016 Disponível em: www.hpvcentre.net) 

 

Figura 11- a) Esquema da organização dos iniciadores para o mapeamento das regiões E1 e 

E2. Adaptado de Vernon et al, 1997. / b) Gel com padrão de bandas correspondentes ao 

genoma epissomal e integrado para ilustração da interpretação dos resultados. (Foto própria) 

(*A ausência da banda é interpretada como a ruptura do gene em questão.) / c) Gel com 

bandas correspondentes ao gene completo E1 e E2. (Foto própria)    p63 

 

Figura 12- Organograma ilustrativo da seleção das amostras utilizadas no Estudo  p69 

 

Figura 13- Esquema dos resultados da metilação do gene p16
INK4a

 distribuídas pelo status da 

integração do genoma viral         p76 

 

 



LISTA DE QUADROS  

 

 

Quadro 1- Iniciadores para amplificação do gene da actina humana   p59 

 

Quadro 2- Iniciadores genéricos MY09/MY11 e GP5
+
/6

+
 para detecção de HPV  p60 

 

Quadro 3- Sequências dos iniciadores utilizados na PCR tipo-específica   p61 

 

Quadro 4- Sequências dos iniciadores da região E1-E2, utilizados na determinação da 

integração do genoma do HPV16        p63 

 

Quadro 5- Sequências dos iniciadores das regiões E1 e E2 utilizados na determinação do 

estado epissomal do HPV16         p64 

 

Quadro 6- Sequências dos iniciadores para detecção da metilação do gene p16
INK4a

 p65 

 

 

 



LISTA DE TABELAS  

 

 

Tabela1- Resultados da detecção do HPV com oligonucleotídeos genéricos MY09/MY11 e 

da detecção de HPV16 com oligonucleotídeos específicos     p69 

 

Tabela 2- Resultados das PCR com cada iniciador do experimento de avaliação da região de 

integração           p71 

 

Tabela 3- Resultado da avaliação do grau de metilação do gene p16
INK4a 

  p75 

 

Tabela 4- Média das idades das pacientes geral, por grau da lesão e nos testes de metilação.

            p78 

 

Tabela 5- Média das Idades divididas quanto a forma do genoma do HPV16, a metilação do 

gene p16
 INK4a

 e a gravidade das lesões       p79 

 

Tabela 6- Parâmetros das variáveis epidemiológicas e o número de pacientes associados a 

cada classificação          p80 

 

Tabela 7- Resultados das correlacões entre os perfis da integração do HPV16, e da metilação 

do gene p16
INK4a

 do hospedeiro confrontando com as variáveis epidemiológicas  p81 

 

Tabela 8. Resultados das correlacões entre o perfil da metilação do gene p16
INK4a

 do 

hospedeiro confrontando com as variáveis epidemiológicas em amostras HPV16 positivas e 

negativas           p83 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1- Distribuição dos resultados do status do genoma pela gravidade da lesão p70 

 

Gráfico 2- Padrão de ruptura dos genes E1 e E2 pela PCR com iniciadores para amplificação 

dos genes completos em amostras não-malignas e malignas    p72 

 

Gráfico 3- Dados relativos à ruptura dos genes E1 e E2, identificando o status do genoma do 

HPV16 em lesões malignas e não malignas       p73 

 

Gráfico 4- Dados relativos à ruptura dos genes E1 e E2, identificando o status do genoma do 

HPV16 em lesões com diferentes graus de severidade     p73 

 

Gráfico 5- Distribuição dos resultados do status da metilação do gene p16
INK4a

 pela gravidade 

da lesão           p74 

 

Gráfico 6- Resultados da metilação do gene p16
INK4a

 dividido por status do genoma e 

gravidade da lesão          p75 

 

Gráfico 7- Perfil da metilação do gene p16 
INK4a

 pelas formas do genoma viral e grau de 

severidade das lesões          p77 

 

Gráfico 8- Distribuição dos diferentes níveis de metilação pelos graus de severidade das 

lesões            p77 

  



18 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O câncer do colo do útero, também chamado de câncer cervical (Ca cervical), é causado 

pela infecção persistente por alguns tipos de Papilomavírus humanos (HPV) oncogênicos; é 

caracterizado pela multiplicação desordenada do epitélio de revestimento do útero, podendo 

comprometer o estroma (tecido subjacente), e invadir outras estruturas de órgãos contíguos ou 

à distância (Baiocchi et al, 2010). Este tipo de câncer se desenvolve a partir de lesões pré-

malignas denominadas lesões intraepiteliais escamosas (SIL do inglês: Squamous 

Intraepithelial Lesions) (INCA, 2016). 

A Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC - International Agency for 

Research on Cancer) reconhece até o momento 12 tipos do vírus HPV como sendo 

oncogênicos (HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, e 59). Desses, os mais comuns 

são o HPV16 e o HPV18, que são responsáveis por cerca de 70% dos casos de cânceres 

cervicais (ICO, 2016). 

A infecção pelo HPV é a Doença Sexualmente Transmissível (DST) de origem viral 

mais frequente no mundo. Estima-se que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas irão 

adquiri-la ao longo de suas vidas. E aproximadamente 291 milhões de mulheres no mundo são 

portadoras do HPV, o quê corresponde a uma prevalência de infecção de 10,4%, e destas 32% 

estão infectadas pelos tipos 16, 18 ou ambos. Comparando-se esse dado com a incidência 

anual de aproximadamente 500 mil casos de câncer de colo do útero, conclui-se que o câncer 

é, de fato, um desfecho raro; visto que, mais de 90% dessas novas infecções por HPV 

regridem espontaneamente entre 6 a 18 meses (Steenbergen et al, 2014; INCA, 2016; WHO-

ICO, 2016). 

Pelos números expressivos, o câncer do colo do útero é considerado um importante 

problema de saúde pública. Tanto que, a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs ser o 

tema central do Dia Mundial contra o Câncer de 2016, a fim de conscientizar a comunidade 

internacional a respeito deste tipo de câncer, que mata mais de 250 mil mulheres por ano, e é 

mais fatal em países de baixa e média renda. A ONU também destaca a importância do 

combate ao câncer de colo do útero para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável relativos à saúde das meninas e mulheres (HCS, 2016). 

Cerca de 70% dos casos diagnosticados de câncer do colo do útero ocorrem em regiões 

menos desenvolvidas no mundo. Apesar disto, a taxa de incidência do câncer do colo do útero 

vem diminuindo, ao longo das últimas três décadas, na maioria dos países em processo de 
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transição socioeconômica. Tal fato reflete, principalmente, as implementações de programas 

de prevenção (INCA, 2016). 

Esse tumor apresenta alto potencial de prevenção e cura quando diagnosticado 

precocemente, ficando atrás somente do câncer de pele não melanoma. O rastreamento, 

somado ao seguimento e o tratamento dos casos alterados, tem sido efetivo na redução da 

incidência e mortalidade por este câncer em países desenvolvidos. No Brasil, as Diretrizes 

Brasileiras de Rastreamento do Colo do Útero, determinadas pelo Ministério da Saúde, 

estabelecem como método de rastreio o exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau), 

cuja população alvo é mulheres de 25 a 64 anos, que devem repetir o preventivo a cada três 

anos, após dois exames consecutivos com resultados normais, no intervalo de um ano (INCA, 

2015). 

A vacina contra o HPV é uma das ferramentas para o combate ao câncer do colo do 

útero. O Ministério da Saúde implementou a vacina tetravalente (Gardasil™ Merck®) no 

calendário vacinal brasileiro em 2014, que passou a ser distribuída para meninas de 9 a 13 

anos. Essa vacina protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Os dois primeiros causam 

cerca de 90% das verrugas genitais e os dois últimos são responsáveis por cerca de 70% dos 

casos de câncer do colo do útero. A outra vacina aprovada para comercialização no Brasil é a 

bivalente (Cervarix® Glaxo Smith Kline), que protege somente dos tipos 16 e 18. Vale 

ressaltar que, mesmo as mulheres vacinadas, quando alcançarem a idade preconizada, deverão 

realizar o exame preventivo, pois a vacina não protege contra todos os tipos oncogênicos do 

HPV (INCA 2014, 2016). 

Sabe-se, que a infecção persistente pelo HPV é necessária, porém sozinha não é causa 

suficiente para o desenvolvimento do câncer cervical, uma vez que apenas uma pequena parte 

das mulheres infectadas, desenvolve esse tipo de carcinoma (Zur Hausen, 2002; Muñoz et al, 

2006). Portanto, para o desenvolvimento das neoplasias cervicais é destacada a importância 

de outros fatores que atuam isoladamente ou em associação com a infecção pelo HPV, 

incluindo fatores ambientais, comportamentais, genéticos e epigenéticos (Freitas et al, 2012). 

A integração é considerada um pré-requisito para evolução maligna, e ocorre 

geralmente próxima aos sítios dos proto-oncogenes celulares. A ruptura da molécula de DNA 

circular se dá normalmente entre os genes E1 e E2, levando à superexpressão de E6 e E7 que 

perdem a regulação de E2. Com isso, ocorre o descontrole dos mecanismos de regulação do 

ciclo celular, alterações do DNA, ativação das telomerases e imortalização da célula, 

contribuindo dessa forma para o processo de carcinogênese (Gonzalez et al, 2001; Fehrmann 

& Laimins, 2003; Doorbar et al, 2012). 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=cervarix&source=web&cd=5&ved=0CE8QFjAE&url=http%3A%2F%2Fus.gsk.com%2Fproducts%2Fassets%2Fus_cervarix.pdf&ei=YXolT-TSKYfEgAeu6ujqCA&usg=AFQjCNE5MS_qoENr2roC5czp1utlwSIYYw
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Observa-se que tanto na infecção produtiva do HPV como na não-produtiva, a 

replicação inicia-se com a interação dos fatores celulares do hospedeiro com a região LCR 

(Long Control Region) do genoma viral, dando início a transcrição dos genes virais E6 e E7, 

cujas proteínas interferem nas vias de regulação do ciclo celular, modificando o ambiente do 

interior da célula a fim de facilitar a replicação dos vírus. Este processo ocorre através da 

ligação e inativação das proteínas supressoras de tumor, alterações das ciclinas celulares e 

quinases dependentes de ciclinas (cdk- cyclin-dependent kinases) (Burd, 2003; IARC V90, 

2007).  

A afinidade entre as proteínas virais E6 e E7 com as proteínas derivadas dos genes 

supressores de tumores determina o grau de oncogenicidade dos diferentes tipos de HPV, 

permitindo assim que alguns tipos sejam mais oncogênicos do que outros, como por exemplo 

os produtos dos genes E6 e E7 do HPV16 e 18 que apresentam grande afinidade com as 

proteínas p53 e pRB, e a do HPV 6 e 11 que possuem baixa afinidade pelas mesmas proteínas 

(Salcedo et al, 2002; Castle et al, 2006). 

Entretanto, como já foi dito: não basta ter uma infecção por HPV de alto-risco para ter 

câncer, são necessárias interações de vários fatores genéticos, epigenéticos, hormonais e 

imunológicos para o desenvolvimento do câncer cervical; e dentre os fatores epigenéticos a 

hipermetilação gênica é a alteração molecular mais frequentemente encontrada nas neoplasias 

humanas, este processo é capaz de alterar o padrão de expressão de um gene, sem modificar a 

sequência de nucleotídeos do DNA; sua interferência pode afetar a diferenciação celular, o 

imprinting genômico e o silenciamento de genes. A aberração no padrão de metilação no 

promotor de um gene pode levar à perda de função desse gene e ser muito mais frequente do 

que uma mutação genética (Oliveira et al, 2010). Atualmente, existe um grande interesse pelo 

seu estudo, pois é sabido que cada tipo de câncer possui um painel epigenético característico 

(Dueñas-González, 2005). 

O uso de biomarcadores moleculares, como a metilação do DNA, para triagem das 

mulheres HPV positivas para prevenção do câncer cervical tem ganhado maior atenção nos 

últimos anos por conta de além do processo de metilação estar bem estabelecido nos casos de 

câncer, existe também a facilidade de detecção, tanto em amostras histológicas, como em 

amostras citológicas (Steenbergen et al, 2014). 

Dentre os genes metilados no caso do câncer cervical, o gene p16
INK4a

 do hospedeiro, 

que codifica a proteína p16, está superexpresso, uma vez que, sofre ação da oncoproteína viral 

E7. Logo, a hipermetilação do gene p16
INK4a

 refletiria indiretamente a expressão elevada de 
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E7, podendo ser usado no futuro como marcador da atividade carcinogênica do HPV 

(Doorbar, 2006) 

 

 

 

1-REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.1-HISTÓRICO 

 

As verrugas genitais, também conhecidas como condilomas, eram 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 até mesmo da gonorreia. Hunter, em 

1786, descreveu os condilomas como sendo manifestações sifilíticas. Fato que foi desmentido 

por Bell (1791), e posteriormente por Jourdan (1826) e Ricord (1838), através de seus 

estudos. Pouco depois, Pirrie (1852) propôs a origem como sendo ligada à gonorreia. Idéia 

também abandonada após o isolamento dos gonococos feito por Neisser, em 1878. 

Posteriormente, a etiologia viral das verrugas pôde ser confirmada através de 

experimentos inoculando extratos genitais em regiões da pele previamente escarificadas, e 

verificando que, após um período de incubação, apareciam lesões típicas exatamente nesses 

locais inoculados. Exemplos destes estudos são os de Licht (1894) e Ciuffo (1907). 

O novo passo para a elucidação da origem dos condilomas veio através da observação 

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

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

meio dos experimentos realizados por Waelsch (1918), nos quais o mesmo extrato de 

verrugas foi inoculado na pele e na mucosa humana, produzindo verrugas comuns e verrugas 

genitais respectivamente. 

A primeira associação da progressão do papiloma a 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 Papillomavirus) 

progrediam a carcinoma invasivo. Reforçando estes achados, Rous & Bernard (1935), além de 

confirmarem que os papilomas benignos poderiam progredir a carcinomas de células 
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escamosas nos coelhos, estabeleceram que cofatores não virais específicos contribuíam para 

acelerar este processo de malignização. 

No final da década de 40, a partícula viral do HPV foi identificada nas lesões por 

Strauss e colaboradores (1949), através da microscopia eletrônica. A partir daí, o vírus foi 

então aceito como agente etiológico das verrugas. 

Mas o interesse pelo estudo dos papilomavírus só aumentou de forma expressiva a partir 

da década de 70, quando Meisels e colaboradores (1976) descreveram que as alterações 

celulares e morfológicas displásicas nos exames de Papanicolau e biópsias estavam 

extremamente ligadas à presença destes vírus na cérvice uterina. Neste mesmo período, zur 

Hausen e sua equipe iniciaram pesquisas utilizando técnicas de hibridização molecular, 

recém-desenvolvidas, que permitiram a identificação do DNA dos papilomavírus. Este feito 

permitiu distinguir os vários tipos de Papilomavírus humanos existentes, baseando-se no grau 

de semelhança de suas bases nitrogenadas. Uma série de estudos sucedeu-se sobre a 

possibilidade de envolvimento do HPV na gênese de câncer. Dentre estes, destaca-se o 

trabalho de zur Hausen (1976), que sugere o HPV como o mais importante agente na etiologia 

do câncer cervical. 

A completa caracterização do vírus sempre foi dificultada devido à estreita relação da 

infecção viral com a diferenciação celular do tecido epitelial, não sendo, portanto, possível 

cultivar os HPV em culturas de células ou em qualquer outro sistema de cultivo (Lancaster & 

Olson, 1982). Por isso, a princípio, o único meio de pesquisa e de diagnóstico era a simples 

observação clínica das lesões. Porém, com o surgimento das técnicas de Biologia Molecular 

foi possível uma melhor condição tanto de pesquisa, para a completa caracterização da 

partícula viral, e dos seus mecanismos de infecção e patogênese no organismo humano; como 

de diagnóstico, que permitiram a definição dos diferentes tipos de HPV nas lesões, a fim de 

traçar o risco real de oncogênese numa dada população. 

Walboomers et al (1999) realizaram um estudo que detectou a presença do DNA do 

HPV em 99,7% dos casos de câncer cervical. Fato, que pouco depois, foi reafirmado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que reconheceu este vírus como agente etiológico de 

câncer de cérvice uterina (Bosch & Sanjosé, 2003). 
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1.2-O HPV: A PARTÍCULA VIRAL E O GENOMA 

 

O papilomavírus humano é um pequeno vírus não envelopado, com um diâmetro entre 

50-60 nanômetros. A partícula viral apresenta seu genoma constituído de DNA de fita dupla 

circular (epissoma), medindo entre 7.500 a 8.000 pares de base (pb), associado a histonas 

celulares; o capsídeo é formado por 360 moléculas da proteína estrutural L1(proteína maior, 

gênero-específica) arranjadas em 72 capsômeros, cada um composto de 5 moléculas de L1, 

que formam um núcleo em forma de “beta-jellyroll” (ou barril), que por sua vez, estão 

organizados em conformação icosaédrica. Segundo Burd (2003) sua aparência é semelhante a 

uma bola de golfe quando observada pela microscopia eletrônica como mostra a Figura 1. O 

capsídeo viral também contém um número variável de moléculas de proteínas L2 (proteína 

menor, altamente tipo-específica), que não fica totalmente exposta na superfície do vírion 

(Tyring, 2000; Doorbar et al, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Papilomavírus humano ao microscópio eletrônico (www.123bio.net) 

 

O genoma é dividido em regiões gênicas denominadas sequências de leitura abertas, do 

inglês “Open Reading Frames” (ORF), que estão localizados na mesma fita de DNA. Ao todo 

são oito ORFs, que estão funcionalmente separadas em três regiões principais: a primeira é 

uma região regulatória, não codificadora, de 400 a 1000 pares de bases que é conhecida pelas 

denominações Long Control Region (LCR) ou Upper Regulatory Region (URR), situada entre 

os genes L1 e E6. Nesta região pouco conservada estão localizados os genes reguladores e 

iniciadores da replicação viral. A segunda é chamada de região precoce E (Early) constituída 

pelos ORF E1, E2, E4, E5, E6 e E7 que estão envolvidos na replicação viral, no controle da 

transcrição e na oncogênese. E a terceira região denominada tardia L (Late) que codifica as 
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proteínas L1 e L2 do capsídeo viral (Burd 2003; Fehrmann & Laimins, 2003; Doorbar et al, 

2015). A Figura 2 apresenta a esquematização do genoma do HPV. 

 

 

Figura 2-Esquema da organização do genoma do HPV16 mostrando a região precoce (E) dos 

genes não estruturais, e a região tardia (L) genes do capsídeo, além da região regulatória 

(LCR) (www.baclesse.fr) 

 

Apesar de variação no tamanho e número de ORF, todos os papilomavírus contêm 

genes bem conservados envolvidos na replicação (E1 e E2) e encapsidação (L1 e L2) e outros 

genes com uma maior variabilidade (E6, E7, E5 e E4), que têm um papel na condução de 

entrada do ciclo celular, na evasão imune, e liberação de vírus. Mesmo sendo um genoma 

relativamente pequeno, o número de proteínas codificadas por ele é bastante elevado, uma vez 

que a expressão dos genes envolve o uso de múltiplos promotores e padrões complexos de 

“splicing” durante a transcrição (Doorbar et al, 2015). 

 

 

1.3-CÂNCER DO COLO DO ÚTERO 

 

O colo uterino é a porção fibromuscular inferior do útero, mede 3-4 cm de comprimento 

e 2,5 cm de diâmetro; contudo, varia de tamanho e forma dependendo da idade, paridade e 
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estado menstrual da paciente. O mesmo apresenta um orifício que liga a porção vaginal ao 

canal cervical (endocérvice), cuja superfície interna é revestida por epitélio cilíndrico simples 

colunar, constituído na sua maioria por células secretoras (95%) e células ciliadas (5%) - as 

células secretoras produzem o muco cervical, enquanto as células ciliadas criam uma corrente 

de líquido, que carrega células e partículas em direção a vagina) - e a superfície externa 

(ectocérvice) que é revestida por epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado 

(escamoso), como mostra a Figura 3 (Sellors & Sankaranarayanan, 2004). 

 

 

 

Figura 3 - Estrutura do epitélio da ectocérvice: CT- tecido conjuntivo, BM- membrana basal, 

L1- células basais (1 camada), L2- células parabasais (2 camadas), L3- células intermediárias 

(cerca de 8 camadas), L4- células superficiais (5 a 6 camadas) e L5- células descamativas. 

(http://screening.iarc.fr) 

 

Na transição desses epitélios está localizada a Junção Escamo-Colunar (JEC), que pode 

ficar exteriorizada nos processos inflamatórios ou durante uso de estrógenos, e interiorizada 

no período de menopausa. Nos casos de metaplasia escamosa, quando o epitélio da 

endocérvice se transforma no epitélio da ectocérvice, avança a partir da JEC original em 

direção ao óstio externo do colo, formando uma nova JEC mais externa. Este processo forma 

uma área chamada de Zona de transformação (ZT), como mostra a Figura 4, e é justamente 

onde o vírus HPV tem maior facilidade de acesso para infectar a lâmina basal do epitélio 

cervical (Schiffman et al, 2007; Baiocchi et al 2010). 
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Figura 4- Zona de transformação: epitélio escamoso normal (estrela vermelha), metaplasia 

escamosa (estrela verde) com algumas células endocervicais residuais (seta azul). 

(http://screening.iarc.fr) 

 

A susceptibilidade de transformação celular na ZT induzida pelo HPV em comparação 

com células escamosas da ectocérvice é bastante acentuada, ela é 20 vezes mais comum na 

ZT do colo do útero do que em outros locais genitais, que carecem de uma junção escamo-

colunar, tais como a vagina e a vulva (Steenbergen et al, 2014). Por isso, a identificação da 

zona de transformação é de grande importância na colposcopia, visto que, quase todas as 

manifestações da carcinogênese cervical ocorrem nessa região (Baiocchi et al, 2010). 

Existem dois tipos de carcinomas invasores dependendo da origem do epitélio 

comprometido: o carcinoma epidermóide (carcinoma de células escamosas), que é o tipo mais 

incidente e acomete o epitélio escamoso (cerca de 80-90% dos casos), e o adenocarcinoma, 

que é considerado um tipo menos frequente, e acomete o epitélio glandular (10% dos casos) e, 

mais raramente, outros histotipos, que incluem os carcinomas neuroendócrinos (Baiocchi et al 

2010; Steenbergen et al, 2014; INCA, 2016). 

O câncer cervical é uma doença de desenvolvimento lento, multiestágios e multifatorial, 

que geralmente cursa silenciosamente, sem sintomas, na sua fase inicial, precedida por doença 

precursora - neoplasia intraepitelial cervical (NIC); depois evolui para quadros de 

sangramentos vaginais intermitentes ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal, dor 

abdominal associada com queixas urinárias ou intestinais nos casos mais avançados 

(Fernandes et al 2011; Thuler et al, 2012; INCA, 2016). 
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A fase precursora para a doença invasiva tem duração média de 10 anos. Pode ser 

observada na espessura do epitélio, pela substituição por células que mostram graus variados 

de atipia (geralmente se origina na zona de transformação): NIC I (Displasia leve - 1/3 

inferior), NIC II (Displasia moderada - 1/3 médio), NIC III ou Carcinoma in situ (Displasia 

severa - todo epitélio) como mostra a Figura 5. As atipias histológicas observadas na NIC são: 

imaturidade celular, desorganização celular, anormalidades nucleares e aumento da atividade 

mitótica (Baiocchi et al, 2010; Steenbergen et al, 2014). 

 

 

 

Figura 5- Evolução da NIC pela Histopatologia: Comparação do epitélio escamoso normal → 

NIC 1 com atipia coilocítica → NIC 2 com atipias progressivas em todas as camadas do 

epitélio→NIC 3 (Carcinoma In situ) com atipia difusa e perda da maturação celular. Pela 

Citopatologia: ocorre à redução gradativa do citoplasma e aumento da razão 

núcleo/citoplasma com o aumento do grau da lesão, perda da diferenciação celular até a 

superfície da lesão. (Kumar et al em Robbins Basic Pathology 8) 

 

Outra característica da infecção pelo HPV no colo uterino é o tropismo por epitélios 

específicos. Os Tipos de HPV 3/ 15 apresentam maior afinidade pelo epitélio escamoso 

mais “envelhecido” do colo uterino, enquanto que os tipos de HPV 9 apresentam maior 

afinidade pela zona de transformação, que é a região do colo mais suscetível ao câncer. Já os 

HPV 7 apresentam maior afinidade pelo epitélio glandular sendo, portanto, os responsáveis 

pelos adenocarcinomas (Castle et al, 2006).   



