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RESUMO 

Nos últimos anos, evidências se acumularam definindo o HPV (papilomavírus humano) como 

agente etiológico do câncer cervical. Entretanto, poucos estudos sobre a etiologia do câncer de 

pênis vêm sendo conduzidos em todo o mundo, mesmo sendo uma doença potencialmente 

mutilante. Embora sua ocorrência mundial seja relativamente rara, essa frequência é maior em 

alguns países em desenvolvimento. Alguns genótipos do HPV têm sido encontrados em cerca 

de 40 a 70% dos carcinomas penianos, com maior prevalência de HPV 16 e 18. Acredita-se 

que a presença de cofatores, em especial o vírus Epstein-Barr (EBV), possam ter um papel na 

progressão a esta neoplasia. O EBV é associado com diversas doenças malignas na população 

humana e especula-se sobre seu envolvimento na carcinogênese anogenital. Recentemente, 

novas pesquisas apontaram que fenômenos epigenéticos, como a hipermetilação do gene 

pINK4a, podem estar diretamente relacionados à carcinogênese peniana. Dentre os 

mecanismos de silenciamento gênico, a hipermetilação do gene pINK4a é considerada um 

evento epigenético comum, sendo encontrada em muitos casos de neoplasias humanas, 

incluindo o câncer de pênis. O desenvolvimento de técnicas moleculares sensíveis, tal como a 

reação em cadeia da polimerase metilação-específica (PCR-MSP), tem se mostrado uma 

alternativa promissora na evidenciação do papel dos fatores epigenéticos. O objetivo desse 

estudo é avaliar o perfil de metilação do gene pINK4a e investigar a presença do HPV e do 

EBV em amostras pré-malignas e malignas de pênis, bem como em amostras de pênis de 

pacientes clinicamente assintomáticos, a fim de contribuir para a elucidação do processo 

neoplásico. Para tanto, foram selecionadas 132 amostras de câncer de pênis de pacientes do 

período de 2005 e 2011 do INCA, 110 amostras de lesão benigna de pênis e 140 de esfregaços 

de pênis de pacientes do Setor de DST-UFF e da Santa Casa da Misericórdia do período de 

2010 a 2013. O DNA do HPV foi detectado em 63,6% das amostras de câncer de pênis, sendo 

o tipo mais prevalente o HPV16 (40,5%), seguido do HPV 6 (15,5%). Em relação ao EBV, 

47,7% foram positivas, sendo o EBV-1 o tipo mais prevalente (74,6%). Trinta e seis (27,3%) 

amostras estavam coinfectadas com HPV e EBV. Quanto ao status do gene pINK4a, das 122 

amostras de câncer testadas, 62,3% apresentaram o padrão de hipermetilação, enquanto que 

23,6% não estavam metiladas. Quanto às amostras de lesão benigna de pênis, 72,7% foram 

positivas para HPV, sendo os tipos mais frequentes os HPV11 e HPV6. Sessenta amostras 

foram avaliadas para o status do gene pINK4a, 70% hipermetiladas, e destas, 56,7% eram 

positivas para HPV. Das 140 amostras de esfregaço de pênis sem lesão aparente que foram 

testadas, 15% foram positivas para HPV, sendo HPV6 o tipo prevalente (38,1%), seguido do 

HPV16 (9,5%) e HPV11 (9,5%). Dessas amostras, apenas 7 (5%) foram positivas para EBV, 

sendo que 6 (85,7%) foram positivas para o EBV-1. Nossos resultados sugerem que a 

metilação do gene pINK4a seja um processo independente da infecção pelo HPV, e um 

evento precoce na carcinogênse do pênis. Novos estudos são necessários para melhor 

compreensão do desenvolvimento do câncer de pênis, assim como do papel do EBV e do 

HPV nesse processo. 

Palavras-chave: Câncer de pênis, HPV, EBV, pINK4a, PCR-MSP 
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ABSTRACT 

In the last years, evidence has accumulated pointing an etiological oncogenic role for HPV 

(Human Papillomavirus) in cervical cancer. However, few studies have been conducted 

concerning HPV involvement in penile carcinoma, even though its mutilating potential. 

Although its occurrence is relatively rare worldwide, it can be high in some developing 

countries. Specific HPV genotypes have been described in 40 to 70% of penile malignant 

lesions, with a higher prevalence of HPV 16 and 18. It is assumed that the presence of 

cofactors, mainly coinfections with Epstein-Barr Virus (EBV) can play a role in the 

progression of penile neoplasia. EBV has been linked to several human malignancies and 

studies have proposed its involvement in anogenital carcinogenesis. Recently, new studies 

points out epigenetics phenomenons, as pINK4a gene hypermethylation, could be directly 

related to penile carcinogenesis. Among gene silencing mechanism, the pINK4a gene 

hypermethylation is regarded a commom epigenetic event, as it is detected in many cases of 

human neoplasia, as penile cancer. The development of sensitive technique, as MSP-PCR 

(specific methylation Polymerase Chain Raction), has been showed to be a promising 

alternative to evidence the role of epigenetic factors. The objective of this study is to evaluate 

pINK4a gene methylation profile and to investigate HPV and EBV presence in pre-

malignants and malignants samples, as well as in clinically healthy penile samples. Thus, one 

hundred and thirty-two samples of penile cancer were collected from patients attended at 

INCA between 2005 and 2011, one hundred and ten samples of benign lesions and 140 

samples of penile swab from healthy patients attended at STD-UFF sector and Santa Casa da 

Misericórdia between 2010 and 2013. HPV DNA was detected in 63.3% of penile cancer 

samples and HPV16 was the prevalent type (40.5%), followed by HPV6 (15.5%). Regarding 

EBV, 47.7% were positive, EBV-1 was the most prevalente type (74.6%). HPV/EBV 

coinfection was detected in 36 (27.3%) samples. As pINK4a gene status, from 122 samples, 

62.3% presented hipermethylation pattern, while 23.6% were unmethylated. Concerning on 

benign penile lesions, 72.7% were HPV positive, with HPV11 and HPV6 most frequent types 

detected. Sixty samples were assess on pINK4a gene status, 70% were hipermethylated, 

which 56.7% were HPV positive. No one was positive to EBV DNA. From one hundred and 

forty penile swab samples, 15% were HPV posistive, HPV6 was the prevalent type (38.1%), 

followed by HPV16 (9.5%) and HPV11 (9.5%). Of which 7 (5%) were EBV positive, six 

(85.7%) of those were EBV-1. Our results suggest that pINK4a methylation is an independent 

process from HPV infection and an early event on penile carcinogenesis. Further studies are 

necessary for a better understanding of the penile cancer development, as well as the role of 

EBV and HPV in this process.  

Key-words: Penile cancer - HPV – EBV – pINK4a – MSP PCR 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Câncer de pênis 

 

O câncer de pênis é uma neoplasia rara que ocorre frequentemente em homens na 

faixa dos 60 anos. A taxa de incidência desse tumor varia enormemente entre as diferentes 

populações, sendo maior nos países em desenvolvimento. A estimativa anual de casos de 

câncer de pênis no mundo é de 22.000 casos (de MARTEL et al., 2012). A doença chega ser 

responsável por até 10% de todas as neoplasias que ocorrem em homens de alguns países da 

África, Ásia e América do Sul. As taxas de incidência oscilam entre 4,2 a 44 por 100.000 

habitantes no Paraguai e em Uganda, respectivamente (RUBIN et al., 2001; WABINGA et 

al., 2000). No leste europeu e nos EUA, as taxas de incidência variam de 0,3 a 1,0 por 

100.000, respondendo por 0,4-0,6% de todas as neoplasias nessa parte do mundo (PARKIN et 

al., 1992; JEMAL et al., 2007). Essa grande variação na incidência de câncer de pênis no 

mundo parece ser ligada, entre outros fatores, às diferenças sócio-econômicas e aspectos 

ligados às religiões (BARNHOLTZ-SLOAN et al., 2007).  

No Brasil, este tumor representa 2% de todos os casos de câncer no homem, sendo 

mais freqüente nas regiões Norte e Nordeste do que nas regiões Sul e Sudeste. No ano de 

2013, foram registradas 396 mortes devido a carcinoma peniano (INCA, 2013).  Em um artigo 

sobre câncer do pênis no Estado da Bahia (BARBOSA JUNIOR et al, 1984), os autores 

revisaram uma casuística de 811 casos diagnosticados entre 1952 e 1983, e identificaram este 

carcinoma como sendo a quarta mais comum neoplasia masculina nos Estados brasileiros do 

Norte (5,3% dos casos) e do Nordeste (5,7%), em comparação com os Estados do Sul e 

Sudeste, onde não é listada entre as dez mais comuns doenças malignas do homem. A 

casuística chama a atenção pelo número expressivo de casos, inclusive em pacientes muito 

jovens. Quarenta e quatro pacientes (5,4%) tinham idade inferior a 30 anos e 349 (43%), 

inferior a 50 anos. Cerca de 80% dos casos era oriundo das regiões interioranas do Estado da 

Bahia. 

Nas regiões de maior incidência, o câncer de pênis supera os casos de câncer de 

próstata e de bexiga (INCA, 2010). De acordo com informações do Ministério da Saúde, 
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anualmente são realizadas cerca de 850 penectomias, parciais ou totais, devido à neoplasia no 

Brasil, das quais aproximadamente 50% realizadas nas regiões Norte e Nordeste. 

Corroborando estes achados, Favorito e colaboradores (2008) observaram uma prevalência de 

53% de câncer de pênis apenas nas regiões Norte e Nordeste, em relação ao total de câncer de 

pênis relatado no Brasil. 

A manifestação clínica mais comum do câncer de pênis é caracterizada por poucas 

pápulas, embora múltiplas possam ser observadas, úlcera persistente ou ainda, por tumoração 

localizada na glande, prepúcio, sulco coronal, corpo peniano, frênulo e meato uretral. A 

presença de uma destas manifestações, associadas à presença de uma secreção branca 

(esmegma), em pacientes não circuncidados, pode ser um sinal de câncer no pênis. Além da 

tumoração, é possível a presença de gânglios inguinais aumentados, o que pode ser um sinal 

agravante na progressão da doença (MICAELI et al., 2006). A queixa do paciente com câncer 

de pênis é comumente relacionada à presença de lesão vegetante ou de áreas de ulceração 

peniana. As lesões variam quanto às dimensões, e, com frequência, o paciente procura o 

atendimento médico tardiamente, por falta de recursos locais ou mesmo por temer o 

tratamento cirúrgico (POMPEO et al., 2003).   

Durante a década de 1990, inúmeros estudos passaram a investigar a relação entre o 

papilomavírus humano (HPV) e o câncer de pênis em paralelo ao câncer cervical, pois os 

cânceres do trato anogenital e suas lesões precursoras possuem uma forte associação com a 

infecção pelo HPV sexualmente transmitida. Nos homens, a infecção pelo HPV está mais 

ligada ao câncer anal (85%), enquanto que no câncer de pênis, as taxas de prevalência de 

HPV são menores, variando de 15% a 78% em diversos estudos (PASCUAL et al., 2007; 

MIRALLES-GURI et al., 2009; BRUNI et al., 2014). Uma revisão sistemática da literatura 

demonstrou que os genótipos de maior prevalência são o HPV 16 (61,5%) e o HPV18(13,2%) 

(MIRALLES-GURI et al., 2009). 

Além da infecção pelo HPV, também são cofatores de risco: a falta de higiene, a 

fimose, a não circuncisão, a inflamação crônica, retenção de esmegma, o número de parceiros 

sexuais e o tabagismo (HELLBERG et al., 1987; RUBIN et al.,2001; MADEN et al., 1993, 

DILLNER et al., 2000; DALING et al., 2005). Destes, o fator de risco considerado o mais 

importante para o desenvolvimento do câncer de pênis é a fimose, pois ela leva 

invariavelmente a retenção de células da epiderme que podem sofrer descamação e produtos 

da urina (esmegma), resultando em condições de irritação crônica com ou sem inflamação 

bacteriana do prepúcio e da glande (MADEN et al., 1993; MORRIS et al., 2011).  
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Quanto à história natural da doença, estudos já apontaram que a positividade para 

HPV é maior entre as neoplasias intraepiteliais penianas (PIN1/2/3), variando de 75% a 80%. 

Já no carcinoma epidermóide (CE) invasivo estas taxas variam de 30% a 60%. A maioria dos 

carcinomas de pênis é do tipo CE. Nos tipos de CE com características histopatológicas 

basalóide ou verrucoso a prevalência de HPV é de 47%, mas nos tipos com características 

apenas basalóide a prevalência de HPV é maior (75%). Já nos tipos de CE queratinizado, o 

HPV é pouco associado à lesão, com uma prevalência de apenas 11%. Vale ressaltar que estes 

dados resultam de metanálises de poucos estudos realizados no mundo, assim como no Brasil 

(WHO/ICO, 2010). 

A falta de maior informação epidemiológica sobre a infecção genital por HPV em 

homens é, sem dúvida, devido em parte ao fato de que, assim como outras infecções 

transmitidas sexualmente, a morbidade e mortalidade relacionadas à infecção genital por HPV 

serem baixas quando comparadas as taxas relacionadas à infecção na mulher. Informações 

disponíveis sugerem que, assim como nas mulheres, a maioria das infecções genitais por HPV 

nos homens é assintomática, e que o HPV16 é um dos tipos mais, se não o mais, comumente 

detectado (WHO/ICO, 2010). Em populações de idades próximas, a prevalência de tipos 

específicos de HPV geralmente parece ser menor em homens do que em mulheres 

(GIULIANO et al., 2008). Um estudo do nosso grupo de pesquisa com 261 indivíduoas 

relatou a prevalência da infecção por HPV em homens clinicamente assintomáticos de 

16,47% (43 indivíduos), e o tipo de HPV mais prevalente foi o HPV 6 (34,88%), seguido 

pelos HPV 11 (16,27%), HPV 16 (23,25%), HPV 45 (9,30%) e HPV 58 (2,32%); assim, a 

prevalência de HPV de baixo risco foi de 53,66%, e de alto risco, 46,34% dos indivíduos 

infectados (MENEZES & CAVALCANTI, 2013). 

Se essa informação está relacionada com uma menor incidência ou uma menor 

duração da infecção em homens do que em mulheres, ainda não foi determinado. Com a 

disponibilidade de vacinas profiláticas contra o HPV, se torna muito importante o 

entendimento da incidência e duração da infecção por HPV em homens a fim de avaliar a 

necessidade de introdução de medidas de prevenção que combinem imunização e diagnóstico 

bem como promoção de estratégias de redução de risco como o uso de preservativos 

(PARTRIDGE & KOUTSKY, 2006).  

Além do HPV, acredita-se que outros patógenos possam estar associados ao 

desenvolvimento do câncer peniano. Outros agentes de transmissão sexual, em especial 

alguns vírus com potencial oncogênico, poderiam atuar como cofatores na progressão a esta 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Partridge%20JM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Koutsky%20LA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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neoplasia. Estudos avaliaram o possível papel do vírus Epstein-Barr (EBV), um herpesvírus 

humano, ubíquo, responsável por diversos tipos de câncer, tanto em indivíduos saudáveis 

quanto em imunodeprimidos (ALVES et al, 2004; LAM et al., 1995). 

A principal rota de transmissão do EBV é a via oral. Contudo, a atividade sexual é 

uma via de transmissão de EBV de importância epidemiológica entre adultos (CRAWFORD 

et al., 2002). Thomas e colaboradores (2006) isolaram vírus idênticos na maioria dos casos de 

mononucleose infecciosa e em seus parceiros sexuais, sugerindo que a via sexual pode ser 

uma via de transmissão adicional a via oral como ocorre em outros vírus herpes humanos 

dentre eles o citomegalovírus e o vírus herpes simplex. Estudos da Inglaterra (SIXBEY et 

al.,1986), Alemanha (NÄHER et al.,1992) e Suécia (VOOG et al., 1996) demonstraram a 

presença do vírus EBV no epitélio genital de homens e mulheres. Em estudo realizado no 

INCA (RJ) detectou-se DNA do EBV em 20 dos 21 cânceres de pênis e em dois deles foi 

descrita a expressão de proteínas virais transformantes, como LMP-1 (ALVES et al, 2004). 

Entretanto, ainda não se conhece o papel exato do EBV no câncer anogenital nem sua 

possível associação com outros patógenos. 

Recentemente, novas pesquisas apontaram que fenômenos epigenéticos podem estar 

diretamente relacionados à oncogênese. Estes eventos tem sido considerados fatores de risco 

para o desenvolvimento do câncer genital. A hipermetilação é considerada um evento 

epigenético comum, sendo encontrada em muitos casos de neoplasias humanas, incluindo o 

câncer de pênis (CUBILLA et al., 2011). O desenvolvimento de técnicas moleculares 

sensíveis, tais como a PCR metilação-específica (PCR-MSP), tem se mostrado a alternativa 

mais promissora na evidenciação do papel dos fatores epigenéticos. Este método nos permitirá 

avaliar o significado da hipermetilação do gene pINK4a e seu potencial como biomarcador 

para pacientes com risco de câncer de pênis, bem como sua correlação com a presença de 

DNA viral.  

Os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pênis são múltiplos e, apesar 

de várias causas e fatores de risco terem sido descritos, a neoplasia permanece com etiologia 

ainda incerta. São necessários mais estudos sobre os fatores de risco e também a história 

natural da carcinogênese do pênis, para então se ter as ferramentas exatas para tomar as 

medidas profiláticas necessárias. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Papilomavírus Humano 

 

2.1.1 Histórico 

 

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

desde a Antiguidade. Logo após a Idade Média, a explicação postulada para sua origem foi 

atribuída de maneira equivocada às manifestações da sífilis e até mesmo da gonorréia. O HPV 

foi o primeiro vírus tumorigênico a ser transmitido experimentalmente de um hospedeiro para 

outro, em 1894, quando Licht se inoculou com material da verruga de seu próprio irmão, 

verificando o aparecimento de uma verruga no local da inoculação (CAMPO, 2006). 

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

de lesões de pele. 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 ao câncer foi descrita por 

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

induzidas por Papilomavírus de coelho, os CRPV (Cottontail Rabbit Papillomavírus) 

progrediam a carcinoma invasivo. 

 

2.1.2 Classificação e Morfologia 

Os papilomavírus (PV) são membros da família Papillomaviridae, a qual é composta 

por 29 gêneros que englobam 189 tipos de PV isolados de humanos (150 tipos), mamíferos 
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não humanos, aves e répteis (64, 3 e 2 tipos, respectivamente) (BERNARD et al., 2010, 

DOORBAR et al., 2015). Os papilomavírus humanos (HPV) pertencem ao gênero 

Papillomavirus. Apresentam seu genoma constituído de DNA de fita dupla circular 

(epissoma), medindo entre 7.500 a 8.000 pares de base, associado a histonas celulares; seu 

capsídeo é formado por 72 subunidades protéicas, denominadas capsômeros, que estão 

arranjadas em conformação icosaédrica, e cujas proteínas estruturais são do tipo L1 (principal 

proteína do capsídeo) que é gênero-específica e L2 (proteína menor) que é altamente tipo-

específica. Não são envelopados e possuem um diâmetro entre 50-52nm (TYRING et al., 

2000). Vide Figura 1, a qual mostra uma foto de microscopia eletrônica do vírion. 

 

Figura 1 - Papilomavírus humano (microscopia eletrônica). Fonte: 

http://ruadohpv.blogspot.com.br/2013/08/o-que-e-hpv.html Data de acesso: 07/09/2013 

 

Em nível evolutivo, os HPV restringem-se a um número de grupos distintos ou 

gêneros. Os dois principais gêneros são o Alpha e Beta-papillomavirus, com 

aproximadamente 90% dos HPV atualmente caracterizados pertencentes a um ou outro desses 

grupos. 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) (HARWOOD & PROBY, 2002; PFISTER, 2003). 

Existem 45 tipos de HPV nesse grupo (DOORBAR et al., 2015). O maior grupo de HPV é o 

dos Alpha-papillomavirus, que compreende 15 espécies. Esse grupo contem os tipos que 

infectam o trato anogenital, trato aerodigestivo superior, e outras mucosas da região da cabeça 

e pescoço, também inclui tipos cutâneos que causam verrugas, cistos epidermóides e, 

raramente, câncer de pele (DE VILLIERS et al., 2004, BOUWES et al., 2010) (vide figura 2).  
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Há mais de 150 tipos descritos (BERNARD et al., 2010), e cerca de 40 tipos são 

capazes de infectar o trato anogenital (MUÑOZ et al., 2006), que ainda podem ser separados 

em grupos quanto ao risco de câncer cervical. O grupo 1 (alto risco) inclui 12 genótipos (HPV 

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) que provaram ter associação com o câncer 

cervical, enquanto que o grupo de baixo risco (grupo C) inclui 2 genótipos (HPV 6, 11) que 

não estão envolvidos no desenvolvimento do câncer cervical, e não possui dados 

epidemiológicos suficientes em relação ao câncer de esôfago. O HPV68 é classificado como 

provável alto risco (grupo 2A). Onze genótipos do HPV (tipos 26, 30, 34, 53, 66, 67, 69, 70, 

73, 85 e 97) são classificados como genótipos possivelmente de alto risco (grupo 2B) porque 

suas associações com o câncer cervical são muito difíceis de avaliar devido ao baixo número 

de casos relatados, e por possuírem similaridades finogenéticas com genótipos de alto risco. 

Há também os classificados com fator de risco inderterminado, sem classificação por falta de 

dados epidemiológicos ligados a esses tipos: (HPV3, HPV7, HPV10, HPV28, HPV29, 

HPV74, HPV55, HPV 57, HPV2a, HPV27, HPV30, HPV71, HPV77, HPV90, HPV34, 

HPV91, HPV62, HPV83, HPV32, HPV84, HPV82, HPV86, HPV87). Entretanto, vale 

ressaltar que tipos de baixo risco também podem, excepcionalmente, ser encontrados em 

casos de câncer cervical (MUÑOZ et al., 2006, DE VILLIERS, 2013, IARC 2012), vide 

Figura 2. 
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Figura 2 Classificação dos genótipos de HPV do grupo alpha. Os tipos de HPV do 

grupo Alpha são classificados como cutâneo e baixo risco (cinza), mucosa e baixo risco 

(laranja) ou alto risco (laranja). Porcentagem dos cânceres cervicais que são atribuídos à 

infecção por membros do grupo Alpha. Adaptado de Doorbar et al., 2015. 