28 

 

 

1.4-CLASSIFICAÇÃO VIRAL 

 

Primeiramente, os Papilomavírus foram alocados juntamente com os Poliomavírus em 

uma única família, a Papovaviridae, por apresentarem algumas similaridades como: capsídeos 

não-envelopados e genomas constituídos de DNA de fita dupla circular. Mais tarde, foram 

reconhecidos dois grupos virais distintos, pois conseguiram identificar diferenças quanto aos 

tamanhos dos genomas, sua organização e sequências nucleotídicas diferentes. Depois, os 

papilomavírus passaram a pertencer a uma família distinta, a família Papillomaviridae, e os 

poliomavírus a família Polyomaviridae, ambas oficialmente reconhecidas pelo Comitê 

Internacional de Taxonomia de Vírus (International Committee on the Taxonomy of Viruses -

ICTV) (de Villiers et al, 2004). 

Desde os estudos pioneiros de zur Hausen (1976), a classificação antiga dos tipos de 

HPV era feita baseando-se na hibridização, e a designação de tipos era baseada na 

comparação das sequências de nucleotídeos reconhecidas por endonucleases de restrição, que 

promoviam a clivagem do DNA do vírus de forma característica para cada tipo em questão 

(Pfister, 1989).  

A cada novo tipo de papilomavírus era atribuído uma denominação numérica conforme 

a ordem de sua identificação. Para ser considerado um novo tipo, o DNA viral deveria ter uma 

sequência de bases nitrogenadas com menos de 50% de homologia das demais sequências 

conhecidas, e os que apresentavam uma homologia maior que 50% e menor que 100% eram 

considerados tipos (Fisher, 1994). 

A completa caracterização do vírus foi dificultada devido à estreita relação da infecção 

viral com a diferenciação celular do tecido epitelial, não sendo, portanto, possível cultivar os 

HPV em culturas de células, ou em qualquer outro sistema clássico de cultivo viral. Por isso, 

os HPV são classificados por genótipos e não sorotipos, com base na homologia de DNA. 

Tanto que, os termos sorotipo e cepa não podem ser aplicados aos papilomavirus para 

distingui-los (Leto et al, 2011; Doorbar et al, 2015). 

Mais recentemente, o critério de classificação definia que um novo tipo de HPV só seria 

reconhecido, caso existisse uma diferença de mais de 10% nas sequências de nucleotídeos das 

regiões E6, E7, e L1, comparando-se com outros tipos previamente identificados. Uma 

diferença menor que 2% entre estas sequências seriam consideradas variantes do mesmo tipo, 

e se essa diferença fosse de 2 a 10% seriam consideradas como subtipos (Leto et al, 2011).  

As variantes do HPV têm sido amplamente estudadas, visto que podem apresentar graus 

distintos de patogenicidade. Os pesquisadores avaliam as diferentes propriedades quimicas e 
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biológicas de cada variante, principalmente, as diferenças nucleotídicas entre cada genoma 

viral. No caso do HPV16, as diferenças nucleotídicas não são maiores de 2% nas regiões 

codificantes e até 5% nas regiões não-codificantes, o resultado dessas distinções levaram à 

caracterização de 6 maiores ramos filogenéticos do HPV16: E (Europeu), As (Asiático), AA 

(Asiático-Americano), Af1 (Africano-1), Af2 (Africano-2) e NA1 (NorteAmericano-1) 

(Sichero et al, 2012). 

Segundo o ICTV, os papilomavírus são classificados no gênero Papillomavirus (PV), 

pertencente à família Papillomaviridae, esta família é composta por 49 gêneros, destes: 29 

gêneros são formados por tipos de PV isolados de humanos, com 210 tipos até o momento, e 

147 tipos de animais, que incluem mamíferos não-humanos, aves e répteis (Bernard et al, 

2010; Doorbar, 2015; Hpvcenter, 2015; ICTV 2015). 

Atualmente, a classificação destes vírus é feita utilizando-se a técnica de 

sequênciamento genômico, que permite comparar a homologia entre as sequências de bases 

nitrogenadas das regiões E6, E7 e L1 do genoma destes vírus (Zhou et al, 2003; de Villiers et 

al, 2004). 

Os diferentes tipos de HPV foram completamente clonados, sequenciados, e receberam 

um número oficial pelo Centro de Referência Internacional de HPV (International HPV 

Reference Center - IHRC), originalmente estabelecido no Centro de Pesquisa de Câncer 

Alemão (German Cancer Research Center - GCRC) em 1985, liderado pela Dra. Ethel - 

Michele de Villiers até 2012 (de Villiers et al, 2004; Bernard et al, 2010), depois o Centro foi 

transferido para Karolinska Institutet em 2013, sob a chefia do Dr. Joakim Dillner 

(http://www.hpvcenter.se). Neste centro ficam armazenadas amostras de todos os tipos 

identificados, que são disponibilizadas para serem usadas pelos centros de diagnósticos no 

mundo todo (Mühr et al, 2015). 

Evolutivamente, os HPV restringem-se a 5 grupos distintos ou gêneros, como 

representado na Figura 6. Os dois principais gêneros são o Alpha e Beta-papillomavirus, que 

correspondem a aproximadamente 90% dos HPV atualmente caracterizados. Os Beta-

papillomavirus são tipicamente associados a infecções cutâneas inaparentes em humanos, 

exceto quando em indivíduos imunocomprometidos e em pacientes que sofrem de 

epidermodisplasia verruciforme (EV) (Pfister, 2003; Doorbar et al, 2015).  

O maior grupo de HPV são os Alpha-papillomavirus que compreende 15 espécies. Esse 

grupo contem os tipos que infectam o trato anogenital, trato aerodigestivo superior, e outras 

mucosas da região cabeça e pescoço, mas inclui alguns tipos cutâneos que causam verrugas 

comuns, raramente associados com câncer (de Villiers et al, 2004). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15183049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20206957
http://www.hpvcenter.se/
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Os outros HPV são classificados em 3 gêneros (Gamma, Mu e Nu) e geralmente causam 

papilomas e verrugas cutâneas, que não progridem ao câncer, apenas dois estudos 

encontraram HPV desses gêneros envolvidos em câncer de pele (Shamanin et al, 1994; 

Pfister, 1992). Por mecanismos diferentes os Beta-papilomavirus, às vezes, podem causar 

câncer (Doorbar et al, 2015). 

O agrupamento filogenético, algumas vezes, reflete similaridades biológicas e 

patológicas, mas ocorrem frequentes divergências. Por exemplo, espécies e tipos diversos de 

um mesmo gênero podem exibir características completamente diferentese ainda assim 

pertencer ao mesmo gênero. A exemplo dos Alpha-papilomavírus onde encontram-se os tipos 

de HPV de alto risco para câncer de colo de útero, como os HPV16 e 18, alocados, 

respectivamente, nas espécies 9 e 7 deste gênero, e tipos de baixo risco, como os HPV 6 e 11, 

ambos na espécie10 (Leto et al, 2011). 

 

Figura 6- Árvore evolutiva dos tipos de Papilomavirus humanos organizada pelo alinhamento 

dos genes E1, E2, L1 e L2. Os Alfa-papilomavirus estão divididos em HPV de baixo-risco 
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cutâneo em cinza, baixo-risco mucoso em laranja, e em alto-risco em rosa. (Adaptado de 

Doorbar et al, 2015) 

 

Existem fortes evidências de que o genoma dos HPV seja muito estável e, portanto, tem 

uma taxa evolutiva bem lenta, isso porque, são considerados eventos raros as mudanças por 

mutação ou recombinação das sequências. Sendo a deriva gênica, a principal responsável pela 

diversidade destes vírus. Ao que parece, as alterações mutacionais acontecem em uma 

frequência semelhante a que ocorre no genoma do hospedeiro infectado (Burd, 2003; Leto et 

al, 2011; Doorslaer et al, 2013). 

Nesta última década, métodos mais sensíveis de detecção permitiram a identificação de 

um maior número de novos tipos de HPV, principalmente entre os tipos Beta e Gama: os Beta 

praticamente dobraram de número, passando de 25 para 45; enquanto os Gama aumentaram 

quase oito vezes, passando de 7 para 54 (Doorbar et al, 2015). 

Historicamente, os HPV são agrupados de acordo com o seu tropismo tecidual por 

determinados tipos de epitélio e com a localização onde foram inicialmente isolados. Com 

base nessas características, destacam-se três grupos de HPV: cutâneos, mucosos e associados 

à epidemodisplasia verruciforme. Os HPV mucosos são subdivididos em: de baixo e de alto 

risco, dependendo de seu potencial oncogênico. Todos os tipos de HPV possuem tropismo por 

células do epitélio escamoso estratificado, mas há variações de afinidade com diferentes sítios 

anatômicos (Leto et al, 2011; Moerman-Herzog & Nakagawa, 2015). 

Outra classificação possível para o HPV se baseia em estudos de caráter biológico-

epidemiológico, que também define a associação com o câncer cervical determinada pela 

IARC: Classe 1 - carcinogênico, Classe 2a - provável carcinogênico, Classe 2b - possível 

carcinogênico, Classe 3 - não classificado, ou Classe 4 - provável não carcinogênico 

(Schiffman et al, 2009). Atualmente, 12 tipos são classificados com como HPV de alto-risco: 

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 59. O HPV68 foi classificado como provável alto-

risco, que corresponderia a Classe 2a, e outros sete tipos de HPV têm sido classificados 

também como possíveis alto-risco: HPV26, HPV53, HPV66, HPV67, HPV70, HPV73 e 

HPV82, conhecidos como Classe 2b da IARC (Steenbergen et al, 2014). 

Dos tipos descritos, cerca de 40 são capazes de infectar o trato anogenital. Como 

exemplos de HPV do grupo de baixo-risco os tipos 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 68, 70, 72, 

73, 81, 82, e 89 (Woodman et al, 2007). 
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1.5- BIOSSÍNTESE VIRAL: REPLICAÇÃO, INTEGRAÇÃO E CARCINOGÊNESE 

 

A replicação do HPV é diretamente relacionada ao programa de diferenciação celular da 

célula hospedeira. O vírus infecta as células basais do epitélio que apresentam potencial de 

diferenciação, como mostra a Figura 7. As funções vegetativas virais, a síntese do DNA e das 

proteínas do capsídeo, bem como a montagem dos novos vírus, ocorre exclusivamente nos 

queratinócitos diferenciados (Leto et al, 2011; Lorenzi et al, 2015).  

 

 

 

Figura 7- Infecção pelo HPV nas células basais do epitélio e evolução da transformação até o 

câncer invasivo. Mostrando a participação das proteínas virais durante todo processo e a 

integração do genoma viral ao da célula hospedeira. (Adaptado de Crosbie et al, 2013) 

 

Inicialmente, o vírion se liga a membrana da célula, através de interações com uma 

proteoglicana heparan sulfato e a outros fatores de ligação, que induzem mudanças na 

conformação das proteínas do capsídeo, e o transporte, via endossoma, do vírus para o interior 

da célula, que o transporta até ao núcleo, onde através de um poro na membrana nuclear 

permite a entrada do DNA no núcleo da célula basal (McKinney et al, 2015). No interior do 

núcleo ocorre a replicação do HPV e tem seu início com a remoção das histonas associadas ao 
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DNA viral, e seu desenovelamento mediado pelas proteínas virais E1 e E2. Tanto na infecção 

produtiva do HPV como na não produtiva, a replicação do vírus inicia-se com a interação de 

fatores celulares do hospedeiro com a região LCR do genoma do HPV, dando início à 

transcrição dos genes virais E6 e E7 (IARC V90, 2007). 

Nos processos produtivos, a ligação cooperativa entre E1 e E2 dentro da origem do 

vírus, forma um complexo ternário (E1-E2-Ori), que serve como ponto inicial de 

recrutamento de moléculas adicionais a E1 (proteína A, fator de replicação C, Antígeno 

nuclear de proliferação celular (PCNA) e as DNA polimerases alfa-primase e delta). Este 

arranjo é responsável pela atividade ATPase e helicase de E1 (IARC V90, 2007; Kadaja et al, 

2009; McKinney et al, 2015).  

Os produtos do gene E2 têm um papel chave na regulação da transcrição dos genes 

virais e na replicação do DNA, visto que, durante os estágios precoces da infecção viral, a 

proteína E2 reprime a transcrição dos oncogenes E6 e E7, permitindo que o produto do gene 

E1 se ligue a origem de replicação viral, numa sequência localizada dentro região da LCR, 

denominada MME (“minichromosome maintenance element”- elemento de manutenção de 

minicromossoma). A partir dessa ligação, ele ancora o DNA epissomal aos cromossomos do 

hospedeiro e ao feixe mitótico, sendo assim responsável pela segregação viral durante a 

divisão celular, que passa a ser replicado como elemento extracromossomal na fase S do ciclo 

celular. O número de cópias do genoma nesta fase é mantido a níveis constantes nas células, e 

com um nível baixo de transcritos sendo expresso, no máximo 200 cópias por célula 

(Fehrmann & Laimins, 2003; Kadaja et al, 2009; Doorbar et al, 2015; McKinney et al, 2015).  

A proteína E2 é composta de três domínios funcionais denominados de A, B e C. O 

domínio A é dividido em A1 e A2, que se organizam em alfa hélice, estando localizados 

próximos à região N-terminal da molécula, apresenta atividade de ativação transcricional de 

alguns genes. O domínio C está localizado na região C-terminal. Essa região possibilita a 

interação de E2 com o DNA, bem como facilita a dimerização da proteína E2. O domínio B 

auxilia na estruturação da proteína E2, por interligar as regiões A e C (Souto et al, 2005). 

E2 também atua como regulador da transcrição: ativador, quando ligado a E1 e 

repressor, quando nas formas E2C e E2/E8. O primeiro é um transcrito obtido a partir de um 

promotor interno à janela de leitura de E2 e o segundo criado por “splicing”, resultando numa 

proteína repressora formada pela união de E2 C-terminal e uma pequena proteína da ORF E8 

(IARC V90, 2007). Na ausência destas formas repressoras a replicação é de 10 a 20 vezes 

maior (Kadaja et al, 2009). Esta regulação negativa, mediada por E2 sob a transcrição de E6 e 

E7, resulta na liberação das proteínas p53 e pRb, permitindo assim que a continuação do 
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processo de diferenciação celular ocorra normalmente. Além dessas funções, E2 também pode 

induzir a apoptose por um mecanismo p53-independente (Hegde, 2002). 

Seguindo as etapas da síntese do vírus, o produto do gene E5 induz o aumento da 

atividade de proteína quinase-mitogênica, que leva ao aumento da resposta celular no sentido 

de proliferação e diferenciação celulares. A proteína E5 é capaz de interagir com várias 

proteínas transmembranares, como os receptores do fator de crescimento epidérmico (EGRF) 

e o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), retardando sua endocitose e 

aumentando sua vida média, que modifica a transdução de sinais extracelulares e acaba por 

desregular o ciclo celular (Villa, 1999; Spinelli, 2000). Ela age conjuntamente com a proteína 

E7, estimulando a proliferação celular e impedindo a apoptose, tendo, portanto, um 

importante papel na carcinogênese (Yuan et al, 2012).  

Além destas funções descritas, a proteína E5 não só é implicada na transformação 

oncogênica, mas também é envolvida na evasão do sistema imunológico, através da inibição 

do transporte das moléculas do MHC (Complexo Maior de Histocompatibilidade) para a 

superfície celular (Castle et al, 2006; IARC V90, 2007). 

Em estágios mais tardios da infecção, o produto do gene E4 é expresso nas camadas 

mais diferenciadas do epitélio juntamente com a proteína L1. A proteína E4 induz a parada 

em G2, e tem um papel importante na maturação e na liberação das partículas virais. Ela leva 

ao colapso da rede de citoqueratina, alterando a matriz intracelular, o que resulta no aspecto 

típico das células infectadas pelo HPV, também chamado de coilócitos (Brenna & Syrjänen, 

2003; Doorbar et al, 2012). 

Finalmente, os genes tardios L1 e L2 são ativados pelo promotor tardio, permitindo que 

as partículas do HPV sejam montadas no núcleo. As moléculas de L1 formam os capsômeros 

que compõem o capsídeo e a L2 contribui para a ligação do vírion ao receptor celular, 

facilitando a captação e o transporte para o núcleo, entregando o DNA viral nos centros de 

replicação, ajudando no empacotamento do DNA dentro deste capsídeo recém-formado. A 

completa liberação dos vírus ocorre na camada córnea do epitélio, quando as células se 

desprendem durante o processo de descamação natural do epitélio (Burd, 2003; IARC V90, 

2007). 

Nos processos não produtivos, seguindo-se à integração, o produto do gene E6 

apresenta extrema importância para o vírus, devido a sua ligação com numerosas proteínas 

celulares, que podem ser divididas em quatro classes distintas: co-ativadoras transcricionais, 

proteínas envolvidas na polaridade e motilidade celulares, supressoras de tumores e indutoras 

de apoptose, e, finalmente, fatores de replicação e reparo de DNA (IARC V90, 2007). 
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A E6 liga-se com alta afinidade a p53, promovendo uma rápida degradação desta 

proteína via ubiquitina-ligase celular. Esta degradação simula o mesmo efeito da inativação 

resultante de mutação do gene da p53 (Spinelli, 2000). Vale lembrar que, quando ocorrem 

erros no DNA, a proteína p53 interage com outras proteínas, chamadas Cdk/inibidoras de 

ciclinas, incluindo a p16, p27 e p21
waf cip-1

, que agem conjuntamente induzindo a parada do 

ciclo celular na fase G1, para que o DNA seja reparado. Caso o DNA seja totalmente 

corrigido, a p21 sinaliza para a ciclina/Cdk continuar o ciclo celular, mas se isto não for 

possível, a p53 sinaliza para outras proteínas reguladoras, como a bax, bcl-2, e c-myc, 

induzirem a apoptose, a fim de eliminar as células que apresentam alguma alteração no DNA. 

Logo, os mecanismos de reparo e apoptose são perdidos pela interferência de E6 (Burd, 

2003). 

A inativação da p53 também leva a regulação repressora da ciclina B pela ação da p21. 

A ciclina B forma um complexo com a Cdk1 no ciclo celular normal e juntas desempenham 

um papel de promotor de mitose. Nestas condições a E6 passa a regular a transição da célula 

de G2 para fase M no ciclo celular (Brenna & Syrjänen, 2003; Steenbergen et al, 2014). 

A proteína E6 também pode formar complexos com outras proteínas celulares, como a 

E6AP, que promove a degradação de uma família de proteínas quinases Blk da família Src de 

receptores, que são responsáveis pelo sinal de transdução em células em proliferação 

(Heilmann & Kreienberg, 2002; Burd, 2003). Ambas as proteínas E6 do HPV de baixo e de 

alto-risco, são capazes de inativar a função da p53, mas somente a E6 de alto-risco estimula a 

ubiquitinização e a degradação proteossômica-dependente (Doorbar et al, 2015). 

Além disso, E6 também media a degradação de proteínas pró-apoptóticas, como Bak, e 

ativa a telomerase da célula hospedeira, além de modular vias de sinalização da proteína G e 

vias de reconhecimento imunes, como fator regulador de interferon 3 (IFR-3) e receptor toll-

like 9 (TLR-9) (Doorbar et al, 2012; Yuan et al, 2012). 

A indução da transcrição da telomerase humana mediada por E6 intervém no oncogene 

c-myc, aumentando a transcrição de um RNA-m que codifica a subunidade catalítica da 

telomerase, o hTERT (human Telomerase Reverse Transcriptase). Este evento juntamente 

com a perda de inibidores celulares de telomerase são considerados mecanismos importantes 

no processo de imortalização da célula infectada por HPV de alto risco (Spinelli, 2000; Bosch 

et al, 2001). 

O produto do gene E7 se liga a forma hipofosforilada da proteína Rb, e esta ligação 

quebra o complexo formado entre a proteína Rb e o fator de transcrição celular E2F-1, 

liberando-o para a transcrição do gene cujos produtos são necessários para que a célula entre 
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na fase S do ciclo celular. A proteína E7 pode associar-se também a outras proteínas 

mitogênicas incluindo inibidores de Cdk p21 e p27, histonas desacetilases e componentes do 

complexo de transcrição como AP-1 (fator de transcrição) (Doorbar et al, 2012; Yuan et al, 

2012). 

A associação de E7 com ciclina E leva ao aumento da síntese desta ciclina E pela E2F 

liberada. Como consequência, a síntese de DNA e a proliferação celular são estimuladas. A 

ciclina E prolonga a fase S, induzindo uma instabilidade do DNA, que leva a transformação 

das células. Mais tarde, a ciclina E complexa com Cdk2/E7, interferindo na inibição de p27 

sobre Cdk2, que também pode ser afetada pela ligação direta de E7 com p27. Como 

consequência, a expressão das ciclinas pode ser desregulada tanto na transcrição como pós-

transcricionalmente (Burd, 2003). 

E7 também pode imortalizar as células por desregular mecanismos de apoptose através 

da interação com p107, p103 e p600 e por modulação do TGF-β (Fator de transformação do 

crescimento β)- um potente inibidor do crescimento celular (Nguyen & Münger, 2009). 

Uma diferença importante entre a proteína E7 de alto-risco e a de baixo-risco é a 

habilidade de associação maior da E7 com a pRb e, mais especificamente, a habilidade de 

ligação e degradação das p105 e p107, que participam da entrada no ciclo celular das células 

basais, bem como da p130 que é envolvida na re-entrada do ciclo celular em camadas de 

epitélio mais diferenciadas (Doorbar et al, 2015). 

Outros aspectos importantes da biologia de E7, independente da ligação com a pRb, é a 

habilidade de desestabilizar os centrossomos, causando mitoses defeituosas e provocando 

instabilidade genômica. Estas interações contribuem para a interferência de E7 na transcrição, 

nos sinais das vias transducionais e no reparo do DNA (IARC V90, 2007). 

E ainda, um papel importanteque envolve a E7 está na redução total de moléculas de 

MHC na superfície celular - pela interferência na sinalização de STAT1 e na supressão de 

INF-tipo1, que levam a redução dos níveis de MHC de classe I para apresentação de 

antígenos - contribuindo assim, para o escape do sistema imunológico (Doorbar et al, 2015). 

Outra proteína supressora de tumor importante envolvida na via da pRb é a p16, cujos 

níveis elevados em lesões de alto-grau são explicados pelo feedback negativo promovido pela 

pRb, que deixa de atuar na presença da proteína E7. Por essa razão, a p16 foi proposta como 

um novo marcador específico da expressão dos oncogenes virais E6 e E7, para ser utilizado 

em testes mais sensíveis e específicos a serem desenvolvidos para rastreamento de câncer 

cervical (Heilmann & Kreienberg, 2002).  
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As vias da p53 e da pRb são interconectadas: a Cdk media a fosforilação da pRB, que 

anula o complexo pRb/E2F-1, que também é inibido pela p21, um produto transcricional alvo 

da p53. Por outro lado, pelos mecanismos descritos acima, fica claro que as proteínas E6 e E7 

também apresentam atividades de p53 e pRB independentes (de Filippis et al, 2003). 

A Figura 8 apresenta um resumo da participação das oncoproteínas virais E6 e E7 e 

algumas proteínas do hospedeiro envolvidas no controle do ciclo celular. 

 

 

 

Figura 8- Mecanismos de desregulação do ciclo celular promovidas pela expressão das 

oncoproteínas E6 e E7. (Adaptado de Leemans et al, 2010)  

 

O DNA do vírus pode se apresentar de diferentes formas nos diversos tipos de lesões. 