A espécie 9 inclui o principal tipo mais associado ao câncer, o HPV16, e os outros 

tipos de HPV com identidade entre 60-70% com ele. A espécie 7 contém o HPV18 e outros 

tipos relacionados, enquanto que a espécie 10 inclui os principais tipos benignos, HPV 6 e 

HPV 11. Os outros HPV são classificados em 3 gêneros (Gamma, Mu e Nu) e geralmente 
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causam papilomas e verrugas cutâneas que não progridem ao câncer, já que apenas dois 

estudos encontraram HPV desses gêneros envolvidos em câncer de pele (SHAMANIN et al., 

1994; PFISTER, 1997). Foi demonstrado que os papilomavírus têm uma lenta taxa evolutiva, 

sugerindo que a deriva gênica é a principal responsável para a diversidade viral 

(DOORSLAER, 2013).  

 

Figura 3 – Árvore filogenética dos tipos de HPV que infectam a região anogenital. *Todos os 

tipos de HPV carcinogênicos, provavelmente e possivelmente carcinogênicos pertencem a 

uma clade filogenética do gênero alpha. (adaptado de SCHIFFMAN et al., 2009)  

 

O genoma do HPV é dividido em oito regiões gênicas denominadas sequências abertas 

de leitura, do inglês “Open Reading Frames” (ORF) que estão localizados na mesma fita de 

DNA. Embora o número de genes seja limitado pelo tamanho do genoma do HPV, o número 

de proteínas é muito maior devido ao uso de múltiplos promotores e a um padrão de splicing 

complexo (ZHENG & BAKER, 2006). Estas ainda podem ser 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. É nesta região pouco conservada 

que estão localizados os elementos promotores, a origem da replicação viral e áreas de ligação 
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de fatores de transcrição (ZHENG & BAKER, 2006; DOORBAR, 2013). 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. Os ORFs E1, 

E2, L1 e L2 são particularmente bem conservados entre todos os membros da família. A 

terceira região é denominada tardia L (Late) que codifica as proteínas L1 e L2 do capsídeo 

viral (TYRING et al., 2000; BURD, 2003) (vide Figura3). A proteína L2 é uma proteína 

multifuncional que não está totalmente exposta na superfície do virion, exceto a porção N-

terminal (RUBIO et al., 2011), e interage com a proteína L1 para estabilização do capsídeo 

(FINNEN et al., 2003), escape via endossoma de virions (KÄMPER et al., 2006; CAMPOS 

& OZBUN, 2009) e transporte nuclear do genoma do HPV (CAMPOS & OZBUN, 2009; 

FLORIN et al., 2006). Há três oncogenes, E5, E6 e E7, que modulam o processo de 

transformação e ainda duas proteínas regulatórias, E1 e E2, que modulam a transcrição e a 

replicação viral (MUNGER & HOWLEY, 2002). 

 

 

Figura 4 – Representação esquemática do genoma do HPV mostrando a organização dos 

genes não estruturais ou precoces E, os genes do capsideo (L1 e L2) e a região regulatória 

(URR) (Muñoz et al.,2006). 

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 (DE 

VILLIERS, 2013). 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WXR-4C9HNKF-D&_user=686357&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000037518&_version=1&_urlVersion=0&_userid=686357&md5=52acefdbce4a7b58d024c661df703e4c#BIB46#BIB46
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Os HPV apresentam uma enorme variedade de genótipos. Cada genótipo é 

caracterizado como sendo mais de 10% diferente de todos os outros com base nas suas 

sequências de DNA (gene L1). Tipos fortemente relacionados (aproximadamente 80–90% 

identidade) são classificados como membros da mesma espécie, e eles tendem a compartilhar 

propriedades biológicas importantes como tropismo histológico, manisfestações clínicas, e 

patogenicidade. Mais de 150 tipos de HPV foram molecularmente caracterizados e cerca de 

40 tipos são capazes de infectar o trato genital (MUÑOZ et al., 2006; DE VILLIERS, 2013; 

DOORBAR et al., 2015). 

Quanto as variantes do HPV, a variabilidade nucleotídica do HPV 16 e do HPV 18 

tem sido amplamente estudadas e diferentes variantes moleculares foram descritas (ARROYO 

et al., 2012; TAMEGÃO-LOPES et al., 2014) . Essas variantes diferem em suas propriedades 

químicas e biológicas (DE ARAÚJO et al., 2009; SICHERO et al., 2007), e assim, podem se 

tornar um importante fator de risco para câncer devido a possíveis diferenças na 

patogenicidade. A maioria dos autores classifica as variantes baseado nas análises 

filogenéticas de uma região genômica e suas variações nucleotídicas (DE VILLIERS, 2004). 

A análise comparativa da sequência nucleotídica, que inclui a ORF E6, tem demonstrado que 

as variantes do HPV16, que diferem na sequência nucleotídica não mais de 2% nas regiões 

codificantes e até 5% na região não-codificante, evoluiram de modo a constituir os seis 

maiores ramos filogenéticos: Europeu (E), Asiático (As), Asiático-Americano (AA), 

Africano-1 (Af1), Africano-2 (Af2) e Norte-Americano (NA1) (CHOPJITT et al., 2009; 

ALENCAR et al., 2007; HUERTAS-SALGADO et al., 2011). Apesar de apenas a minoria 

das infecções por HPV16 persistir, vários estudos da Europa e das Américas, baseados 

principalmente no sequenciamento de E6 e/ou LCR, sugerem que as variantes do HPV16 

podem influenciar na persistência viral e no desenvolvimento do câncer cervical (TROTTIER 

et al., 2008; CORNET et al., 2012). 

 

2.1.3 Biossíntese Viral 

 

A infecção pelo HPV ocorre nas células da camada basal do epitélio escamoso 

estratificado e sua replicação é vinculada ao processo de diferenciação destas células. 

Acredita-se que o vírus penetre na célula através de microlesões na pele do hospedeiro, pois a 

divisão celular, que ocorre durante a cura da lesão, é necessária para o genoma viral entrar no 

núcleo, amplificar e, então, manter o epissoma viral (PYEON et al., 2009)  
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Sobre a interação vírus-célula foi visto que a proteína L2 começa predominantemente 

dentro do capsídeo e sua exposição requer uma alteração conformacional induzida pela 

ligação a proteoglicano heparan sulfato que está ancorado na membrana basal. Esta ligação 

induz mudanças na conformação do capsídeo tal como a própria terminação amino da L2 vai 

para a superfície do capsídeo e se torna susceptível a clivagem pela enzima pro-convertase 

furina no meio extracelular (DAY & SCHILLER, 2009; KINES et al., 2009; RICHARDS et 

al., 2006). Vários tipos de PV tiveram a atividade reduzida quando expostos a inibidores de 

furina tanto in vitro quanto in vivo, e células deficientes em furina não são infectadas a menos 

que complementado com um vetor de expressão de furina ou adição de furina no meio 

extracelular. Mutação pontual no sítio de clivagem da furina também cria virions não 

infecciosos (RICHARDS et al., 2006), logo, a clivagem da L2 pela furina é necessária para 

que haja infecção e resulta em alterações conformacionais do capsídeo. O vírus é 

subsequentemente internalizado via um receptor secundário ainda não definido encontrado na 

célula basal (KINES et al., 2009). Alguns trabalhos apontam como possível receptor 

secundário a molécula de adesão celular α6-integrina, que se ligaria a L2, e essa ligação seria 

necessária para a ocorrência do processo de internalização do HPV (KAWANA et al., 2001; 

RODEN et al., 2001; YANG et al., 2003), embora outros estudos os contradigam, e apontem 

a laminina como o mais provável (CULP et al., 2006; SHAFTE-KERAMAT et al., 2003). 

Após a ligação aos receptores da superfície celular, o HPV deve penetrar na célula 

para estabelecer uma infecção. Uma vez internalizado, os vírions passam pelo transporte 

endossomal, descapsidação, e compartimentalização celular. O complexo DNA-proteína L2 

garante a entrada nuclear correta do genoma viral, enquanto a proteína L1 permanece no 

endossoma e por fim sofre degradação lisossomal (BERGANT et al., 2012; SCHELHAAS et 

al., 2012). 

A expressão gênica viral é altamente regulada e limitada aos genes precoces. Já nas 

células da camada suprabasal, o genoma é replicado, os genes de transcrição tardia são 

ativados e novos vírions são montados (FLORES et al., 1999). A replicação do HPV ocorre 

no núcleo celular e tem início com a remoção das histonas associadas ao DNA viral e seu 

desenovelamento mediado pelas proteínas virais E1 e E2. Com a interação de fatores celulares 

do hospedeiro com a região LCR do genoma viral, dá-se o início da transcrição dos genes 

virais E6 e E7, cujas proteínas interferem nas vias de regulação do ciclo celular e modificam o 

ambiente celular a fim de facilitar a replicação do vírus dentro da célula. Isso ocorre através 

da ligação e inativação das proteínas supressoras de tumor, alteração das ciclinas celulares e 

quinases dependentes de ciclinas (CDK) (BURD, 2003). 
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A replicação das proteínas virais E1 e E2 é considerada essencial para a fase de 

amplificação inicial, mas pode ser dispensável para a manutenção/replicação epissomal uma 

vez que o número de cópias esteja estabilizado (EGAWA et al., 2012). E2 também regula a 

transcrição viral, visto que durante os estágios precoces da infecção viral, a proteína E2 

reprime a transcrição dos oncogenes E6 e E7, e possue múltiplos sítios de ligação na LCR 

viral, e (durante a replicação do genoma viral) pode recrutar a helicase viral E1 para um sítio 

de ligação específico para E1 na origem de replicação viral. Tem sido especulado que o uso 

da helicase viral (E1), a qual é diferente das helicases de replicação celular (proteínas MCM), 

permite que a replicação do DNA viral seja desconectada da replicação do DNA celular 

durante a amplificação e o estabelecimento do genoma. O genoma viral, assim, passa a ser 

replicado como elemento extracromossomial na fase S do ciclo celular (DOORBAR, 2006). 

Embora o papel das helicases viral e celular na manutenção do genoma ainda não esteja 

completamente elucidado, tem sido proposto um papel para E2 na regulação da quebra exata 

do genoma durante a divisão da célula basal (McBRIDE, 2008). 

Em relação a E1, um estudo sugeriu que modificações pós-traducionais na E1 (por 

exemplo: clivagem por caspases) também facilite a amplificação do genoma diferenciação-

dependente, e que a acumulação de E1 no núcleo talvez possa por si só estimular a replicação 

do DNA viral a custa da replicação celular através da indução de resposta a danificação do 

DNA (MOODY et al., 2007). Isso sem esquecer que a supressão pela proteína E2 dos 

oncogenes E6 e E7 resulta na liberação das proteínas p53 e pRB, permitindo assim a 

continuação do processo de diferenciação celular normalmente (BURD, 2003). 

A proliferação mediada por E6/E7 nas células basais e parabasais seguida da infecção 

pelos HPV de alto risco facilita a expansão do tamanho da lesão, o que aparenta estar ligado a 

funções específicas das proteínas E6 e E7 dos tipos de alto risco. Diferenças funcionais entre 

as proteínas E7 dos de baixo e alto risco se extendem até a habilidade de se associar a 

membros da família da proteína do Retinoblastoma (pRb), com as quais a proteína E7 de alto 

risco consegue se ligar e degradar tanto a p105 quanto a p107, que estão envolvidas na re-

entrada no ciclo celular nas camadas epiteliais superiores (BARROW-LAING et al., 2010). 

As proteínas E7 de baixo risco geralmente parecem ter uma afinidade menor pelas p105 e 

p107 do que os tipos de alto risco, mas conseguem se associar com e degradar a p130 a fim de 

criar um ambiente competente a replicação nas camadas epiteliais médias que seja adequado 

para a amplificação do genoma (KLINGELHUTZ & ROMAN, 2012). Contudo, uma 

característica negativa das proteínas E7 de alto risco é a sua capacidade de estimular a 

instabilidade do genoma hospedeiro, principalmente através da desregulação do ciclo do 
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centrossoma nas células basais em proliferação (KORZENIEWSKI et al., 2011; DUENSING 

et al., 2009). 

Já em relação às proteínas E6 de alto risco, uma de suas características é a capacidade 

de regular a atividade da telomerase (GALLOWAY et al., 2005; GEWIN & GALLOWAY, 

2001) além de manter a integridade do telômero durante as repetidas divisões celulares, bem 

como sua capacidade de mediar a degradação da p53 dentro da célula. Tanto as proteínas E6 

de baixo e alto risco inativam até certo grau, a função da p53, o que sugere uma função 

importante no ciclo biológico, mas apenas os tipos de alto risco estimulam sua ubiquitinação e 

degradação proteossoma-dependente (FU et al., 2010; ZANIER et al., 2012; PIM & BANKS, 

2010). De fato, os tipos de alto risco usam vias de degradação para marcar muitos dos seus 

substratos. Para a E7, isso envolve componentes do complexo CUL2 ubiquitina ligase, 

enquanto que para E6, envolve a E6AP ubiquitina ligase celular (TOMAIC et al., 2009). Com 

o uso de tecnologia proteômica avançada, se tornou claro que ambas E6 e E7 possuem muitos 

substratos celulares, e que a identidade desses substratos difere entre os tipos de HPV da 

mesma clade de alto risco, asssim como entre os próprios agrupamentos de alto e baixo risco 

(WHITE et al., 2012).  

Enquanto que tais diferenças funcionais contribuem indubitavelmente para as 

respectivas habilidades dos tipos de baixo e alto risco causar neoplasias e câncer, é importante 

lembrar que a função chave das proteínas E6 e E7 na maioria dos tipos de HPV não é 

promover proliferação das células basais, mas sim estimular a reentrada no ciclo celular (fase 

S) das células das camadas epiteliais médias e superior a fim de permitir a amplificação do 

genoma viral. Também há a necessidade para a replicação viral das proteínas E1 e E2, o que 

aumenta em abundância seguindo uma regulação positiva do promotor tardio (L) do HPV 

(BODILY & LAIMINS, 2011). 

Em adição aos gene E1 e E2, as proteínas E4 e E5 parecem contribuir indiretamente 

para a amplificação do genoma através da modificação do ambiente celular, com a E5 

também estando envolvida na formação do coilócito. A E5 é uma proteína transmembrana 

com um terminal-C citoplasmático (KRAWCZYK et al., 2010). Acredita-se que possua 

capacidade de formar poros e interferir na apoptose (KABSCH et al., 2004) e no tráfico de 

vesículas endocíticas intracelular (SUPRYNOWICZ et al., 2010). E5 também parece fazer 

uma importante contribuição para o sucesso da amplificação do genoma através de sua 

capacidade de se ligar ao receptor de EGF (fator de crescimento epidermal), causando a 

dimerização do mesmo, e aumentar a sinalização de EGF e atividade MAP quinase 

(GENTHER et al., 2003; FEHRMANN et al., 2003) e modular ERK ½ e p38 
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independentemente do EGFR (CRUSIUS et al., 2000). Isso resulta na transmissão de sinais 

mitogênicos para o núcleo, assim estimulando o crescimento celular (VENUTI et al., 2011). 

E4 é uma proteína viral acumulada até altos níveis na célula na qual ocorre a síntese 

viral (MCINTOSH et al., 2008), e sua função primária parece ser a liberação do vírion 

(transmissão/infectividade), devido a sua interação com os filamentos intermediários de 

citoqueratina que rompem a estrutura de queratina e comprometem a montagem normal da 

camada córnea (MCINTOSH et al., 2008),  ainda que contribua para a otimização da 

amplificação do genoma indiretamente (GULLIKSEN et al., 2012).  

A realização do ciclo de vida do HPV envolve, por fim, a expressão da proteína menor 

do capsídeo (L2), a saída da célula do ciclo celular, e a expressão da proteína principal do 

capsideo L1 que permite o empacotamento do genoma. A encapsidação do genoma envolve o 

recrutamento da L2 a regiões de replicação via E2, anterior a expressão da L1 e da montagem 

do capsídeo icosaédrico no núcleo (HOLMGREN et al., 2005). A maturação do vírus ocorre 

nos queratinócitos mais superficiais, evoluindo pra morte (descamação normal do epitélio), os 

quais perderam a fosforilação oxidativa mitocondrial sendo convertidos de um ambiente 

redutivo a um oxidativo um pouco antes da liberação viral. Isso habilita a acumulação 

progressiva de pontes dissulfito entre as proteínas L1, conduzindo a uma produção de virions 

extremamente estáveis e infecciosos (FINNEN et al., 2003). As partículas montadas possuem 

360 moléculas de L1 organizadas em 72 capsômeros pentaméricos, com um número muito 

menor e variável de moléculas de L2 (BUCK et al., 2008).  

Para a liberação do vírion é necessário um mecanismo de escape dessa camada córnea 

da superfície celular, que parece ser facilitado pela proteína E4, como citado anteriormente, 

capaz de romper a rede de queratina e afetar a integridade da camada córnea (LEHR et al., 

2004).  

 

2.1.4 Transmissão  

 

A transmissão do HPV ocorre pelo contato direto, através de microlesões na pele que 

expõem a membrana basal do epitélio, como por exemplo, a relação sexual, canal do parto ou 

mastigação de verrugas (no caso de crianças). Os HPV são espécie-específicos e 

exclusivamente epiteliotrópicos. Podem infectar células da camada basal tanto dos epitélios 

da pele (queratinizado) como os epitélios de mucosas (não queratinizados) que recobrem a 

boca, garganta, conjuntiva, trato respiratório e trato anogenital. Por isso, são divididos em 

tipos cutâneos e mucosos (ZUR HAUSEN, 2000). No caso da infecção genital, a transmissão 
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se dá principalmente pelo contato genital durante o ato sexual. Prova disso é que entre 

mulheres que não tiveram nenhuma relação sexual prévia, o índice de infecção é de apenas de 

0-8%. Como os HPV são bastante resistentes ao calor e a dessecação, também é possível que 

ocorra a transmissão não sexual, via fômites, sendo que numa proporção bastante reduzida 

(BURD, 2003). Outros tipos de contato genital com ausência de penetração, incluindo o sexo 

oral, também têm sido descritos como vias de transmissão, entretanto parecem ser bastante 

raros, e explicam os 8% de infecções em mulheres que nunca tiveram uma relação sexual com 

penetração. Há também o risco de contaminação do líquido seminal com células descamativas 

da uretra. Um estudo na Finlândia encontrou DNA de HPV em 18,5% das amostras de vasos 

deferentes, com a detecção de HPV 6, 11 ou 16 (RINTALA et al., 2002). A transmissão 

potencial de HPV através do fluido seminal levanta a questão de que seja possível a 

transmissão de HPV via doação de esperma, e aparenta estar ligada à infertilidade, mas ainda 

necessita de mais estudos (PARTRIDGE & KOUTSKY, 2006, LAPRISE et al., 2013). 

Também foi vista a transmissão do HPV através da urina (VORSTERS et al., 2012; 

HERNANDEZ et al., 2008). Além destas, existem outras vias de transmissão de HPV genitais 

como a transmissão perinatal, da mãe para o recém-nascido no canal de parto (CDC, 2004). 

 

2.1.5 Patogênese e imunidade 

 

Os papilomavírus compreendem um grupo diverso de vírus que infectam tanto 

humanos quanto animais. Sua origem parece estar ligada a alterações no epitélio dos 

ancestrais de seus hospedeiros como o aparecimento dos primeiros répteis cerca de 350 

milhões de anos atrás. Desde então, eles vêm coevoluindo com seus hospedeiros respectivos, 

com pouca transferência-cruzada entre as espécies, e agora são encontrados em pássaros, 

répteis, marsupiais, e mamíferos, mas não em anfíbios ou ordens filogenéticas menores 

(BRAVO et al., 2010). Vírus que evoluíram lentamente com seus hospedeiros tendem a 

causar infecções crônicas inaparentes, ao invés de doenças graves (ANTONSSON & 

McMILLAN, 2006). Esse é o caso para muito, se não a maioria, dos papilomavírus, e, de fato, 

HPV pode ser isolado de swabs de pele e de cabelos arrancados de indivíduos 

imunocompetentes na população em geral (ANTONSSON  et al., 2003; ANTONSSON  et 

al., 2000). Como resultado de tais observações, é sugerido que o HPV pode persistir na 

população como comensal, ao invés de ser associado à patologia de doenças (ANTONSSON  

et al., 2000). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Partridge%20JM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Koutsky%20LA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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No entanto, os papilomavírus causam, ocasionalmente, tumores benignos (verrugas, 

papilomas) no seu hospedeiro natural. Papilomas são induzidos no epitélio da pele e da 

mucosa, geralmente em regiões específicas do corpo. Algumas proliferações papilomatosas 

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

(CLIFFORD et al., 2003; MUÑOZ et al., 2003; ZUR HAUSEN, 2002). O HPV parece 

coexistir com seu hospedeiro por longos períodos. Muitos papilomavírus parecem ocorrer 

preferencialmente num ciclo de vida latente, uma vez que grande variedade de tipos pode ser 

detectada em sítios aleatórios de pele saudável de humanos ou animais (ANTONSSON et al., 

2003), como comentado anteriormente, ele pode seguir o ciclo produtivo viral clássico: 

adsorção, penetração, transcrição, tradução, replicação do DNA, e maturação, ou apenas se 

manter na célula sem causar sintomas aparentes (sem produção viral – infecção latente), mas 

em alguns casos esse processo não chega a acontecer completamente, uma vez que o vírus 

pode se integrar ao genoma das células hospedeiras e induzir a carcinogênese destas células 

(TYRING et al., 2000, GRAVITT, 2011).  

Embora a infecção com HPV de alto risco seja comum - mais de 80% das mulheres se 

infectam em algum estágio da vida - o câncer cervical raramente ocorre como resultado da 

infecção. A maioria das infecções é resolvida pela resposta imunológica celular, porém os 

HPV 16 e 18 persistem por mais tempo que os outros tipos de alto risco, o que talvez 

contribua para o risco de câncer (SCHIFFMAN et al., 2010; KOSHIOL et al., 2006; de DE 

SANJOSE et al., 2010). No geral, entretanto, as infecções do trato genital pelo HPV são 

comuns em indivíduos jovens sexualmente ativos, nos quais a maioria (80-90%) resolve a 

infecção sem sintomas clínicos. A regressão de verrugas anogenitais é acompanhada pela 

resposta das células T CD4+ (MONNIER-BENOIT  et al., 2006), e a falha em desenvolver 

uma resposta imunológica celular eficaz para HPV de alto risco aumenta a probabilidade de 

progressão a um carcinoma invasivo. Assim, além disso, condições de imunossupressão em 

humanos levam à ativação de infecções latentes ou ao aumento da susceptibilidade à 

reinfecções, resultando em lesões clínicas (GRAVITT, 2011).  

O HPV infecta todos os sítios anogenitais, e tem uma importante participação no 

desenvolvimento de câncer nesses sítios (CARTER et al., 2001). Embora o DNA de HPV seja 

quase sempre detectado por ensaios de PCR em amostras de câncer cervical, em estudos de 

tumores de pênis a detecção variou bastante, de 42% a 80%, sendo o HPV16 identificado 

como o tipo mais comum (DILLNER et al., 2000; RUBIN et al., 2001; DALING et al., 2005, 

BACKES et al., 2009, DJAJADININGRAT et al., 2015 ). 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WXR-4C9HNKF-D&_user=686357&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000037518&_version=1&_urlVersion=0&_userid=686357&md5=52acefdbce4a7b58d024c661df703e4c#BIB18#BIB18
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WXR-4C9HNKF-D&_user=686357&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000037518&_version=1&_urlVersion=0&_userid=686357&md5=52acefdbce4a7b58d024c661df703e4c#BIB47#BIB47
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WXR-4C9HNKF-D&_user=686357&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000037518&_version=1&_urlVersion=0&_userid=686357&md5=52acefdbce4a7b58d024c661df703e4c#BIB68#BIB68
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WXR-4C9HNKF-D&_user=686357&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000037518&_version=1&_urlVersion=0&_userid=686357&md5=52acefdbce4a7b58d024c661df703e4c#BIB3#BIB3
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WXR-4C9HNKF-D&_user=686357&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000037518&_version=1&_urlVersion=0&_userid=686357&md5=52acefdbce4a7b58d024c661df703e4c#BIB3#BIB3
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Os HPV infectam as células basais que estão parando sua proliferação e iniciando sua 

diferenciação (FEHRMANN & LAIMINS, 2003). Porém, os vírus são capazes de induzir 

proliferação nestas células, visto que dependem de suas “maquinarias de replicação” para 

serem sintetizados. O DNA do vírus pode se apresentar de diferentes formas nos diversos 

tipos de lesões. Normalmente, nas lesões benignas, o DNA está na forma epissomal, não 

integrado ao genoma da célula hospedeira, e em grande número de cópias. Nas lesões 

malignas, este se apresenta na forma integrada ao genoma da célula hospedeira. Entretanto, é 

possível encontrar formas epissomais nas células malignas. É interessante observar que uma 

vez integrado, o vírus não pode ser revertido à sua forma epissomal (TYRING et al., 2000). 

A infecção persistente pelo HPV de alto-risco é o evento inicial para a carcinogênese, 

e alterações (epi)genéticas são necessárias para que uma célula infectada com HPVde alto-

risco se torne completamente maligna. Nas células malignas, quando o DNA se encontra 

integrado ao genoma da célula do hospedeiro em sítio próximo a protoncogenes celulares, os 

genes E6 e E7 são expressos de forma descontrolada e excessiva. Entretanto, em células 

normais infectadas pelo HPV, o DNA viral permanece na forma epissomal e E6 e E7 são 

expressos de forma normal. Essa diferença ocorre pela presença do gene E2, que está ativo 

quando o DNA viral está na forma epissomal, controlando a expressão de E6 e E7. Porém, o 

gene E2 sofre inativação com o processo de integração genômica à célula hospedeira 

(KALANTARI et al., 2010). Assim, as proteínas codificadas pelos genes E6 e E7 interferem 

na atividade inibitória do crescimento celular exercido pelas proteínas codificadas pelos genes 

supressores de tumores, contribuindo para a oncogênese mediada por esse vírus (SPINELLI, 

2000). Essas proteínas são necessárias tanto para a indução quanto para a manutenção do 

fenótipo transformado das células infectadas (vide Figura 5).  
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Figura 5 Representação esquemática da patogênese e biossíntese do HPV. Fonte: 

Woodman et al., 2007 

 

As proteínas virais E6 e E7 dos HPV classificados como tipos de alto risco (ex. tipos 

16 e 18) são responsáveis por essa indução, interagindo com proteínas regulatórias do ciclo 

celular: a proteína p53 interage com E6 e as proteínas Rb (retinoblastoma) e p107 interagem 

com E7. A interação dessas duas últimas proteínas com E7 gera a liberação de um fator de 

transcrição essencial para a divisão celular (SPINELLI, 2000). Esses transcritos derivados da 

integração são mais estáveis do que aqueles derivados do DNA viral epissomal, e a integração 

do HPV16 é associada a uma vantagem seletiva de crescimento para as células infectadas 

(KALANTARI et al., 2010). 

 O principal mecanismo pelo qual os HPV de alto risco inativam a p53 é a indução da 

degradação da p53 através da via ubiquitina-proteossoma (SCHEFFNER et al., 1990). 

Normalmente os níveis de p53 são regulados pela Mdm2 E3 ubiquitina ligase (ASHCROFT 

& VOUSDEN, 1999). Entretanto a degradação da p53 mediada via Mdm2 é inibida durante a 

infecção viral e outras condições de estresse, permitindo a estabilização dos níveis da proteína 

p53 e subsequente ativação (ASHCROFT & VOUSDEN, 1999). Contudo, a proteína E6 dos 
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HPV de alto risco induz a degradação da p53 via complexo E6AP, outra E3 ubiquitina ligase 

(SCHEFFNER et al., 1993). A E6AP é incapaz de se ligar a p53 e induzir sua degração, para 

isso a E6 deve primeiramente se ligar ao domínio de reconhecimento do substrato N-terminal 

da E6AP para que a p53 possa ser ligada e ubiquitinada (HUIBREGTSE et al., 1993a; 

HUIBREGTSE et al, 1993b). É interessante observar que tanto as proteínas E6 dos HPV de 

alto risco quanto de baixo risco interagem com a p53, entretanto o domínio da p53 com o qual 

interagem são diferentes. Enquanto que ambas as proteínas do E6 de alto e baixo risco se 

ligam a região C-terminal da p53, apenas a proteína E6 de alto risco é capaz de se ligar a 

região central (core) da p53. É essa ligação à região central que é necessária para degradação 

da p53 (LI & COFFINO, 1996). Todas essas interações levam à instabilidade genômica 

essencial para o desenvolvimento da malignidade (BURD, 2003). 

Assim os HPV de alto risco exercem seus efeitos oncogênicos através da expressão 

das oncoproteínas E6 e E7, as quais se ligam e inativam as proteínas p53 e Rb, 

respectivamente (ZUR HAUSEN, 2002; SCHEFFNER et al., 1994). Pela alteração das vias 

p14ARF/Mdm2/p53 e p16INK4a/ciclinaD/Rb, os HPV interferem no controle do ciclo de 

divisão celular e na apoptose. A inativação da pRb pela E7 resulta na superexpressão da 

p16
INK4a

 , devido a um feedback negativo entre a pRb e a p16
INK4a

 (FERREUX et al., 2003). 

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

carcinogênse peniana pelos HPV de alto-risco não são bem conhecidos.   

Sabe-se que o sistema imunológico é importante no controle da persistência viral, pois 

indivíduos com defeitos imunológicos podem desenvolver lesões disseminadas refratárias a 

tratamento. Embora a resposta imune envolvida na resolução da infecção pelo HPV ainda não 

esteja clara, vale ressaltar que os alphapapillomaviruses (principalmente os associados ao 

câncer cervical) podem causar infecções persistentes e desenvolveram inúmeros mecanismos 

de escape imune (STERN, 2005, EINSTEIN et al., 2009).  

Como comentado anteriormente, a resposta imune celular via célula T CD4+ aparenta 

ser de suma importância para a resolução da infecção pelo HPV, por outro lado, a infecção 

pelo HPV consegue contra-atacar a resposta imune inata. O ciclo de vida é intraepitelial, não 

produz viremia, lise celular, ou morte celular, e a replicação não está associada à inflamação 

(STANLEY, 2012). Citocinas pro-inflamatórias, como interferon tipo I, não são liberadas, e 

os sinais para ativação, migração e recrutamento de células de Langerhans/dendríticas são 

praticamente inexistentes (KANODIA et al., 2007). Células com infecção produtiva 

expressando abundantemente proteínas virais são liberadas na superfície do epitélio, longe das 

células imunes circulantes.  
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Para os tipos Alpha de alto risco, vários mecanismos de evasão imune foram 

estabelecidos. A proteína E6 dos HPV de alto risco é conhecida por interferir com a função 

Tyk2 (tirosina quinase 2), e como resultado afeta a sinalização STAT (sinal de transcrição e 

transdução) (DOORBAR, 2006; NEES et al., 2001). De maneira similar, a E7 é capaz de 

interferir com a indução do fator 1 responsivo ao interferon (IRF-1), e ambas, E6 e E7, sendo 

capazes de reduzir os níveis de E-caderina da superfície celular, parecem diminuir a 

concentração de células de Langerhans (as células dendríticas epiteliais) no tecido lesionado 

(CABERG et al., 2008; MATTHEWS et al., 2003). E7 reduz a expressão de MHC (complexo 

principal de histocompatibilidade) na superfície celular, e através de seus efeitos na 

sinalização no STAT1 e supressão da IRF-1, também reduz os níveis de apresentação de 

antígeno MHC 1, o qual parece contribuir para o escape do sistema imune em HPV de alto 

risco e levar ao câncer (BOTTLEY et al., 2008). Curiosamente, a proteína E5 também 

interfere com o processamento do MHC 1, parecendo comprometer a apresentação de 

peptídeos virais na superfície das células epiteliais infectadas durante o ciclo biológico 

produtivo (ASHRAFI et al., 2006). 

O baixo nível de apresentação de antígenos virais, em conjunto com as estratégias de 

evasão imune e a ausência de inflamação, parece favorecer a tolerância imunológica ao invés 

de uma resposta via célula T eficaz capaz de acabar com a doença. Para a resolução da 

infecção parece ser necessário cross-priming das células dendríticas com antígenos virais, 

seguido pela infiltração de células T no sítio de infecção e o término da expressão gênica viral 

(MERAD  et al., 2008). Para o desenvolvimento de câncer, o vírus tem que evadir a detecção 

imune por um longo tempo.  Pacientes com câncer cervical possuem uma resposta de células 

T a antígenos do HPV (do genótipo que causou o câncer), reduzida ou inexistente (DE JONG 

et al., 2004; WELTERS et al., 2003), o que sugere que a persistência pode estar relacionada a 

uma falha na resposta imune ou a incapacidade em reconhecer antígenos virais. Entretanto 

nenhuma ligação consistente entre o tipo de HLA (antígeno leucocitário humano) ou outros 

indicadores de susceptibilidade ainda foi feita (ADES et al., 2008 SHEU et al., 2005). 

Outro evento importante no escape imunológico é o fato do HPV não causar infecção 

lítica, visto que as partículas infecciosas são produzidas apenas nas camadas epiteliais 

superiores das células, que se desprendem da superfície epitelial no final de seus ciclos de 

vida. As proteínas virais precoces que medeiam a proliferação celular nas camadas epiteliais 

inferiores parecem ser expressas em níveis abaixo do necessário para ativar uma resposta 

imune eficiente do hospedeiro. Quando isso ocorre, a estimulação da resposta imune celular, 

que pode eliminar a infecção, parece depender da apresentação cruzada de células dendríticas 
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por antígenos virais expressos em queratinócitos. A frequência de detecção do genoma do 

HPV na cérvice, na ausência de qualquer doença, pode representar uma infecção latente, na 

qual os genomas virais são mantidos na camada basal sem infecção produtiva detectável. Mas 

esse não parece ser o único modo pelo qual a latência viral pode ser mantida. Alguns estudos 

sugerem que a geração de uma infecção assintomática, na qual o genoma viral pode ser 

detectado na ausência de qualquer anomalia patológica, pode ser uma consequência normal da 

infecção sob certas circunstâncias, e pode resultar do silenciamento da expressão de genes 

virais pela metilação (KALANTARI et al., 2004). A infecção latente parece requerer a 

expressão das proteínas virais E1 e E2, que são necessárias para a manutenção do genoma na 

camada basal sem a necessidade dos genes E6 e E7 (ZHANG et al., 1999).  

A infecção viral induz tanto a formação de anticorpos quanto a imunidade mediada 

por células, e ambos os processos são responsáveis pela regressão espontânea das 

manifestações clínicas em pacientes imunocompetentes (GRAVITT, 2011). A soroconversão 

ocorre frequentemente de modo tardio, ou simplesmente nunca ocorre, em pelo menos um 

terço das mulheres HPV positivas. Além disso, mulheres com infecção de longa duração 

apresentam maior chance de soroconversão do que mulheres com infecções transitórias, 

indicando que a presença de anticorpos detectáveis não previne infecções persistentes 

(CARTER et al, 2000). No estudo de Ho e colaboradores (2004), foi descrito um tempo 

médio para a soroconversão de IgG para HPV16 de cerca de 8 meses. Achados similares 

foram reportados antes por Carter e colaboradores (1996). Ho e colaboradores (2004) 

descreveram ainda que 56,7% das mulheres com incidência de infecção por HPV16 

soroconverteram ao final de 12 meses, enquanto que, no estudo de Carter e colaboradores 

(1996), 67,1% soroconverteram em 16 meses, com uma prevalência de anticorpos anti-

HPV16 de 93,7%. A alta taxa de soroconversão entre mulheres com infecção por HPV16 

pode estar relacionada ao fato destas infecções apresentarem maior chance de persistência, 

uma vez que as taxas de soroconversão parecem ser mais altas entre mulheres com infecções 

que persistem por longos períodos do que por curtos períodos (CARTER et al., 2000).  

Não está claro se a baixa detecção de anticorpos em indivíduos com infecções 

documentadas é devida à sensibilidade do teste sorológico ou à presença de anticorpos em 

níveis extremamente baixos, ou ainda, ambos (CARTER et al., 2000; MOLIJN et al., 2005). 

Em termos de especificidade, tem sido demostrado que cada tipo de HPV induz uma resposta 

sorológica que é genótipo-específico, com exceção de algumas reações cruzadas entre o 

HPV6 e HPV11, HPV31 e HPV33, HPV45 e HPV18 (IFTNER & VILLA, 2003). Vale 

ressaltar que a soropositividade não está diretamente relacionada à detecção do DNA viral 
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(STONE et al., 2002; CASTLE et al., 2002), em parte porque há um atraso substancial entre o 

momento em que o DNA viral é primeiramente detectado e aquele em que os anticorpos são 

evidenciados (CARTER et al., 2000; MOLIJN et al., 2005). 

Os homens, em sua maioria, produzem uma resposta humoral para o HPV menos 

expressiva do que as mulheres (STONE et al., 2002; THOMPSON et al., 2004), e o pico da 

soroprevalência também ocorre mais cedo nas mulheres (STONE et al., 2002). A baixa 

prevalência global de anticorpos detectáveis no homem talvez reflita a ocorrência de maior 

número de infecções transitórias, uma menor carga viral, ou uma resposta imunológica menos 

robusta, quando comparado à mulher (PARTRIDGE & KOUTSKY, 2006). 

Em modelos de análise multivariada, os fatores com associação significativa com o 

status dos anticorpos contra HPV16 em homens foram idade e histórico de sífilis. Além disso, 

dez ou mais parceiros sexuais nos últimos 12 meses, histórico de verrugas genitais e 

positividade para o vírus herpes simplex tipo 2 (HSV-2) tiveram significância estatística em 

relação ao status dos anticorpos contra HPV6 e HPV11 (GIULIANO et al., 2008). 

 

2.1.6 Manifestações clínicas 

 

Uma variedade de condições clínicas pode ser atribuída aos HPV, desde lesões 

inócuas até o câncer. De modo geral, o HPV pode gerar lesões clínicas de forma localizada, 

infecções subclínicas ou infecções latentes. Primeiramente, estes vírus foram reconhecidos 

como o agente etiológico das verrugas cutâneas (verrugas plantares, comuns e planas). As 

verrugas podem ser descritas como áreas de hipertrofia da pele repletas de queratina e 

geralmente tem uma resolução espontânea dentro de 1 a 5 anos. Os tipos que acometem a face 

podem produzir câncer de pele mais facilmente, assim como os tipos de HPV que produzem 

pequenas elevações nodulares na boca. Já a epidermoplasia verruciforme é uma doença de 

caráter genético associado aos HPV, na qual as verrugas surgem principalmente no tronco e 

nas extremidades altas do corpo, e podendo também evoluir ao câncer invasivo de células 

escamosas (DOORBAR et al., 2015). 

Finalmente, os tipos que acometem as mucosas levam a quadros como a papilomatose 

conjuntival e a respiratória, relacionadas à contaminação durante o nascimento de bebês, visto 

que muitas mulheres apresentam lesões no canal do parto, e também ao papiloma oral e 

verrugas anogenitais ou condiloma acuminado (BURD, 2003). As infecções genitais podem 

permanecer latentes ou apresentarem-se como verrugas ou condilomas na vulva, meato 

uretral, períneo, ânus, colo uterino, vagina e, por fim, câncer.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Partridge%20JM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Koutsky%20LA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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 Os HPV que infectam o trato genital podem ser classificados em grupos distintos 

quanto ao risco de câncer. Os tipos de baixo risco, HPV6 e HPV11, são geralmente 

encontrados em verrugas benignas (condilomas acuminados) que, embora representem uma 

proliferação anormal do epitélio, raramente mostram evidências de transformação maligna. 

Há também os classificados como risco indeterminado e provavelmente de alto risco por fatla 

de informação epidemiológica, como descritos anteriormente (MUÑOZ et al., 2006). As 

verrugas genitais são doenças sexualmente transmissíveis (DST) muito comuns, com 

prevalência anual estimada em 1% da população sexualmente ativa com idade entre 15-49 

anos nos EUA (KOUTSKY et al., 1988). Em geral, estão associadas a infecções por HPV6 ou 

HPV11, em 70 a 100% dos casos (BROWN et al., 1999; HARTWIG et al., 2015).  

Os desfechos de infecções por HPV em homens variam de infecções latentes, 

subclínicas, aparentes, neoplasia intraepitelial peniana, ao carcinoma. Gillison e Shah (2003) 

propuseram que tumores ligados ao HPV genital apresentam as seguintes características: 

origem em células escamosas; DNA de HPV de alto risco na célula tumoral; localização em 

sítios anatômicos expostos a contato direto; estímulo ao desenvolvimento de anticorpos para 

as proteínas E6 e E7 do HPV; associação com comportamento sexual (múltiplos parceiros 

sexuais); e taxas de prevalência elevadas tanto em indivíduos imunossuprimidos quanto em 

indivíduos com infecção prévia por HPV.  

 

Aspectos clínicos de infecções genitais associadas a lesões no homem 

Em geral, existem três categorias de infecções por HPV:  

1. infecções latentes: presença de RNAm ou DNA do HPV detectável, ou não, através 

da biologia molecular, mas sem características epiteliais macroscópicas ou 

microscópicas de infecção por HPV; provável reativação, que pode ocorrer devido a 

algum gatilho ainda não caracterizado, comprometimento da memória imune e/ou 

autoinoculaçao (GRAVITT, 2011). 

2. infecções subclínicas: presença de DNA e RNAm de HPV no epitélio de áreas sem 

suspeita clínica; detecção clínica pela aplicação de ácido acético e através da 

penicoscopia; detecção da presença de características histológicas ou 

citomorfológicas específicas da infecção pelo HPV  por citologia e/ou 

histopatologia; 

3. manifestações clinicamente vísiveis: verrugas genitais benignas, induzidas por HPV 

não oncogênicos e PIN grau 1-3 associado ao HPV oncogênico, assim como câncer 

peniano ou perianal associado a HPV (GROSS & PFISTER, 2004). 
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2.1.7 Métodos de diagnóstico 

 

O diagnóstico presuntivo da infecção por HPV pode ser clínico, baseado na 

visualização das lesões a olho nu, ou com auxílio de escopia armada.  

Os métodos de diagnóstico laboratorial foram desenvolvidos, principalmente, para 

estudo e detecção das infecções e lesões causadas por HPV no trato anogenital. Entre os testes 

sugestivos, podem ser citados a peniscopia e a histopatologia, que revelam a presença de 

alterações celulares ou teciduais que podem ser indicativas de infecção. Já em relação aos 

exames virológicos específicos, destacam-se os testes para detecção do DNA viral (PAB, 

2002). 

 

Histopatologia 

 

Quando áreas alteradas são identificadas a olho nu ou à peniscopia, o clínico então 

procede à realização de uma biópsia, encaminhando o material para estudo histopatológico. 

Os critérios histopatológicos permitem o diagnóstico de processo sugestivo de infecção por 

HPV, mas não identificam o tipo viral envolvido. A biópsia pode ser usada para confirmar 

muitos diagnósticos através da observação das características patológicas consequentes da 

infecção pelo HPV, tais como hiperplasia epitelial e vacuolização citoplasmática degenerativa 

(coilocitose) (BURD, 2003). A histopatologia é considerada teste padrão ouro, pois permite 

identificar com precisão o grau da lesão presente, determinando o tratamento a ser realizado. 