Normalmente, nas lesões benignas o DNA está na forma circular, chamada epissomal, não 

integrado ao genoma da célula hospedeira, e em grande número de cópias; e nas lesões 

malignas se apresenta na forma integrada ao genoma da célula hospedeira, em menor número 

de cópias (Tyring, 2000; Brenna & Syrjänen, 2003; IARC V90, 2007; Doorbar et al, 2015).  

Entretanto, é possível encontrar formas mistas concomitantes (epissomais e integradas) 

coexistindo na mesma célula, e ainda somente formas epissomais em células malignas 

(Kadaja et al, 2007). Vale lembrar que, uma vez estando integrado, o DNA viral não pode ser 

revertido à sua forma epissomal (Tyring, 2000).  

Geralmente, os tipos de HPV de alto risco apresentam maior habilidade de integração ao 

cromossoma hospedeiro, mas existem alguns casos de integração de tipos de baixo-risco, 
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como nos casos de papilomatose orofaríngeas recorrentes, que evoluem para câncer com a 

integração do HPV11 (IARC V90, 2007). 

A frequência das formas integradas do DNA viral em carcinomas é consistentemente 

elevada, de 100% nos casos de HPV18 e até 80% nos casos de HPV16 (Ho et al, 2006). 

Acredita-se, que a principal função da integração do HPV seja a conservação e a estabilização 

da expressão gênica. Esta integração do DNA viral ao cromossoma hospedeiro ocorre, 

preferencialmente, próxima aos proto-oncogenes celulares. Embora, alguns sítios frágeis do 

genoma do hospedeiro sejam considerados como “hot spots” preferenciais para a integração 

do vírus, este é um acontecimento aleatório (IARC V90, 2007; Doorbar et al, 2015). Alguns 

sítios de integração compartilham homologia das sequências com o genoma do HPV16, 

principalmente, com os genes E5 e L2, com no máximo 50 nucleotídeos de semelhança 

(Groves & Coleman, 2015). 

A ruptura da molécula circular do DNA do HPV se dá, geralmente, entre os genes E1 e 

E2, onde está o sítio de integração do vírus, como mostra a Figura 9. Esta ruptura leva a perda 

da regulação negativa promovida por E2, e como consequência da falta de regulação ocorre a 

superexpressão das oncoproteínas E6 e E7; que induzem o descontrole dos mecanismos de 

regulação do ciclo celular, alterações do DNA, ativação das telomerases e imortalização da 

célula, contribuindo assim com o processo de carcinogênese nas células infectadas. Logo, a 

integração seria um evento molecular necessário para o processo de imortalização dos 

queratinócitos, e consequentemente, da carcinogênese (Gonzalezet al, 2001; Intxaurragaet al, 

2002; Fehrmann & Laimins, 2003; IARC V90, 2007; Doorbar et al, 2012; 2015). 

 

Figura 9: Ruptura e integração da sequência genômica viral ao cromossoma hospedeiro. 

Adaptado de Holmes et al, 2016. 
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A ligação dos produtos dos genes supressores de tumor com as proteínas virais 

oncogênicas (pRb-E7 e p53-E6), é considerada o primeiro evento responsável pela 

transformação malígna. A interferência de pRb pela E7 leva ao descontrole da proliferação 

celular, resultando no aumento da atividade do fator de proliferação celular E2F (Steenbergen 

et al, 2014).  

As células infectadas por HPV podem tornar-se imortais pela proteína E6, que ativa a 

telomerase e pela E7, que inativa a pRB, porém ainda não são consideradas tumorigênicas, 

para que essa condição se estabeleça é necessário que mutações adicionais ocorram nessas 

células, para que possa haver a progressão maligna. Portanto, é necessária a interação de 

fatores genéticos, epigenéticos, hormonais, imunológicos, além da indução da carcinogênese 

pelas próprias proteínas do HPV, que facilitam a aquisição das mutações, como a proteína E6 

que inativa a p53 provocando um aumento da mutagênese e a proteína E7 que gera uma 

instabilidade genômica (Spinelli, 2000; de Filippis et al, 2003). 

A expressão da proteína E7 do HPV de alto risco também leva a uma vasta 

reprogramação epigenética da célula, sendo importante para a estimulação de entrada do ciclo 

celular e na progressão carcinogênica (Doorbar et al, 2015). 

Em resumo, estudos tem demonstrado que o fenótipo maligno não pode ser atribuído 

exclusivamente à expressão dos genes do HPV, mas as modificações dos genes da célula 

hospedeira, que podem interferir na expressão ou na função dos genes virais, que 

eventualmente, podem contribuir para evasão do sistema imune, progressão do tumor e 

invasão (IARC V90, 2007). 

 

 

1.6- PATOGÊNESE E IMUNIDADE 

 

O HPV causa uma pluralidade de lesões em locais anatômicos diferentes, podendo 

induzir infecções assintomáticas e/ou transitórias, usando estratégias distintas tanto para a 

transmissão como para a propagação dentro do epitélio, e também por suas interações com o 

sistema imunológico (Lorenzi et al, 2015). 

A infecção causada por HPV pode gerar lesões clínicas, subclínicas ou processos 

infecciosos associados à latência. De uma maneira geral, o HPV segue o ciclo produtivo 

clássico, mas em alguns casos esse processo não ocorre completamente, devido à integração 

do genoma viral ao genoma das células hospedeiras, induzindo a carcinogênese dessas células 

(Tyring, 2000).  



40 

 

 

A maioria das infecções por HPV regridem espontaneamente (processo a que se dá o 

nome de clareamento viral) no espaço de 1 a 2 anos após o seu aparecimento, devido à eficaz 

ação da resposta imune mediada por células (Stanley, 2006). Apenas 10% vão se tornar 

infecções persistentes e apenas 1% se transformará em câncer do colo do útero (Wences et al, 

2014). 

 O tempo médio para o clareamento das infecções por HPV é de 6 a 18 meses. Em via 

de regra quanto mais longa a persistência viral de um determinado HPV menor a 

probabilidade de regressão e maior o risco de desenvolvimento de lesões precursoras do 

câncer do colo do útero. O período de tempo que medeia a infecção primária e o aparecimento 

de câncer do colo do útero varia geralmente entre 10 a 15 anos (Schiffman et al, 2007). 

O ciclo de vida do HPV é exclusivamente intra-epitelial, não produzindo viremia, lise 

ou morte celular, e sua replicação não está associada ao processo inflamatório (Doorbar et al, 

2015). Geralmente, ele apresenta 3 fases. Na primeira, o vírus tem acesso à membrana basal 

por meio de microlesões, estabelecendo a infecção, forma-se um reservatório de vírus nas 

células infectadas, onde o genoma viral é conservado em pequeno número de cópias na forma 

epissomal. Na segunda fase, ocorre a replicação do genoma viral quando o DNA e a célula 

infectada são divididos em células-filhas, que caracteriza a persistência nas camadas basais e 

parabasais, podendo proceder à divisão, ou iniciando o processo de diferenciação. Na terceira 

fase, ocorrem a ativação da expressão dos genes tardios e a amplificação do DNA viral 

vegetativo, e finalmente, a formação e a perpetuação das partículas infectantes. Essa fase está 

fortemente atrelada ao processo de diferenciação do epitélio estratificado (Lorenzi et al, 2015; 

McKinney et al, 2015). 

Pelo fato de todos os HPV serem espécie-específicos, exclusivamente epiteliotrópicos, e 

sua replicação ser vinculada ao processo de diferenciação celular (Fehrmann & Laimins, 

2003; Zhou et al, 2003; de Villiers et al, 2004), os mecanismos de patogênese no hospedeiro, 

induzidos por esses vírus, permaneceram muito tempo sem condições de serem estudados, 

tendo em vista a impossibilidade de recriação da estrutura estratificada do epitélio in vitro. 

Posteriormente, foram criados modelos biológicos (“xenograft”) e sistemas de culturas 

de células organotrópicas (“raft cultures”) capazes de propagar alguns tipos de HPV com 

sucesso (Burd, 2003). Mais recentemente, novos modelos experimentais foram criados, mas 

nenhum deles conseguiu sanar todas as necessidades para reproduzir a infecção e seus 

desdobramentos como ocorre in vivo. 

A presença do DNA viral, exercendo todas suas funções e expressando suas proteínas, 

pode induzir danos ao DNA das células hospedeiras. O genoma do HPV é replicado na fase S, 
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em sincronia com a replicação do DNA da célula. Mas, para o estabelecimento da persistência 

em células em divisão, não basta apenas a replicação em sincronia do DNA viral com o DNA 

da célula hospedeira, pois os genomas gerados precisam ser divididos nas células filhas. 

(McKinney et al, 2015). 

Como já foi dito, em muitos cânceres associados ao HPV, o genoma viral começa a ser 

integrado no genoma hospedeiro em regiões de instabilidade genética, chamadas sítios 

frágeis. A integração do HPV nestes sítios é altamente instável e envolve um grande número 

de rearranjos e duplicações das sequências do vírus e do hospedeiro (McKinney et al, 2015). 

O genoma viral codifica proteínas regulatórias que estimulam a entrada no ciclo celular e a 

proliferação, bem como as proteínas que participam da replicação do genoma viral, sua 

liberação e transmissão (Doorbar et al, 2015). 

O tropismo deste vírus é primariamente controlado pela expressão gênica, através de 

elementos regulatórios da LCR do vírus, e a regulação quanto à sua infectividade pode ser 

influenciada pelo sítio da infecção, por diferentes cargas virais entre os vírions cutâneos e de 

mucosas durante a transmissão (Doorbar et al, 2015). 

A região LCR contém elementos “enhancer” que são responsivos a fatores celulares. 

Estes elementos são específicos a certos tipos celulares e essenciais para o início da expressão 

dos genes virais, além de serem importantes para a manutenção da latência viral. Como 

exemplos de fatores fisiológicos que podem modular os enhancer temos os hormônios 

esteroides, glicocorticoides, dentre outros (IARC V90, 2007; Groves & Coleman, 2015). 

A regulação da expressão dos genes nos papilomavirus é controlada pela transcrição de 

fatores celulares e virais diferentes, assim como também diferem promotores, “splicing”, 

sinais de término da transcrição e estabilidade de RNA-mensageiros (IARC V90, 2007). 

A ruptura ou o silenciamento do gene E2 leva ao aumento dos níveis de E6 e E7 

observados em células em transformação. E2 interage com proteína L2 e leva a inibição da 

transativação, mas não da função replicativa de E2 (IARC V90, 2007). A proteína E6 interfere 

no processo de transcrição, altera a adesão das células, inibe a apoptose, bloqueia as respostas 

aos danos no DNA, induz a instabilidade genômica e imortalização celular (IARC V90, 

2007). 

A afinidade das proteínas derivadas dos genes supressores de tumores pelas proteínas 

virais E6 e E7 determina o grau de oncogenicidade dos diferentes tipos de HPV, permitindo 

assim que alguns tipos de HPV sejam mais oncogênicos do que outros, como por exemplo, os 

produtos dos genes E6 e E7 do HPV16 e 18, que apresentam grande afinidade com as 

proteínas p53 e pRB, e a do HPV 6 e 11, que possuem baixa afinidade pelas mesmas proteínas 
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(Salcedo et al, 2002; Castle et al, 2006). Outra diferença importante entre os tipos de HPV é a 

tendência de integração no genoma hospedeiro dos tipos de alto-risco, que causam lesões de 

alto-grau e câncer, enquanto os tipos de baixo-risco ficam preferencialmente mantidos como 

epissomas ciculares extracromossomais (Chen et al, 2014). 

O desenvolvimento do câncer depende não somente da interferência sobre o ciclo 

celular, mas também de estratégias sofisticadas de evasão do sistema imunológico, permitindo 

que o vírus fique imperceptível por longos períodos: sem morte celular, necrose, fase 

virêmica, que possam disparar uma resposta inflamatória (Crosbie et al, 2013). 

A resposta contra o HPV é modulada pela célula TCD4+. Falhas no desenvolvimento de 

uma resposta imune celular eficaz capaz de eliminar ou controlar a infecção resultam na 

persistência da infecção, e nos casos de HPV oncogênicos, no aumento da probabilidade de 

progressão para neoplasia intraepitelial de alto-grau e carcinoma invasor. Esta evasão do 

reconhecimento pela imunidade inata parece ser a marca registrada da infecção pelo HPV 

(Doorbar et al, 2012 e 2015). 

A persistência viral e a progressão por estágios de lesões pré-cancerígenas são pré-

requisitos para o câncer associado ao HPV e refletem a inabilidade dos mecanismos imunes 

mediados por células clarearem a infecção e eliminarem as células anormais de alguns 

indivíduos. As respostas celulares imuno-mediadas são iniciadas pelo contato com o 

patógeno, seguida de secreção de mediadores solúveis, que estimulam a amplificação, o 

recrutamento e a ativação de linfócitos T efetores (Moerman-Herzog & Nakagawa, 2015). 

Os queratinócitos, geralmente, secretam baixos níveis de mediadores imunes solúveis, 

incluindo citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento, mas a produção pode ser elevada em 

resposta à estímulos pró-inflamatórios (Moerman-Herzog & Nakagawa, 2015). 

O HPV deprime globalmente a resposta immune inata nos queratinócitos infectados, 

interferindo nas citocinas pró-inflamatorias, principalmente o interferon do tipo I, que não é 

liberado, alterando os sinais de ativação, migração e recrutamento das células de Langerhans, 

células dendríticas estromais e macrófagos, que não estão presentes ou são inadequados 

(Doorbar et al, 2012).  

Vários mecanismos de evasão imune dos tipos de alto-risco têm sido estabelecidos. A 

proteína E6 interfere na função da Tyk2 (tirosina quinase 2 – primeira proteína membro da 

família JAK, implicada na sinalização do INF, IL-6, 10 e 12), que resulta na alteração da 

sinalização da STAT. A E7, por sua vez, também pode interferir no Interferon tipo I; e ambas 

podem reduzir os níveis de E-caderina na superfície, que leva a diminuição do número de 

células de Langerhans na proximidade da lesão. E ainda, a proteína E5 de alto-risco modifica 
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o processamento clássico das moléculas de MHC na superfície celular, comprometendo a 

exibição de peptídeos virais na superfície da célula epitelial infectada (Doorbar et al, 2012). 

O baixo nível de apresentação de antígenos virais e a ausência de inflamação favorecem 

a tolerância imune, ao invés de produzir uma resposta das células T efetora, que poderia 

eliminar a doença (Doorbar et al, 2012). 

Outra maneira do HPV de driblar o sistema imunológico está no fato da expressão de 

seus genes ser confinada ao interior dos queratinócitos, e como resultado disso, a apresentação 

dos antígenos do HPV por células de Langerhans ou por outras células dendríticas é 

considerada essencial para a indução de uma resposta efetora das células T, e tais respostas 

são voltadas para as proteínas não-estruturais do HPV (Doorbar et al, 2012). 

Várias citocinas incluindo IFNs tipo I, TNF-, IL-1, IL-4, IL-13, e o fator de 

crescimento transformador (TGF-β), compartilham a capacidade de inibir a expressão dos 

genes precoces do HPV. Além disso, IFNs do tipo1, TNF- e TGF-β suprimem o crescimento 

tanto dos queratinócitos normais, como dos queratinócitos não-tumorigenicos, e dos 

queratinócitos transformados pelo HPV, embora a eficácia destas citocinas possa variar de 

acordo com o tipo de HPV transformador, e geralmente perde sua eficácia com a progressão 

de um fenótipo oncogênico (Moerman-Herzog & Nakagawa, 2015). 

Ácidos nucleicos virais podem ser detectados em endossomos dos receptores Toll-like 

(TLR) TLR3, TLR7, TLR8, e TLR9 (Moerman-Herzog & Nakagawa, 2015). Estudos 

recentes mostram que o aumento da expressão de RNAm de TLR, avaliados por PCR 

quantitativo em tempo real (qRT-PCR - quantitative reverse transcription-PCR) em amostras 

de escovados cervicais, está fortemente associado com o clareamento viral (Moerman-Herzog 

& Nakagawa, 2015). Assim como, outros estudos utilizando o mesmo método, demonstraram 

que a expressão de RNAm de IFN-γ também está associada com a eliminação do HPV. O 

IFN-γ é expresso em células NK (Natural killer), ativados por células T, pode ser estimulado 

por IFN-, IL-12, e IL-18 produzidos pelas células infectadas, que por sua vez são ativadas 

pelas células dendríticas (DC), ou por macrófagos (Moerman-Herzog & Nakagawa, 2015). 

Foi constatado que a ativação da secreção de citocinas pode ocorrer diretamente, ou 

através de sinalização autócrina e parácrina. Vale lembrar que as citocinas e quimiocinas, 

potentes mediadores ou reguladores da inflamação, podem suprimir a expressão de genes 

virais, criando um microambiente inflamatório e recrutando tanto as células imunes inatas e 

adaptativas (Moerman-Herzog & Nakagawa, 2015). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inflama%C3%A7%C3%A3o


44 

 

 

Existe uma associação inversa entre o tempo de clareamento com os altos níveis de IL-

12 e TNF- pois, reflete a ativação do macrófago e desenvolvimento de inflamação; por outro 

lado, esta inflamação ao se tornar crônica, pode causar dano ao tecido e promover 

modificações celulares que levam a malignidade (Moerman-Herzog & Nakagawa, 2015). 

Todas as citocinas apresentam-se elevadas em secreções de cérvices inflamadas ou HPV 

positivas (por qualquer tipo) em relação às cérvices HPV negativas saudáveis. O aumento dos 

níveis de TNF- tem uma associação significativa com NIC 2/3. A quantidade de Th1 (que 

estimula citocinas IFN-γ e TNF) e de Th2 (que estimula citocinas IL-6, IL-10) são 

inversamente correlacionadas em amostras de HPV positivas sem displasia e NIC 1, mas essa 

correlação diminui com a progressão das lesões, sugerindo algum papel na resposta imune 

durante a progressão da doença (Moerman-Herzog & Nakagawa, 2015). 

 

 

1.7-EPIDEMIOLOGIA 

 

De acordo com estimativas mundiais do projeto Globocan 2012, da IARC, órgão da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), o Ca cervical é o quarto tipo de câncer mais comum 

entre as mulheres em todo o mundo, excetuando-se os casos de câncer de pele não melanoma. 

Ele apresenta uma estimativa de 527.624 novos casos por ano (Taxa bruta de incidência 15,1 

casos por 100.000 mulheres) (GLOBOCAN-IARC, 2012; INCA, 2016).  

No Brasil, são esperados 16.340 casos novos de câncer do colo do útero em 2016, com 

um risco estimado de 15,85 casos a cada 100 mil mulheres. Taxa que se assemelha bastante a 

mundial, e é considerado o terceiro tumor mais frequente na população feminina brasileira, 

atrás do câncer de mama e do colorretal, excluído o câncer de pele não melanoma (INCA, 

2016). 

No entanto, a distribuição dos casos por Regiões no Brasil não se dá de forma 

homogênea: na Região Norte é o câncer mais incidente (1.970 casos – Taxa de 23,97), nas 

Regiões Centro-Oeste (1.560 casos - Taxa de 20,72) e Região Nordeste (5.630 casos – Taxa 

de 19,49) correspondem ao segundo mais incidente; na Região Sudeste como o terceiro (4.940 

casos – Taxa de 11,30) e, finalmente, na Região Sul ocupa a quarta posição (2.240 casos – 

Taxa de 15,17); excluindo os tumores de pele não melanoma nestas avaliações (INCA, 2016). 

Especificamente no Estado do Rio de Janeiro a estimativa de novos casos de câncer 

cervical em 2016 é de 1.490 casos, com taxa bruta de 16,90/ 100.00 mulheres, destes 550 
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novos casos estão previstos para a Capital, com taxa bruta de 15,50/ 100.000 mulheres 

(INCA, 2016), que é a região de abordagem para nosso estudo. 

De acordo com a última estimativa mundial, essa neoplasia foi responsável por 265 mil 

óbitos em mulheres no mundo em 2012, sendo que 87% desses óbitos ocorreram em países 

em desenvolvimento. A última informação para mortalidade no Brasil apontou que ocorreram, 

em 2013, 5.430 mortes por câncer do colo do útero (cuja taxa de mortalidade ajustada para a 

população mundial foi de 4,86 óbitos/100 mil mulheres), desta forma, representou a quarta 

causa de morte de mulheres por câncer no Brasil (INCA, 2016). 

Esta taxa é bastante preocupante, tendo em vista que, a mesma está praticamente 

inalterada há muitos anos. Em 30 anos, as taxas ajustadas por idade e pela população mundial, 

passaram de 4,99 (em 1979) para 4,78 (em 2009), por 100 mil mulheres. Embora, olhando 

separadamente as regiões vemos as diferenças: na região Norte a taxa vem crescendo, na 

Nordeste apresenta tendência à estabilização, enquanto que, nas demais regiões têm ocorrido 

um ligeiro declínio (Thuler, et al, 2012; INCA, 2015 - 2016). 

A sobrevida em cinco anos para esse tipo de câncer obteve melhora ao longo dos anos, 

variando de menos de 50% para mais de 70% em todo o mundo, e aqui no Brasil, para o 

período de 2005 a 2009, a sobrevida ficou em torno de 61% (INCA, 2015). 

A estimativa mundial de tumores malignos (GLOBOCAN-IARC, 2012) apontou que os 

tipos de câncer mais incidentes no mundo em mulheres foram mama (25,2%), intestino 

(9,2%), pulmão (8,7%), colo do útero (7,9%) e estômago (4,8%). Mas, quando analisados 

isoladamente os dados referentes às regiões da América Latina e do Caribe, o câncer do colo 

do útero contribuiu de forma mais significativa para a carga da doença em mulheres, 

figurando como o segundo mais incidente e como a segunda causa de morte por câncer em 

mulheres. Passados alguns anos, houve algumas modificações, dos cerca de 560 mil casos 

novos foram distribuídos assim: mama (27%), colo do útero (12,2%), intestino (7,9%), 

pulmão (5,7,%) e estômago (4,3%) (INCA, 2016). 

Em 2016, estimou-se a ocorrência de mais de 596 mil casos de câncer no Brasil. Sendo 

esperados 295.200 novos casos entre os homens e entre as mulheres 300.870. O tipo de câncer 

mais incidente em ambos os sexos é o de pele não melanoma (175.760 casos novos a cada 

ano), o que corresponde a 29% do total estimado. Para as mulheres, as maiores incidências 

serão de cânceres de mama (57.960), cólon e reto (17.620), colo do útero (16.340), pulmão 

(10.860), estômago (7.600) (INCA estimativa 2016). 

A distribuição dos diferentes tipos de câncer sugere que esteja em andamento uma 

transição epidemiológica no Brasil. Isto se deve ao fato do recente envelhecimento da 
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população, que tem levado ao crescimento exponencial de idosos, tanto que já é possível 

identificar um aumento expressivo na prevalência de câncer. Esta perspectiva deixa clara a 

necessidade de grande investimento na promoção de saúde, e também na identificação de 

novos padrões de exposição aos fatores de risco para o câncer (INCA/Conprev, 2006). 

O perfil dos tipos de câncer que tem aumentado no país é bastante ambíguo: ao mesmo 

tempo em que é nítido o aumento da prevalência de cânceres associados ao melhor nível 

socioeconômico - mama, próstata e cólon e reto; simultaneamente, temos taxas de incidência 

elevadas de tumores, geralmente, associados à pobreza – colo do útero, pênis, estômago e 

cavidade oral (INCA/Conprev, 2006). 

Nas mulheres abaixo de 30 anos, a maioria das infecções por HPV regride 

espontaneamente; entretanto, nas que tem mais idade, essa infecção tende a se tornar 

persistente (Thuler et al, 2012). Tanto que a doença começa a partir dos 30 anos e aumenta 

seu risco rapidamente até atingir valores maiores nas faixas etárias acima de 50 anos (INCA, 

2016). 

O HPV tem sido considerado como responsável pelos 100% dos casos de câncer do colo 

do útero, embora de ocorrência menos frequente, os outros tipos de câncer como anal, boca e 

faringe, também são associados à infecção pelo HPV, e corresponderiam a 5,2% do total de 

casos de câncer em ambos os sexos em todo mundo, enquanto no Brasil esse percentual é de 

4,1% (INCA/Conprev, 2006; Stanley 2010). 

Os oito genótipos de HPV mais frequentemente encontrados em cânceres são: (alfa-7) 

tipos 18 e 45, (alfa-9) tipos 16, 31, 33, 35, 52 e 58. Estes tipos foram os mesmos encontrados, 

tanto pelo IARC como a ICO, em todas as regiões do mundo (Holmes et al, 2016) e, segundo 

os últimos dados da ICO para o Brasil, são exatamente os mesmos, como mostra a Figura 10 

(ICO, 2016). 
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Figura 10- Dez tipos de HPV oncogênicos mais frequentes entre mulheres com e sem 

lesões no Brasil. Adaptado de ICO, 2016. 

 

Tem sido apontado que, mulheres infectadas com os tipos 18, 31 ou 33 possuem um 

risco 50 vezes maior de desenvolverem lesões malignas, enquanto que, nos casos de infecção 

pelo subtipo 16, este risco é aumentado em mais de 100 vezes. Uma revisão recente para os 

países da América Latina e Caribe estimou que para o Brasil a prevalência do HPV16 e 18 em 

mulheres com câncer de colo do útero era, respectivamente, 53,2% e 15,8%, semelhante à 

média global (53,2% e 13,2%) (BRATS 17, 2011). É importante lembrar que existem 

variações de distribuição geográfica entre os genótipos predominantes, e que estas deverão ser 

levadas em consideração nos estudos de HPV. 
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Thuler e colaboradores (2012) realizaram um estudo observacional de características 

clínicas e demográficas da população com câncer de colo do útero no Brasil, diagnosticadas 

no período de 2000 a 2009, e que permitiu traçar o perfil das pacientes e da doença no nosso 

país. No total foram 77.317 casos, com média de idade ao diagnóstico de 49,2 anos (55,3% 

tinham menos de 50 anos), predomínio de mulheres de cor parda (47,9%), ensino fundamental 

incompleto (49,0%), casadas (51,5%), estadiamento III mais frequente (29,0%) (ou seja, 

apresentaram estadiamento avançado ao diagnóstico), sendo a maioria dos casos do tipo 

histológico carcinoma (91,3%). Ao final do primeiro tratamento, 48,9% encontravam-se sem 

evidência de doença ou em remissão completa (Thuler et al, 2012). 

As avaliações dos fatores de risco para infecção pelo HPV e para o desenvolvimento do 

câncer de colo de útero muitas das vezes se confundem, até mesmo porque, alguns dos fatores 

participam nos dois processos. 

A transmissão do HPV ocorre pelo contato direto através de microlesões na pele, que 

expõem a membrana basal do epitélio. Logo, no caso da infecção genital a transmissão se dá 

pelo contato durante o ato sexual. Dentre os fatores de risco para aquisição da infecção pelo 

HPV e, posteriormente, para o desenvolvimento do câncer cervical podemos citar: 

- idade do primeiro contato sexual, 

- multiparidade,  

- uso de anticonceptivos hormonais por longos períodos de tempo, 

- não uso de preservativos (camisinha), 

- tabagismo, 

- etilismo,  

- dieta (fatores nutricionais), 

- número de parceiros sexuais,  

- infecção por outras DSTs, 

- fatores genéticos do hospedeiro, 

- estado imune. 

(Castellsagué et al, 2002; Silva et al 2009; Baiocchi et al, 2010; Teixeira, 2015). 

Ainda segundo alguns autores, características demográficas como condições 

socioeconômicas, conferem um maior risco da doença nas camadas mais desfavorecidas, 

determinando sua associação à pobreza e a baixos níveis educacionais (Thuler et al, 2012; 

Teixeira, 2015). 

Adicionalmente, o estado imunitário do hospedeiro influencia largamente a taxa de 

regressão ou progressão da infecção por HPV, a exemplo dos indivíduos portadores do Vírus 
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da Imunodeficiência Humana (HIV), que estão mais sujeitos a ter uma maior prevalência e 

persistência da infecção e, consequentemente, ter um maior risco de desenvolvimento de 

lesões malignas (Strickler et al, 2005). 

Voltando-se para as características do vírus, os fatores de risco para o estabelecimento 

de persistência e desenvolvimento da lesão não se encontram completamente esclarecidos, 

mas o genótipo e a variante viral responsável pela infecção são considerados como fatores 

determinantes para o processo de malignização das lesões (Sichero et al, 2012). 

É interessante ressaltar que, embora muitas mulheres reconheçam os fatores de risco 

envolvidos no desenvolvimento do câncer de colo do útero, os fatores comportamentais e 

culturais de cada população podem interferir na percepção do risco e, portanto, no 

comportamento sexual, aumentando a probabilidade de exposição ao HPV e reduzindo a 

captação de mulheres pelos programas de rastreamento das lesões precursoras do câncer 

cervical (Wang et al, 2013). 

 

 

1.8-EPIGENÉTICA: METILAÇÃO DO GENE p16
INK4a

 

 

A epigenética pode ser definida como o estudo funcional do genoma, que está contido 

no exterior do próprio DNA, e por meio do qual são estabelecidas alterações estáveis na 

expressão dos genes. Trata-se de um fenômeno bem estabelecido, que desempenha o papel 

principal na diversidade dos processos, como o desenvolvimento embrionário, biologia do 

câncer, resposta do sistema imunológico, dentre outros. As alterações mais amplamente 

estudadas são a metilação do DNA, acetilação de histonas, e ainda os RNA de interferência, 

que estão implicados no silenciamento transcricional através de pequenas moléculas de RNA 

duplex que recrutam complexos de silenciamento para a cromatina (Dueñas-Gonzalez et al, 

2005; Wences et al, 2014). 

Inicialmente, foi observado que os genes supressores de tumor podiam ser inativados 

não só por alterações estruturais (mutação ou deleção - mecanismos genéticos), mas também 

pelo bloqueio da expressão, devido à hipermetilação no promotor do gene supressor de tumor 

resultando em um fenômeno definido como silenciamento epigenético. Esta constatação 

estimulou vários estudos sobre esses mecanismos (Dueñas-Gonzalez et al, 2005; Steenbergen 

et al, 2014). 

Várias alterações epigenéticas ocorrem durante todos os estágios da carcinogênese 

cervical em ambos os genomas, tanto no do vírus como o da célula hospedeira (Saavedra et 
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al, 2012; Clarke et al, 2012), que incluem: hipometilação global do DNA, hipermetilação de 

genes supressores de tumores, modificações de histonas. A possibilidade de reversão natural 

dessas mudanças epigenéticas constitui, hoje, num dos principais alvos para as terapias 

transcricionais, chamados inibidores de metilação e de histonas desacetilases (Dueñas-

Gonzalez et al, 2005). 

Em relação ao processo de metilação nos genes virais alguns estudos apontam a 

habilidade do HPV de modular o silenciamento da expressão de seus próprios genes, de forma 

a favorecer o estabelecimento de uma infecção persistente, e assim evadir das defesas do 

sistema imunológico do hospedeiro (Woodman et al, 2007). A metilação do DNA viral regula 

tanto positivamente como negativamente a transcrição viral (Steenbergen et al, 2014). A 

região L1 do vírus é apontada como a região mais afetada pelo processo de metilação, e que 

este fenômeno estaria intimamente ligado ao processo de integração do vírus ao genoma 

hospedeiro (Dueñas-Gonzalez et al, 2005; Kalantari et al, 2008).  

Entretanto, tem sido sugerido que a metilação do DNA viral representa um fenômeno 

genérico de metilação de novo do DNA estranho ao da célula hospedeira, servindo desta 

forma, como um mecanismo de defesa, inativando sequências virais (Olkhov-Mitsel & Bapat, 

2012; Steenbergen et al, 2014). 

A malignização das células infectadas pelo HPV é resultado de uma série de alterações 

genéticas e epigenéticas. A metilação representa o principal fenômeno epigenético pelo qual 

um gene é silenciado (Dueñas-Gonzalez et al, 2005). Este silenciamento epigenético é 

resultado da metilação de vários genes envolvidos em diferentes vias reguladoras, tais como: 

a apoptose, o controle do ciclo celular, e o reparo do DNA, entre outras (Saavedra et al, 

2012). 

A metilação do DNA é uma modificação epigenética, pós-duplicação, mediada por 

enzimas. Consiste em uma modificação química covalente, que ocorre no anel da base 

nitrogenada citosina, seguida de uma guanina, e resulta na adição do grupamento metil (CH3) 

ao carbono 5 (Dueñas-Gonzalez et al, 2005;Termini & Villa, 2008). Ela é considerada um 

evento epigenético porque, apesar de afetar a estrutura do DNA, não altera definitivamente o 

código genético, isto é, não produz efeito no pareamento de bases, podendo retornar a sua 

função normal com o uso de agentes desmetilantes. Os genes não-codificadores, como os 

miRNA, também são susceptíveis à regulação pela metilação (Wences et al, 2014; 

Steenbergen et al , 2014). 

Sabendo-se que o DNA é composto por quatro bases nitrogenadas e, por conseguinte, 

apresenta 16 combinações possíveis de dinucleotídeos; a frequência de CpG dinucleotídeos 
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seria de 6%. Entretanto, a presença real é de apenas 5-10% dessa frequência prevista. Isso se 

deve ao fato, que o genoma humano não é metilado uniformemente, ele apresenta regiões 

não-metiladas intercaladas com regiões metiladas. E ao longo de todo genoma existem 

pequenas regiões chamadas ilhas CpG - que variam de 0,5-5 kb, e ocorrem em média a cada 

100 kb – que têm propriedades distintas; são regiões não-metiladas ricas em GC (60- 70%) e 

apresentam uma proporção de CpG de pelo menos 0,6, diferente do restante do genoma 

(Dueñas-Gonzalez et al, 2005; Cuzick et al, 2012). 

Aproximadamente metade de todos os genes humanos têm ilhas de CpG; elas são, 

geralmente, encontradas nas sequências regulatórias presentes na extremidade 5’ de cada 

gene, onde se localizam os promotores gênicos, que antecedem o sítio de transcrição do gene. 

A metilação destas regiões interrompe, portanto, a transcrição dos genes através do 

silenciamento de seus promotores (Dueñas-Gonzalez et al, 2005;Termini & Villa, 2008; 

Saavedra et al, 2012). As ilhas CpG também podem ser encontradas em outras partes do gene, 

porém bem menos frequentes, incluindo introns e exons (Olkhov-Mitsel & Bapat, 2012). 

A supressão da expressão gênica ocasionada por hipermetilação pode ocorrer de duas 

formas. A primeira é devido ao bloqueio espacial da ligação de ativadores transcricionais. A 

segunda é decorrente da interação de proteínas ligadoras de metil (MBP), que se ligam às 

citosinas metiladas e recrutam proteínas modificadoras de histonas (por meio de acetilação ou 

metilação), tornando a cromatina superenovelada e bloqueando o acesso aos fatores de 

transcrição (Baylin, 2005).  

A metilação é mediada por enzimas denominadas DNA metiltransferases (DNMT), que 

catalisam a adição de um grupamento metil doado pelo S-adenosilmetionina (SAM) à citosina 

nos dinucleotídeos CpG. Foram identificadas pelo menos três tipos de metiltransferases de 

DNA funcionais (DNMT); a mais abundante é a DNTM1, que preferencialmente metila o 

DNA hemi-metilado. Localizada nas forquilhas de replicação, e é responsável pela 

manutenção dos níveis de metilação adequados durante a replicação e, possivelmente, no 

reparo do DNA. Outras metiltransferases funcionais conhecidas são a DNMT3a e DNMT3b, 

que apresentam afinidades iguais tanto pro DNA hemi-metilado como o não-metilado, e que, 

portanto, foram classificados como metiltransferases de novo (Dueñas-Gonzalez et al, 2005; 

Wences et al, 2014). Além das DNMTs, existe toda a maquinaria de metilação que inclui 

desmetilases, centros desencadeantes de metilação do DNA, e centros de proteção de 

metilação do DNA, que podem interferir diretamente com fatores de ligação de transcrição e, 

assim, inibir a replicação (Dueñas-Gonzalez et al, 2005). 
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Metilações aberrantes do DNA têm sido associadas ao desenvolvimento do câncer 

(Tornesello et al, 2013). Tanto a hipometilação como a hipermetilação tem um papel 

importante na carcinogênese. Sabe-se que ambas as alterações coexistem em células 

cancerosas. Os tumores malignos mostram hipometilação global e hipermetilação regional. 

Não se sabe ainda, se uma deve preceder a outra, ou se ambas ocorrem ao mesmo tempo. Vale 

ressaltar que, a metilação pode inativar simultaneamente várias vias citológicas, 

comprometendo todas as funções gênicas (Dueñas-Gonzalez et al, 2005). 

As características da metilação ainda são bastante controversas; não se sabe ao certo, se 

a hipermetilação dos promotores dos genes supressores de tumor é causa ou consequência do 

silenciamento gênico, pois as duas possibilidades não são mutuamente excludentes. A 

metilação do DNA tem sido vista como causa pelo uso de fármacos e técnicas moleculares, 

que reativam a expressão de um gene pela inibição da metilação do DNA em células 

cancerosas. Mas, por outro lado, alguns achados sugerem que a hipermetilação induz o 

silenciamento gênico secundariamente às modificações que ocorrem na expressão do gene, 

como as modificações da cromatina pelas histonas (Dueñas-Gonzalez et al, 2005). 

O primeiro gene supressor de tumor em que foi observado o silenciamento pela 

hipermetilação foi o Rb (Termini & Villa, 2008), depois várias publicações apontaram outros 

genes supressores, que também sofriam o mesmo processo como: p16, MLH1, VHL, e E-

caderina (Dueñas-Gonzalez et al, 2005).  

Em tumores do colo uterino, a metilação de diversos genes é descrita. Os principais 

exemplos são: DcR1/DcR2, hTERT, p73, p16, PTEN, E-caderina, APC, MGMT, FANCF, 

BRAC1, hMLH1, RASSF1A, DAPK, TSLC1, FHIT, HIC1, RARβ, TIMP2/TIMP3, CAV-1, 

Erα, entre outros (Termini & Villa, 2008). 

O produto de um desses genes supressores de tumor, a proteína p16 é expressa de forma 

exacerbada como resultado da retroalimentação negativa dos efeitos das proteínas E6 e E7 do 

HPV, que promovem a degradação das proteínas supressoras de tumor p53 e pRb celulares, 

respectivamente, levando ao descontrole do ciclo celular, o quê contribui para uma 

instabilidade genética. Por esta razão, vários estudos encontrados na literatura focam na 

avaliação dos níveis da p16 em amostras do colo uterino, tanto em cortes histológicos quanto 

em amostras derivadas de esfregaços cervicais. Logo, os níveis intracelulares da p16 

refletiriam indiretamente a expressão da oncoproteína viral E7. E, portanto, poderia servir 

como um marcador de progressão das lesões cervicais (Doorbar, 2006; Termini & Villa, 

2008; Saavedra et al, 2012).  



53 

 

 

O gene supressor de tumor p16 (também conhecido como CDKN2, MTS-1, INK4a e 

p16
INK4a

) e o gene sobreposto ARF (“Alternative Reading Frame”) que codifica a proteína 

p14 estão localizados no locus CDKN2a, também conhecido como INK4a/ARF, situado no 

cromossomo 9 (9p21.3). Por meio de “splicing” alternativo são gerados os transcritos α e β, 

originados dos genes p16
INK4a

 e ARF, respectivamente, que apresentam em comum as 

sequências dos exons 2 e 3, mas tendo como diferença os promotores e o primeiro exon, que 

são específicos para cada um dos transcritos (Vargas -Torres et al, 2014; van Bogaert, 2014). 

A proteína p16 é um produto de um gene supressor de tumor pertencente à família 

INK4 de inibidores de CDK e desempenha um papel fundamental na via de regulação (ciclina 

D-CDK4-pRb-E2F) que faz parte do ponto de checagem G1/S do ciclo celular, ao inibir a 

ação das quinases dependentes de ciclinas. A p16 pode se ligar tanto à CDK4, quanto à 

CDK6, inibindo a interação destas CDKs com a ciclina D1, como também ao complexo 

ciclina D1-CDK4/6, promovendo sua inibição, sem dissociação do complexo. A inibição da 

atividade do complexo ciclina D1-CDK4/6 impede a fosforilação da proteína retinoblastoma 

(pRb) e a liberação do fator de transcrição E2F, levando à inibição do ciclo celular na 

transição G1/S. Portanto, a inativação da p16 resulta em um aumento da proliferação celular, 

o que contribui para a malignidade (Saavedra et al, 2012; van Bogaert, 2014).  Novos estudos 

sobre a p16 tem observado que o grau de metilação aumenta à medida que a carcinogênese 

progride, resultando assim no silenciamento da p16
INK4a 

(Saavedra et al, 2012). 

Frente ao conhecimento da importância da p16 no controle do ciclo celular, sua 

interação com as oncoproteínas virais E6 e E7 e o recente conhecimento do papel da 

metilação sobre seu gene, mais estudos estão buscando consolidar a utilização da metilação da 

p16
 INK4a

 como um marcador de progressão das lesões cervicais.  

A fim de obtermos uma complementação desta informação, avaliamos o status de 

integração do genoma do HPV16, de forma a inferir se um mecanismo tem relação com o 

outro e qual a natureza desta relação.  
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2- JUSTIFICATIVA 

 

 

A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) é considerada a virose sexualmente 

transmissível mais prevalente no mundo. Até os 50 anos de idade, cerca de 80% da população 

feminina deverá ser infectada em algum momento da sua vida. As infecções consideradas 

persistentes são apontadas como causadoras do câncer de colo de útero. Entretanto, vários 

estudos já demonstraram que a infecção persistente é necessária, porém não suficiente para o 

desenvolvimento do carcinoma uterino. Logo, o estudo da integração do HPV; e de eventos 

epigenéticos adicionais, como processo de hipermetilação gênica; além da interferência da 

integração sobre a expressão dos oncogenes virais; confrontando com as variáveis 

epidemiológicas obtidas em prontuário das pacientes; serão de extrema importância para que 

possamos entender melhor os mecanismos envolvidos no processo de malignização do tecido 

cervical, que podem contribuir para progressão ao câncer. Finalmente, cada teste será avaliado 

como possível ferramenta de caráter prognóstico, para traçar estratégias mais eficazes para 

prevenção de novos casos de câncer uterino e no auxílio do tratamento das lesões e 

acompanhamento das pacientes. 
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3- OBJETIVOS 

 

Estudar as infecções causadas por HPV16 no colo do útero de pacientes atendidas no 

Ambulatório de Patologia Cervical do Instituto de Ginecologia da UFRJ, no período entre 

2012 e 2013, avaliando características epidemiológicas bem como a possibilidade de 

integração do tipo 16 em 2 grupos de pacientes: portadoras de lesões não-malignas e 

portadoras de lesões malignas; considerando ainda aspectos da metilação em genes do 

hospedeiro (p16
INK4a

); e compará-las com a gravidade das lesões cervicais encontradas. 

 

 

3.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1.1- Determinar a frequência da integração do HPV16, e da metilação do gene p16
INK4a

 do 

hospedeiro nas diferentes lesões; 

 

3.1.2- Avaliar se existem padrões de alterações da integração do HPV16, e da metilação do 

gene p16
INK4a

 do hospedeiro, nos diferentes níveis de gravidade das lesões. 

 

3.1.3- Correlacionar perfis de alterações da integração do HPV16, e da metilação do gene 

p16
INK4a

 do hospedeiro confrontando com as variáveis epidemiológicas obtidas em prontuário 

das pacientes. 
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4- MATERIAL E METODOS 

 

4.1- DESENHO DO ESTUDO 

 

O trabalho de Tese consistiu em um Estudo de Corte Transversal realizado com 

amostras coletadas de pacientes atendidas no Ambulatório de Patologia Cervical do Instituto 

de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro-/RJ, Brasil; posteriormente, as 

amostras foram processadas e analisadas no Laboratório de Diagnóstico Virológico do 

Departamento de Microbiologia e Parasitologia do Instituto Biomédico da Universidade 

Federal Fluminense, localizado em Niterói/RJ, Brasil. 

 

4.2- CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi aprovado pelo Comite de Ética HUAP/UFF sob número 421/11(Anexo). 

As pacientes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

(Apêndice) para a execução do projeto, permitindo a utilização do material biológico e das 

informações sócio demográficas contidas em seus prontuários médicos. 

 

4.3- ESPECIMES: 

 

Foram coletadas amostras de escovados cervicais de mulheres, que apresentavam lesões 

não malignas ou malignas de colo uterino, atendidas no Ambulatório de Patologia Cervical do 

Instituto de Ginecologia da UFRJ, no período de 2012 a 2013, para serem rastreadas por meio 

de colposcopia e que tiveram esfregaços cervicais colhidos para diagnóstico citopatológico. 

Tendo em vista que este ambulatório é considerado referência para atendimento das 

pacientes do Estado do Rio de Janeiro, e que o número de mulheres com lesão cervical era de 

aproximadamente 4.600 casos; e destes, 2.030 casos eram de câncer e 2.600 eram neoplasias 

não-malignas(segundo os dados do INCA para o ano de 2012), chegamos ao cálculo de 355 

amostras para satisfazer a um estudo com Nível de Confiança de 95%. Para tanto, utilizamos a 

ferramenta do programa EpiInfo (CDC).  

Dentre as 355 amostras que seriam coletadas, estimamos que cerca de 156 pacientes 

(44%) apresentariam Ca uterino, e destas 78 seriam positivas para HPV16 (50%), de acordo 

com os dados de prevalência obtidos para essa população. Logo, estabelecemos um “n” de 80 

amostras HPV16 (+) com lesões não malignas e 80 malignas, para parearmos os resultados 
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destas amostras, permitindo assim, a realização dos nossos testes, e aplicação dos cálculos 

estatísticos. 

 

4.4- CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: 

 

Mulheres que foram encaminhadas pelo rastreio alterado aos consultórios de 

ginecologia para o exame de colpocitologia e assinaram o TCLE para participação de forma 

voluntária na pesquisa. Foram selecionadas independentemente de: cor, classe social, 

tamanho, peso, profissão, crença religiosa e grau de instrução. 

 

4.5- CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO:  

 

Deixaram de participar do estudo as pacientes que se enquadraram em um ou mais dos 

critérios de exclusão: HIV positiva, nacionalidade estrangeira, com distúrbios psiquiátricos, 

menor de 18 anos, gestante, sem resultado citopatológico. 

 

4.6- COLETA DO MATERIAL BIOLOGICO 

 

Os esfregaços foram colhidos com escovas cervicais (total de 2), uma destinada a 

extração de ácido nucléico (DNA) e outra para avaliação citológica. As escovas para os testes 

de biologia molecular ficaram armazenadas em 1 mL de tampão TES pH7,2 

(Tris/EDTA/SDS), mantidos à -20°C. 

 

4.7-ESTOCAGEM DO MATERAL 

 

As amostras receberam uma numeração própria do laboratório, que atestaram o 

anonimato das pacientes e a imparcialidade durante a execução dos testes. Uma vez os DNA 

extraídos, estes foram armazenados em -20°C até a realização das técnicas moleculares. 

 

4.8- EXTRAÇÃO E PRECIPITAÇÃO DE DNA PELA TÉCNICA DE FENOL-

CLOROFÓRMIO. 

 

As amostras foram submetidas à digestão por proteínase K em 150µL de tampão de 

digestão (50mM TRIS-HCl pH 8,5, 10mM EDTA, 200µg/mL de proteínase K) em banho-
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maria a 55ºC, durante 2 horas. Após o período de incubação, 500µL da amostra foi transferida 

para um tubo novo, onde foi adicionado 1mL de fenol-clorofórmio/álcool isoamílico (25:24:1 

- LifeTechnologies). O tubo foi agitado vigorosamente por 5min, e em seguida foi 

centrifugado a 8000 x g durante 10 min. Depois, o sobrenadante foi cuidadosamente 

transferido para um tubo novo, e o processo foi repetido até que a fase aquosa estivesse 

completamente límpida. 