 

Sorologia  

O ensaio imunoenzimático com partículas VLP (virus like particles), usado para 

detecção de anticorpos anti-HPV não é usado como diagnóstico de rotina uma vez que a 

infecção não está sempre associada à soroconversão. Esses ensaios mostram uma 

sensibilidade razoável (50-60%) e uma alta especificidade (>90%). Já que não há cultivo 

celular para HPV, a obtenção de reagentes é feita por síntese in vitro e expressão em células 

via baculovírus (CARTER et al., 2000). Recentemente desenvolveram ensaios 

imunoenzimáticos com VLPs quiméricas, como E6/E7 do HPV16 (MONROY-GARCÍA et 

al., 2011) e L1/L2, L2 do HPV16 (SCHELLENBACHER et al., 2009), o estudo com a VLP 

E6/E7 apontou ser bastante específico e demonstrou maior sensibilidade do que os testes que 

usam VLP L1/L2.  
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Devido a falta de ensaios de neutralização anti-HPV, os testes mais utilizados são o 

ELISA (ensaio imuno-adsorção ligado a enzima) e imunoensaios de competição com VLPs 

(DIAS et al., 2005; GIANNINI et al.,2006). Foram realizados todos os grandes estudos 

epidemiológicos sorológicos e de monitoração da vacina com o ELISA, isto é, com testes de 

ligação não funcional para monitorar a resposta anti-L1 (WENTZENSEN et al., 2011; 

RODRIGUEZ et al., 2007).  

Em 2004, Pastrana e colaboradores descreveram um ensaio baseado em pseudovirion 

in vitro que permite a detecção de anticorpos neutralizantes, e esse ensaio é até hoje, 

considerado teste padrão ouro em relação a resposta anti-L1 (PASTRANA et al., 2004). Deve 

ser observado, entretanto, que ainda não existe uma correlação de proteção clínica com a 

detecção de anticorpos neutralizantes num ensaio in vitro. O PBNA (ensaio de neutralização 

baseado em pseudovirion) descrito por Pastrana e colaboradores detecta anticorpos 

neutralizantes quantitavamente contra diferentes tipos de HPV, mas o teste é laborioso, assim 

limitando o número de amostras, replicações, titulação e tipos de HPV.  

Em geral, há uma boa correlação entre detecção funcional e não funcional de resposta 

anti-L1 quando analisando soro de vacinados. Entretanto, essa correlação é resultado de 

indução específica de anticorpos com conformação específica, usando antígenos bem 

estruturados com um sistema de monitoriamento de detecção de anticorpos contra antígenos. 

Ainda, testes não funcionais tendem a medir mais reatividade cruzada (SEHR et al., 2013).  

Foi demonstrado que a segunda geração da vacina L2 induz altos títulos de anticorpos 

anti-L2, mas apenas uma fração desses é neutralizante (RUBIO et al., 2011). A detecção de 

anticorpos funcionais também é necessária para avaliar respostas de proteção cruzada, seja 

contra tipos de HPV filogeneticamente próximos ou contra variantes do mesmo tipo (SEHR et 

al., 2013). 

Sehr e colaboradores desenvolveram o HT-PBNA (ensaio de neutralização baseado 

em pseudovirion de alto rendimento), um quimérico de L1 e L2, com luciferase como sistema 

repórter, e demonstraram que esse ensaio possui uma sensibilidade significativamente maior 

comparado ao manPBNA (ensaio de neutralização baseado em pseudovirion realizado 

manualmente) originalmente descrito por Pastrana e colaboradores (2004), que usa SEAP 

(fosfatase alcalina) como sistema repórter, além de maior reprodutibilidade.  

 

Testes para Detecção de Ácido Nucléico Viral  
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Estes testes são, além de sensíveis, muito específicos, pois são capazes de detectar a 

infecção viral e permitem determinar o tipo de HPV envolvido. As principais técnicas que 

podem ser empregadas para detecção de ácidos nucléicos virais e tipagem viral são a 

hibridização in situ, a reação em cadeia da polimerase (PCR), captura do híbrido, Linear 

Array HPV Genotyping test (Roche, USA), PapilloCheck
®

 (Greiner Bio-One GmbH, 

Frickenhausen, Germany), MicroArray, os três últimos testes são baseados na técnica de PCR 

seguido de hibridização. Dentre os testes mais recentes, destacam-se: 

 O ensaio de captura do híbrido de segunda geração (HC2) – Qiagen
®

 (Qiagen, 

Valencia, Calif Gaithersburg, MD, USA) está baseado na hibridização, em 

solução, de longas sondas sintéticas de RNA complementares às seqüências 

genômicas de 13 tipos de HPV de alto risco (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 

56, 58, 59 e 68) e 5 tipos de baixo risco (6, 11, 42, 43, 44). Estas sondas são 

utilizadas na preparação das misturas A e B, para alto e baixo risco, 

respectivamente, utilizadas em duas reações separadas. O DNA presente na 

amostra é hibridizado em solução com cada uma das misturas de sondas 

permitindo a formação de híbridos específicos DNA de HPV/RNA da sonda. 

Estes híbridos são, em seguida, reconhecidos por anticorpos adsorvidos aos 

poços de uma placa de microtitulação, e que são capazes de reconhecer 

especificamente híbridos de RNA-DNA. Os híbridos de DNA-RNA 

imobilizados são detectados mediante uma série de reações que liberam luz e 

pode ser detectada em um aparelho denominado luminômetro. A intensidade 

da luz emitida, expressa como unidades relativas de luz, é proporcional à 

quantidade de DNA alvo presente na amostra e fornece uma medida semi-

quantitativa da carga viral. Uma vez que o ensaio de HC2 não depende da 

amplificação do DNA alvo, o ensaio não precisa ser realizado em áreas 

especiais a fim de evitar a contaminação (HWANG et al., 2012).  

 O teste de genotipagem de HPV Linear Array
®

 (Genotyping Test, Roche 

Molecular Diagnostics, Alameda, CA, USA) é um teste qualitativo in vitro 

capaz de detectar simultaneamente 37 tipos de HPV: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 

35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73(MM9), 81, 82(MM4), 83(MM7), 84(MM8), IS39 e 89(CP6108). As 

amostras são amplificadas utilizando o conjunto de primers genéricos para 
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HPV denominados PGMY09/11 biotinilados, que amplificam um fragmento de 

450 pares de bases (pb), correspondente à região L1 do HPV, e os primers 

GH20 e PC04, também biotinilados, que amplificam um fragmento de 268 pb 

do gene da β-globina humana, utilizado como controle de qualidade da amostra 

e dos processos de extração, amplificação e hibridização, seguindo as 

especificações do fabricante. A hibridização e detecção do produto amplificado 

são realizadas com o Auto-LIPA
TM

 (Innogenetics, Ghent, Belgium), o qual 

pode processar até 30 tiras simultaneamente. A identificação dos diferentes 

genótipos do HPV é feita mediante leitura visual das linhas azuis que 

apareceram nas tiras, as quais foram comparadas com o padrão das linhas de 

referência fornecidas pelo fabricante (DOBEC et al., 2011).  

 O ensaio PapilloCheck
®

 (Greiner Bio-One GmbH, Frickenhausen, Germany) 

permite a detecção e genotipagem simultânea de 24 tipos de HPV (HPV -6, -

11, -16, -18, -31, -33, -35, -39, -40, -42, -43, -44, -45, -51, -52, -53, -55, -56, -

58, -59, -66, -68, -70, -73, and -82). Esse teste utiliza um PCR multiplex com 

primers fluorescentes que amplificam um fragmento de 350 pb do gene E1 do 

HPV, compreendendo 28 sondas, cada uma em 5 replicatas fixadas em um chip 

de DNA. A coamplificação do gene humano ADAT1 é utilizada como controle 

interno da reação. A hibridização é realizada em um chip de microarray, que é 

automaticamente escaneado e analizado utilizando o CheckScanner™ 

(GreinerBio-One) e o software CheckReport™ (GreinerBio-One), 

respectivamente. Os resultados gerados são considerados como positivos ou 

negativos para cada genótipo contemplado no teste (SCHOPP  et al., 2010). 

 O microarray utiliza amplificação de sonda, o produto da PCR é hibridizado 

em um chip, e após lavagens, sinais de hibridização são visualizados com um 

scanner. O chip de DNA do HPV demonstrou possuir maior sensibilidade e 

especificidade do que o gel de eletroforese, e em alguns casos produziu 

resultados melhores que o sequenciamento direto do DNA. E é capaz de 

identificar 32 genótipos, como, por exemplo, o LCD-Array da Chipron
®

 

(BRANDSTETTER et al., 2010). 
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2.1.8 Tratamento, prevenção e controle 

 

Até o momento não há evidências de que qualquer um dos tratamentos existentes para 

as lesões provocadas pela infecção por HPV seja superior aos outros, bem como nenhum 

deles pode ser considerado o ideal para todos os doentes. Entretanto, está estabelecido que a 

prática de seguir protocolos de tratamento desenvolvidos em cada local de trabalho, pelos 

profissionais que atendem e acompanham estes pacientes, está associada a melhores 

resultados clínicos (CDC-MMWR, 2010).  

O tratamento das verrugas consiste na remoção das mesmas por agentes físicos ou 

químicos, tais como: crioterapia, eletrocauterização, laser, uso de substâncias cáusticas como 

podofilina, uso de quimioterápicos, nitrogênio líquido, ácido salicílico ou imunomoduladores. 

A regressão espontânea das lesões não tratadas também ocorre e está associada à resposta 

imune celular do hospedeiro (PASSOS et al., 2008).  

Lesões pré-malignas do pênis (doença de Bowen, Papulose bowenóide, eritroplasia de 

Queyrat) podem ser difíceis de distinguir de outras dermatoses. A tendência a uma 

apresentação tardia, normalmente acompanhada com um histórico de tratamento pelo próprio 

paciente por longo período, ou um tratamento médico sem sucesso, pode resultar na 

progressão para um carcinoma invasivo, requesitando uma cirurgia mais extensa. O 

diagnóstico acurado precoce, indicado através de biópsia, seguido de um tratamento antes da 

invasão é a melhor abordagem no manejo dessas lesões (SHABBIR et al., 2011). 

Opções de tratamento para cânceres relacionados ao HPV, lesões precancerosas, e 

verrugas genitais são similares para homens e mulheres. A escolha de uma opção em 

particular é determinada pela localização, tamanho e tipo da lesão e pela preferência do 

paciente e do clínico (TAYLOR & FRANCIS, 2004). Em casos de câncer de pênis, o 

tratamento consiste na abordagem da lesão primária e das regiões inguinais. A lesão primária 

deve ser tratada, preferencialmente, por cirurgia, cuja extensão varia desde postectomia, 

amputações parcial ou total e a emasculação (SKINNER et al., 1972). A abordagem 

radioterápica, por não permitir o correto estadiamento e por implicar em um pior controle 

local da doença, fica reservada aos pacientes que recusam a cirurgia (SKINNER et al., 1972 / 

PURAS-BAEZ et al., 1995).  

A prevenção, no caso do homem, é um desafio atual uma vez que a infecção é, na 

maioria dos casos, assintomática. Por isso, estudar a resposta e a possível eficácia vacinal é 

importante, já que diversos estudos demostram que o homem contribui significativamente 

para a infecção e, assim, para a doença cervical nas mulheres (THOMAS et al., 1993). Além 
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disso, o diagnóstico precoce raramente é feito, visto não ser costume a visita sistemática ao 

médico, como no caso feminino (FAVORITO et al, 2008). 

Há duas vacinas profiláticas para o HPV aprovadas para uso comercial no Brasil: a 

Cervarix
®

, bivalente (VLPs HPV16/18) (GlaxoSmithKline Biochemicals S.A.), e a Gardasil
®
, 

quadrivalente (VLPs HPV 16/18/6/11) (Sanofi Pasteur MSD). Grandes trials multicêntricos, 

com mulheres sem infecção por HPV, tem demonstrado uma alta eficácia profilática dessas 

vacinas para infecção persistente e lesões cervicais de alto grau (HARPER et al., 2006; 

HARPER et al., 2004; VILLA et al., 2005; GARLAND et al., 2007). Recentemente foi 

desenvolvida a vacina nonavalente da Gardasil
®
, já aprovada pelo FDA – USA (Food and 

Drug administration), essa inclui os HPV 6/11/16/18/31/33/45/52/58, e está indicada para 

mulheres de 9 a 26 anos, e para os homens de 9 a 15 anos 

(http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/index.html). Estudos indicam que a proteção 

vacinal vai passar de 70% para 90% em relação ao câncer de colo de útero invasivo 

(SERRANO et al., 2012;  RIETHMULLER et al., 2015). 

A vacinação de homens contra o HPV foi aprovada em diversos países como: 

Austrália, México, EUA (alguns estados), Canadá (alguns estados), Reino Unido, Coréia do 

Sul, entre outros (ZIMET & ROSENTHAL, 2010; http://www.phac-aspc.gc.ca/im/ptimprog-

progimpt/table-1-eng.php). A vacinação de homens, além de prevenir as doenças relacionadas 

ao HPV nos mesmos, deve também reduzir a incidência da doença em mulheres. Um ensaio 

em fase I/II, com 270 meninos, entre 10 e 18 anos, mostrou que a vacina bivalente é bem 

tolerada, induziu soroconversão em todos os indivíduos após a terceira dose e o título de 

anticorpos foi bem maior que o título gerado pela infecção natural (PETÄJÄ et al., 2009). 

Outro estudo, avaliando a vacina quadrivalente, a partir de um ensaio duplo-cego randômico 

com homens e mulheres entre 9-15 anos, mostrou ser esta capaz de induzir alto títulos de 

anticorpos tipo-específicos contra as 4 VLP, com títulos maiores que os verificados em 

resposta à infecção natural (REISINGER et al., 2007)   

A vacina quadrivalente também tem demonstrado eficácia tanto em homens 

heterossexuais como em homens que fazem sexo com homens (idade entre 16-26 anos). Em 

relação aos homens heterossexuais, a eficácia contra lesões na genital externa relacionadas 

aos HPV vacinais foi de 83,8%, e a eficácia contra verrugas genitais de 89,4%, quando levado 

em conta os tipos vacinais. Nenhum caso de PIN foi visto no grupo vacinado. Nesse mesmo 

estudo, a vacinação também demonstrou ser eficaz contra infecção persistente (85,6%). 

Outras análises sobre a eficácia da vacina em homens que fazem sexo com homens (16-26 

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

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/index.html
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verrugas anogenitais externas relacionadas com HPV (79,0%). Esses resultados levam em 

conta a duração total do estudo ao longo de 36 meses, no qual foram coletadas amostras nos 

dia 1, seguido dos meses 7, 12, 18, 24, 30 e 36 (GIULIANO et al., 2011). 

Como a vacinação diminui o risco de incidência e da persistência da infecção dos tipos 

de HPV vacinais, pode-se presumir que a transmissão também irá diminuir. Assim, além do 

benefício direto que a vacinação pretende causar na população masculina alvo, a população 

não vacinada, de ambos os sexos, também poderá ser beneficiada através da imunidade de 

rebanho. Havia sido sugerida uma imunidade de rebanho após a introdução da vacinação de 

mulheres jovens e meninas (dos 12 aos 26 anos em 2007) na Austrália (WARD et al. 2010; 

Victorian Cytology Service, 2012). Um estudo restropectivo de novos casos de verrugas 

genitais diagnosticadas em oito clínicas de saúde sexual na Austrália, entre os anos 2004 e 

2009, demostrou uma redução de 59% na incidência em mulheres na idade vacinal 

(DONOVAN et al, 2010). Além disso, foi visto uma redução de 39% dos casos de verrugas 

genitais entre homens heterossexuais residentes na Austrália e não vacinados. Já na população 

de homens que fazem sexo com homens e de mulheres fora da faixa vacinal não foi registrada 

nenhuma redução na incidência de casos de verrugas genitais.  

No Brasil, a vacinação na rede púlica aprovada no Programa Nacional de Imunização 

com parceria de transferência de tecnologia entre Instituto Butantan e Merck
®
, para meninas 

de 9 a 13 anos, teve início em 2014 e espera-se que haja, em médio prazo, algum efeito de 

imunidade de rebanho (http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/hpv/). 

 A outra medida profilática que vem sendo avaliada é a prática da circuncisão, 

entretanto os resultados são conflitantes. Estudos recentes mostraram uma redução 

significativa na prevalência de HPV em homens circuncidados (GIULIANO et al., 2009; 

TOBIAN et al., 2009, ALBERO et al., 2012, BOSCH et al., 2009, ALBERO et al., 2014). 

Tobian e colaboradores (2009) encontram uma prevalência de 27,9% de HPV de alto risco em 

homens não circuncidados, enquanto que em homens circuncidados essa prevalência foi de 

18% (p=0,009). Entretanto, uma meta-análise de 18 estudos mostrou que a circuncisão não só 

estava associada com um risco estatisticamente significativo de detecção de HPV em pênis, 

mas também com lesões relacionadas ao HPV (ALBERO et al., 2009).  Além disso, outra 

pesquisa demonstrou haver um aumento do risco de persistência da infecção por HPV, 

principalmente na glande, em homens circuncidados, sugerindo ser a circuncisão um fator de 

risco para a infecção (SHVETSOV et al., 2009).  

Em relação ao câncer de pênis, a circuncisão neonatal é aceita pela grande maioria da 

comunidade científica como um fator de proteção contra o câncer de pênis invasivo, 
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diminuindo até três vezes o risco relativo de desenvolvimento de lesão maligna (MOSES et 

al., 1998; MORRIS et al., 2011). Uma revisão extensa de 1103 casos de câncer de pênis 

reportados em 1932 não identificou um único caso entre homens circuncidados quando 

neonatos (WOLBARST et al., 1932). Já a circuncisão feita após a infância pode não ser um 

fator de proteção contra o câncer de pênis invasivo (BRINTON et al., 1991; MAGOHA et al., 

1995; SEYAM et al., 2006). Bissada e colaboradores (1986) reportaram a maior série de 

tumores de pênis invasivos (15 casos) em homens circuncidados após a infância. 

Recentemente, Seyam e colaboradores (2006) atualizaram esses dados com 22 novos casos. 

Nesses homens, a circuncisão foi feita de um modo não higiênico — circuncisão Tihamah — 

levando ao desenvolvimento de câncer nas cicatrizes oriundas da extirpação. 

Uma pesquisa realizada por Barbosa e colaboradores (1984) na Bahia, avaliou 811 

casos diagnosticados como câncer de pênis, entre 1952 e 1983, sendo que 63% dos pacientes 

apresentavam fimose ou balanopostite. Nenhum dos 811 pacientes havia sido circuncidado 

antes da adolescência. Os autores propõem que a prática sistemática da circuncisão na 

infância seria um meio eficaz de prevenção. 

  

2.1.9 Epidemiologia 

 

O HPV é o agente etiológico mais prevalente dentre as viroses sexualmente 

transmissíveis, acometendo homens e mulheres no mundo inteiro (WRIGHT & HERZOG, 

2002). Existe um grande fardo global de HPV principalmente nos jovens, e a prevalência do 

HPV varia de acordo com a região geográfica, sendo a mais alta na África e a menor na região 

Ásia-Pacífico (VARDAS et al., 2011). 

No final dos anos 70, pela primeira vez foi feita associação entre as infecções genitais 

pelos HPV de alto-risco e o câncer cervical por Harald zur Hausen (1977). Desde então, mais 

e mais evidências confirmam essa relação (BOSCH & SANJOSÉ, 2003). A correlação 

geográfica entre a incidência do câncer cervical e do câncer de pênis e a concordância desses 

dois tipos de câncer em casais sugere uma etiologia comum (MICALI et al., 2006). Nos 

últimos anos, houve expressivo acúmulo de evidências do potencial oncogênico de alguns 

tipos de HPV no trato anogenital masculino (BRENNA & SYRJÄNEN, 2003, BLEEKER et 

al., 2009; KUASNE et al., 2013).  

 De acordo com Woodman e colaboradores (2001), o homem deve ser considerado a 

fonte epidemiológica da infecção feminina, pois lesões associadas ao HPV são detectadas em 

50% a 70% dos parceiros masculinos de mulheres infectadas. Villa e colaboradores (2005) 
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descreveram que parceiros de mulheres com câncer cervical correm um risco oito vezes maior 

de desenvolver câncer de pênis, e, quando ambos os parceiros têm infecção por HPV, a 

incidência do mesmo grupo viral é pequena, mas parece ser maior quando a mulher tem NIC 

(neoplasia intraepitelial cervical). Essa informação pode explicar o círculo vicioso da infecção 

e recorrência em mulheres e a falha do tratamento, devido à reinfecção pelos parceiros 

masculinos que apresentam lesões por HPV subclínicas.  

Vários estudos demonstraram que, mesmo na ausência de lesões clínicas, a uretra 

masculina é um reservatório para o HPV (prevalência varia de 17% a 50%), assim, 

potencialmente, poderia explicar as recidivas mesmo após o tratamento de parceiros sexuais 

(ZDERIC et al., 1989; KATAOKA et al., 1991, BOSCH et al., 2009).  

Em um pequeno estudo comparando o status do HPV na cérvice e no sêmen de 

parceiros sexuais heterosexuais, Kyo e colaboradores (1994) demonstrarm que 75% das 

mulheres cujos parceiros sexuais eram HPV positivos também eram positivas para a presença 

do HPV na cérvice, enquanto que apenas 39% dos homens cujas parceiras eram HPV 

positivas carreavam o DNA do HPV no sêmen. Campion e colaboradores (1985) examinaram 

mulheres cujos parceiros sexuais tiveram condiloma peniano, e descreveram que 76% delas 

tinham sinais de infecção por HPV, incluindo 36%, que apresentavam citologia cervical 

anormal e 27,7%, cujos resultados foram positivos para presença do genoma do HPV através 

da técnica de hibridização. Em um estudo do nosso grupo a prevalência de infecção de HPV 

foi de 50% entre os parceiros de mulheres com NIC e de 16,6% entre os parceiros de 

mulheres saudáveis. Enquanto que no grupo controle (mulheres saudáveis), nove casais 

estavam infectados por HPV sendo que apenas 22,2% tinham o mesmo genótipo viral. Por 

outro lado, no grupo com mulheres com NIC, dos 30 casais infectados pelo HPV, 53,3% 

apresentavam o mesmo genótipo viral (AFONSO et al.,2013). 

Kjaer e colaboradores (2005) relataram um aumento na incidência de infecção por 

HPV em homens que tinham no mínimo três parceiros durante o acompanhamento, em 

comparação com homens que relataram ter um ou menos parceiros sexuais. Esse estudo 

também relatou que o uso de preservativos durante o acompanhamento foi um fator de 

proteção. Calcula-se que o uso da camisinha consiga evitar entre 70% e 80% das 

transmissões, e sua efetividade não é maior porque os preservativos não cobrem todas as áreas 

da região genital (BURD, 2003), o que está de acordo com Karlsson e colaboradores (1995), 

que afirmam que a taxa de aquisição de infecções por HPV está diretamente relacionada com 

o número de parceiros sexuais ao longo da vida, mas, como apontado por Wen e 

colaboradores (1999), é inversamente relacionada ao uso de preservativo. Outro estudo que 
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também avaliou a relação entre a frequência de relação sexual e a infecção por HPV 

encontrou uma associação positiva (BALDWIN et al., 2004).  Hippelainen e colaboladores 

(1993) relataram uma associação entre o histórico de DST e a infecção por HPV, enquanto 

Franceschi e colaboradores (2002) não detectaram qualquer asssociação.  

Ainda não há dados precisos em relação a taxas de aquisição e eliminação do HPV, 

nem estimativas de incidência e duração da infecção ou produção de anticorpos em resposta a 

infecção pelo HPV em homem. Pois a maioria das infecções é resolvida via resposta imune 

celular, embora os HPV16 e HPV18 persistam mais tempo que outros tipos de alto risco, o 

que deve contribuir para os altos riscos de câncer nas áreas estratificada e glandular 

(SCHIFFMAN et al., 2010; KOSHIOL et al., 2006; DE SANJOSE et al., 2010). Um estudo 

coorte com 250 militares dinarmarqueses relatou uma taxa de incidência de 13,8% durante um 

período de 6-8 meses, e uma taxa de persistência de aproximandamente 25% durante o follow-

up (KJAER et al, 2005). Partridge e colaboradores (2007) examinaram taxas de aquisição de 

HPV em 240 universitários, dos quais 62,4% se infectaram com HPV durante um período de 

24 meses. Em um estudo prospectivo com homens heterossexuais de idades de 18 a 44 anos, a 

probabilidade de infecção pelo HPV era de 0,29/ano (GIULIANO et al., 2008), taxa parecida 

com a de mulheres na mesma faixa etária (GIULIANO et al, 2002), inclusive as taxas de 

prevalência (52.8% entre os homens e 53.8% entre as mulheres) nesse mesmo estudo. 

Contudo, uma revisão sistemática da literatura, composta de 423 estudos, com um total de 

371.951 mulheres, indicou uma prevalência do HPV de 12,6% em mulheres com citologia 

normal (BZAHALAVA et al., 2013). Já a incidência do HPV entre os homens, em um estudo 

coorte, foi de 50,5% ao longo de 6,9 a 31 meses (17,5 meses) (ALBERO  et al., 2014) 

 Um estudo em andamento sobre HPV em homens (HIM study) vem fornecendo 

muitos dados sobre a história natural da infecção pelo HPV e o desenvolvimento de lesões em 

homens (GIULIANO et al., 2008). Uma amostragem de 1.160 homens do Brasil, México, e 

dos EUA, com idades entre 18-70 anos, de quem foram coletadas amostras do sulco coronal 

do pênis, glande, corpo do pênis e escroto, com swabs, e, que, posteriormente, foram testadas 

para a detecção e genotipagem do HPV pelo Roche Linear Array®, a prevalência total de 

HPV foi 65,2%, sem diferença significativa entre os países. Do total das amostras positivas, 

12% eram tipos de alto risco, 20,7% eram tipos de baixo risco, enquanto que 17,8% das 

amostras possuiam DNA viral de tipos de alto e baixo-risco. Infecções múltiplas foram 

comuns, sendo detectadas em 25,7%. O genótipo de alto risco mais comum foi o HPV16 

(6,5%), enquanto que o HPV6 foi o genotipo de baixo risco mais comum (6,6%) (GIULIANO 

et al., 2008). Nosso grupo vem avaliando a prevalência do HPV em populações do Estado do 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W8X-4HW973N-T&_user=686357&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000037518&_version=1&_urlVersion=0&_userid=686357&md5=a293041617c179498a6c4d80caf84dc0#bib85#bib85
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Rio de Janeiro e nossos resultados, ainda preliminares, apontam taxas bem infeirores àquelas 

descritas por Giuliano (2008), não excedendo 20% (MENEZES et al, 2015, in press). Em um 

estudo de revisão a prevalência variou de 13% a 88% (REHMEYER, 2011). 

Embora estudos apontem grande semelhança na história natural do HPV para homens 

e mulheres, o papel dos HPV de alto risco na patogênse do câncer de pênis ainda não está 

elucidado (NUOVO et al., 1990; BLEEKER et al.,2009). O DNA HPV é detectado em 15 a 

78% de todos os cânceres de pênis e em aproximadamente 50% dos cânceres epidermóides de 

pênis, e apontam para um papel relevante do HPV 16 e 18 no desenvolvimento do câncer 

peniano (PASCUAL et al., 2007;  MIRALLES-GURI et al., 2009; BRUNI et al.,, 2014).  

De acordo com GROSS & PFISTER (2004), carcinomas com perfil basalóide ou 

verrucoso têm taxas de até 100% de detecção de HPV, e são precursores desses tipos de 

câncer: neoplasia intraepitelial peniana (PIN), doença de Bowen, Papulose bowenóide e 

eritroplasia de Queyrat, cuja detecção precoce pode auxiliar na prevenção da doença maligna. 

Uma revisão da literatura, baseada em 33 trabalhos, inclui um total de 1466 amostras de 

câncer de pênis, com prevalência de 47% de HPV, e identificou uma grande variedade de 

tipos de HPV por tipo histológico, com uma prevalência de 4,5% em CE (carcinoma 

epidermóide) verrucoso e de 76% em CE basalóide. O HPV16 foi genótipo mais frequente 

(60,2%), seguido pelo HPV18 (13,3%) e HPV-6/11 (8.13%) (IARC, 2012; MIRALLES-

GURI et al., 2009).  

Além da infecção pelo HPV, outros fatores de risco vêm sendo estudados a fim de 

elucidar a possível colaboração na carcinogênse de pênis. Por exemplo, a frequência de 

fimose em homens com carcinoma peniano é alto, variando de 44 a 85% (DILLNER et al., 

2000). Em estudos caso-controle foi observado um aumento substancial do risco relativo para 

a carcinogênese do pênis (de até 65 vezes) entre homens com fimose (DILLNER et al., 2000, 

DALING et al., 2005). Segundo GROSS & PFISTER (2004), cerca de 75% dos pacientes 

com câncer de pênis têm fimose e 30% deles apresentam infecções por HPV. Além disso, 

câncer de pênis é visto predominantemente em homens não circuncidados logo após o 

nascimento, e é muito raro nas populações que praticam a circuncisão durante o período 

neonatal ou na infância como rotina (SCHOEN et al., 2000; DILLNER et al., 2000). Mesmo 

em países em desenvolvimento com alta incidência de câncer de pênis, como a Nigéria e a 

Índia, a doença é rara nas subpopulações que praticam a circuncisão após o nascimento, 

ritualmente (DILLNER et al., 2000). A circuncisão masculina já é reconhecida como fator de 

proteção contra HIV e também vem sendo reconhecida por diminuir o risco de aquisição de 
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HPV, assim como diminuir o risco de transmissão ao parceiro sexual (BOSCH et al., 2009; 

HARGREAVE, 2010; ALBERO et al., 2012). 

O uso do tabaco em qualquer forma tem sido descrito como fator de risco para o 

carcinoma de pênis em diversos estudos (DALING et al., 2005; HELLBERG et al., 1987, 

MISRA et al., 2004). Nesses estudos, foi observado que fumar cigarro está fortemente 

associado ao risco de desenvolvimento de câncer de pênis. Maden e colaboradores (1993) 

descreveram que o risco da carcinogênese de pênis está diretamente relacionado com o 

número de maços/ano, ou seja, quanto mais maços o indivíduo fumar por ano, maior o risco 

de desenvolver câncer de pênis. Embora a associação com cigarro tenha sido repetidamente 

observada para o câncer de pênis, o exato papel que o tabaco possui no desenvolvimento 

dessa neoplasia não é conhecido. O tabaco talvez aja através de seus metabólitos ou 

diretamente por uma absorção sistêmica (HARISH et al., 1995).  

No que diz respeito a outros fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de 

pênis, ainda há muita controvérsia. A associação entre a idade e o aumento do risco de 

infecção persistente por HPV, descrita por Svare (2002), não foi confirmada por outros 

estudos (FRANCESCHI et al., 2002; SHIN et al., 2004; LAJOUS et al., 2005). Quanto ao 

comportamento sexual, o número de parceiros foi associado com a infecção por HPV em 

alguns estudos, (HIPPELAINE et al., 1993; FRANCESCHI et al., 2002; SVARE et al., 2002) 

embora haja controvérsia (SHIN et al., 2004, BALDWIN et al., 2004). 

Outros fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pênis incluem o histórico 

de verrugas genitais e outras DST (DALING et al., 2005). Infecções por agentes 

reconhecidamente oncogênicos, como o EBV (vírus Epstein-Barr), também vêm sendo 

descritas por vários autores como possíveis cofatores relacionados a este câncer (VAN 

BAARLE et al. 2000; CRAWFORD et al., 2001, VOOG et al., 1996, ALVES et al., 2004).  

 

2.2 Vírus Epstein-Barr 

 

O EBV foi descrito por Epstein, Achong & Barr (1964), quando pesquisavam a causa 

do linfoma de Burkitt, uma neoplasia comum em crianças africanas, descrita por Burkitt 

(1958). Epstein e colaboradores (1964) observaram, através da microscopia eletrônica em 

cultura de células derivadas do linfoma, partículas virais semelhantes as dos Herpesvírus. O 

EBV foi o primeiro vírus a ser associado a uma neoplasia humana (EPSTEIN, 1964). 

O EBV, também conhecido como Herpesvírus humano 4, é um vírus ubíquo 

pertencente à família Herpesviridae, subfamília Gammaherpesvirinae, gênero 
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Lymphocriptovirus, sendo o único representante deste gênero em humanos. O EBV pode 

permanecer em latência, após a infecção primária, assim como todos os representantes da 

família. A latência pode ser seguida de quadros de recorrência em até 20% da população 

afetada (YOUNG & MURRAY, 2003).  

 

Figura 6 Microscopia eletrônica do vírus Epstein-barr. Fonte: Young & Rickson, 2004 

 

Com relação às propriedades da partícula viral, temos que o diâmetro da partícula viral 

varia de 150 a180 nm, coberto por um envelope que contém projeções glicoprotéicas externas, 

de cerca de 8nm de comprimento. O nucleocapsídeo icosaédrico tem 162 capsômeros e abriga 

um genoma viral de DNA de fita dupla, com aproximadamente 172kb e com 85 genes 

(AMON & FARRELL, 2005), vide Figura 6 e 7. 

Microscopia eletrônica do EBV 
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Genoma do EBV: genes de latência 

 

Figura 7 Representação esquemática do genoma do EBV. Figura mostra a lozalização e 

a transcrição dos genes latentes do EBV no DNA epissomal dupla-fita viral. A origem de replicação 

plasmidial (OriP) é demonstrada em laranja. As setas largas em verde representam os exons que 

codificam cada uma das proteínas de latência, e a direção dessas setas indicam o sentido em que cada 

um desses genes são transcritos. As proteínas de latência incluem 6 antígenos nucleares (EBNAs 1, 2, 

3ª, 3B e 3C, e EBNA-LP) e as três proteínas latentes de membrana (LMPs 1, 2ª e 2B). EBNA-LP é 

transcrita de um numero variável de exons repetitivos. LMP2A e LMP2B são compostos de múltiplos 

exons, os quais se localizam em ambos os lados da região terminal de repetição (TR), a qual é formada 

durante o processo de circularização do DNA linear para produzir o epissoma viral. As setas azuis 

no topo representam os RNAs transcritos não-poliadenilados EBER1 e EBER2; essa 

transcrição é uma característica consistente da infecção latente do EBV.  A seta verde externa 

longa representa a transcrição do EBV durante uma forma de latência como latência III (Lat 

III), na qual todos os EBNAs são transcritos dos promotores Cp ou Wp; os EBNAs são 

codificados por mRNAs individuais que são gerados por splicing diferencial do mesmo 

transcripto primário. A seta curta vermelha interna representa o transcrito EBNA1, que se 

origina do promotor Qp durante Lat I e Lat II. Transcritos da região BamHIA pode ser 

detectado durante infecção latent, mas nenhuma proteína traduzida dessa região foi 

definitivamente identificada. A localização das regiões codificantes BARF0 e BARF1 

também estão mostradas. Fonte: Young & Rickson, 2004 

  

O EBV tem a capacidade de infectar células B e T, bem como células epiteliais e 

mesenquimais. Dois tipos principais de infecção pelo EBV podem ser estabelecidos: 1) ciclo 
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lítico ou produtivo, onde há liberação de vírions completos; e 2) ciclo latente, no qual ocorre 

manutenção do genoma viral na forma de epissoma nuclear. Durante a fase latente do ciclo de 

vida do EBV, não há produção de vírus infectantes e um número restrito de genes da infecção 

latente é expresso. Os genes do EBV expressos durante a infecção latente podem usurpar 

mecanismos de crescimento de células B, o que leva a imortalização induzida pelo vírus de 

células B e o estabelecimento de linhagens de células linfoblastóides (LCL).  Nesta fase, o 

genoma viral é mantido como um epissoma circular e é replicado pela DNA polimerase, 

sendo igualmente distribuído às células filhas quando a célula infectada se divide durante o 

curso do crescimento celular (FARREL et al., 1997). 

O EBV infecta cerca de 95% da população adulta mundial. O vírus infecta linfócitos B 

circulantes e, na maior parte das vezes, leva à infecção subclínica, já que a infecção em sua 

maioria ocorre na infância. Após a infecção primária, permanece em latência em linfócitos B 

(FAULKNER et al., 2000). 

Dois subtipos de EBV são conhecidos por infectar humanos: EBV-1 e EBV-2. Esses 

dois tipos distintos de EBV possuem 70-85% de homologia gênica, identificada na década de 

1980 (DAMBAUGH et al., 1986; SAMPLE et al., 1990). Os EBV-1 e EBV-2 diferem quanto 

à organização dos genes que codificam antígenos nucleares do EBV (EBNA-2, EBNA-3a, 

EBNA-3b, and EBNA-3c) (SAMPLE et al., 1990). A transformação de células B pelo EBV-2 

é menos eficiente que aquela associada ao EBV-1 in vitro, e as linhagens celulares 

linfoblastóides do EBV-2 tem menor viabilidade que as linhagens de EBV-1 (BUISSON et 

al., 1994). Tais diferenças na eficiência da transformação pelos subtipos de EBV podem estar 

relacionadas a variações da sequência do gene EBNA-2 (COHEN et al., 1989; RICKINSON 

et al., 1987).  

Vários estudos epidemiológicos, com amostragem pequena, sugerem que o EBV tipo 

1 seja mais prevalente que o tipo 2, e que o tipo 2 seja mais comum na África (GRATAMA et 

al., 1995). A maioria desses trabalhos analisou os tipos de EBV em material de tumor ou em 

linhagens celulares derivadas de tumores, com poucos estudos em pessoas saudáveis. 

O EBV foi detectado em tecidos de pacientes com carcinoma nasofaríngeo na década 

de 1970 (ZUR HAUSEN et al., 1970), em pacientes com síndrome da imunodeficiência 

adquirida (aids) com linfoma não-Hodgkin (NHL) no início da década de 1980 (ZIEGLER et 

al., 1982), e em linfomas de células T e linfoma de Hodgkin (HL) no final da década de 1980 

(JONES et al., 1988; WEISS et al., 1989; WEISS et al., 1987).  

O EBV foi o primeiro vírus humano a ser associado à carcinogênese. Desde sua 

descoberta ele já foi associado a mais de uma dúzia de linfomas e doenças malignas de 
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tecidos sólidos tanto em indivíduos imunocompetentes quanto em imunodeprimidos. A 

associação de um patógeno humano comum a uma neoplasia, não necessariamente assume 

que esse patógeno seja a causa da transformação maligna. Entretanto, a estreita ligação 

epidemiológica - a infecção clonal do vírus em células displásicas e tumorais recentes, e genes 

virais capazes de usurpar o controle do crescimento celular normal – sugere que a infecção do 

EBV tenha um papel no desenvolvimento destas doenças (YOUNG & MURRAY, 2003).  

Como descrito anteriormente, o EBV tem dois tipos celulares como alvo: linfócitos B 

e células epiteliais (PEGTEL et al., 2004; LI et al., 1992). A capacidade do EBV de infectar 

linfócitos é vista na detecção frequente do vírus em linfomas de Burkitt e também em sua 

capacidade em transformar linfócitos B periféricos em uma linhagem celular linfoblastóide de 

crescimento contínuo. Em linfócitos B, na infecção latente não há replicação viral e as células 

são imortalizadas, adquirindo a capacidade de se propagarem indefinidamente in vitro. A 

expressão de certos genes do EBV é fundamental para que ocorra esse fenômeno (FARREL et 

al., 1997), e a transformação maligna de células infectadas é possível graças à interferência de 

produtos virais no controle do ciclo celular. Sabe-se que, in vitro, o EBV-1 tem melhor 

capacidade de se estabelecer e induzir a proliferação celular em cultura de linfócitos B 

(GRATAMA & ERNBERG, 1995), além de maior capacidade de transformação e 

imortalização, sendo assim apontado como o mais patogênico (RICKINSON et al., 1987). 

Assim como o HPV, in vivo, a replicação do EBV ocorre mais eficientemente em 

células epiteliais. Entretanto, a replicação do EBV também ocorre espontaneamente em uma 

menor fração da população de células B infectadas de forma latente, como resultado da 

reativação viral. Os sinais responsáveis são desconhecidos, embora a replicação do EBV 

possa ser estimulada em uma fração de células B infectadas de forma latente in vitro, usando 

forbol éster (um ativador de proteína quinase C) ou através da expressão de um potente 

transativador da infecção lítica, a proteína BZLF1 codificada pelo EBV (RICKINSON & 

KIEFF, 2001).  

A infecção de células epiteliais pode ser observada em aproximadamente todos os 

casos de carcinoma de nasofaringe, em alguns casos de carcinoma de estômago e pela 

detecção da fase lítica do vírus em lesões de leucoplasia pilosa (GREENSPAN et al., 1985; 

RICKISON & KIEFF, 1996). 

Embora a infecção ocorra normalmente na orofaringe, através do contato com a saliva 

de um indivíduo contaminado, o EBV já foi detectado em secreções do trato genital feminino 

e masculino, demonstrando esta rota adicional de transmissão entre os adultos: o contato 

sexual (RICKINSON & KIEFF, 1996).  
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No trato genital, o DNA do EBV foi evidenciado pela PCR em amostras da cérvice e 

vagina de mulheres, e uretra e mucosa anal de homens e mulheres, e do sulco coronal de 

homens não circuncidados (NÄHER et al., 1992). Em 1994, Taylor e colaboradores, 

detectaram o DNA por PCR de amostras cervicais de 42% das mulheres com testes de 

Papanicolau normal e 36% das mulheres com resultados alterados. Uma explicação possível 

para esses resultados é que o vírus possa estar presente no meio extracelular, em linfócitos, ou 

nas células do epitélio escamoso cervical (TAYLOR et al., 1994). No estudo de Van Baarle e 

colaboradores (2000), feito na Europa oriental, foi demonstrado que o EBV tipo 2 é 

transmitido por contato sexual. Tendo sido encontrado uma associação significativa, destes 

com homens que fazem sexo com homens, ainda com um maior número de parceiros sexuais. 

Embora a questão se o EBV pode ser transmitido através do intercurso sexual seja 

importante, uma questão igualmente relevante diz respeito à sua capacidade de infectar o 

epitélio genital por contato com secreções salivares. E ainda se o EBV livre, células epiteliais 

da orofaringe infectadas compartilhadas na secreção salivar, ou linfócitos B na saliva podem 

servir igualmente como vetores (LEIGH & NYIRJESY, 2009).  

Como descrito anteriormente, sabe-se que a partícula viral pode ser detectada em 

secreções genitais tanto em indivíduos com mononucleose infecciosa quanto em indivíduos 

sem manifestações clínicas, sugerindo a ocorrência de disseminação do EBV por via sexual 

(CRAWFORD et al., 2002; SIXBEY et al., 1986; ISRAELE et al., 1991; NÄHER et al., 

1992; ENBOM et al., 2001; KAPRANOS et al., 2003). Mais de 90% da população adulta é 

soropositiva para EBV, o que denota rota(s) de disseminação eficiente entre as pessoas, já que 

é detectado, além das secreções genitais, na saliva, tanto de indivíduos com mononucleose 

infecciosa quanto em indivíduos clinicamente saudáveis (HAQUE & CRAWFORD, 1997), 

mas como a transmissão ocorre geralmente durante a infância, a via oral é sem dúvida a mais 

comum. Contudo, a atividade sexual é tida como uma via de transmissão de EBV de 

importância epidemiológica entre adultos segundo Crawford e colaboradores (2002). Thomas 

e colaboradores (2006) isolaram vírus idênticos na maioria dos casos de mononucleose 

infecciosa e em seus parceiros sexuais, sugerindo que a via sexual pode ser uma via de 

transmissão adicional à via oral como ocorre em outros vírus herpes humanos como o 

citomegalovírus e o vírus herpes simplex.  