A etapa de precipitação do DNA foi feita pela adição de uma solução de acetato de 

sódio (3M, pH 6,0) e etanol absoluto (ETOH 100%) 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 -20°C por 24hs. Procedemos a uma nova centrifugação de 16.000 x g 

durante 30 min, e ao final desprezamos o etanol. Adicionamos novamente etanol, só que 

agora a 70%, e repetimos a centrifugação por 16.000 x g durante 15 min. Tornamos a 

desprezar o etanol, e finalmente, secamos o sedimento de DNA mantendo os tubos invertidos 

para completa evaporação do etanol. Por fim, o DNA resultante foi ressuspenso em 50µL de 

água destilada (Ultra-pure, LifeTechnologies) e estocado a - 20ºC até a realização das reações 

de PCR. 

 

4.9- QUANTIFICAÇÃO DO DNA EXTRAÍDO 

 

Para quantificação das amostras em espectrofotômetro (NanoDrop) foi usado o 

programa “DNA-50”, que quantifica o DNA, considerando as razões de absorbância em 

260/280nm. Foram definidos perfis de pureza (~1,8 de pureza do DNA), e o resultado foi 

dado em ng/µL. 

As amostras que estavam excessivamente concentradas foram diluídas até que os 

valores de concentração ficassem próximos a 100 ng/µL.  

 

4.10-AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DO DNA EXTRAÍDO 

 

Foi corrida uma alíquota de 1 µL em gel de agarose a 0,8%, preparado com tampão 

TAE (0,04M Tris acetato; 0,001 M EDTA pH 8,0). Esta alíquota foi misturada ao Tampão de 

corrida de DNA (30% glicerol em água, 0,25% azul de bromofenol e 0,25% xilenocianol) e 

depois então aplicada no gel. A eletroforese foi realizada a uma voltagem de 4 v/cm (80V) 

durante 45 min.O DNA foi visualizado através de um transiluminador de luz ultravioleta, 

sendo que a molécula de DNA integra produzia uma única banda no gel. 
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4.11- PCR PARA DETECÇÃO DA ACTINA HUMANA NAS AMOSTRAS. 

 

Este PCR foi realizado a fim de garantir a qualidade do material extraído e atestar a 

presença de células, e, portanto do vírus, um parasita intracelular.   

A amplificação de um fragmento de 317 pb do gene de actina humana conforme 

descrito por Gall et al (1993) (Quadro 1), que é um gene constitutivo e está presente em todas 

as células de animais foi feita por um mistura de reação composta de: 5 µL de tampão de PCR 

10X (10mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM de EDTA, 10 mM de NaCl), 3 µL de MgCl2 (50mM), 1 

µL de dNTP (200M), 1,0 µL de cada iniciador (Ac-1 e Ac-2 a 10pM) e 0,25 µL de enzima 

Taq Polimerase Platinum (0,25U), 5L do DNA da amostra e H2O qsp 50L. Essa mistura de 

reação, foi submetida a 35 ciclos de amplificação no termociclador ABI Veriti®, que 

seguiram o seguinte esquema: 94°C por 30 seg (desnaturação), 56°C por 30 seg (anelamento), 

72°C por 1 min (extensão). Antes de iniciar a sequência de 35 ciclos, as amostras foram 

colocadas a 94ºC por 5 min (pré-desnaturação) e, ao final dos ciclos, mantivemos a 72ºC por 

10 min, para estabilização dos produtos. 

Os amplicons (produtos) obtidos pela reação de PCR foram revelados por eletroforese 

em gel de agarose a 1,5%, corados com brometo de etídio e visualizados sob luz ultravioleta 

com o auxílio de um transiluminador. As bandas foram analisadas por comparação com o 

padrão de peso molecular Fago λ 100bp.  

 

Quadro 1: Iniciadores para amplificação do gene da actina humana. 

 

Oligonucleotídeos Sequências 5’→3’  Amplicons (pb) 

Ac -1 ATC ATG TTT GAG ACC TTC AAC ACC CC 
317 

Ac -2 CAT CTC TTG CTC GAA GTC CAG GGC GA 

 

4.12- PCR PARA HPV COM OLIGONUCLEOTÍDEOS GENÉRICOS MY09/MY11 

 

Para a detecção da presença do DNA do HPV pela técnica de PCR foi utilizado os 

iniciadores genéricos MY09/MY11 como descrito por Bauer et al (1992) (Quadro 2). Este 

PCR amplifica um fragmento de 450pb de uma região altamente conservada do HPV (gene 

L1). O iniciador MY09/11 é degenerado, ou seja, durante o processo de síntese incorpora 
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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 executada em 50L de uma mistura de reação, composta por: 5 µL 

de tampão de PCR 10X (10mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM de EDTA, 10 mM de NaCl), 3 µL de 

MgCl2 (50mM), 1 µL de dNTP (200M), 1 µL de cada iniciador (MY09/MY11- 50pM ) e 

0,25 µL de enzima Taq Polimerase Platinum (0,25U), 5L do DNA da amostra e H2O qsp 

50L. Esta reação foi submetida a 35 ciclos de amplificação no termociclador ABI Veriti®, 

pelo seguinte esquema: 94°C por 30 seg (desnaturação), 56°C por 30 seg (anelamento), 72°C 

por 1 min (extensão). As amostras foram previamente desnaturadas a 94ºC por 5 min (antes 

dos 35 ciclos), e ao final foram extendidas a 72ºC por mais 10 min, para estabilização dos 

produtos. 

Como controle positivo da reação, utilizamos amostras das linhagens celulares SiHa ou 

CaSki, e como controle negativo, foi utilizado a água. Os produtos obtidos pela reação de 

PCR foram revelados por eletroforese em gel de agarose a 1,5%, e corados com brometo de 

etídio, depois foram visualizados sob luz ultravioleta. As bandas observadas no gel foram 

analisadas através de comparação com o padrão de peso molecular Fago λ 100bp.(Invitrogen)  

Nas amostras negativas para MY09/11 foi realizado o Nested-PCR para a detecção da 

presença do DNA do HPV utilizado os iniciadores GP5
+
/6

+ 
como descrito por Husman et al 

(1995) (Quadro 2). Esta PCR amplifica um fragmento de 150 pb da região L1 do HPV. 

 

Quadro 2: Iniciadores genéricos MY09/MY11 e GP5
+
/6

+
 para detecção de HPV. 

 

Oligonucleotídeos Sequências 5’→3’  Amplicons (pb) 

MY09 CGTCCMARRGGAWACTGATC 
450 

MY11 GCMCAGGGWCATAAYAATGG 

GP5
+
 TTGTTACTGTGGTAGATACAGATACTAC 

150 
GP6

+
 CTTATACTAAATGTCAAATAAAAAG 

 

Obs:M= A+C     R= A+G     W= A+T     Y= C+T 

 

 

 



61 

 

 

4.13- GENOTIPAGEM DOS HPV ATRAVÉS DA TÉCNICA DE PCR COM 

INICIADORES ESPECÍFICOS PARA O GENE E6 DO HPV16. 

 

A utilização de iniciadores específicos para amplificação do gene E6 do vírus é o 

método de eleição, tendo em vista, que a integração do DNA dos HPV nos carcinomas 

cervicais pode acarretar uma deleção das sequências-alvo do iniciadores MY09/11 (gene L1). 

Além disso, as sequências de E6 e E7, por serem menores e em geral mais estáveis, permitem 

sua expressão bem como a conversão e manutenção do estado de malignidade. 

A tipagem foi realizada com par de iniciadores específicos para o gene E6 do HPV16 

conforme descrito por Moljin et al (2005) (Quadro 3). A amplificação para tipagem foi 

executada em 50L de uma mistura de reação, que era composta por: 5 µL de tampão de PCR 

10X (10mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM de EDTA, 10 mM de NaCl), 3 µL de MgCl2 (50mM), 1 

µL de dNTP (200M), 1 µL de cada iniciadores (P1/P2 de cada tipo testado a 50pM ) e 0,25 

µL de enzima Taq Polimerase Platinum (0,25U), 5L do DNA da amostra, e H2O qsp. A 

reação foi submetida a 35 ciclos de amplificação no termociclador ABI Veriti®, pelo seguinte 

esquema: 94°C por 30 seg (desnaturação), 56°C por 30 seg (anelamento), 72°C por 1 min 

(extensão). As amostras foram colocadas previamente a 94ºC por 5 min, para uma pré-

desnaturação antes dos 35 ciclos, e ao final, a 72ºC por 10 min para estabilização dos 

produtos. 

Como controle positivo da reação, utilizamos o DNA extraído das linhagens de células 

Caski, que são positivas para o HPV16 e, finalmente, água como controle negativo. Os 

produtos obtidos pela reação de PCR foram revelados por eletroforese em gel de agarose a 

1,5%, depois corados com brometo de etídio e visualizados sob luz ultravioleta com o auxílio 

de um transiluminador. As bandas observadas no gel foram analisadas através de comparação 

com o padrão de peso molecular Fago λ 100bp e 50 pb. 

 

Quadro 3: Sequências dos iniciadores utilizados na PCR tipo-específica 

 

Oliginucleotídeos Sequências 5’→3’ Amplicons (pb) 

HPV16 P1 

HPV16 P2 

CCC AGA AAG TTA CCA CAG 
134 

TAC TAT GCA TAA ATC CCG 

 



62 

 

 

4.14- DETERMINAÇÃO DO ESTADO FÍSICO (EPISSOMAL E INTEGRADO) DO 

GENOMA VIRAL DO HPV16 ATRAVÉS DA TÉCNICA DE PCR PARA REGIÃO 

E1-E2 DO VÍRUS. 

 

Para integração do HPV é necessária a ruptura da região E1-E2, sendo que esta ruptura 

pode se dar ao longo de todo gene; por isso, esta técnica de avaliação da integração do 

genoma do HPV utiliza um conjunto de iniciadores que se sobrepõem para mapear toda 

região passível de quebra conforme o esquema da Figura 11-(a); as Figuras (b) e (c) são 

fotografias de géis com padrão de bandas de uma amostra epissomal e outra integrada, e dos 

genes completos E1 e E2. Foram empregados 8 pares de iniciadores conforme descrito por 

Vernon et al (1997) (Quadro 4); além de 2 pares de iniciadores que amplificam o genoma 

completo dos genes E1 e E2 do tipo 16 para controle do genoma não integrado. (Quadro 5). 

A mistura de reação foi adaptada da descrita por Vernon et al (1997). A mistura de 

reação teve um volume final de 50L e foi composta de: 5L do DNA da amostra, 5 µL de 

tampão de PCR 10X (10mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM de EDTA, 10 mM de NaCl), 3 µL de 

MgCl2 (50mM), 1 µL de dNTP (200M), 1,0 µL de cada iniciador ( 50pM) e 0,25 µL de 

enzima Taq Polimerase Platinum (0,25U), e H2O qsp. Essa mistura de reação foi submetida a 

35 ciclos de amplificação no termociclador ABI Veriti®, que seguiu o seguinte esquema: 

94°C por 30 seg (desnaturação), 56°C por 30 seg (anelamento), 72°C por 1min (extensão). 

Antes de iniciar a sequência de 35 ciclos, as amostras foram colocadas a 94ºC por 5 min (pré-

desnaturação) e, ao final dos ciclos, 72ºC por 10 min, para estabilização dos produtos. 

Como controle positivo da reação, utilizamos uma amostra com genoma sabidamente 

integrado para o tipo HPV16 e linhagens celulares CaSki e SiHa que também apresentam 

HPV16 integrados aos genomas celulares, uma amostra com genoma epissomal, e finalmente, 

água como controle negativo. Os produtos obtidos pela reação de PCR foram revelados por 

eletroforese em gel de agarose a 1,5%, corados com brometo de etídio e visualizados sob luz 

ultravioleta com o auxílio de um transiluminador. As bandas observadas no gel foram 

analisadas através de comparação com o padrão de peso molecular Fago λ 100bp e 50bp. 
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Figura11- a)Esquema da organização dos iniciadores para o mapeamento das regiões E1 e E2.b) Gel com 

padrão de bandas correspondentes ao genoma epissomal e integrado para ilustração da interpretação dos 

resultados.*A ausência da banda é interpretada como a ruptura do gene em questão.c) Gel com bandas 

correspondentes ao gene completo E1 e E2. 

 

Quadro 4: Sequências dos iniciadores para amplificação da região E1 - E2, 

utilizados na determinação da integração do genoma do HPV16: 

Oliginucleotídeos Sequências 5’→3’ 
Amplicons 

(pb) 

E1a 
HPV16-863F CCA TGG CTG ATC CTG CAG 

376pb 
HPV16-1219R TCT CCT TTT TGC AGC TCT 

E1b 
HPV16-1254F GAC AGC GGG TAT GGC AAT 

429pb 
HPV16-1663R CAT TCC CCA TGA ACA TGC 

E1c 
HPV16-1548F AAT AAA TCA ACG TGT TGC GAT TGG 

562pb 
HPV16-2084R GTT TAT AAT GTC TAC ACA TTG TTG 

E1d 
HPV16-2072F GGA TTG TGC AAC AAT GTG 

474pb 
HPV16-2527R TGG AGG GCA TTT TAG TTG 

E1e 
HPV16-2529F CAA CTA AAA TGC CCT CCA 

336pb 
HPV16-2845R CGC ATG TGT TTC CAA TAG 

E2A 
HPV16-2738F CGA GGA CAA GGA AAA CGA 

471pb 
HPV16-3189R CTT GAC CCT CTA CCA CAG 

E2B 
HPV16-3220F GGT TTA TAT TAT GTT CAT GAA GG 

370pb 
HPV16-3599R TAT GGG TGT AGT GTT ACT ATT ACA 

E2C 
HPV16-3596F GTA ATA GTA ACA CTA CAC CCA TA 

279pb 
HPV16-3853R GGA TGC AGT ATC AAG ATT TG 
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Quadro 5: Sequências dos iniciadores da amplificação das regiões E1 e E2 utilizados na 

determinação do estado epissomal do HPV16: 

 

Oligonucleotídeos Sequências 5’→3’ 
Amplicons 

(pb) 

HPV16 E1 
HPV16-863F CCA TGG CTG ATC CTG CAG 

1982pb 
HPV16-2845R CGC ATG TGT TTC CAA TAG 

HPV16 E2 
HPV16-2721 TTA AGT TTG CAC GAG GAC GA 

1167pb 
HPV16-3887 CGC CAG TAA TGT TGT GGA TG 

 

 

 

4-15- TRATAMENTO PRÉVIO DO DNA COM BISSULFITO PARA AVALIAÇÃO 

ATRAVÉS DA TÉCNICA DE PCR NESTED-MSP DO GRAU DE METILAÇÃO DO 

GENE P
INK4A

 DO HOSPEDEIRO 

 

Esta técnica foi desenvolvida com base no protocolo descrito por Herman et al (1996). 

Nela o DNA sofre um tratamento químico com bissulfito de sódio e hidroquinona. O DNA 

tratado transforma os resíduos de uma de suas bases, a citosina não metilada, em uracila, 

deixando as citosinas metiladas sem alteração. Após o tratamento com bissulfito é realizado 

um PCR com pares de iniciadores 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 iniciador para 

reconhecer as formas não metiladas terá uma adenina para parear com o uracil. Já as formas 

metiladas, serão reconhecidas pelo par de iniciador 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 50µL de água deionizada estéril. O DNA foi, então, desnaturado através da adição de 

4µL de NaOH (3M) em banho-maria por 15 min a 37°C. Depois as amostras foram 

quimicamente modificadas com 500 µL de uma solução de bissulfito de sódio/hidroquinona 

pH5 (3ml de bissulfito 3M + 200 µL de hidroquinona 10mM + 400 µL de NaOH 10M), em 

banho-maria por 16-20 horas a 55°C no escuro, tampando com papel alumínio. Depois desse 

período, para limpeza do DNA foi utilizado o kit Wizard DNA Clean-Up (Promega®). Uma 

vez dessalinizado o DNA foi dessulfonado com 5,5 µL NaOH (3M) em banho-maria a 37°C 
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por 15 min. Em seguida, foi adicionado a cada amostra 400 µL de etanol absoluto e 55 µL de 

acetato de amônio 6M pH7, para promover a precipitação do DNA. As amostras foram 

deixadas por 24 horas a -20°C. No dia seguinte, as amostras foram centrifugadas (15 min a 

14.000 rpm). Ao final, o etanol foi dispensado e o DNA foi ressuspenso em etanol 70% (400 

µL). Uma nova centrifugação foi realizada durante 5 min a 14.000 rpm. A lavagem com o 

etanol 70% foi repetida, depois de desprezar o etanol, os tubos foram deixados invertidos até 

que evaporasse por completo todo etanol. O DNA preso ao fundo do tubo foi ressuspenso em 

30 - 50µL de água destilada estéril (Ultra-pure, Invitrogen) e a seguir estocado a -20ºC até a 

realização da Nested-MSP. 

 

4.15.1- AVALIAÇÃO ATRAVÉS DA TÉCNICA DE PCR NESTED-MSP DO GRAU 

DE METILAÇÃO DO GENE P
INK4A

 DO HOSPEDEIRO. 

 

As amostras previamente modificadas com bissulfito de sódio e hidroquinona foram 

submetidas a uma PCR utilizando um par de iniciador externo (p-16 outer), que amplifica 

uma região promotora rica em ilhotas CpG presente no éxon 1α do gene p
INK4a

, que não 

discrimina entre os alelos metilados e não-metilados. Após esta primeira reação, seu produto 

foi então amplificado numa segunda reação de PCR (Nested) utilizando dois pares de 

iniciadores internos de modo a definir metilação (iniciador M), e não metilação (iniciador U). 

Os 3 pares de iniciadores utilizados (Quadro 7), as misturas das duas reações e os perfis 

térmicos adotados nas duas reações foram descritos por Palmisano et al (2001). 

 

Quadro 6: Sequências dos iniciadores para detecção da hipermetilação do gene p
INK4a 

 

Oligonucleotídeos Sequências 5’→3’  Amplicons (pb) 

p16-outer1 GAA GAA AGA GGA GGG GTT GG 
193 

p16-outer2 CTA CAA ACC CTC TAC CCA CC 

p16-M1 TTA TTA GAG GGT GGG GCG GAT CGC 
150 

p16-M2 GAC CCC GAA CCG CGA CCG TAA 

p16-U1 TTA TTA GAG GGT GGG GTG GAT TGT 
151 

p16-U2 CAA CCC CAA ACC ACA ACC ATA A 

 



66 

 

 

A primeira reação de amplificação foi executada no termociclador ABI Veriti®, em 

uma mistura de reação (50µL) contendo: 5µL do DNA previamente extraído e tratado 

adicionado a água MilliQ qsp, mais 5µL de solução tampão 10X (10 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 

mM de EDTA, 10 mM de NaCl), 1µL de solução de dNTP (200µM), 3µL de solução de 

MgCl2 (50mM), 1µL de cada iniciador (p16outer-1/p16outer-2 a 25pM), 0,25µL da enzima 

Taq DNA polimerase Platinum (0,25 U), O protocolo de amplificação utilizado foi de 35 

ciclos, sendo: etapa inicial de 95°C por 10 min, depois desnaturação a 95°C por 30s, 

anelamento a 60°C por 30s, extensão a 72°C por 30s, e uma  extensão final para estabilização 

dos produtos a 72°C por 10min. 

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

duas reações utilizando dois pares de iniciadores distintos (p16-M e p16-U) que permitiram 

diferenciar os alelos metilados dos não metilados. O par de iniciador p16-U reconheceu a 

sequência do gene pINK4a que possui citosinas não metiladas, que foram modificadas para 

uracil através do tratamento com bissulfito, dando um produto de 151 pb. O outro par de 

iniciador (p16-M), por sua vez, reconheceu as sequências do gene p
INK4a

metiladas, que não 

foram modificadas pelo tratamento químico, dando um produto de 150 pb. 

As reações de amplificação secundárias (Nested) foram executadas em uma mistura de 

reação (50µL) idêntica à da primeira reação com exceção do volume da amostra, que passa a 

ser 2 µL do amplicon da primeira etapa. E os protocolos de amplificação utilizados também 

diferiram na temperatura de anelamento dos iniciadores: sendo 60°C para o iniciador p16U e 

65°C para o iniciador p16M, ambos durante 30seg. 

Os produtos obtidos pela PCR foram revelados por eletroforese em gel de agarose a 

1,5%, corados com brometo de etídio e visualizados sob luz ultravioleta com o auxílio de um 

transiluminador e as bandas observadas no gel foram analisadas através de comparação com o 

padrão de peso molecular de Fago λ 50 pb (Invitrogen). 

 

4.16- COLETA DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DAS PACIENTES 

 

 Durante o atendimento de rotina do ambulatório de Patologia Cervical do Instituto de 

Ginecologia da UFRJ, as pacientes foram abordadas para participarem do estudo. As 

informações e as dúvidas foram perfeitamente atendidas. Em seguida, as informações sócio-

demográficas e comportamentais foram obtidas pelo preenchimento dos dados contidos no 

próprio prontuário médico das pacientes. Ao final da coleta do material biológico e dos 
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referidos dados, as pacientes assinavam o termo de consentimento livre e esclarecido onde 

estavam anotadas essas informações necessárias para nosso estudo. 

 Os dados colhidos foram: resultado da última Citopatologia, idade, menarca, sexarca, 

número de gestações, paridades, e parceiros, uso de álcool e fumo, presença de outras DSTs e 

Neoplasias. 

 

4.17- ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística foi realizada utilizando o software R (versão 3.2.5), tendo como 

base dois grupos de análise: grupo A (amostras HPV16 não malignas) e grupo B (amostras 

HPV16 malignas). O nível de significância adotado foi p<0,05 (IC: 95%). Para comparar as 

variáveis foi utilizado o Teste de Wilcoxon- Mann-Whitney para observação de variáveis 

independentes Os resultados foram avaliados com a colaboração da Dra Raquel da Hora 

Barbosa. 

O teste de Wilcoxon-Mann-Whitney é baseado na ordenação dos valores, do menor para 

o maior, independentemente do fato de qual população cada valor provém. 

No caso das variáveis aleatórias qualitativas ordinais, associamos números às diversas 

categorias, segundo as quais as variáveis foram classificadas. Atribuímos numerações "0" ou 

"1", onde o "0" estava relacionado às condições esperadas pela média da população e o "1" o 

valor que fugia dessa característica. Outra forma de interpretação foram nas avaliações quanto 

a gravidade, onde o "0" estava mais próximo do ausência de sintomas e o "1" sintomas mais 

graves. 
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5- RESULTADOS 

 

 

5.1- AMOSTRAS 

 

Foram coletadas 462 amostras de escovados cervicais em esquema duplo-cego, 

posteriormente, notamos que 34 foram colhidas uma segunda vez. Sendo desconsideradas 

para o nosso estudo, mas constaram de pesquisas paralelas, como o sequênciamento do 

genoma completo do HPV16. Ainda foram excluídas 27 amostras que se enquadravam em 

algum dos critérios de exclusão do estudo. 

Ao final, permaneceram 401 amostras que foram coletadas de pacientes com idade 

média de 41,3 anos, 81 amostras deste grupo foram MY09/11 negativas [MY(-)] e 320 

MY09/11 positivas [MY(+)]. Apesar da negatividade para região referente à ORF L1 

delimitada pelo iniciador MY09/11, todas as amostras foram confirmadas posteriormente para 

a presença do HPV por intermédio do protocolo de Nested-PCR utilizando o iniciador 

GP5
+
/6

+
. 

Das 401 amostras qualificadas para o estudo, 183 foram positivas para o HPV16 

[HPV16 (+)], correspondendo a 45,6% das amostras do grupo analisado. Foram coletadas 95 

amostras classificadas pela citologia como lesões não malignas (Normal, LSIL e ASC) e 88 

amostras malignas (HSIL e Câncer), de forma que atendemos ao número de amostras 

necessárias, segundo o desenho do estudo (“n” de 80 amostras HPV16(+) não malignas e 

mais 80 amostras HPV16(+) malignas) para que pudéssemos aplicar os cálculos estatísticos, 

satisfazendo a um estudo com Nível de Confiança de 95%.  

Nas amostras HPV16(+), a média de idade diminuiu para 39,9 anos (com idades 

variando dos 18 anos até 76 anos). A Figura 11 apresenta um organograma de como as 

amostras foram selecionadas para seguirem na análise da integração viral e da metilação do 

gene p16
 INK4a

. 
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Figura 12- Organograma ilustrativo da seleção das amostras utilizadas no Estudo. 

 

5.2- RESULTADOS DA PCR PARA DETECÇÃO DO HPV COM MY09/MY11 E DA 

PCR PARA DETECÇÃO DO HPV16 COM OS OLIGONUCLEOTÍDEOS 

ESPECÍFICOS PARA REGIÃO E6 DO VÍRUS. 

 

Das 401 amostras testadas, 320 amostras foram MY(+) e 81 amostras MY(-) pela PCR 

usando os iniciadores genéricos (MY09/11). Do grupo das 183 amostras HPV16(+), 154 

foram MY(+) e 29 MY(-). Posteriormente, todas as amostras HPV16(+)/MY(-) foram 

confirmadas pelo Nested PCR utilizando os iniciadores GP5
+
/6

+
, sendo todas confirmadas 

como HPV positivas [HPV(+)]. A Tabela 1 mostra os resultados para MY e HPV16 e seus 

percentuais respectivos. 

 

Tabela 1- Resultados da detecção do HPV com oligonucleotídeos genéricos MY09/MY11 e 

da detecção de HPV16 com oligonucleotídeos específicos. 

Pacientes 

N (%) 

HPV Geral  

(MY) 

N=401 

HPV16(+)  

(E6) 

N=183 

HPV16(+)MY 

(Não malignas) 

N=95 

HPV16 (+)MY 

(Malignas) 

N=88 

Positivo MY 
320 

(79,8%) 

154 

(84,15%) 

82 

(86,3%) 

72 

(81,8%) 

Negativo MY 
81 

(20,2%) 

29 

(15,85%) 

13 

(13,7%) 

16 

(18,2%) 
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5.3-RESULTADO DO ESTADO FÍSICO (EPISSOMAL E INTEGRADO) DO 

GENOMA VIRAL DO HPV16 ATRAVÉS DA TÉCNICA DE PCR PARA REGIÃO E1-

E2 DO VÍRUS 

 

As 183 amostras HPV16 (+) foram submetidas as 10 reações de PCR, que compoem o 

protocolo de avaliação do estado físico do genoma viral. Em decorrência da necessidade de 

uma quantidade maior de DNA para esta avaliação, as amostras que apresentaram baixa 

concentração foram desconsideradas para não comprometer a interpretação dos resultados. 

Isso porque, o resultado do teste é pautado na presença, ausência total ou parcial da banda no 

gel de revelação da PCR comparado à um padrão de amplificação de uma amostra controle. 

Logo, o número total de amostras que permitiram a avaliação do estado físico do genoma de 

forma reprodutível foram 100 amostras (42 amostras não malígnas e 58 amostras malígnas).  

O Gráfico 1 apresenta os resultados gerais do status do genoma viral nos dois grupos 

avaliados. 

 

 

Gráfico 1-Distribuição dos resultados do status do genoma pela gravidade da lesão 

 

Os valores totais por cada tipo encontrado nas amostras foram 15 epissomais, 40 

concomitantes e 45 integradas. Das 42 amostras não malígnas, 21,5% (9/42) foram 
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epissomais, 38% (16/42) concomitantes e 40,5% (17/42) integradas; e das amostras malígnas, 

10,35% (6/58) foram epissomais, 41,4% (24/58) concomitantes e 48,3% (28/58) integradas. 

A Tabela 2 apresenta o resultado do número de amostras encontradas em cada 

condição em cada PCR realizada com os 10 pares de iniciadores utilizados no experimento. 

Lembrando que a região do gene E1 foi mapeada por 5 pares de iniciadores, além do par que 

amplificava a sequência completa, e a região E2 foi mapeada por 3 pares de iniciadores e mais 

o par de iniciadores da sequência completa do gene E2. Excluindo os iniciadores dos genes 

completos, os demais 8 pares se superpoem a fim de amplificar integralmente os 2 genes 

avaliados. 

 

Tabela 2- Resultados das PCR com cada iniciador do experimento de avaliação da região de 

integração.  

 

 E1a E1b E1c E1d E1e E1 E2A E2B E2C E2 

Número 

de 

amostras 

não 

malignas 

E 11 27 31 28 28 15 27 26 25 25 

C 14 6 6 8 8 10 12 14 15 12 

I 17 9 5 6 6 17 3 2 2 5 

Número 

de 

amostras 

malignas 

E 6 34 37 37 35 17 35 37 31 33 

C 26 10 11 10 13 14 16 16 16 11 

I 26 14 10 11 10 27 7 5 11 14 

 

Total 

E 17 61 68 65 63 32 62 63 56 58 

C 40 16 17 18 21 24 28 30 42 23 

I 43 23 15 17 16 44 10 7 13 19 

 

 

O gráfico 2 ilustra os resultados obtidos nas reações de PCR com os iniciadores dos 

genes completos E1 e E2, que foram separados por grupos de amostras que apresentaram 

algum grau de integração e no outro grupo, somente, amostras integras, considerando também 

os dois grupos do estudo (não-malignas e malignas). Interpretação: gene integro/ forma 



72 

 

 

epissomal, gene parcialmente rompido/ forma concomitante, e gene ausente ou totalmente 

rompido / forma integrada. 

 

Gráfico 2- Padrão de ruptura dos genes E1 e E2 pela PCR com iniciadores do genes 

completos em amostras não-malignas e malignas. 
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Gráfico 3- Dados relativos à ruptura dos genes E1 e E2, identificando o status do genoma do 

HPV16 em lesões malignas e não malignas. 

 

 

 

Gráfico 4- Dados relativos à ruptura dos genes E1 e E2, identificando o status do genoma do 

HPV16 em lesões com diferentes graus de severidade. 

Os Gráficos 2, 3 e 4 apontam o padrão de integração, com rompimento dos genes E1 

e/ou E2, de acordo com a gravidade das lesões. 

 

5.4- RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO GRAU DE METILAÇÃO DO GENE P
INK4A

 

DO HOSPEDEIRO ATRAVÉS DA TÉCNICA DE PCR NESTED-MSP. 

 

 Os resultados da metilação foram avaliados qualitativamente pelo protocolo proposto, 

entretanto, foi feita uma inferência do grau de metilação do gene p16 
INK4a

 das amostras do 

estudo, de acordo com a intensidade das bandas formadas no gel de revelação das reações de 

Nested-PCR.  
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O Gráfico 5 apresenta os resultados gerais do status da metilação do gene do 

hospedeiro p16
 INK4a 

 nos dois grupos avaliados. 

 

 

 

Gráfico 5- Distribuição dos resultados do status da metilação do gene p16
INK4a

 pela gravidade 

da lesão 

Os valores totais por cada grau de metilação encontrado nas amostras foram: 24 não 

metiladas, 23 pouco metiladas, 44 metiladas e 9 hiper-metiladas. Das 42 amostras não 

malígnas, 28,57% (12/42) não metiladas,  33,33% (14/42) pouco metiladas,  30,95% (13/42) 

metiladas e 7,14% (3/42) hiper-metiladas e das 58 amostras malígnas, 20,68% (12/58) não 

metiladas, 15,51 % (9/58) pouco metiladas, 53,44% (31/58) metiladas e 10,34% (6/58) hiper-

metiladas.  

A Tabela 3 apresenta o resultado do número de amostras encontradas em cada 

condição de metilação separadas pelos 2 grupos avaliados no estudo (não malignas e 

malignas) e pelos status do genomas do HPV16 (epissomais, concomitantes e integradas) em 

cada grupo avaliado. 
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Tabela- 3 Resultado da avaliação do grau de metilação do gene p16
INK4a 

 

Metilação p16
INK4a

 

N 

Não 

metilada 

Pouco 

metilada 
Metilada 

Hiper-

metilada 
Total 

HPV16(+) 

Não Maligna 

N=42 

Integrada 3 4 7 3 17 

Concomitante 4 7 5 0 16 

Epissomal 5 3 1 0 9 

Total 12 14 13 3 42 

HPV16(+) 

Maligna 

N=58 

Integrada 5 4 15 4 28 

Concomitante 7 4 11 2 24 

Epissomal 0 1 5 0 6 

Total 12 9 31 6 58 

 

 

O Gráfico 6 ilustra o perfil de metilação do gene p16
INK4a

 das amostras não malignas e 

malignas pelo seu status de integração. 

 

 

Gráfico 6- Resultados da metilação do gene p16
INK4a

 dividido por status do genoma e 

gravidade da lesão 

 

 A Figura 13 tem por finalidade ilustrar a distribuição das amostras quanto às 

avaliações dos dois testes realizados (integração do genoma viral e metilação da p16 do 

hospedeiro), considerando os níveis crescentes de metilação das amostras avaliadas. 
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Figura 13- Esquema dos resultados da metilação do gene p16
INK4a

 distribuídas pelo status da 

integração do genoma viral 

  

O perfil de metilação da p16 das amostras é bastante heterogêneo em todas as formas 

do genoma do HPV16, entretanto, é notório o aumento dos níveis de metilação da p16 

conforme o aumento da gravidade das lesões. Como evidenciado no Gráfico 7, amostras 

hipermetiladas  foram associadas ao processo de integração. 
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Gráfico 7-  Perfil da metilação do gene p16 
INK4a

 pelo status do genoma viral e grau de 

severidade das lesões. 

  

 

Gráfico 8- Distribuição dos diferentes níveis de metilação pelo graus de severidade das lesões 
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Da mesma forma, os Gráficos 6, 7 e 8 mostram o número de pacientes para cada nível 

de metilação da p16
INK4a

, considerando a gravidade das lesões. 

Chegando ao final dos testes propostos pelo nosso estudo, observamos que o 

comportamento da idade das 100 pacientes avaliadas em relação ao grau das lesões foi 

crescente conforme o aumento da gravidade, classificadas pela Citopatologia. Exceto pelas 

lesões ASC, que apresentaram a maior média de idade em função do seu perfil heterogêneo 

(ASC-US + ASC-H) como mostra a Tabela 4. Com relação ao status do genoma do vírus, as 

amostras epissomais tiveram uma média mais elevada que as amostras integradas (parcial e 

total) mostradas na Tabela 5. Quanto à metilação do gene p16, não houve diferenças entre os 

graus da metilação. Entretanto, quando observados os resultados dos dois testes e os 

diferentes graus das lesões, as idades mostraram que as pacientes mais velhas com lesões de 

alto grau apresentavam maior grau de metilação, independente do status do genoma do vírus 

nas lesões. 

 

Tabela 4- Média das idades das pacientes geral, por grau da lesão e nos testes de metilação. 

 

Média de Idade  39,73 anos 

LSIL 36,28 anos 

ASC 45,5 anos 

HSIL 37,78 anos 

Câncer 44,15 anos 

Todos os graus de metilação 38-39 anos 
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Tabela 5- Média das Idades divididas quanto à forma do genoma do HPV16, a metilação do 

gene p16
 INK4a

 e a gravidade das lesões 

 

Status do Genoma Metilação da p16 Gravidade da lesão Média de idade 

Epissomais 

 

(44,46 anos) 

Não metiladas 
Não malignas 45 anos 

Malignas *1 paciente 

Metiladas 
Não malignas 38 anos 

Malignas 46 anos 

Concomitantes 

(37,7 anos) 

Não metiladas 
Não malignas 39,16 anos 

Malignas 35,27 anos 

Metiladas 
Não malignas 30 anos 

Malignas 40 anos 

Integradas 

 

(39,9 anos) 

Não metiladas 
Não malignas 37 anos 

Malignas 39,66 anos 

Metiladas 
Não malignas 37,6 anos 

Malignas 42,42 anos 

 

 

 

5.5-RESULTADOS DAS CORRELACÕES ENTRE OS PERFIS DA INTEGRAÇÃO 

DO HPV16, E DA METILAÇÃO DO GENE P
INK4A

 DO HOSPEDEIRO 

CONFRONTANDO COM AS VARIÁVEIS EPIDEMIOLÓGICAS OBTIDAS EM 

PRONTUÁRIO DAS PACIENTES 

 

As análises das variáveis epidemiológicas abrangeram fatores sócio-ambientais e 

comportamentais das pacientes, e como já foi dito, no caso das variáveis aleatórias 

qualitativas ordinais, associamos números às diversas categorias, segundo as quais as 

variáveis foram classificadas; e atribuímos numerações "0" ou "1", onde o "0" estava 

relacionado às condições esperadas pela média da população e o "1" o valor que desviava 

dessa característica, e nas avaliações quanto à gravidade, o "0" estava mais próximo do 

ausência de sintomas e o "1" dos sintomas mais graves. A Tabela 6 mostra os parâmetros 

utilizados na análise de cada variável do estudo, e o número das pacientes que apresentavam 

as características de cada classificação; e a Tabela 7 mostra os resultados das correlacões 

entre os perfis da integração do HPV16, e da metilação do gene p
INK4a

 do hospedeiro 

confrontando com as variáveis epidemiológicas.  
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Tabela 6- Parâmetros das variáveis epidemiológicas e o número de pacientes associados a 

cada classificação. 

Variáveis 
Parâmetros 

0 1 

Citopatologia 

 

N 

Não malignas 

(Normal+LSIL+ASC) 

42 

Malignas 

(HSIL+Câncer) 

58 

Idade 

Média (39,73) máx: 76/min: 18 

<30 

27 

≥30 

73 

Menarca 

Média (12,63) máx: 18/min: 8 

≥13 

49 

<13 

51 

Sexarca 

Média (17,75) máx: 28/min: 11 

≥18 

47 

<18 

53 

Álcool 
Não 

76 

Sim 

24 

Fumo 
Não 

64 

Sim 

36 

Gestação (2,7) max: 9/min: 0 
<3 

47 

≥3 

53 

Paridade (2,26) max: 9/min: 0 
<3 

65 

≥3 

35 

Parceiros (4,27) max: 30/min: 1 
<4 

62 

≥4 

38 

Neoplasias 
Não 

86 

Sim 

14 

DST 
Não 

87 

Sim 

13 

Integração 
Epissomal 

15 

Integrada (Parcial+Total) 

85 

Metilação p16 
Não metilada 

24 

Metilada 

76 

Observação: Como as análises foram feitas para 100 pacientes, os valores percentuais eram os 

mesmos do N de cada variável e, portanto, omitidos da tabela. 
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Tabela 7 - Resultados das correlacões entre os perfis da integração do HPV16, e da metilação 

do gene p16
INK4a

 do hospedeiro confrontando com as variáveis epidemiológicas  

Variáveis p-valor 

Citopatologia x Idade 0.1955 

Citopatologia x Sexarca 0.02536 

Citopatologia x Menarca 0.06534 

Citopatologia x Álcool 0.6675 

Citopatologia x Fumo 0.1915 

Citopatologia x Gestação 0.004049 

Citopatologia x Paridade 0.00469 

Citopatologia x Parceiros 0.02162 

Citopatologia x Neoplasias 0.6132 

Citopatologia x DST 0.7874 

Citopatologia x Integração 0.4438 

Citopatologia x Metilação p16
 INK4a

 0.524 

Metilação p16
 INK4a

 x Integração 0.2661 

Metilação p16
 INK4a

 x Idade 0.6602 

Metilação p16
 INK4a

 x Sexarca 0.3119 

Metilação p16
 INK4a

 x Menarca 0.01285 

Metilação p16
 INK4a

 x Álcool 0.7777 

Metilação p16
 INK4a

 x Fumo 0.7265 

Metilação p16
 INK4a

 x Gestações 0.2413 

Metilação p16
 INK4a

 x Paridade 0.04522 

Metilação p16
 INK4a

 x Parceiros 0.2267 
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Variáveis p-valor 

Metilação p16
 INK4a

 x Neoplasias 0.1321 

Metilação p16
 INK4a

 x DSTs 0.4908 

Integração x Idade 0.2036 

Integração x Sexarca 0.7563 

Integração x Menarca 0.01748 

Integração x Álcool 0.9291 

Integração x Fumo 0.4558 

Integração x Gestação 0.4072 

Integração x Paridade 0.9198 

Integração x Neoplasias 0.121 

Integração x DST 0.6174 

 

 

 

Nos testes de metilação do gene p16
INK4a 

 tivemos a oportunidade de testar nossos 

resultados frente amostras negativas para o HPV16. Para tanto, utilizamos as mesmas 

variáveis sócio-demográficas e comportamentais de risco, sob os mesmos parâmetros das 

análises anteriores. Exceto, pela variável Tipagem, onde consideramos as amostras HPV16 

(+) representantes do parâmetro “1” (de maior risco) e as amostras HPV16 (-) representantes 

do parâmetro “0”. Novos testes estatísticos foram realizados para o grupo das amostras 

HPV16 negativas correlacionando o perfil de metilação do gene p
INK4a

 com as variáveis 

epidemiológicas. Os resultados são apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8. Resultados das correlacões entre o perfil da metilação do gene p16
INK4a

 do 

hospedeiro confrontando com as variáveis epidemiológicas em amostras HPV16 (+) e (-) 

 

Variáveis p-valor 

Citopatologia x Idade 0.2253 

Citopatologia x Sexarca 0.05657 

Citopatologia x Menarca 0.4663 

Citopatologia x Álcool 0.7776 

Citopatologia x Fumo 0.0317 

Citopatologia x Gestação 5.938e-05 

Citopatologia x Paridade 0.004425 

Citopatologia x Parceiros 0.0242 

Citopatologia x Neoplasias 0.5086 

Citopatologia x DSTs 0.9866 

Citopatologia x Tipagem 0.8282 

Citopatologia x Metilação p16
INK4a

 0.2344 

Metilação p16
 INK4a

 x Idade 0.2792 

Metilação p16
 INK4a

 x Sexarca 0.8763 

Metilação p16
 INK4a

 x Menarca 0.6834 

Metilação p16
 INK4a

 x Álcool 0.4759 

Metilação p16
 INK4a

 x Fumo 0.4708 

Metilação p16
 INK4a

 x Gestação 0.02725 

Metilação p16
 INK4a

 x Paridade 0.01414 

Metilação p16
 INK4a

 x Parceiros 0.4142 

Metilação p16
 INK4a

 x Neoplasias 0.6402 

Metilação p16
 INK4a

 x DSTs 0.4311 

Metilação p16
 INK4a

 x Tipagem 0.008121 
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6-DISCUSSÃO 

 

 

 Neste estudo, das 401 amostras selecionadas, 183 foram positivas para o HPV16, 

correspondendo a 45,6% de prevalência deste genótipo na população estudada. Das 183 

amostras apresentando HPV16, 51,9% (95/183) eram lesões não malignas e 48,1% (88/183) 

eram lesões malignas (dados mostrados na Tabela 1 e Figura 12). Estes resultados estão de 

acordo com a literatura e representam um desafio nas pesquisas, uma vez que, independente 

do grau da lesão, o HPV16 é o genótipo mais prevalente na população feminina. Assim, 

corroboramos a idéia de que o HPV16 é causa fundamental, porém não suficiente para o 

estabelecimento do câncer cervical. 

Desta forma, a identificação e a utilização de biomarcadores que possam complementar 

tanto o diagnóstico como o rastreamento das lesões precursoras do câncer do colo uterino é 

ainda de suma importância. Levando em consideração, que a grande maioria das lesões 

precursoras do câncer do colo uterino regride espontaneamente, a identificação de lesões que 

realmente necessitam ser tratadas, evitaria a utilização de tratamentos agressivos 

desnecessários, enquanto as lesões com maior chance de progredirem seriam passíveis de 

tratamento antes do desenvolvimento de um câncer invasivo (Termini & Villa, 2008). 

Em nosso estudo, avaliamos mulheres infectadas com HPV16 com lesões em diferentes 

estágios de malignização da cérvice uterina, investigando tanto a metilação de genes 

supressores de tumores como a integração do genoma viral ao genoma hospedeiro, visto 

tratar-se de duas possíveis ferramentas para avaliação prognóstica e monitoramento pós-

tratamento das lesões. 

Os padrões de integração viral têm sido investigados em diferentes fases da progressão 

neoplásica, mostrando resultados diversos, e até mesmo conflitantes (Wang et al, 2013). 

Nossos resultados mostraram 89,7%(52/58) de integração nas lesões malígnas e 78,6%(33/42) 

nas lesões não malignas (Gráfico1). Para alguns estudos, a integração ocorre nas lesões de 

alto grau, ao passo que outros encontram a integração em fases precoces da infecção (Chan et 

al, 2012). Gallo e colaboradores (2003) mostraram a ocorrência de integração antes mesmo da 

ocorrência das alterações morfológicas celulares, fato semelhante ao que nós encontramos 

com as nossas pacientes (Gráfico 2), o que ele considerou tratar-se, então, de lesões pré-

cancerígenas.  
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A frequência das formas integradas do DNA viral em carcinomas é consistentemente 

elevada, de 100% nos casos de HPV 18 e até 70-80% nos casos de HPV16 (Ho et al, 2006; 

Doorbar et al, 2015) e os cromossomas humanos onde o genoma do HPV16 costuma integrar-

se são: 1, 2, 8, 9, 3, 12, 13, e 20 (Gallo et al 2003). Nossos resultados encontraram um total de 

85 amostras integradas de HPV16, sendo 45 totalmente integradas e 40 com formas mistas 

concomitantes (integradas + epissomais) mostradas no Gráfico 1. 

Tem sido levantada a hipótese que a integração viral seria mais uma consequência que 

uma causa da instabilidade cromossômica (Chan et al, 2012). As frequências de HPV16 

integrados em cânceres cervicais são variáveis de 30% a 100% em diferentes estudos (Shukla 

et al, 2014). Da mesma forma, a transição entre neoplasias intra-epiteliais cervicais de NIC 2 

para NIC 3 apresenta integração do vírus que varia de 5,0% a 88,0% dos casos (van Bogaert, 

2014). Se formos considerar exclusivamente os casos de câncer do nosso estudo, obtivemos 

92,3% de casos com integração (24/26). 

Nossos resultados também mostram um elevado número de pacientes com formas 

mistas (epissomal e integrada concomitantes): 40% das amostras (40/100 - sendo 16 não 

malignas e 24 malignas). Considerando apenas a forma integrada, foram 45% (45/100 -17 não 

malignas e 28 malignas) e, finalmente, as formas epissomais foram detectadas em 15% dos 

casos (15/100- 9 não malignas e 6 malignas) do total das amostras estudadas. Os dados estão 

mostrados no Gráfico 1. Considerando a presença de integração nas amostras este valor está 

dentro da média de outros estudos, e entendemos que este é um evento precoce, em desacordo 

com os resultados de Chan e colaboradores (2012).  

Para ilustrar a diversidade de resultados referentes à integração, podemos citar alguns 

estudos: 

- Gallo e colaboradores (2003) encontraram uma diferença no padrão de integração 

dependendo do tipo de HPV envolvido nas lesões para o HPV18, HPV31, e HPV35, o 

genoma viral estava sempre presente na forma integrada, enquanto que, para o HPV16 foram 

encontradas as formas epissomais e integradas coexistindo no mesmo câncer; 

- Wang e colaboradores (2013) consideraram todos os tipos de HPV e encontraram 

taxas de integração em NIC 1 de 37,14%, NIC 2 de 51.43% e NIC 3 de 76.74%, mas 

considerando somente os HPV16(+) foram 40,6% de genomas integrados; 

- Gradíssimo & Verdasca (2013) encontraram 40,2% (53/132) de formas epissomais, 

58,3% (77/132) concomitantes e 1,5% (2/132) integradas nas pacientes HPV16(+) com 

diferentes graus de severidade das lesões; 
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- Shukla e colaboradores (2014) avaliaram a carga viral e a integração do HPV16 por 

Real Time PCR tanto nas amostras pré-cancerígenas, encontrando 18% (11/60), como nos 

casos de câncer, encontrando 49% (29/70); 

-Tsakogiannis e colaboradores (2014) utilizando Real Time PCR (avaliando E1/E6 e 

E2/E6) encontraram em 69 amostras cervicais HPV16(+) formas concomitantes em 58,8% 

das LSIL, 88,8% nas HSIL e 25,5% nos casos de câncer. 