Estudos da Inglaterra (SIXBEY et al.,1986), Alemanha (NÄHER et al.,1992) e Suécia 

(VOOG et al., 1996) demonstraram a presença do vírus EBV na mucosa genital de homens e 

mulheres. Em estudo realizado no INCA (RJ) detectou-se DNA do EBV em 20 dos 21 
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cânceres de pênis e em dois deles foi descrita a expressão de proteínas virais transformantes, 

como LMP-1 (ALVES et al, 2004).  

Embora a infecção seja ubíqua, benigna e assintomática na maioria dos humanos, as 

neoplasias malignas são raras e restritas a certas regiões geográficas. E a ligação entre a 

infecção por EBV e o desenvolvimento de tumor no homem é inegável. Esses fatos sugerem 

que, como a maioria dos vírus associados a tumores, fatores adicionais estão envolvidos no 

desenvolvimento do tumor. Assim, mesmo que o EBV seja essencial para a oncogênese, 

usualmente fatores adicionais são necessários (CRAWFORD, 2001). Ainda não se conhece o 

papel exato do EBV em diversas doenças humanas e sua possível associação com outros 

patógenos. 

 

2.3 Gene p16 ou pINK4a 

 

O caminho da malignização é multifatorial e provavelmente resulta de uma série de 

alterações genéticas e epigenéticas. A metilação representa o principal fenômeno epigenético 

pelo qual um gene é silenciado. A metilação do DNA é uma modificação química, 

epigenética, pós-duplicação, mediadas por enzimas, na qual são adicionadas radicais metil 

(CH3) aos nucleotídeos do DNA. Este processo está associado ao controle da expressão 

gênica, ao controle da recombinação gênica e a um mecanismo de defesa contra DNA 

exógenos que invadem o genoma (RIBEIRO, 2007). A metilação é considerada epigenética 

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 funcionabilidade 

normal com o uso de agentes demetilantes (STRATHDEE & BROWN, 2002). Em humanos, 

a metilação no DNA ocorre comumente em citosinas (C) seguidas de guaninas (G), 

conhecidas como ilhas CpG (citosina e guanina na região promotora). Mais da metade dessas 

ilhas são metiladas (TYCKO, 2000) e encontram-se na região promotora dos genes, que são 

sequências regulatórias situadas na extremidade 5’ do DNA, logo antes do sítio de transcrição 

gênica (Herman et al, 1996). 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 (KAISE et al.,2008). 

É possível encontrar inativação simultânea de várias vias citológicas pela metilação 

aberrante, comprometendo todas as funções gênicas. O silenciamento transcricional dos genes 

supressores de tumor pela hipermetilação das ilhas CpG na região promotora é um dos 
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principais mecanismos de inativação gênica e possivelmente resulta em perda do controle do 

crescimento celular, contribuindo para a carcinogênese (KAISE et al., 2008). 

O gene p16 ou pINK4a está localizado na região cromossômica 9p21 e possui três 

exons, sendo o exon 1 constituído por 126 pb; o exon 2, por 307 pb; e o exon 3, por 11 pb. O 

exon 1 codifica por splicing alternativo a proteína p14ARF além da p16 (DURO et al., 1995, 

MAO et al., 1995). Embora o papel da p14ARF como uma verdadeira supressora de tumor 

ainda tenha que ser caracterizado, a p16 preenche todos os critérios para um gene supressor de 

tumor genuíno, mesmo quando julgado com medidas estritas (ROCCO & SIDRANSKY, 

2001). O gene p16 codifica uma proteína de 16 kDa, com 156 aminoácidos, e foi descoberta 

em um sistema de leveduras híbrido para detectar proteínas que interagem com a quinase 

dependente de ciclina 4 (CdK4) humana (RUAS & PETERS, 1998). A função do supressor de 

tumor da p16 é atribuída a sua habilidade de inibir a CdK, assim inibindo a atividade catalítica 

do complexo Cdk4-6/clicina D que é necessária para a fosforilação da pRb, assim mantendo a 

pRb em um estado hipofosforilado e controlando negativamente a progressão do ciclo celular 

na passagem das fases de G1 para S  (SERRANO  et al., 1993; SERRANO et al., 1996; PAZ 

et al., 2002). 

Um ponto-chave no qual as células decidem replicar seu DNA e entrar em um ciclo de 

divisão celular é controlado pela pRb, o produto do gene supressor de tumor Rb. A pRb serve 

como um freio que limita a entrada na fase S, ao ligar-se às proteínas reguladoras de genes, as 

E2F, que são necessárias para expressar os genes cujos produtos são imprescindíveis para o 

prosseguimento do ciclo celular; isto é, a E2F liga-se a sequências específicas do DNA nos 

promotores de genes que codificam proteínas necessárias para a entrada na fase S, como a 

G1-ciclina e a S-ciclina. Durante a fase G1, a pRb liga-se à E2F e bloqueia a transcrição dos 

genes da fase S. Quando as células são estimuladas a se dividir pelos sinais extracelulares, a 

p16 para de bloquear o complexo G1-CdK, que, ativo, fosforila a pRb, reduzindo a afinidade 

desta pela E2F. A pRb dissocia-se, permitindo que a E2F ative a expressão dos genes da fase 

S e ocorra a transcrição (ALBERT et al, 2004). Vide Figura 8. 
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Via INK4a/ARF 

 

Figura 8 Representação esquemática da via INK4a/ARF. Esse gráfico mostra a 

regulação da pRb e p53 pela via supressora de tumor INK4a/ARF. Um esquema simplificado 

da via INK4a/pRb/p53 é mostrado. O loccus INK4a codifica p16INK4a e ARF através do uso 

da leitura de fragmentos alternados. A p16INK4a e as proteínas INK4 relacionadas (INK4b-d) 

inibem a atividade CdK4/6, consequentemente hipofosforilando a pRb. pRb hipofosforilada 

atua com as proteínas E2F reprimindo a transcrição de genes necessários para a transição de 

fase G1-S. A P14ARF regula a atividade da p53 através da inibição da degradação da p53 

MDM2-mediada, permitindo a p53 induzir a parada do ciclo celular. Fonte: 

http://www.medscape.com/viewarticle/518154_2 Data de acesso: 20/04/2015. Li et al., 2005. 

 

A inativação do gene p16, que pode ocorrer por deleção, mutação pontual ou 

metilação, é comum em muitas formas de cânceres humanos. A metilação do gene p16 está 

associada à perda da expressão de sua proteína (NUOVO et al., 1999) e parece ser um evento 

precoce na carcinogênese do pênis (BLEEKER et al., 2009). Como descrito anteriormente, 

apenas uma proporção dos carcinomas de pênis está relacionado à infecção por HPV (RUBIN 

et al., 2001; BACKES et al.,2009; CUBILLA et al., 2011), enquanto que o casos 

remanescentes parecem estar associados a mecanismos moleculares, independentes desta 

infecção, que causam alterações nas vias p14ARF/MDM2/p53 e/ou p16INK4a/ciclina D/Rb 

(BLEEKER et al., 2009). Cubilla e colaboradores (2011) detectaram a expressão do gene p16 

em 26% dos casos de câncer de pênis (53 casos) e indicaram uma associação significativa (p 

< 0,000001) entre a positividade para HPV e a expressão do gene p16, sendo a concordância 

da infecção do HPV de alto risco e expressão do gene p16 foi de 84%. Já Ferreux e 

Fase G1 Fase S 
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colaboradores (2003) detectaram a expressão do gene p16 em 65% dos casos de câncer de 

pênis positivos para HPV e, considerando apenas os casos de HPV de alto risco, esta 

associação subiu para 81%. Em um estudo do nosso grupo, houve positividade em 32% (8/25) 

dos espécimes analisados para expressão da proteína p16, todos os casos LSIL, todos 

positivos para a presença do DNA do HPV (DOBAO et al., 2013).  

A partir desses dados, pode-se sugerir que tanto o HPV quanto a inativação da via 

p16INK4a estão associados à oncogênese peniana, mas por caminhos diferentes.  
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3 OBJETIVOS 

Investigar a presença do HPV e do EBV em amostras de esfregaço de pênis de 

indivíduos clinicamente assintomáticos, bem como em amostras obtidas de indivíduos com 

lesões benignas e malignas de pênis, além de avaliar o perfil de metilação do gene 

supressor de tumor pINK4a nas amostras coletadas, contribuindo para a elucidação dos 

fatores etiológicos envolvidos na oncogênese peniana. 

 

3.1 Objetivos específicos 

1. Identificar os genótipos virais mais prevalentes tanto do HPV como do EBV. 

2. Avaliar o perfil de metilação do gene pINK4a nas amostras de esfregaço/tecido de 

pênis, através da PCR metilação específica, associando estes resultados com a 

presença ou não de infecção viral. 

3. Avaliar a presença coinfecções HPV/EBV. 

4. Avaliar a presença de infecções mistas de HPV. 

5. Comparar a média de idade com a presença dos fatores estudados. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

Esse trabalho consiste de um estudo comparativo com amostras coletadas entre os 

anos de 2005 e 2015, com amostras de 132 pacientes do INCA (lesões malignas) e 250 da 

Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e do Setor de DST da UFF (casos de lesões 

benignas e assintomáticos). 

Para determinar o tamanho da amostra necessário ao estudo, foi feito o cálculo 

amostral utilizando o programa Epi-Info, considerando a incidência de câncer de pênis no 

estado do Rio de Janeiro, no período estudado (INCA, 2010). Foi definida uma amostra 

mínima de 132 casos de câncer de pênis, para um intervalo de confiança de 95%. 

Os pacientes com câncer de pênis envolvidos no estudo foram submetidos à cirurgia 

para extirpar a lesão. As cirurgias foram supervisionadas pelo Dr. Antônio Augusto Ornellas 

(Serviço de Urologia, INCA). Foram separados fragmentos da peça cirúrgica para análise 

histopatológica e para detecção do DNA viral por PCR. Apenas as amostras classificadas com 

carcinoma epidermóide, também conhecidas como carcinoma de célula escamosa, foram 

incluídas no estudo. Todas as amostras utilizadas para testes moleculares foram coletadas em 

tampão TRIS-EDTA pH 7,2 e congeladas a -70 C no Laboratório de Genética Aplicada 

(INCA), sob orientação da Dra. Gilda Alves Brown e depois transportadas sob refrigeração ao 

laboratório de Diagnóstico Virológico da UFF. 

Enquanto que os pacientes com lesões benignas tiveram as mesmas extipardas no 

serviço de patologia genital da Santa Casa, sendo uma parte direcionada a análise 

histopatológica e outra armazenada em tampão TRIS-EDTA pH 7,2 e congelada -20° C no 

Laboratório de Diagnóstico Virológico da UFF.  As lesões coletadas apresentavam 

características diversas, como condilomas, papilas hiperatrofiadas e úlceras.  

As amostras de indivíduos clinicamente assintomáticos foram coletadas com 

cytobrush e conservadas em tampão TRIS-EDTA Ph 7,2 e congeladas a -20º C no laboratório 

de Diagnóstico Virológico da UFF. 
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4.2 Preenchimento do termo de consentimento  

O projeto foi aprovado pelo Comite de Ética do INCA em 14 de novembro de 2007 

(registro CEP-INCA nº 067/07) e da FIOCRUZ (registro CEP/FIOCRUZ nº 567/10). Todos 

os pacientes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido para a execução do 

projeto. 

4.3 Classificação histopatológica 

A classificação histopatológica foi feita pelo Setor de patologia do INCA. As amostras 

classificadas como carcinoma epidermóide foram incluídas no estudo. Já a histopatologia das 

lesões benignas coletadas pelo Setor de DST foi feita pelo setor de patologia do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) e aquelas obtidas pela Santa Casa de Misericórdia do 

Rio de Janeiro, pelo laboratório de análises clínicas Anatomikalab (RJ).  

4.4 Extração do DNA 

As amostras foram imersas em 150L de tampão de digestão (50mM Tris-HCl pH8,5; 

10mM EDTA, 200g/mL de proteinase K) durante 3 horas em banho-maria a uma 

temperatura de 55° C ou a 37° C overnight. A seguir, foi feita a extração do DNA viral pela 

técnica do fenol – clorofórmio, que consiste na adição de 1mL de fenol/ clorofórmio/ álcool 

isoamílico (25 : 24 : 1 – Invitrogen
®
) em cada tubo, contendo cerca de 500 L de amostra, 

sendo feita agitação durante 5 minutos. As amostras foram, então, centrifugadas por 10 

minutos a 4.000 x g. A primeira camada da fase aquosa (mais superior) foi transferida para 

um novo tubo eppendorf, e os resíduos orgânicos foram desprezados adequadamente, em 

recipientes de vidro, fechados e identificados, localizados em capela. O processo de 

centrifugação foi repetido, quantas vezes necessárias, quando a fase aquosa desejada não 

estava totalmente límpida. 

Cada amostra, processada como descrito anteriormente, recebeu uma solução de 

acetato de sódio 3M, pH 6,0, na proporção de 1/10 do volume da fase aquosa, e a seguir foi 

adicionado 2,5 do volume da fase aquosa de etanol absoluto. Foi feita uma homogeneização, 

por inversão, e as amostras foram mantidas a – 20º C overnight. No dia seguinte, estas foram 

centrifugadas a 14.000 x g durante 30 minutos. Após centrifugação, o etanol foi dispensado e 

as amostras ressuspensas em etanol 70%. Uma nova centrifugação foi realizada numa 

velocidade de 16.000 x g durante 15 minutos. O etanol 70% foi desprezado e os tubos 

permaneceram invertidos até a completa evaporação do etanol. O sedimento de DNA 
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resultante, preso ao fundo do tubo, foi ressuspenso em 50 L de água destilada estéril e a 

seguir foi estocado a -20º C. 

4.5 PCR genérico com primers consensuais MY09/MY11 

Primers genéricos MY09/MY11 (Tabela 3) foram utilizados na triagem das amostras, 

para amplificar a seqüência de DNA de 450bp, dentro da região ORF L1 do HPV (BAUER et 

al., 1992). Como controle interno de reação (controle de qualidade da amostra) usamos um 

par de primers do gene da actina humana, Ac1 e Ac2(5'-

ATCATGTTTGAGACCTTCAACACCCC-3' e 5'-

CATCTCTTGCTCGAAGTCCAGGGCGA -3', respectivamente), que amplificam uma 

seqüência de 317 bp do DNA humano (GALL et al., 1993). Como controle positivo da 

reação, utilizamos amostras conhecidamente positivas e, como controle negativo, foi utilizado 

água. Como controle padrão de peso molecular foi usado Fago λ 100bp (Invitrogen
®
). 

A amplificação foi executada em 50L de uma mistura de reação, composta segundo a 

Tabela 1.  

As amostras, após a adição da mistura de reação, foram submetidas a 40 ciclos de 

amplificação, que seguem o seguinte esquema: 94° C por 1 minuto (desnaturação) => 55° C 

por 1 minuto (hibridização) => 72° C por 1 minuto (extensão). Antes de iniciar a seqüência de 

40 ciclos, as amostras foram colocadas a 94º C por 5 minutos (pré-desnaturação) e, ao final 

dos ciclos, ficaram a 72º C por 10 minutos (estabilização). 

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 no fotodocumentador L-Pix EX 

da Loccus Biotecnologia
®
 e as bandas observadas no gel foram analisadas através de 

comparação com o padrão de peso molecular escolhido. 
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Tabela 1. Composição da Mistura de Reação da PCR HPV genérica 

Componente Quantidade 

Tampão de PCR 10X 5 L 

Cloreto de magnésio (MgCl2) (50 mM) 3 L 

Nucleotídeos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) (200 mol) 1 L 

Primer  MY 09 (50 pmoles) 1 L 

Primer  MY 11 (50 pmoles) 1 L 

Primer  Ac 1 (5pmoles) 0,1 L 

Primer Ac 2 (5pmoles) 0,1 L 

Taq polimerase Platinum (0,25U) 0,25 L 

Amostra 5 L 

Água Qsp 50L 

 

4.6 PCR específico para tipagem do HPV 

Após realizar a detecção do genoma viral, através do PCR com primers genéricos 

(MY09 e MY11), as amostras foram submetidas à tipagem utilizando primers específicos 

para o seguimento E6 ou E7 dos HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 45 e 58, sintetizados pela 

Invitrogen, com 89 a 230 bp (MOLJIN et al., 2005) (Tabela 3). Este método foi eleito, tendo 

em vista a integração do DNA dos HPV nos carcinomas cervicais que pode acarretar uma 

deleção das seqüências-alvo do primer MY09/11 (gene L1). Ao contrário, os genes E6 e E7 

estão invariavelmente conservados, por sua expressão ser provavelmente necessária para a 

conversão e a manutenção do estado de malignidade. 

Os controles do teste foram linhagens de células Caski e Hella, usados como controles 

positivos para HPV tipos 16 e 18, e, como controle negativo, foi utilizada água MiliQ. Como 

controle padrão de peso molecular foi usado Fago λ 100bp (INVITROGEN
®
). 

A amplificação para tipagem pela PCR tipo-específica foi executada em 50µL de uma 

mistura de reação, composta segundo a Tabela 2. 

As amostras, após a adição da mistura de reação, foram submetidas a 35 ciclos de 

amplificação, que seguem o seguinte esquema: 94° C por 30 segundos (desnaturação) => 55° 

C por 30 segundos (hibridização) => 72 °C por 1 minuto (extensão). Antes de iniciar a 

seqüência de 35 ciclos, as amostras foram colocadas a 94º C por 5 minutos (pré-desnaturação) 

e, ao final dos ciclos, ficaram a 72º C por 10 minutos (estabilização). 
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Tabela 2. Composição da mistura de reação da PCR HPV tipo-específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 no fotodocumentador L-Pix EX 

da Loccus Biotecnologia
®
. As bandas observadas no gel foram analisadas através de 

comparação com o padrão de peso molecular escolhido. 

A classificação do HPV quanto à oncogenicidade foi realizada de acordo com Muñoz 

et al., 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Quantidade 

Tampão de PCR 10X 5 L 

Cloreto de magnésio (MgCl2) (50 mM) 3 L 

Nucleotídeos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) (200 mol) 
1 L 

Oligonucleotídeos senso (20 pmoles) 1 L 

Oligonucleotídeos antisenso (20 pmoles) 1 L 

Taq polimerase Platinum (0,25U) 0,25 L 

Amostra 5 L 

Água Qsp 50L 
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Tabela 3. Sequências dos primers utilizadas na PCR genérica e tipo-específica 

Primers Sequência 5’ oligonucleotídeos 3’ Amplicon (pb) 

MY09* 

MY11* 

CGTCCMARRGGAWACTGATC 

GCMCAGGGWCATAAYAATGG 
450 

HPV6P1 

HPV6P2 

CAC CTA AAG GTC CTG TTT 

GAA CCG CGC CTT GGT TAG 
230 

HPV11P1 

HPV11P2 

CGC AGA GAT ATA TGC ATA TG 

AGT TCT AAG CAA CAG GCA CA 
89 

HPV16 P1 

HPV16 P2 

CCC AGA AAG TTA CCA CAG 

TAC TAT GCA TAA ATC CCG 
134 

HPV18 P1 

HPV18 P2 

GAA ACC GTT GAA TCC AGC 

GTT CCT GTC GTC CTC GGT 
119 

HPV31 P1 

HPV31 P2 

GAC CTC GGA AAT TGC ATC 

TGT TTC TGT TAA CGT ACC 
97 

HPV33 P1 

HPV33 P2 

GTA TAT AGA GAG GGA AAT 

TAA AGG TTT TTT AAC TGT 
132 

HPV35 P1 

HPV35 P2 

ACA AGA ATT ACA GCG GAG 

TAA CTG TTT TTT AAC TGT 
186 

HPV45 P1 

HPV45 P2 

AGA GGA TGA AAT AGG CTT CG 

TCA CAA ACG AAC CGT GGT TC 
150 

HPV58 P1 

HPV58 P2 

CGA GGA TGA AAT AGG CTT GG 

ACA CAA ACG AAC CGT GGT GC 
100 

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

 

4.7 Tipagem do HPV por RFLP 

As amostras positivas para HPV na amplificação pela PCR MY09/11, não tipadas pela 

PCR tipo-específica, foram avaliadas pela técnica de RFLP (polimorfismo do comprimento 

do fragmento de restrição). Uma alíquota de 3µL dos produtos do PCR do gene L1 (par de 

primers MY09/11) foi usada para digestão com 2 unidades das endonucleases de restrição 

BamHI, DdeI, HaeIII, HinfI, PstI e RsaI (10U/µL-2µL) (Invitrogen
®
) e colocada em tubos de 

200µL separadamente. Para a realização da digestão enzimática foram adicionados à reação 

1µL de tampão correspondente a cada enzima e 4µL de tampão TE (Tris 0,5M pH7,4; EDTA 

0,5M pH8,0), em volume total de 10µL para cada tubo eppendorf.  A reação foi incubada a 

37º C por 2 horas (BERNARD et al., 1994, KADO et al., 2001). O volume total da amostra 
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adicionado a 2µL de corante xilenocianol-azul de bromofenol foi aplicado no gel de agarose 

1,5% Invitrogen®, sendo usado o mesmo padrão de peso molecular (50pb) descrito 

anteriormente. Os produtos dessa digestão foram submetidos à eletroforese (120V por 

aproximadamente 2 horas) utilizando-se uma cuba horizontal. Após a corrida o gel foi corado 

com solução de brometo de etídio. Os fragmentos gerados pela digestão foram visualizados 

no fotodocumentador L-Pix EX da Loccus Biotecnologia
®
. As amostras foram identificadas e 

tipadas de acordo com NOBRE et al. (2008) e MELGAÇO et al. (2011), adaptado de 

BERNARD et al. (1994).  