- Dutta e colaboradores (2015) apresentaram 27% (24/89) de formas integradas em 

pacientes assintomáticas, 25% (7/28) LSIL/HSIL e 59% (57/98) em câncer;  

- Groves & Coleman (2015) realizaram um estudo com 835 amostras cervicais, que 

também apresentaram diferentes padrões de integração entre os vários tipos de HPV. A 

integração foi detectada em 55% dos casos de HPV16(+), 92% dos HPV18(+), 14% dos 

HPV31(+), 37% dos HPV33(+) e 83% dos HPV45(+). 

Ao que parece, a eliminação de formas epissomais pode não ser uma etapa essencial 

durante a transformação tumorigênica, conferindo alguma vantagem seletiva das formas 

epissomais no estado concomitante, que auxilia a persistência e progressão da infecção pelo 

HPV. Além da possibilidade da coexistência no hospedeiro de células com processos 

infecciosos e de malignização simultâneos, quer por múltiplas infecções por HPV ou por 

diferentes variantes do HPV16 (Shukla et al, 2014).  

Finalmente, a observação de lesões cervicais em estágios diferentes de progressão 

cancerígena apontou a existência de diferentes clones celulares, ao passo que outros estudos 

só observaram processos monoclonais (Wang et al, 2013). Aparentemente, esta progressão de 

status policlonal para monoclonal nas neoplasias intraepiteliais cervicais apresenta um papel 

fundamental na progressão das lesões de baixo-grau para alto-grau (Dueñas-Gonzalez et al, 

2005). 

Reforçando a consideração da vantagem das formas concomitantes, estudos apontam 

que quando o nível intracelular de E1 (proteína que facilita o início da replicação viral) é alto, 

isto é, o gene está intacto, replicações aberrantes começam a ocorrer e geram um conjunto 

complexo de fragmentos de genoma do vírus, que são ativamente modificados, recombinados 

e degradados pela maquinaria celular do hospedeiro. Esta grande quantidade de fragmentos 

subgenômicos pode ameaçar a estabilidade do genoma viral, facilitando sua integração. Estas 

integrações podem acontecer a qualquer momento, tanto em células normais quanto em lesões 

pré-invasivas e invasivas (Rocha, 2013), situação que está em acordo com os nossos 

resultados apresentados no Gráfico 4.  
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Logo, a coexistência dos epissomas e das cópias integradas parece ser uma importante 

etapa na carcinogênese. A expressão das proteínas E1 e E2 pelos epissomas estimula a origem 

de replicação do DNA viral integrado, induzindo a amplificação viral e a ocorrência das 

alterações cromossômicas. A replicação do DNA integrado ativa os sistemas de reparo de 

DNA e de recombinação, aumentando assim a probabilidade de adquirir mutações celulares, a 

instabilidade genômica e, por fim, a progressão maligna (Moody & Laimins, 2010). 

No que tange às reinfecções causadas por tipos diferentes de HPV ou até mesmo pelo 

mesmo tipo viral, estas podem mimetizar o que ocorre na forma concomitante da infecção, 

contribuindo assim para aumentar o estado de instabilidade genômica celular e, 

consequentemente, facilitando a integração (Rocha, 2013). 

A maioria dos estudos aponta uma associação entre a integração e o aumento da 

gravidade das lesões. No entanto, já foram encontradas formas integradas em até 44% das 

amostras do grupo controle com citologia normal, o quê impediria o uso deste parâmetro 

como biomarcador (Manawapat et al, 2012). Reforçando esta afirmação, a publicação 

referente aos carcinógenos humanos do IARC, Monographs 100B, cita que a integração do 

genoma viral ao genoma da célula hospedeira não é um pré-requisito para o desenvolvimento 

de malignidade (IARC V100B, 2012). 

Esta integração precoce é frequentemente observada nas infecções por HPV16 (26%) e 

por HPV18 (58%) em pacientes jovens logo após o início da vida sexual (Manawapat et al, 

2012). Nós tivemos um resultado similar com 40,5% (17/42) de formas integradas em lesões 

sem malignidade (como já foi dito), que englobam amostras normais, ASC e LSIL.  

 Nossos dados, apresentados na Tabela 2 e no Gráfico 3, surpreendentemente, definem 

E1 como o gene mais frequentemente rompido: 68% (68/100 amostras - 44 totalmente e 24 

parcialmente), sendo E1a a principal região rompida nesta sequência (40 parcial e 43 total), 

enquanto E2 mostrou-se rompido em 42% das amostras (42/100 amostras - 19 totalmente e 23 

parcialmente), com a região E2C mais frequentemente rompida neste gene (42 parcial e 13 

total). Logo, as sequências referentes a E1a e E2C foram a primeira e a segunda regiões mais 

rompidas do seguimento E1-E2; em discordância com a maioria dos estudos de integração 

que descrevem E2 como a região mais comumente rompida do HPV16 (Collins et al, 2009; 

Chen et al, 2014; Tsakogiannis et al, 2014). 

Porém essa consideração da região E2 estar mais rompida, e também mais frequente nas 

amostras de alto-grau e câncer, condiz com os achados mais recentes, visto que antigamente 

as pesquisas só analisavam a ruptura de E2 (provavelmente, por causa do seu papel na 

carcinogênese) e atualmente vemos o E2, de fato, rompido nestas condições, entretanto, ao 
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analisar a ruptura de E1, foi visto que ela ocorre precocemente, ainda nas lesões de baixo-grau 

e precede a ruptura de E2 (Tsakogiannis et al, 2014). 

Outra explicação para a grande variação dos resultados referentes à integração pode 

estar associada à metodologia utilizada na avaliação, uma vez que há uma gama de testes para 

esta avaliação, seja por meio de RNA como de DNA também. Existem protocolos destinados 

a detectar transcritos de fusão vírus-hospedeiro, através de RNA, no entanto, os métodos que 

se destinam ao DNA do vírus, irão detectar todos os genomas virais integrados, 

independentemente de sua atividade transcricional. Nesse sentido, a identificação do DNA 

integrado não significa necessariamente atividade transcricional ativa e, portanto, nos testes 

de RNA selecionam-se, apenas, alguns eventos de integração (Groves & Coleman, 2015). 

 Diversas metodologias são descritas e utilizadas para a detecção da integração do 

DNA de HPV no genoma viral, como por exemplo, a técnica de PCR em tempo real, 

provavelmente a mais utilizada, que permite obter uma razão entre os níveis dos genes E2 

(frequentemente rompido na integração viral) e E6/ E7 do HPV. Quando não integrado, o 

genoma viral apresentaria uma razão de 1:1 entre os genes E2 e E6/E7 (Termini & Villa, 

2008). Porém existe a possibilidade de falso negativo para a Real Time PCR quando a ruptura 

do genoma não ocorre no gene E2 (Clarke et al, 2012).  

Com o advento das técnicas de sequenciamento de nova geração (NGS-Next-Generation 

Sequencing), foi possível a realização de estudos do genoma de forma mais abrangente, 

avaliando o genoma completo, o exoma, captura marcada, bem como o sequenciamento de 

RNA. Essas técnicas conseguiram avaliar evidenciar a forma como o genoma pode estar 

integrado (simples ou concantamérica, qual a orientação - se invertida ou não), além de 

identificar se essa integração está ou não associada a deleções cromossômicas ou a eventos de 

amplificação (Holmes et al, 2016). Tsakogiannis et al (2016) identificaram a ocorrência de 

rearranjos múltiplos do genoma viral, inclusive com posições invertidas do genoma do 

HPV16 em todos os graus de desenvolvimento das lesões (de tecidos saudáveis até câncer). 

Logo, alguns estudos utilizando as técnicas de sequenciamento genômico convencional 

ou por NGS vêm respaldando nossos resultados . Em 2013, Wang et al mostraram, que o gene 

L1 era o mais rompido em 73,52%, seguido pelo gene E1 com 67,64%.  Xu et al, também em 

2013, mostraram que a região precoce 3’ de E1 do HPV16 é a mais rompida. Recentemente, 

Holmes et al (2016) avaliaram 72 biópsias de Ca cervicais HPV16(+) por NGS e encontraram 

71,4% de amostras integradas. Vale destacar que, eles encontraram a região E1 mais rompida 

e também mostraram a possibilidade da ocorrência da ruptura se dar em E1, sem que ocorra a 

ruptura de E2, reforçando nossos achados. 
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Uma das justificativas da sequência de E1 ser a mais rompida estaria no fato de que o 

maquinário de replicação do DNA hospedeiro é recrutado para sintetizar o DNA viral; logo, 

em certas circunstâncias, E1 passaria a ser dispensável para a manutenção da replicação 

(McKinney et al, 2015). 

Utilizando metodologia de detecção similar à nossa, por PCR com conjuntos de 

iniciadores que recobriam toda região E1 e E2, os estudos de Cricca et al (2009) e de 

Tsakogiannis et al (2015) avaliaram o rompimento de E1 e E2 em amostras cervicais 

HPV16(+) pré-malignas e malignas. O estudo de Cricca usou 6 iniciadores em 48 amostras e 

apontou 15,4% de amostras integradas em LSIL e 37,1% em HSIL; já o estudo de 

Tsakogiannis et al (2015) avaliou 84 amostras com 12 iniciadores, e em ambos viram que o 

rompimento de E1 foi mais frequente nas amostras de baixo-grau, e o rompimento simultâneo 

dos dois genes (E1 e E2) era mais frequente nas amostras de alto-grau; concordando com 

nossos resultados. As regiões mais rompidas tanto em E1 como em E2 no estudo de 

Tsakogiannis (2015) foram as mesmas que o nosso estudo encontrou. Já Kalantari et al (1998) 

analisaram 158 casos de câncer cervical por PCR e viram que os casos de ruptura em ambos 

genes (E1 e E2) conferiam pior sobrevivência, e que a ruptura de E1 era mais importante 

prognosticamente.   

Análises mais recentes têm indicado que os níveis de transcrição de E2 e da expressão 

da proteína E2 em lesões infectadas pelo HPV não se correlacionam tanto quanto se pensava 

anteriormente, e que a alteração da expressão da proteína E2 nem sempre é acompanhada por 

ruptura do gene correspondente (Xue et al, 2012; Pang & Thierry, 2013). 

A integração do HPV é uma característica, mas não uma etapa indispensável, durante a 

carcinogênese do colo uterino (Schimitz et al, 2012). Prova disso é a existência de formas 

exclusivamente epissomais encontradas nos casos de câncer. Nós encontramos 6 pacientes 

com esta condição. Ao que parece, a desregulação da expressão de E6/E7, mesmo na ausência 

de integração do genoma, é um acontecimento crítico na determinação do grau da neoplasia 

(Doorbar et al, 2012).  

Existem vários mecanismos envolvidos na desregulação da expressão dos genes do 

HPV, que ocorrem em ambos os níveis: genético e epigenético. A integração é considerada o 

evento mais comum no câncer cervical de células escamosas. Entretanto, a proporção de 

cânceres cervicais que estão associados às formas epissomais (em que a ORF E2 é mantida e 

expressa durante a progressão maligna) é de aproximadamente 15% (Groves & Coleman, 

2015). Segundo Doorbar e colaboradores, nos casos de câncer cervical provocados pelo 

HPV16 este percentual sobe para cerca de 30% (podendo variar, dependendo do estudo, entre 
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26 e 76%) de cânceres cervicais que se desenvolvem desta forma (Doorbar et al, 2015). Em 

nosso estudo, identificamos 34,6% das amostras de câncer cervical invasivo com o gene E2 

íntegro (Gráfico 4). 

Mas, a integração nem sempre coincide temporalmente com a lesão de alto-grau, isso 

porque a expressão das oncoproteínas pode não ocorrer simultaneamente à integração (Gallo, 

et al 2003). Além disso, curiosamente, nem todos os eventos de integração conferem 

vantagens de crescimento para as células basais do epitélio cervical, ou levam ao aumento dos 

níveis de E6 e E7, quando comparadas com células contendo as formas epissomais (Groves & 

Coleman, 2015). 

Os HPV podem integrar em cópia única ou múltipla nos cânceres cervicais, e formam 

dois tipos de integrados, Tipo I e II. O Tipo I tem perda total ou truncamento da região 

precoce 3' do genoma do vírus, que leva à deleção ou ao rompimento de E2, juntamente com 

a perda do sítio de poliadenilação do gene. Assim, a enzima polimerase muda de sítio para um 

do hospedeiro mais próximo, formando transcritos de fusão vírus-hospedeiro, que seriam mais 

estáveis do que o do vírus sozinho. E durante a carcinogênese cervical, ocorre uma seleção 

destas células, cujas alterações levam a expressão aumentada e estável de transcritos de 

codificação para E6 e E7. O outro tipo de integrado é o Tipo II, que é formado por 

concatâmeros de HPV completos (incluindo o gene E2), muitas vezes com sequências 

intercaladas do hospedeiro. Eles estão presentes em células que contêm várias cópias de HPV 

integradas, ao que parece ocorre uma seleção das células que contém apenas os sítios 

transcricionalmente ativos. Isso porque, em vírus de DNA arranjados em concatâmeros, pode 

ocorrer silenciamento epigenético dos exemplares completos, através da metilação do DNA, 

que impediria a expressão de E2, e com isso a transcrição seria limitada as sequências de 

fusão do vírus-hospedeiro, onde o gene E2 pode estar rompido ou deletado. Tal regulação 

epigenética por metilação pode também restringir a transcrição de E6 e E7, evitando assim o 

efeito deletério da instabilidade do genoma causada pelo alto nível de expressão desses genes 

(Groves & Coleman, 2015).  

É sabido que a metilação contribui para os processos patogênicos, dentre eles o mais 

amplamente estudado é o câncer. Atualmente, considera-se que a hipermetilação de 

determinadas regiões do DNA é um fator diretamente relacionado à formação tumoral. Este 

evento pode interferir de diversas formas no processo de carcinogênese. Um dos principais 

exemplos é a metilação de regiões promotoras de genes supressores de tumor. A principal 

função das proteínas originadas dos genes supressores de tumor é o controle da proliferação 
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celular. Desta forma, a perda deste tipo de regulação está diretamente relacionada aos 

processos neoplásicos (Termini & Villa, 2008). 

Dada a importância do HPV como o agente etiológico do câncer do colo do útero, e 

para sanar as dificuldades de eficiência de exames para esses vírus, vários grupos têm 

desenvolvido diferentes metodologias de detecção viral. Mas, atualmente, existe uma 

necessidade de busca contínua de testes mais específicos para o prognóstico das lesões pré-

malignas, o que justifica a importância da identificação de marcadores de progressão 

moleculares, e do desenvolvimento das respectivas metodologias (Cattani et al, 2009). 

Por isso, além de nosso estudo, as principais linhas de investigação de diferentes grupos 

de pesquisa incluem a pesquisa de alterações no padrão de metilação de diversos genes 

celulares, que poderão predizer eficientemente a iniciação neoplásica, as modificações nos 

cromossomos e no genoma viral provocada pela integração viral (Termini & Villa, 2008). 

Além disso, os perfis das alterações epigenéticas poderão ser usados tanto no 

prognóstico da doença, na avaliação da evolução da paciente, e no tratamento (na 

administração e implantação de uma terapia), etc (Saavedra et al, 2012). 

Ainda não estão bem definidos os fatores que levam à metilação de alguns genes apenas 

em determinados tipos celulares. Sabe-se que células senescentes e/ou que sofreram ação de 

fatores ambientais, tais como radiação, fumo, exposição a determinados vírus, entre outros 

aspectos, apresentam maior incidência de metilação em genes associados ao processo 

neoplásico (Termini & Villa, 2008).  

Os marcadores de metilação têm sido identificados em inúmeros espécimes 

(soro/plasma, citologia em meio líquido, amostras de escovados cervicais, e urina) de 

pacientes com câncer cervical, e o painel de metilação apresenta 89% de sensibilidade e 100% 

de especificidade (Saavedra et al, 2012). 

Wentzensen et al (2009) fizeram um estudo de revisão a fim de identificar os genes que 

poderiam ser utilizados como possíveis marcadores de metilação em cânceres cervicais. Ao 

todo foram avaliados 68 genes distribuídos em 51 estudos analisados, e somente 6 genes 

apresentaram um papel claro da metilação sobre a carcinogênese cervical (DAPK1, RASSF1, 

CDKN2A, RARB, MLH1, e GSTP1). O gene CDKN2A, que codifica a p16, apresenta-se 

metilado em vários tumores precocimente durante a carcinogênese. Nesta revisão sistemática 

houve uma grande heterogeneidade entre os resultados tanto de lesões pré-cancerígenas como 

de câncer. Vários fatores podem influenciar nos resultados de metilação: as diferentes técnicas 

empregadas, diferentes sítios de CpG analisados, a natureza da amostra, todos podem trazer 

resultados discrepantes (Steenbergen et al, 2014). 
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Falhas na avaliação da metilação do DNA podem ocorrer, e nesse caso, vários fatores 

podem estar envolvidos: se a conversão pelo bissulfito foi incompleta (pois podem aparecer 

citosinas não metiladas e não convertidas e serem interpretadas incorretamente como citosinas 

metiladas); o DNA de fita simples pode re-anelar em DNA de dupla fita durante a reação de 

conversão do bissulfito alterando o resultado; a qualidade DNA também pode afetar a 

eficiência da reação de bissulfito, e ainda o rendimento final da PCR pode apresentar 

problemas (Patterson et al, 2011). 

Vale ressaltar, que o protocolo de conversão pelo tratamento com Bissulfito é 

considerado o “padrão ouro” para análise da metilação do DNA, facilitando a identificação, e 

em alguns casos, a quantificação da metilação do DNA (com resolução de um nucleotídeo 

simples). Esta conversão química se dá em 3 etapas: Sulfonação → Deaminação Hidrolítica 

→ Desulfonação alcalina. Ao final de todo esse processo, ocorre a conversão dos resíduos de 

citosina não metilados em uracila, e os resíduos de metilcitosina não são alterados por este 

tratamento (Herman et al, 1996; Patterson et al, 2011). 

A degradação do DNA é uma limitação bastante comum do protocolo de conversão com 

bissulfito, pois o tratamento químico induz várias quebras na fita simples de DNA, 

principalmente em condições mais agressivas como: altas concentrações de bisulfito e 

períodos longos de incubação, além das amostras fixadas em parafina, cujo processo de 

deaminação acaba facilitando a fragmentação do DNA durante o tratamento (Patterson et al, 

2011). E ainda, alguns estudos têm apontado que a reação do bissulfito de sódio com algumas 

moléculas que não sofrem o processo de deaminação da citosina geram um produto que pode 

bloquear a atividade da Taq polimerase durante a reação de PCR. Mas se por ventura, este 

produto consiga ser amplificado, pode levar a resultados falsos positivos em técnicas 

quantitativas, mas que não afetam as técnicas meramente qualitativas de detecção da 

metilação (Olkhov-Mitsel & Bapat, 2012).  

A inativação induzida pela metilação aberrante da p16 está associada ao processo de 

carcinogênese de vários tipos de câncer como: pulmão, bexiga, glioma, cabeça e pescoço 

hepático, gástrico, mama; e no caso do câncer cervical desempenha um papel importante na 

progressão neoplásica independente da infecção pelo HPV (Shi et al, 2015; Lee & Ju Lee 

2016). 

Quanto à hipometilação global do DNA em regiões repetitivas e hipermetilação de ilhas 

CpG na região promotora do gene supressor de tumor, sabe-se que são modificações no DNA 

comuns durante a fase inicial de desenvolvimento do câncer, embora os resultados descritos 

até hoje sejam preliminares (Wences et al, 2014). 
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Alterações no status de metilação do DNA celular são influenciadas pela infecção por 

HPV, qual seu genótipo, o estado físico do DNA viral e seu risco oncogênico (Wences et al, 

2014). Vale lembrar que alguns vírus regulam a expressão de seus genes através da 

modulação da metilação de DNA. Eles podem silenciar a ativação de seus genes de forma a 

favorecer o estabelecimento da infecção persistente e evitar a defesa pelo sistema imune do 

hospedeiro. Somando-se a isto, as oncoproteínas virais possuem a habilidade de modular, 

direta ou indiretamente, o maquinário de metilação, com o intuito de silenciar os genes que 

podem interferir com as ações de promoção tumoral (Steenbergen et al, 2014).  

A metilação da LCR do vírus tem sido associada à infecção latente, tanto pela 

facilitação como pela manutenção de uma infecção latente de longa duração (Steenbergen et 

al, 2014) Nosso grupo teve a oportunidade de um realizar um estudo em colaboração com o 

INCA, para avaliar cânceres cervicais quanto à metilação da região 3’LCR do vírus 

juntamente com o status do genoma do HPV16 e do HPV18 em amostras de câncer, que 

mostrou um nível médio de metilação (12%) para HPV16, e de 17% em co-infecções. Os 

adenocarcinomas se apresentaram mais metilados (24%) que os carcinomas escamosos (6%); 

e as variantes HPV16 europeias foram mais metiladas (27%) que as demais (8%). 

Observamos ainda que a ruptura de E1/ E2 estava associada a baixos níveis de metilação (3% 

e 22% para HPV16, e o HPV18 4% e 13%, respectivamente) (Dados não apresentados - 

Amaro-Filho et al, 2015).  

A regulação do ciclo celular é essencial para as células e requer um bom número de 

moléculas, entre elas quinases dependentes da ciclina (CDK) e os fatores ligantes adjuvantes, 

juntamente com moléculas inibidoras naturais, tais como p16, Rb, p15, que desempenham um 

papel essencial na modulação do ciclo (Dueñas-Gonzalez et al, 2005; Saavedra et al, 2012). 

A metilação aberrante do gene p16
 INK4a

 ocorre precocemente nas células tumorais, nos 

cânceres in situ e nos invasivos numa frequência que varia de 10 a 100% (Dueñas-Gonzalez et 

al, 2005). Mas, se considerarmos as amostras de rastreio cervical (algumas sem lesões 

aparentes) até os casos de câncer, a prevalência de metilação varia de 16% a 61% (Patel et al, 

2012). Em nosso estudo, avaliamos 100 amostras quanto ao perfil de metilação do gene 

p16
INK4a

 do hospedeiro e encontramos 24% (24/100) não metiladas e as 76% restantes 

apresentando graus de metilação crescentes, acompanhando o processo de malignização, 

como mostrado no Gráfico 5. Entretanto, não observamos relevância estatística (Tabela 7). 

Kim et al (2010) também não encontrou significância estatistica do aumento da metilação 

conforme o aumento da severidade da lesão cervical. Já no estudo de Patel et al (2012), foram 

observadas diferenças significativas entre as amostras HPV16 (+) e (-). Mas, semelhante ao 
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nosso estudo, os níveis médios globais de metilação foram baixos. Da mesma forma, também 

foram encontradas poucas amostras consideradas como hipermetiladas.  

Até poucos anos atrás, tínhamos a concepção de que a partir da infecção por um HPV 

de alto-risco, o câncer cervical se desenvolveria através de uma série de etapas subsequentes: 

estabelecimento da persistência do vírus → transformação epitelial mediada pelo HPV → 

desenvolvimento de lesões pré-cancerigenas (Neoplasia Intraepitelial Cervical de grau 1 ao 3 

- NIC 1, 2 e 3) e, finalmente, progressão ao câncer cervical invasor (Steenbergen et al, 2014). 

Esta evolução se daria de forma lenta, na maioria das vezes (de 30% a 70% das lesões in situ 

não tratadas evoluiriam para câncer num período de 10 a 12 anos). Entretanto, foi visto que, 

aproximadamente, 10% pode progredir rapidamente num período inferior a um ano 

(Fernandes et al, 2011). 

Atualmente, alguns autores estão reformulando esse conceito, propondo que a 

progressão de LSIL para HSIL constituiria um evento incomum e, portanto, estes dois tipos 

de lesões poderiam apresentar vias de transformação diferentes (Chen et al, 2010). 

Resumidamente, a LSIL também representaria uma lesão pré-invasiva embora não necessária 

para a malignização, que poderia ocorrer diretamente – de um colo saudável para um colo 

com células já malignas (van Bogaert, 2014). Fato reforçado por Gallo e colaboradores 

(2003), que também colocam essa possibilidade, visto que existem lesões sem alterações 

morfológicas aparentes pelo exame de citopatologia, mas que já apresentam formas integradas 

do DNA do HPV ao genoma da célula hospedeira. 

Essa teoria de vias distintas de malignização para o câncer cervical se assemelha 

bastante a recentemente descrita pelo trabalho do nosso grupo realizado pela Dra Larissa 

Afonso com amostras de câncer de pênis, onde ela descreve que o câncer de pênis teria uma 

via induzida pelo HPV e outra pela metilação de genes supressores de tumor (Afonso et al, 

2016 in press).  

Recentemente, um novo grupo de células, chamadas de células de junção escamo-

colunar estão sendo propostas como possíveis participantes nesse processo de malignização 

distinto, visto que apresentam um perfil de marcação celular bem diferente das demais células 

da ecto-cérvice e endo-cérvice, mostrando um comportamento de crescimento e proliferação 

que se assemelha ao das células imaturas indiferenciadas e, portanto, com maior potencial de 

proliferação e diferenciação que as demais células. Logo, essas características poderiam 

conferir um maior potencial de transformação maligna (Herfs et al, 2012 e 2013; Pappa et al, 

2015). 
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Como o ciclo celular é primariamente desregulado pelo HPV, a contribuição molecular 

da inativação pela p16 é certa (Dueñas-Gonzalez et al, 2005). Tem sido visto uma grande 

heterogeneidade no status de metilação de diferentes amostras coletadas do mesmo paciente. 

Entretanto, a metilação da maioria dos sítios é consideravelmente maior em carcinomas, 

quando comparadas com os casos de displasia, possivelmente relacionados às repetições em 

tandem e à integração cromossômica, que ocorrem nas lesões invasivas (Dueñas-Gonzalez et 

al, 2005). Nossos resultados também mostraram um maior grau de metilação nas lesões 

malignas como apresentado na Tabela 3 e no Gráfico 6, principalmente quando consideramos 

as lesões em que o genoma do HPV16 está integrado. 

Dezenas de referências na literatura demonstraram que a superexpressão de p16 é útil 

como um marcador tumoral do Ca cervical, porém, outros estudos também observaram a 

inativação de transcrição devido à forte hipermetilação na sua região promotora. Embora, à 

primeira vista, estas conclusões sejam contraditórias, foi visto que a expressão de p16
INK4a

 é 

inibida em algumas células dentro do tumor, mas sua expressão pode ser abundante em outras 

células (Rocha et al, 2012). Outro estudo do nosso grupo liderado pela Dra Elisabete Dobao 

com amostras de lesões anogenitais masculinas, avaliou a superexpressão da proteína p16 e a 

detecção de HPV de alto-risco nas lesões. Neste estudo foi observado a correlação da infecção 

pelo HPV de alto-risco e a forte expressão da p16 nas lesões anogenitais. Confirmando, 

portanto, a possibilidade de utilização da detecção da p16 também como biomarcador no 

câncer anal (Dobao et al, 2015). 

A Figura 13 traz um resumo da distribuição das amostras quanto aos níveis crescentes 

de metilação do gene p16
INK4a

 (não metiladas, pouco metiladas, metiladas e hipermetiladas) 

frente às formas de apresentação do genoma viral (epissomal, concomitante e integrado) nos 

dois grupos avaliados do nosso estudo (Não malignas e Malignas) e, assim como exposto no 

Gráfico 7, os casos considerados hipermetilados foram observados mais frequentemente nos 

casos de câncer que nos casos considerados simplesmente metilados, apesar de uma casuística 

bastante reduzida.  

Outra característica limitante das técnicas de análise da metilação do DNA é dificuldade 

de diferenciar os padrões heterogêneos de metilação nas diversas células presentes na amostra 

(Olkhov-Mitsel & Bapat, 2012). Como utilizamos um teste qualitativo para a avaliação da 

metilação, inferimos os diferentes graus de metilação de acordo com a intensidade das bandas 

observadas no gel. Além, é claro, de considerar as formas mistas aquelas em que a banda do 

iniciador não metilado também é visível no gel de revelação. 
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Outra possível discrepância de resultados sobre metilação foi apontado por Dutta e 

colaboradores (2015), que também levou em consideração o status do DNA viral, assim como 

nosso estudo. Eles avaliaram metilações na região de enhancer da p16, entre amostras 

assintomáticas, LSIL/HSIL e os casos de câncer cervical. Nas amostras de câncer cervical, 

independente do estado físico do HPV16, houve uma maior metilação do promotor.  

Nós optamos pelo estudo da p16
 INK4a

 em função do seu papel no controle do ciclo 

celular, sua interação com as oncoproteínas virais E6 e E7 e o recente conhecimento do papel 

da metilação sobre este gene, e escolhemos o método de Nested-MSP (que permite trabalhar 

com amostras com baixas quantidades de DNA). Concluídos nossos testes, encontramos 

discordâncias com uma gama de estudos anteriores, possivelmente, pelo fato da técnica MSP 

convencional apresentar uma sensibilidade menor que a da reação de Nested MSP, por nós 

realizada. A sensibilidade da técnica MSP Convencional é de detectar um único gene com 

metilação a cada 1000 a 10.000 células com genes não metilados, enquanto Palmisano et al 

(2001) verificaram que a sensibilidade da técnica de Nested-MSP aumenta cinco vezes em 

relação a MSP convencional.  

Nosso estudo encontrou um grande número de pacientes com metilação mista (que 

amplificaram ambos os iniciadores p16M e p16U), sendo a maioria dos casos classificados 

como metiladas. Esta condição se dá pelo tipo de espécime clinico usado no estudo. Nós 

utilizamos esfregaços colhidos com escovas cervicais, que permite a coleta de outras células 

(células normais, estromais, inflamatórias) junto com as de interesse (Cuzick et al, 2012). A 

eliminação do confundimento do resultado só seria possível se a avaliação fosse realizada 

com biópsias microdissecadas (Clarke et al, 2012), como no trabalho realizado por Nehls e 

colaboradores (2008) que apresentou um predomínio de formas metiladas simples. 

No câncer cervical, a metilação de p16 não é considerada como um mecanismo 

patogênico subjacente; pelo contrário, a inativação da p16 ocorre através da interação com 

oncogenes virais. (Patel et al, 2012). No Ca cervical a p16 é vista superexpressa onde 

oncogene do HPV atua liberando o fator de proliferação celular E2F da pRb. Recentemente, 

ficou demosntrado que a metilação da p16 não afeta a expressão da proteína no Ca cervical 

(Wentzensen et al, 2009). 

Foi observado que a integração do HPV de alto-risco no genoma hospedeiro está 

associado com a super-expressão da proteína p16 e o aumento da transcrição de E6 e E7 (van 

Bogaert, 2014). E por sua vez, as proteínas E6 e E7 dos HPV aumentam a expressão e 

atividade da DNMT1. Este aumento da atividade da DNMT1 provoca metilações aberrantes 

no genoma celular, resultando no silenciamento dos genes supressores de tumor e 
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favorecendo a transformação celular (Wences et al, 2014). Portanto, tanto a expressão da 

proteína como o status da metilação da p16
 INK4a

  podem ser usados para avaliar o risco de 

lesões pré-cancerosas (Lee & Ju Lee 2016).   

Segundo Wences et al (2014), a integração do DNA do HPV de alto-risco no genoma 

hospedeiro é uma etapa essencial na carcinogênese cervical, e as mudanças de metilação do 

DNA viral estão associadas com a capacidade oncogênica do HPV. Ambas as oncoproteínas 

E6 e E7 podem modular o maquinário de metilação do DNA, podendo influenciar na 

expressão genica viral e celular (Steenbergen et al, 2014). 

A oncoproteína E6 do HPV16 pode induzir a superexpressão da DNMT1 através da 

supressão de p53, enquanto a E7 do HPV16 pode se ligar diretamente e ativar a DNMT1. 

(Steenbergen et al, 2014). Outro efeito epigenético que pode ser atribuído à E7 é a indução 

das desmetilases (Histona -Lisina) KDM6A e KDM6B (Steenbergen et al, 2014). 

A forma crescente do número de casos apresentado metilação da p16
 INK4a

, desde 

amostras assintomáticas até os casos de câncer cervical (Gráfico 8), tem sugerido que a 

avaliação da hipermetilação da p16
 INK4a

 pode ser útil como um biomarcador de progressão. 

Alguns estudos mostraram essa condição: 

- Lee & Ju Lee (2016) encontraram a hipermetilação da p16
 INK4a

 em 17,6% dos 

pacientes com NIC 1, 42,1% com NIC 2, 55,0% com NIC 3 e 61% a 65,0% dos pacientes 

com câncer invasivo. 

- Furtado e colaboradores (2010) detectaram a hipermetilação da p16
 INK4a

 em 55.6% 

das amostras do grupo com lesões HSIL e em 20% das amostra do grupo controle. Mas o 

DNA HPV foi detectado em 66.7% e 15%, respectivamente. Não houve significância 

estatística para a presença da hipermetilação da p16
 INK4a

 e a presença de HPV nos dois grupos 

avaliados.  

- Silveira e colaboradores (2015) avaliaram a metilação da p16
 INK4a

 em LSIL, e 

observaram que a metilação está presente independente da presença do DNA do HPV e que 

sua presença está associada com a progressão das lesões, conferindo um resultado 

desfavorável (persistência/progressão). 

Lee & Ju Lee (2016) também demonstraram uma correlação significativa com a 

persistência e a progressão da doença nas amostras de citologia classificadas como LSIL que 

apresentavam metilação da p16
 INK4a

. Eles observaram que a metilação dos promotores da p16 

em amostras de citologia eram mais comuns nos casos que progrediram do que naqueles que 

regrediram, reforçando a hipótese de avaliação deste processo como possível biomarcador. 

Eles avaliaram casos de ASC-US e LSIL, e mostraram que 5 dos 6 casos que progrediram 



98 

 

 

tinham a p16
 INK4a

 metilada; em contraste com nenhum dos 8 casos, que regrediram, não 

apresentavam metilação da p16
 INK4a

. Tal estudo sugere que a metilação da p16
 INK4a

 nas 

células ASC-US e LSIL leva à perda do controle do ciclo celular e apresenta uma tendência à 

progressão da doença, especialmente na presença de oncoproteínas do HPV. 

Vale mencionar que ainda há pouca padronização na avaliação dos critérios de 

metilação e hipermetilação, o que vem gerando dificuldades na comparação dos diferentes 

estudos. Essa conclusão trouxe à tona um fato que é necessário ser observado: a 

hipermetilação é que é apontada como marcador e não a simples metilação, mas em muitos 

estudos descritos na literatura a simples detecção da metilação (independente do grau) é 

apontada como hipermetilação, gerando erros de interpretação dos resultados dessas 

pesquisas. 

Alguns estudos descrevem o aumento da expressão da p16 em lesões de alto grau e 

câncer do colo uterino em cerca de 100% das amostras analisadas, de forma contraria ao 

observado no epitélio normal da mucosa do colo uterino, onde p16 praticamente não é 

detectada. Aproximadamente 60% das lesões intraepiteliais não malignas são fortemente 

positivas para p16
 
(células proliferativas da camada basal e/ou parabasal), enquanto as 40% 

restantes não apresentam níveis detectáveis desta proteína, apesar de serem positivas para o 

DNA de HPV e apresentarem características morfológicas associadas à infecção (coilocitose, 

entre outros). Esta observação sugere que apenas uma parte das lesões não malignas 

infectadas por HPV apresenta a expressão desregulada das oncoproteínas virais nas células 

basais e parabasais, enquanto nas lesões negativas para p16, a expressão destas oncoproteínas 

seria muito baixa ou, até mesmo, nula neste tipo celular. Desta forma, as lesões não malignas 

que não apresentassem níveis elevados de p16 nas células da camada basal e/ou suprabasal 

teriam menor chance de progredirem para lesões de alto grau ou câncer (Termini & Villa, 

2008). 

Um dado importante sobre a metilação, é que a detecção da metilação aberrante da 

p16
INK4a

 em escovados cervicais pode preceder em 7 anos a superexpressão da mesma, que 

permite a transformação ativa das oncoproteínas dos HPV de alto-risco, essenciais na 

iniciação e manutenção do processo neoplásico. Essa forte associação da superexpressão da 

p16 com a neoplasia cervical representa um bom marcador para LSIL, pois aquelas p16 

positivas progridem a HSIL e as negativas inevitavelmente regridem (Cuzick et al, 2012). 

No entanto, a expressão de p16
INK4a

 em cânceres cervicais não associados com a 

infecção por HPV pode ser explicada pelas vias independentes do vírus. A inativação do gene 

p16
INK4a

 pode ser mediada por diferentes mecanismos genéticos e epigenéticos, o último dos 
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quais incluem a metilação das ilhas CpG na região promotora do gene; no entanto, esse 

evento é pouco frequente nos casos de Ca cervicais associado com infecção por HPV. Nestes 

casos, foi observado que o grau de metilação aumenta à medida que progride a carcinogênese, 

sendo traduzido no silenciamento da expressão de p16 (Saavedra et al, 2012). 

Embora os mecanismos pelos quais o HPV de alto-risco induz mudanças no genoma do 

hospedeiro e epigenoma ainda sejam desconhecidos, estabeleceu-se que a integração do DNA 

viral no genoma celular causa alterações genéticas (deleções, amplificações e rearranjos de 

DNA) e alterações epigenéticas (modificações ao status de metilação do DNA e expressão 

aberrante de miRNA). Estas alterações resultam no silenciamento de genes supressores de 

tumor e a superexpressão de oncogenes, favorecendo a progressão do tumor (Wences et al., 

2014). 

O entendimento como os fatores epidemiológicos também possam influenciar esses 

mecanismos descritos (integração e metilação) relacionados à infecção do HPV de alto-risco é 

outro ponto obscuro a ser desvendado. Nós coletamos alguns dados epidemiológicos, que 

incluíram fatores sócio-demográficos e comportamentais das pacientes, de seus prontuários 

médicos. O banco de dados foi composto pelas variáveis: idade, menarca, sexarca, número de 

gestações e paridade, números de parceiros, uso de álcool e fumo, neoplasias pré-existentes, 

assim como outas DSTs e, finalmente, o teste que serviu como referência para todo estudo, a 

Citopatologia. Somaram-se a essas variáveis os resultados dos testes de integração do genoma 

viral a célula hospedeira e da metilação do gene p16
INK4a

 do hospedeiro. Os respectivos 

parâmetros, com o número de pacientes em cada variável foram apresentados na Tabela 6 e os 

resultados das análises estatísticas foram apresentados na Tabela 7. 

Realizadas as análises estatísticas o resultado da Citopatologia mostrou significância 

estatística frente à sexarca (p = 0.02536), gestações (p = 0.004049), paridade (p = 0.00469), 

número de parceiros (p = 0.02162) e uma tendência com relação à menarca (p = 0.06534). 

São dados que confirmam os vários fatores já elencados na contribuição do desenvolvimento 

das lesões cervicais, e muito bem discutidos dentro da literatura, como mostra a publicação do 

IARC em sua monografia voltada para os papilomavírus humanos (IARC V90, 2007). 

Voltando para os testes que realizamos no nosso estudo, as análises apontaram 

significância estatística somente para a correlação da metilação da p16 
INK4a

 com a menarca (p 

= 0.01285) e com a paridade (p = 0.04522); e a correlação da integração com a menarca foi a 

única com significância estatística (p = 0.01748). 

 Não encontramos algum estudo na literatura que apontasse alguma dessas correlações, 

mas acreditamos que a menarca precoce ter influência nos dois processos pode estar ligada ao 
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fato do colo imaturo sofrer uma forte influência hormonal dos estrógenos, situação que já foi 

demonstrada ter influência nos receptores dos promotores dos genes, estimulando a metilação 

do gene p16 (IARC V90, 2007; Groves & Coleman, 2015). Na integração, a influência de 

estrógenos afeta a resposta imune local, uma vez que o hormônio tem um papel 

imunodepressor, facilitando todo o processo carcinogênico. Quanto à correlação da metilação 

com a paridade, provavelmente, está ligada não só a condição hormonal distinta das gestações 

que induzem uma tolerância imunológica, mas também a agressão física do colo uterino, que 

também pode representar uma facilitação da metilação dos genes supressores de tumor nos 

processos regenerativos (proliferativos) do epitélio de revestimento do colo uterino.    

Nós tivemos a oportunidade de avaliar a metilação do gene p16
INK4a

 em amostras 

HPV16(+) e HPV16(-), considerando também todas as variáveis epidemiológicas analisadas 

no nosso estudo. Os resultados apresentados na Tabela 8 mostraram significância estatística 

para a correlação da Citopatologia com sexarca (p = 0.05657), fumo (p = 0.0317), gestações 

(p = 5938e-05), paridade (p = 0.004425) e número de parceiros (p = 0.0242), de forma 

semelhante à análise anterior; e quanto à metilação do gene p16 as correlações que 

apresentaram significância estatística foram a gestação (p = 0.02725), paridade (p = 0.01414), 

e a tipagem (p = 0.008121). Dados que permitem associarmos, com significância estatística, a 

presença do HPV16 com uma maior chance de metilação da p16 nas lesões. Observamos 

ainda, que a metilação do gene p16 é cada vez maior, acompanhando a severidade das lesões. 

Este resultado confirmou nossos achados de um estudo preliminar, no qual avaliamos 141 

amostras cervicais e poucas variáveis epidemiológicas (Carestiato et al, 2012). 

Em relação à idade, apesar de não ter apresentado significância estatística, apresentou 

um comportamento já esperado de crescimento conforme a progressão das lesões, exceto 

pelas lesões classificadas como ASC que apresentam a maior média de idade em função do 

seu perfil heterogêneo (ASC-US + ASC-H) (Tabela 4). Outro ponto importante com relação à 

média das idades é que ela foi consideravelmente menor (39,7 anos) que a média nacional 

brasileira que foi de 49,2 anos segundo a revisão de 10 anos realizada por Thuler et al (2012). 

Com relação ao status do genoma do vírus, as amostras epissomais tiveram uma média mais 

elevada que as amostras integradas (parcial e total) mostradas na Tabela 5. Quanto à 

metilação do gene p16, não observamos diferenças entre os diversos graus da metilação. 

Entretanto, quando observadas os resultados dos dois testes e os diferentes graus das lesões, 

as idades mostraram que as pacientes mais velhas com lesões de alto grau apresentavam 

maior grau de metilação, independentemente do status do genoma do vírus nas lesões. 

Resultado que concordou com Mirabello et al (2013) e Amaro-Filho (2015), que sugeriram 
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que as mulheres mais velhas tinham níveis mais elevados de metilação e aumento do risco em 

comparação a mulheres mais jovens. 

Outro estudo que também avaliou a metilação e a integração foi o de Mazumder et al 

(2011) que observaram que as amostras epissomais não metiladas apresentaram a expressão 

mais alta de E6/E7 do que as formas epissomais metiladas, integradas não metiladas e 

integradas metiladas de HPV16. Foi também descrito que, durante a progressão tumoral, as 

formas integradas aumentavam e as epissomais diminuíam; além da metilação do 

promotor/enhancer diminuir gradualmente e ser inversamente correlacionada à integração. 

Finalmente, o estudo mostrou um melhor prognóstico para as formas epissomais metiladas do 

HPV16 quando comparados com as outras formas.  

 Nossos resultados são preliminares e acreditamos que com o acúmulo de estudos de 

diferentes Instituições, poderemos no futuro avaliar o real papel destes eventos, permitindo a 

construção do conhecimento sobre a malignização associada ao HPV. Pois é sabido que 

fatores do hospedeiro e viral influenciam a metilação do DNA do HPV e do hospedeiro, mas 

apenas alguns poucos estudos analisaram se os fatores demográficos e de estilo de vida 

afetam a metilação do DNA do HPV e/ou modificam a associação entre a metilação do DNA 

do HPV e carcinogênese (Clarke et al, 2012). 

Estabelecer uma via de causalidade ligando um fator ambiental ou uma exposição 

comportamental com a infecção pelo HPV, que determine uma alteração epigenética de um 

gene, é bastante problemático. Pois o agente ambiental ou comportamental deve ser 

considerado de forma independente em mulheres livres da doença. Dentro desta condição, 

pouquíssimos estudos foram encontrados; como o estudo que apontou o cigarro como agente 

aparentemente metilante e que, portanto, contibuiria nos processos tanto de iniciação como de 

progressão da doença cervical independende da presença do vírus (Leonard et al, 2012); Ding 

et al (2009) que observaram o uso de contraceptivo oral foi associado com uma menor 

metilação da LCR do vírus; e Piyathilake et al (2011) descobriram que hábitos alimentares 

pouco saudáveis foram associados com o aumento da metilação na região de enhancer  da 

URR. 

A abordagem aqui descrita para a avaliação da integração é uma metodologia muito 

específica que pode mapear com sucesso as áreas frágeis no genoma do HPV16. A análise dos 

dados não nos mostrou uma correlação entre a integração com a gravidade da lesão apontada 

pela citopatologia, muito embora, as rupturas E1-E2 foram mais frequentes em HSIL e 

câncer. Estes resultados foram os mesmos encontrados por Huang e colaboradores, em 2008, 

que também verificaram a integração precoce do HPV16 e um aumento das formas de DNA 
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exclusivamente integrado com o grau da lesão. Ainda podemos sugerir que a ruptura de E1 

poderia mediar à ruptura subsequente de E2 durante o processo de integração pelo que os 

resultados demosntram.  

O fato de que a metilação aberrante possa ser detectada em esfregaços cervicais até sete 

anos antes do diagnóstico de câncer de colo uterino sugerem fortemente que a análise de 

metilação de genes de hospedeiro pode ser uma estratégia valiosa para a triagem de mulheres 

com alto risco de progressão a câncer (Tornesello et al, 2013).  

Considerando os aspectos multifatoriais da carcinogênese, estabelecer uma associação 

entre a neoplasia cervical a metilação do DNA e a integração do vírus não é facilmente 

explicada pelas variáveis demográficas e outros fatores de risco; por isso, serão necessários 

estudos mais definitivos, com maiores tamanhos de amostra, principalmente para analisar a 

relação entre fatores demográficos, co-fatores e o desenvolvimento de câncer cervical.  

Portanto, a utilização dos testes para identificar a integração e a metilação tem, no nosso 

entendimento, o papel de auxiliar a avaliação citopatológica, uma vez que, permite identificar 

as pacientes com maior risco de desenvolver lesões malignas, além de evitar procedimentos 

desnecessários em pacientes com lesões não malignas (já que podem regredir 

espontaneamente), como colposcopias/biopsias, que apresentam um custo elevado não só 

financeiro, mas também emocional das muitas mulheres afetadas pelo HPV.  
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7- CONCLUSÕES 

 

Em nosso estudo, praticamente a metade das amostras cervicais apresentaram infecção 

pelo HPV16. A frequência de integração deste genótipo foi de quase a metade das amostras 

totalmente integradas, e uma outra proporção semelhante com formas mistas, finalmente, 

poucas amostras apresentaram formas epissomais. Se levarmos em consideração os dois 

grupos do estudo, nossos resultados mostraram reultados bem próximos de integração nas 

lesões malígnas e não malignas. Quanto à avaliação do perfil de metilação do gene p16
INK4a

 

do hospedeiro, a frequência geral da metilação das pacientes HPV16 positivas foi da maioria 

de amostras metiladas e poucas não metiladas. Considerando as frequências pelos grupos do 

estudo, observamos também valores próximos de metilação nas amostras não malignas e 

malignas. Ambas as observações (integração e metilação) não apresentaram diferenças 

estatísticas. 

A integração mostrou ser um evento precoce em relação à metilação. Enquanto à 

metilação do gene p16
INK4a

 do hospedeiro, mostrou um crescimento do perfil metilado 

conforme aumentava a severidade das lesões, embora não tenhamos encontrado um resultado 

estatisticamente significativo nesta análise. 

A correlação dos perfis de alterações da integração do HPV16, e da metilação do gene 

p16
INK4a

 do hospedeiro confrontando com as variáveis epidemiológicas obtidas em prontuário 

das pacientes evidenciou dados com significância estatística somente quando avaliamos a 

menarca das pacientes frente a ambas as observações (metilação e integração), e para 

paridade, houve correlação apenas com a metilação.  
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