4.8 Tipagem do HPV pelo LCD-Array Kit 

As amostras que foram amplificadas na PCR MY09/11, mas que não foram tipadas 

pelos outros métodos (PCR tipo-específico e RFLP), foram testadas pelo LCD-Array Kit 

HPV Type 3.5 da Chipron
®
. As amostras foram avaliadas de acordo com o protocolo do Kit. 

Este kit fornece dois pares de primers marcados, um deles o MY09/11 e o outro, chamado de 

mix 125, que amplifica uma região de 125bp. As reações ocorrem em mix independentes. A 

composição da mistura de reação dos dois mix está no quadro 1. As amostras, após a adição 

da mistura de reação, foram submetidas a 42 ciclos de amplificação, que seguem o seguinte 

esquema: 94°C por 1 minuto (desnaturação) => 45°C por 1 minuto e 30 segundos 

(hibridização) => 72°C por 1 minuto e 30 segundos (extensão). Antes de iniciar a seqüência 

de 42 ciclos, as amostras foram colocadas a 96ºC por 3 minutos (pré-desnaturação) e, ao final 

dos ciclos, ficaram a 72ºC por 3 minutos (estabilização). 

Os produtos obtidos pela reações de PCR foram revelados por eletroforese em gel de 

agarose a 1,5%, corados com brometo de etídio e visualizados no fotodocumentador L-Pix EX 

da Loccus Biotecnologia
®
. As bandas observadas no gel foram analisadas através de 

comparação com o padrão de peso molecular escolhido. 
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Quadro 1. Composição da mistura de reação para PCR do LCD-Array Kit 

MIX MY09/11   Mix 125 

Quantidade Componentes  Quantidade 

1,5 L Tampão de PCR 10X  1,5L 

1 L Cloreto de magnésio (MgCl2) (50 mM) 1L 

0,5 L Nucleotídeos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) (200 mol) 0,5L 

1 L Primers mix 2L 

0,3 L Taq polimerase Platinum (0,25U) 0,3L 

2 L Amostra 2L 

Qsp 25L Água  Qsp 25L 

 

Após a leitura do gel de agarose, foi realizada a etapa de hibridização. Para tanto, 2 

mixes de hibridizaçãoforam preparados, cada um contendo: 22L do tampão de hibridização, 

2L do modulador e 10L do amplicon de cada mix. Essa mistura foi adicionada ao poço da 

lâmina. A lâmina foi então incubada a 35°C por 30 minutos. Depois da incubação a lâmina 

passou  por uma sessão de lavagem de 3 banhos  (solução de lavagem fornecida no kit). Após 

a lavagem a lâmina foi centrifugada por 15 segundos no CHIP
Spin

 FVL2400N para secar. Com 

a lâmina seca foi feita a marcação (labeling). O mix labeling é composto do tampão de 

diluição e modulador, numa razão 9:1, e 1L do label (todos fornecidos no kit). Para cada 

poço da lâmina foram aplicados 30L desse mix, seguido de 5 minutos de incubação a 

temperatura ambiente. Após esse tempo é necessário outra etapa de lavagem seguido da 

secagem. Último passo antes da leitura da lâmina foi a coloração. Nesta etapa foi aplicada a 

30L da solução de coloração (STAIN) em cada poço da lâmina e aguardado 1-3 minutos na 

temperatura ambiente para então passar pelos processos de lavagem e secagem. A lâmina 

pronta foi lida no scanner, capaz de identificar 32 diferentes genótipos de HPV 

mucosotrópicos (HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 42, 44, 45, 51, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 

61, 62, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 90, 91).  

4.9 Detecção e tipagem do EBV pela PCR 

A detecção do vírus Epstein-Barr foi executada pela técnica de amplificação com 

oligonucleotídeos específicos do gene codificante para proteína EBNA-2 (DURMAZ et al, 

1998). As reações de amplificação foram executadas com 50 l de mistura da reação 

contendo 1mol de cada primer (E2p1/E2p2), 100mol de dATP, dCTP, dGTP e dTTP e 1,5 
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unidades  de Taq polimerase platinum e submetidas a  uma desnaturação inicial a 94°C por 5 

minutos seguido por  40 ciclos de amplificação a 94 C por 30 segundos, 58 C por 30 

segundos e 72 C por 1 minuto, com uma extensão final a 72° C por 7 minutos. Os produtos 

obtidos pela reação foram submetidos a uma segunda reação, nested PCR. 

A região do genoma amplificada foi referente ao gene que codifica a proteína EBNA-

2, que produz um fragmento de 569bp na PCR e tem diferenças significativas entre o EBV-1 e 

EBV-2. Através da reação da nested-PCR pode ser identificado um fragmento de 497bp para 

EBV-1 e 150bp para o EBV-2 (DURMAZ et al., 1998), como apresentado na Tabela 3. Para 

tanto 2µl de cada amplicon da primeira reação foram usados para a realização do nested PCR.  

As reações de amplificação foram executadas com 50 l de mistura da reação contendo 

1mol de cada primer, 100mol de dATP, dCTP, dGTP e dTTP e 1,5 unidades  de Taq 

polimerase platinum e  submetidas a  uma desnaturação inicial a 94°C por 5 minutos seguido 

por  25 ciclos de amplificação a 94C por 30 segundos, 58C por 20 segundos e 72C por 45 

minuto, com uma extensão final a 72°C por 7 minutos. Os produtos obtidos pela reação foram 

identificados por eletroforese em gel de agarose a 1,5%, corados com brometo de etídeo e 

visualizados no fotodocumentador L-Pix EX da Loccus Biotecnologia
®
.  

 

Tabela 4. Composição da mistura de reação para a PCR EBV Genérica 

Componente Quantidade 

Tampão de PCR 10X 5 l 

Cloreto de magnésio (Mg Cl2) (50 mM) 1,5 l 

Nucleotídeos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) (200 mo)l 1 l 

Primer 1 senso (50 pmoles) 1 l 

Primer antisenso (50 pmoles) 1 l 

Taq polimerase Platinum (0,25U) 0,25 l 

Amostra 5 l 

Água qsp 50 l 
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Tabela 5. Composição da mistura de reação para a nested PCR EBV 

Componente Quantidade 

Tampão de PCR 10X 5 l 

Cloreto de magnésio (Mg Cl2) (50 mM) 1,5 l 

Nucleotídeos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) (200 mol) 1 l 

Primer senso (50 pmoles) 1 l 

Primer antisenso (50 pmoles) 1 l 

Taq polimerase Platinum (0,25U) 0,25 l 

Amplicon da 1ºreação 2 l 

Água qsp 50 l 

 

Tabela 6. Sequências dos primers utilizadas na PCR e Nested-PCR para identificação dos 

genótipos do EBV 

 

PRIMER Sequência 5´-3´ Fragmento amplificado 

E2P1 AGGGATGCCTGGACACAAGA EBNA2 

596bp 
E2P2 TGGTGCTGCTGGTGGTGGCAAT 

Ap1-EBV1 TCTTGATAGGGATCCGCTAGGATA EBNA2-A 

497bp 
Ap2-EBV1 ACCGTGGTTCTGGACTATCTGGATC 

Bp1-EBV2 CATGGTAGCCTTAGGACATA EBNA2-B 

150bp 
Bp2-EBV2 AGACTTAGTTGATGCCCTAG 

 

4.10 PCR metilação específica (MSP) 

Essa técnica se baseia na diferenciação das amostras metiladas das não metiladas. Para 

isso é necessário um tratamento prévio das amostras com bissulfito de sódio. Para a 

verificação do resultado é necessária a realização da PCR seguido da nested PCR e então da 

eletroforese em gel de agarose. O passo a passo está explicado nos itens a seguir. 

4.10.1 Quantificação do DNA pelo Nanodrop 

Após a extração, o DNA de todas as amostras foi quantificado com NanoDrop® 2000 

(Thermo Scientific), de acordo com as instruções do fabricante. Apenas as amostras com 

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

é a quantidade mínima necessária para a realização da técnica de Nested-MSP (Nested-PCR 

metilação-específica) (HERMAN et al., 1996; HOUSE et al., 2003). 
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4.10.2 Tratamento com Bissulfito de Sódio 

O DNA das amostras previamente extraído e quantificado foi tratado com uma solução 

contendo bissulfito de sódio e hidroquinona. Esta técnica foi adaptada de Herman e col. 

(1996). Através deste tratamento, apenas as citosinas não-metiladas sofrem modificação 

química, sendo convertidas a uracil. As citosinas metiladas permanecem inalteradas. A partir 

destas diferenças nas bases nitrogenadas, são utilizados dois pares de primers que diferenciam 

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

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

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

parear com o uracil. Já as formas metiladas, são reconhecidas pelo par de primers 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 

6µL de NaOH (2M) em banho-maria (10 min, 37°C). Em seguida, as amostras foram 

quimicamente modificadas com 550µL de uma solução contendo 520µL de bissulfito de 

sódio (3M) e 30µL de hidroquinona (10mM), em banho-maria (16 h, 50°C). Depois desse 

período, a solução foi dessalinizada com o kit Wizard DNA Clean-Up (Promega®), 

dessulfonada com 6µL NaOH (3M) em banho-maria (36°C, 15 min). Em seguida, foi 

adicionado a cada amostra 2,5 volumes de etanol absoluto e 1/10 volumes de acetato de 

amônio (3M), para promover a precipitação do DNA. As amostras foram deixadas por 12 h a 

-20°C. No dia seguinte, as amostras foram centrifugadas (16.000 x g, 30 min). Ao final, o 

etanol foi dispensado, sendo o DNA ressuspenso em etanol 70%. Uma nova centrifugação foi 

realizada (16.000 x g, 15 min,). O etanol 70% foi desprezado e os tubos permaneceram 

invertidos até a completa evaporação do etanol. O DNA preso ao fundo do tubo foi 

ressuspenso em 50µL de água destilada estéril (Ultra-pure,Invitrogen) e a seguir estocado a -

20ºC até a realização da Nested-MSP. 

4.10.3 PCR-MSP e Nested PCR MSP para diferenciar amostras metiladas das não-metiladas 

As amostras previamente modificadas com bissulfito de sódio e hidroquinona foram 

submetidas à reação de Nested PCR MSP de acordo com House et al., 2003. Para tanto, foram 

utilizados três pares de primers para amplificar um fragmento do gene pINK4a presente em 

sua região promotora rica em ilhotas CpG. Na primeira reação foi utilizado um par de primers 

(p16-outer) que reconhecem as amostras modificadas com bissulfito, porém não discriminam 
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entre alelos metilados e não-metilados. A reação de amplificação foi executada em uma 

mistura de reação (50µL) contendo: 5µL de solução tampão 10X (10mM Tris-HCl pH 8,0, 

1mM de EDTA, 10mM de NaCl), 1µL de solução de dNTP 200µmol, 3µL de solução de 

MgCl2 50µmol, 1µL de cada primer (25pM), 0,25µL da enzima Taq DNA polimerase 

Platinum (0,25 unidades), 5µL do DNA previamente extraído e água MilliQ qsp. O protocolo 

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

(95°C,30s), hibridização (60°C, 30s), extensão (72°C, 30s) e extensão final (72°C, 10min). 

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

duas reações utilizando dois pares de primers distintos (p16-M e p16-U) que permitem 

diferenciar os alelos metilados dos não metilados. O par de primer p16-U reconhece uma 

seqüência 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 

primer (p16-M), por sua vez, reconhece as seqüências do gene pINK4a metiladas, que não 

foram modificadas pelo tratamento químico, dando um produto de 150 pb. 

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

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

NaCl), 1µL de solução de dNTP 200µmol, 3µL de solução de MgCl2 50µmol, 1µL de cada 

primer (25pM), 0,25µL da enzima Taq DNA polimerase Platinum (0,25 unidades), 2µL do 

produto amplificado da primeira reação e água MilliQ qsp. O protocolo de amplificação 

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

hibridização (60°C para o primer p16U e 65°C para o primer p16M, 30s), extensão (72°C, 

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

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 escolhido. 

4.11 Análise estatística 

Para avaliação dos resultados, foi utilizado o teste do Qui-quadrado (χ²) com correção 

de Mantel-Haenszel, teste Exato de Fisher. Exato Mid-P e T de student, para variáveis 

independentes. O nível de significância aceito para todas as análises foi de 95% (p-

valor<0,05). Para a análise de dados foi utilizado o programa Epi-Info
TM

 7.1.5 (CDC; 

(http://wwwn.cdc.gov/epiinfo/7/index.htm). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Amostras 

Foram coletadas 132 amostras de biópsia de câncer de pênis, de pacientes com idade 

média de 58,7 anos, 110 amostras de biópsias de lesões penianas benignas, de pacientes com 

idade média de 29,6 anos, e 140 amostras de esfregaço de pênis sem lesão aparente, de 

pacientes com idade média de 31,6 anos, para detecção e genotipagem dos genomas dos HPV 

e EBV e avaliação do status de metilação do gene pINK4a.  

5.2 Dados laboratoriais  

5.2.1 Resultados obtidos pela PCR HPV genérica nas amostras de câncer de pênis 

Conforme descrito na Tabela 7, foi detectado o DNA do HPV em 84 amostras das 132 

amostras de câncer de pênis (63,64%). Sete amostras foram negativas quando testadas pela 

PCR MY09/11, mas após serem submetidas à PCR tipo-específica, três delas tiveram 

resultados positivos para a presença do DNA do HPV16, outras duas, para o HPV45 e duas 

para o HPV18.  

Tabela 7. Resultado da PCR genérica para detecção do DNA do HPV nas amostras de 

câncer de pênis 

Pacientes  

N=132 

HPV  

N(%)  

Positivo 

 

84 

(63,6%)  

Negativo  48 

(36,4%)  

 

5.2.2 Prevalência dos tipos de HPV detectados pela PCR tipo-específica, pelo RFLP e 

pelo LCD Array nas amostras de câncer de pênis  

De acordo com o Gráfico 2, foram detectados 16 genótipos de HPV, sendo 8 

classificados como de alto risco (HPV16, 18, 31, 33, 35, 45, 56, 58), 1 tipo provável alto risco 
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(HPV68), 3 como possível alto-risco (HPV 53, 66, 70), outros dois tipos classificados como 

baixo-risco (HPV6, 11) e  dois tipos classificados como de risco indeterminado (HPV 62, 83) 

de acordo com IARC (2012). No total, 60 (45,4%) amostras de câncer foram positivas para 

HPV de alto risco. O tipo de HPV mais prevalente nas amostras foi o HPV16 (40,5%, n=34), 

seguido pelo HPV6 (15,5%, n=13), HPV45 (10,7%, n=9), HPV18 (9,5%, n=8), HPV70 

(9,5%, n=8), HPV31 (8,3%, n=7) e HPV11 (8,3%, n=7).  

 

Gráfico 1. Prevalência dos genótipos do HPV nas amostras de câncer de pênis  

Foram detectadas 19 amostras apresentado infecções mistas (22,6%) do total de 84 amostras 

positivas para presença de DNA do HPV, vide tabela 8. O HPV 70 foi detectado em 8 

amostras, 4 em infecções simples e 4 em infecções múltiplas. O HPV11 foi detectado apenas 

em amostras com infecção mista (n=7; 8,3%). Já o HPV6 foi detectado tanto em amostras 

com infecção mista (n=11; 13,1%), quanto em infecção única (n=2; 2,4%). Não foi possível 

tipar 8 amostras (9,5%), nem pela PCR tipo-específica nem pela RFLP ou pelo LCD-Array
®
. 
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Tabela 8. Amostras de câncer de pênis com infecção mista de HPV  

Infecção Mista N  

HPV 6/11 2 

HPV6/16 3 

HPV6/31 2 

HPV6/45 1 

HPV6/16/18 1 

HPV6/16/45/70 1 

HPV6/16/18/66/70 1 

HPV11/16 1 

HPV11/31 1 

HPV11/45 1 

HPV11/16/31 1 

HPV11/16/70 1 

HPV16/45 1 

HPV18/53 1 

HPV66/70/83 1 

  

5.2.3 Prevalência do HPV nas amostras de lesão benigna de pênis 

Das 110 amostras coletadas, o HPV foi detectado em 80 amostras (72,7%), vide tabela 

9. Dessas, 24 amostras (30%) foram positivas apenas para a presença do DNA do HPV6, 28 

amostras (35%), apenas para HPV11. Vinte e duas amostras (27,5%) estavam coinfectadas 

com HPV 6 e 11. Também foram detectados HPV de alto risco em 5 amostras (6,2%), uma 

com HPV18, uma com HPV 45, duas com HPV16 e uma infecção mista HPV 6 e 16.  

Tabela 9. Resultado da PCR genérica para detecção do HPV nas amostras de lesão 

benigna 

Amostras 

N=110 

HPV 

N (%) 

Positivo 80 (72,7%) 

Negativo 30 (27,3%) 

 

5.2.4 Prevalência do HPV nas amostras de esfregaço de pênis sem lesão aparente 

Das 140 amostras testadas, 21 (15%) foram positivas para a presença do DNA do 

HPV, vide tabela 10. Dessas, 8 (38,1%) foram positivas para HPV6, duas (9,5%) para 

HPV16, duas (9,5%) para HPV11, uma (4,8%) para HPV33 e uma (4,8%) para HPV62. Vale 
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ressaltar que três (14,3%) amostras foram positivas para HPV de alto risco (HPV 16 e 33), já 

o HPV 62 é classificado como de risco indeterminado. Sete (5%) amostras foram classificadas 

como HPVX (não tipada), devido à escassez de material clínico. 

Tabela 10. Resultado da PCR genérica para detecção do HPV nas amostras sem lesão 

aparente 

Amostras 

N= 140 

HPV  

N (%) 

Positivo 21 (15%) 

Negativo 119 (85,%) 

 

5.2.5 Prevalência dos tipos do EBV detectados pela PCR nas amostras de câncer de 

pênis 

Das 132 amostras testadas para a presença do DNA do EBV, 63 foram positivas 

(47,7%). Dessas 63 amostras positivas, 47 (74,6%) foram positivas para EBV-1, 11 (17,5%) 

para EBV-2 e 5 (7,9%) foram positivas para os dois tipos, vide tabela 11.  

Tabela 11. Resultado da nested-PCR para EBV nas amostras de câncer de pênis 

Amostras 

N= 63 

EBV 1 

N (%) 

EBV 2 

N (%) 

EBV ½ 

N(%) 

Positivo 47 

(74,6%) 

11 

(17,5%) 

5 

(7,9%) 

 

5.2.6 Prevalência da coinfecção HPV/EBV nas amostras de câncer de pênis 

Das 132 amostras de câncer de pênis testadas, 36 (27,3%) amostras foram positivas 

para a presença de ambos os vírus, HPV e EBV, vide tabela 12. Assim, 27 (20,5%) amostras 

estavam infectadas somente pelo EBV, enquanto que 48 (36,4%) estavam infectadas somente 

pelo HPV. Assim, 21 (15,9%) amostras não estavam infectadas com por nenhum dos dois 

vírus estudados. Logo, 84,1% das amostras de câncer de pênis estavam infectadas por pelo 

menos um dos vírus estudados. 
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Tabela 12. Resultado quanto à coinfecção HPV/EBV nas amostras de câncer de pênis 

Amostras 

N= 132 

HPV/EBV 

N(%) 

Positivo 
36 

(27,3%) 

Negativo 
96 

(72,7%) 

 

5.2.7 Prevalências dos tipos de EBV detectados pela PCR de lesão benigna de pênis 

O EBV não foi detectado em nenhuma amostra. 

5.2.8 Prevalência dos tipos do EBV detectados pela PCR nas amostras de esfregaço de 

pênis sem lesão aparente 

Das 140 amostras testadas para a presença do DNA do EBV apenas sete (5%) foram 

positivas, vide tabela 13. Seis (85,7%) dessas amostras para o EBV-1 e apenas uma (14,3%) 

para o EBV-2. 

Tabela 13. Prevalência do EBV nas amostras sem lesão aparente 

Amostras 

N= 140 

EBV 

N (%) 

 

Positivo 7 (5,0%)  

Negativo 135 (95,0%)  

 

Não houve coinfecção viral nas amostras sem lesão aparente. 

 

5.2.9 Resultado da nested PCR-MSP nas amostras de câncer de pênis  

Das 122 amostras de câncer de pênis testadas, 76 (62,3%) estavam hipermetiladas, 

enquanto 30 (24,6%) se encontravam não-metiladas. Dezesseis (13,1%) amostras tiverem o 

resultado negativo para ambos os primers, vide tabela 14. Não foi possível realizar o teste em 

10 amostras das 132, seja pela baixa concentração do DNA ou pela escassez da amostra. 
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Tabela 14. Avaliação do status do gene pINK4a nas amostras de câncer de pênis 

pINK4a Metilado Não - metilado 

N=122
* 76 

(62,3%) 

30 

(24,6%) 

                                     *Dez amostras não testadas. 

5.2.10 Resultado da nested PCR-MSP nas amostras de câncer de pênis quanto à 

presença do DNA do HPV 

Quando comparado o status de metilação do gene pINK4a com a presença do DNA do 

HPV, 37 (50%) amostras HPV positivas apresentavam o status metilado, enquanto 26 

(35,1%), não metilado e em 12 (14,9%) o resultado da PCR foi negativo. Por outro lado, 39 

(79,2%) amostras HPV negativas apresentavam o status metilado, 6 (12,5%) não metilado e 4 

(3,3%) tiveram o resultado da PCR-MSP negativo. A análise estatística revelou haver 

associação significativa entre o status não metilado do gene pINK4a e a presença do DNA do 

HPV (p=0,002;OR=0,2247; RR=0,6800), vide tabela 15.  

Tabela 15. Avaliação do status do gene pINK4a nas amostras de câncer de pênis 

quanto a presença do HPV 

pINK4a Metilado Não - metilado Valor de p
 

HPV + 

N= 74 

37 

(50%) 

26 

(35.1%) 0,002 

HPV – 

N=48 

38 

(79,2%) 

6 

(12,5%) 

 

*Corrigido por Mantel-Haenszel 

Também foi comparado o status de metilação quanto ao risco do HPV. Do total de 50 

amostras classificadas como alto risco com pelo menos 1 tipo de HPV de alto risco, e 

analisadas para o status do gene pINK4a, 27 (54,0%) apresentavam o status metilado, 17 

(34,0%) não metilado e em 6 (12,0%) o resultado da PCR foi negativo. Em relação às 

amostras com HPV de baixo risco, das 16 amostras testadas, 6 (37,5%) apresentavam o status 

metilado, 6 (37,5%) não metilado e 4 (25,0%) tiveram o resultado negativo na PCR. Não 

houve significância estatística entre a associação do risco do HPV com o status do gene 

pINK4a (P>0,05), vide tabela 16. 
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Tabela 16. Avaliação do status do gene pINK4a nas amostras de câncer de pênis quanta a 

presença do HPV de alto risco e de baixo risco 

pINK4a Metilado Não - metilado Não detectado p-valor 

HPV alto risco 

N= 50 

27 

(54,0%) 

17 

(34,0%) 

6 

(12,0%) p>0,05 

HPV baixo risco 

N= 16 

6 

(37,5%) 

6 

(37,5%) 

4 

(25,0%) 

 

 

5.2.11 Resultado da nested PCR-MSP nas amostras de câncer de pênis em relação à 

presença do DNA do EBV 

Quando comparado o status do gene pINK4a com o status do EBV nas amostras de 

câncer de pênis,  das 63 amostras positivas para o DNA do EBV, 60 foram testadas para o 

status do pINK4a, 41 (68,3%) apresentavam o status metilado, 15 (25%) não metilado e 4 

(6,7,%) tiveram o resultado negativo na PCR. Em relação às amostras EBV negativas, das 62 

testadas, 35 (56,5%) apresentavam o status metilado, 15 (24,2%), o status não metilado e 12 

(19,3%) amostras tiveram o resultado negativo na PCR, vide tabela 17. Não houve 

significância estatística (p>0,05) quando comparado o status do gene pINK4a com a infecção 

ou ausência do DNA do EBV. Vale ressaltar que, das 27 amostras positivas somente para o 

EBV, 22 apresentavam o padrão de metilação, porém essa associação não foi estatisticamente 

significativa (p=0,19).  

Tabela 17. Avaliação do status do gene pINK4a nas amostras de câncer de pênis 

quanta a presença do EBV 

pINK4a Metilado Não - metilado Não detectado p-valor 

EBV + 

N= 60 

41 

(68,3%) 

15 

(25%) 

4 

(6,7%) p>0,05 

EBV – 

N= 62 

35 

(56,5%) 

15 

(24,2%) 

12 

(19,3%) 

 

 

 

5.2.12 Resultado da nested PCR-MSP nas amostras de câncer de pênis quanto ao status 

da infecção viral 

Quando comparado o status do gene pINK4a com a coinfecção HPV/EBV, das 36 

amostras coinfectadas, 33 foram avaliadas quanto ao status do gene pINK4a, dessas 19 
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(57,6%) apresentavam o status metilado, 11 (33,3%) não metilado e 3 (9,1%) tiveram o 

resultado negativo na MSP-PCR. Das 67 amostras infectadas com apenas um dos vírus (HPV 

ou EBV) testadas para o status do gene pINK4a, 40 (59,7%) estavam metiladas, 17 (25,4%) 

não metiladas e 10  (14,9%) tiveram o resultado da nested PCR-MSP negativo. Já nas 21 

amostras sem infecção viral, 16 (76,2%) apresentavam o status metilado, 2 (9,5%) não 

metilado e 3 (14,3%) tiveram o resultado negativo na nested PCR-MSP, vide tabela 18.  

Houve significância estatística quando comparado o status do gene das amostras 

coinfectadas com as não infectadas (Exato Mid-P teste p=0,03; OR=0,2223; RR=0,7125). 

Quando somado os dois grupos com infecção viral (HPV e EBV) e comparado com o grupo 

sem infecção viral também foi visto significância estatística (Exato Mid-P teste p=0,035; 

OR=0,2661; RR=0,7629). Porém não foi visto significância estatística entre as amostras com 

apenas 1 vírus (HPV ou EBV) e as não infectadas (p>0,05). 

Tabela 18. Prevalência da metilação do gene pINK4a nas amostras de câncer de pênis quanto 

ao status do infecção viral 

pINK4a Metilado Não – metilado Não detectado p-valor 

HPV/EBV 

N=33 

19 

(57,6%) 

11 

(33,3%) 

3 

(9,1%) 
p=0,03 

HPV ou EBV 

N=67 

40 

(59,7%) 

17 

(25,4%) 

10 

(14,9%) 
p>0,05 

HPV e EBV negativo 

N=21 

16 

(76,2%) 

2 

(9,5%) 

3 

(14,3%) 
 

 

5.2.13 Resultado da nested PCR-MSP nas amostras de lesão benigna de pênis 

Foram testadas 60 amostras de lesão benigna para avaliação do status do gene pINK4a 

devido a escassez de material. Do total, 42 (70%) apresentavam o status metilado, 16 (26,7%) 

não metilado e 2 (3,3%) apresentaram resultado negativo na PCR. Todas as amostras 

metiladas apresentaram padrão misto (positivo para ambos os pares de primers. Dessas, 30 

eram positivas para a presença do HPV, das quais 17 (56,7%) apresentavam o status metilado, 

11 (36,7%) não metilado e 2 (6,6%) amostras tiveram o resultado negativo na PCR. Das 30 

amostras negativas para a presença do HPV, 25 (83,3%) apresentavam o status metilado e 5 

(16,7%) não metilado, vide tabela 19. A análise estatística não mostrou significância 

(p=0,0508; Teste Exato de Fisher) quanto a associação do HPV com status da metilação do 
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gene pINK4a, porém pode ser vista uma clara tendência entre o status negativo do HPV e a 

metilação do gene pINK4a. 

 

Tabela 19. Avaliação do status do gene pINK4a quanto a presença do HPV nas amostras 

de lesão benigna de pênis 

pINK4a Metilado Não – metilado Não detectado p-valor 

HPV + 

N = 30 

17 

(56,7%) 

11 

(36,7%) 

2 

(6,6%) P=0,0508
*
 

HPV – 

N = 30 

25 

(83,3%) 

5 

(16,7%) 

-  

Total 

N= 60 

42 

(70,0%) 

16 

(26,7%) 

2 

(3,3%) 

 

*Teste Exato de Fisher 

 

5.2.14 Resultado da nested PCR-MSP nas amostras de esfregaço de pênis sem lesão 

aparente 

Não foi possível realizar o teste devido a baixa concentração de DNA e a escassez da 

amostra. 

 

5.2.15 Resultado da comparação entre idade e a presença do HPV nas amostras de 

câncer de pênis 

Foi comparada a média da idade dos pacientes de câncer de pênis quanto a presença 

do HPV. O resultado foi praticamente o mesmo, as amostras positivas para a presença do 

DNA do HPV apresentaram uma idade média de 58,8 anos, enquanto que as amostras 

negativas para HPV apresentaram uma média de 58,7 anos, vide tabela 20. Não houve 

significância estatística (p>0.05) quando associada a presença ou ausência do DNA do HPV 

com a idade. 
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Tabela 20. Comparação da média da idade quanto ao status do DNA do HPV nas 

amostras de câncer de pênis 

HPV Média de Idade  p-valor 

HPV + 

N= 84 

58,8 anos de idade 

p>0,05 

HPV – 

N= 48 

58,7 anos de idade  

Total 

N= 132 

58,7 anos de idade  

 

5.2.16 Resultado da comparação entre idade e a presença do HPV de alto risco nas 

amostras de câncer de pênis 

Foi comparada a média da idade quanto a presença de HPV de alto e baixo risco. Do 

total das 76 amostras que foram classificadas quanto ao tipo de HPV, 60 eram de alto risco e 

16 de baixo risco. Dessas 60, a média de idade foi de 58,5 anos, enquanto que nas 16 de baixo 

risco, foi de 60 anos, vide tabela 21. Não houve significância estatística (p>0,05) quando 

comparado o risco do HPV com a idade média.  

Tabela 21. Comparação da média da idade quanto a classificação do HPV nas 

amostras de câncer de pênis 

HPV Média de Idade p-valor 

HPV de alto risco 

N= 60 

58,5 anos de idade 

p>0,05 

HPV de baixo risco 

N= 16 

60 anos de idade  

Total 

N= 76 

59,2 anos de idade  

  

 Vale ressaltar que a média de idade dos pacientes infectados pelo HPV45 foi de 43,5 

anos, bem abaixo da média de idade do grupo (58,7 anos) e mostrou associação 

estatisticamente significativa (p<0,05). 
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5.2.17 Resultado da comparação entre idade e a presença do EBV nas amostras de 

câncer de pênis 

Foi comparada a presença do DNA do EBV com a média da idade dos pacientes. Das 

132 amostras de câncer de pênis, 63 amostras foram consideradas positivas para a presença do 

DNA do EBV, e apresentaram uma idade média de 63,3 anos, enquanto as 69 amostras 

negativas para a presença do vírus, apresentaram uma idade média de 54,1 anos. Foi visto 

significância estatística (p=0,0004) quando comparado a presença do DNA do EBV com a 

idade, vide tabela 22.  

 

Tabela 22.  Comparação da média da idade quanto ao status do DNA do EBV nas 

amostras de câncer de pênis 

EBV Média de Idade Valor de p 

EBV + 

N= 63 

63,3 anos de idade 

p=0,0004 

EBV – 

N= 69 

54,1 anos de idade  

Total 

N= 132 

58,7 anos de idade  

 

5.2.18 Resultado da comparação entre idade e status viral nas amostras de câncer de 

pênis 

Em relação as 36 amostras de câncer de pênis coinfectadas com os vírus HPV e EBV, 

a média de idade dos pacientes encontrada foi de 62,7 anos. Também foi verificada a idade 

dos pacientes positivos para somente um vírus (60,9 anos) e das amostras negativas para 

ambos os vírus (51 anos), vide tabela 23. Foi verificada significância estatística quando 

comparadas a média da idade dos pacientes com ausência de infecção viral com aqueles com 

coinfecção (p=0,009). Também foi detectada significância estatística na comparação da idade 

dos pacientes infectados com somente um vírus com as amostras negativas para infecção viral 

(p=0,01). Mas não foi vista significância estatística quando comparada a idade do grupo 

coinfectado com o grupo infectado somente com um vírus (p>0,05).  
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Tabela 23. Média de idade dos pacientes quanto ao status viral nas amostras de câncer 

de pênis  

 Amostras  Média de Idade p-valor 

HPV/EBV 36 62,7 anos p=0,009 

HPV ou EBV 75 60,9 anos p=0,01 

HPV e EBV negativo 21 51 anos  

 

5.2.19 Resultado da comparação entre idade e o statuts do gene pINK4a nas amostras 

de câncer de pênis 

Foi comparada a idade dos pacientes de câncer de pênis com o status do gene pINK4a, 

e a média encontrada foi de 57,9 anos nas amostras com status metilado, 65,9 anos nas 

amostras com status não metilado e 63,8 anos nas amostras com resultado negativo na PCR, 

vide tabela 24. Foi verificada significância estatística comparando a média de idade com o 

status do gene pINK4a (p=0,016). 

Tabela 24. Média de idade quanto ao status do gene pINK4a nas amostras de câncer 

de pênis 

Status do gene pINK4a Média de Idade p-valor 

Metilado N= 76 57,9 anos p=0,016 

Não metilado N = 30 65,9 anos  

Não detectado N = 16 63,8 anos  

 

5.2.20 Resultado da comparação entre idade e o status do gene pINK4a nas amostras de 

câncer de pênis positivas para EBV 

Foi comparada a idade dos pacientes de câncer de pênis com amostras positivas para 

EBV com o status do gene pINK4a. Das 60 amostras positivas para EBV testadas para a 

avaliação do status do gene, 41 estavam metiladas e a idade média foi de 62,1 anos, 15 não 

metiladas com idade média de 72,7 anos e as 4 com resultados negativos na PCR 
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apresentaram a idade média de 58,2 anos, vide tabela 25. Houve significância estatística 

quando comparada a idade média com o status do gene pINK4a (p=0,019). 

Tabela 25. Relação do status do gene pINK4a com a idade dos pacientes de câncer de 

pênis infectados com EBV 

Amostras EBV + 

N = 60 

Média de Idade 

64,3 anos 

p-valor 

Metilado 

N = 41 

62,1 anos 
p=0,019 

Não-Metilado 

N = 15 

72,7 anos 
 

Negativo 

N = 4 

58,2 anos 
 

 

5.2.21 Resultado da comparação entre idade e o status do gene pINK4a nas amostras de 

câncer de pênis coinfectadas por HPV/EBV 

Foi comparado a idade média dos pacientes de câncer de pênis com o status do gene 

pINK4a nas amostras coinfectadas por ambos os vírus estudados. Das 33 amostras 

coinfectadas e avaliadas para o status do gene pINKa, 19 com status metilado apresentaram a 

média de idade de 58,2 anos, enquanto onze, com status não-metilado, 74,1 anos e 3 amostras 

que tiveram resultado negativo na MSP-PCR apresentataram uma idade média de 58,3 anos, 

vide tabela 26. A comparação da idade entre as amostras dos pacientes de câncer coinfectados 

metilados com os não metilados provou ter significância estatística (p=0,0015). 

Tabela 26. Relação do status do gene pINK4a com a idade média dos pacientes de 

câncer de pênis coinfectados por HPV/EBV 

pINK4a Metilado Não – metilado Não detectado p-valor 

HPV/EBV+ 

N=32 

19 11 3 

p=0,0015 

Média de 

Idade  

63,5 anos 

58,2 anos 74,1 anos 58,3 anos  
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5.2.22 Resultado da comparação entre idade e o status do gene pINK4a nas amostras de 

pacientes de câncer de pênis não infectadas pelo HPV ou EBV 

Não foi detectado o DNA do HPV ou do EBV em vinte e uma das 132 amostras de 

câncer de pênis estudadas. Os pacientes apresentaram a média de idade mais baixa, 51 anos. 

Quando estudado o status de metilação 16 apresentaram o status metilado, com a média de 

idade de 48,9 anos, 2 não metilado (média de 67,5 anos – um com 59 anos e outro com 76 

anos), e 3 amostras tiveram o resultado negativo na nested PCR-MSP, com idade média de 52 

anos, vide tabela 27. Devido a baixa casuística de amostras não metiladas (n=2) não foi 

possível analisar estatisticamente a relação com idade e o status do gene, contudo pode –se 

notar uma associação estatística entre a baixa idade média e a presença da metilação. 

Tabela 27. Relação do status do gene pINK4a com a média da idade dos pacientes de 

câncer de pênis não infectados pelo HPV ou EBV 

pINK4a Metilado Não-metilado Não detectado 

HPV/EBV- 

N=21 

16 2 3 

Média de 

Idade  

48,9 anos 67,5 anos 52 anos 
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6 DISCUSSÃO 

 

O câncer de pênis é um tumor raro nos países desenvolvidos da América do Norte e 

Europa. Nos EUA, a incidência é de 0,2/100.000 habitantes (BURGERS et al., 1992); na 

Espanha, a incidência é entre 0,7 e 1,5/100.000 (FERRANDIZ-PULIDO et al., 2012). 

Entretanto, em muitos países da África, América do Sul e Ásia, essa doença representa um 

importante problema de saúde. A maioria dos casos ocorre na Índia, Uganda e Brasil, com a 

incidência de 3 a 6 vezes maior que a de países desenvolvidos (BURGERS et al., 1992; 

BLEEKER et al., 2009). No Brasil, as incidências mais altas ocorrem nas regiões Norte e 

Nordeste, onde a maioria das amputações é realizada (BRUMINI, 1982). Segundo o 

Data/SUS, há cerca de mil amputações por ano do órgão (http://www.sbu.org.br/publico/?sbu-

faz-campanha-de-cancer-de-penis-zero). Esse câncer acomete principalmente homens entre 

50 – 70 anos (BARNHOLTZ-SLOAN et al., 2007; FAVORITO et al., 2008; PERSSON et 

al., 2007), a média de idade em nosso estudo foi de 58,2 anos, a qual está dentro da faixa de 

idade descrita. Indivíduos mais jovens também são afetados, aproximadamente 19% tem 

menos de 40 anos (FAVORITO et al., 2008) e 7% menos de 30 anos (FAVORITO et al., 

2008; LYNCH et al., 2002). 

Um importante fator de risco, reconhecido pela OMS, para o desenvolvimento do 

câncer de pênis é a fimose (UNAIDS-WHO, 2007). Diversos autores já apontaram para a 

circuncisão como uma medida de prevenção, não só contra o HPV como para outras DST, 

como o HIV (DALING et al., 2005; AUVERT  et al., 2009, ALBERO et al., 2012). Um 

estudo do nosso grupo de pesquisa, aceito no The Journal of Urology, mostrou que 46,7% dos 

casos de fimose estavam infectados pelo HPV e 50% eram causados por tipos de alto risco, 

enquanto que no grupo controle apenas 16,4% estavam infectados pelo HPV e somente um 

(3,6%) era de alto risco (AFONSO et al.; no prelo). 

Sabe-se que o HPV é o agente etiológico do câncer cervical (BOSCH et al., 2002), 

mas ainda se sabe pouco sobre a etiologia e o desenvolvimento do câncer de pênis. Existem 

evidências associadas a uma relativa resistência da mucosa peniana à ação oncogênica do 

HPV (AYALA et al., 2005; GIULIANO et al., 2011). O mecanismo de proteção ainda não 

está completamente claro. Uma das hipóteses mais aceitas é a ausência, nessa região 

http://www.sbu.org.br/publico/?sbu-faz-campanha-de-cancer-de-penis-zero
http://www.sbu.org.br/publico/?sbu-faz-campanha-de-cancer-de-penis-zero
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anatômica, da junção escamo-colunar. Nesta junção, ou zona de transformação, o HPV pode 

infectar as células metaplásicas que possuem alto potencial de multiplicação e um 

microambiente próprio (HERFS et al., 2012; HWANG et al., 2012; PARTRIDGE & 

KOUTSKY, 2006). Dados de prevalência de associação da infecção por HPV e câncer anal 

podem reforçar essa hipótese, uma vez que essa região também possui a junção escamo-

colunar (IARC, 2012; POW-SANG et al., 2010). 

O HPV provavelmente representa uma via etiológica distinta na oncogênese do pênis 

(RUBIN et al., 2001), com estudos apontando duas vias possíveis – uma ligada ao HPV e 

outra através da via p16ink4a/ciclinaD/Rb (FERREUX et al., 2003; BLEEKER et al., 2009). 

Infecções concomitantes também são estudadas, dentre elas uma que se destaca é a causada 

pelo EBV. Um estudo observou que o EBV aumentava em 7 vezes o risco de detecção da 

integração do genoma do HPV 16, o que pode contribuir para a oncogênse (SZOSTECK et 

al., 2009). Assim, em nosso estudo, nos propusemos a avaliar esses três fatores em questão: 

infecção por HPV, infecção por EBV e metiloma do gene pINK4A. 

Em nosso estudo, do total de 132 amostras de câncer de pênis analisadas, 63,6% foram 

positivas para a presença do DNA do HPV (Tabela 7), o que está de acordo com a literatura 

(50-70%) (BACKES et al., 2009). Com o resultado da tipagem do HPV, verificamos a maior 

freqüência do HPV16 (40,5%), assim como em outros estudos (DO et al., 2013; MIRALLES-

GURI et al.,2009; CUBILLA et al..2011), seguido pelos tipos HPV6, HPV45, HPV18, HPV 

31 e HPV70 (Gráfico 1). Outros estudos também detectaram o HPV 6 em amostras de câncer 

(MIRALLES-GURI et al., 2009, IARC, 2012), estes apontam a sua presença como não ligada 

a causa do desenvolvimento do câncer, e explica que a superfície peniana é propensa a 

condilomas genitais, e em algumas circunstâncias esse tipo podem estar presente 

concomitantemente com uma lesão neoplásica. No presente trabalho apenas 2 amostras de 

câncer apresentavam apenas o HPV6, uma estava hiperrmetilada e outra não, porém ambas 

estavam coinfectadas com EBV-1, assim como nos casos infectados apenas com tipos de 

baixo risco, assim, o EBV pode ter alguma ligação com o desenvolvimento deste câncer, 

devido a  seu potencial oncogênico (SHAH & YOUNG, 2009).   

No estudo de Wikström e colaboradores (2012) o HPV6, juntamente com o HPV16, 

foi o tipo mais prevalente nas lesões caracterizadas como PIN, no qual 25% das lesões PIN III 

apresentavam somente HPV de baixo risco, lesões essas pré-malignas. Hartwig e 

colaboradores (2015) citam o HPV6 como responsável por lesões anais pré-cancerosas, assim 

como no IARC (2012), aponta o HPV6 presente em 6,7% (39/580) casos de câncer de pênis, 

maioria dos casos de coinfecções com algum tipo de alto risco. Assim, sugere-se que o HPV6 
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pode ter papel na transformação celular, mesmo sendo de baixo risco, ou ainda pode estar 

atuando como um oportunista. 

Já a alta prevalência do HPV 45 (10,7%) é similar com a descrita no câncer do colo de 

útero, o qual tem a média mundial de 5%, no entanto em alguns locais da África chegue a 9% 

(LI et al., 2011). Segundo Sanjosé e colaboradores (2010), a infecção pelo HPV45 parece ter 

um curso mais curto até o câncer, pois além deste tipo ser detectado apenas em lesões de alto 

grau/malignas, a média de idade das mulheres com câncer cervical invasivo é mais baixa 

quando comparadas com as infectadas por outros tipos, inclusive pelo HPV18. A média da 

idade dos pacientes com câncer de pênis e infectados pelo HPV45 foi de 43,4 anos, bem 

abaixo da média de idade geral do grupo positivo para HPV (58,7 anos) (p<0,05).  

Observamos também resultado interessante quanto à prevalência do HPV70 – o qual 

pertence ao mesmo grupo do HPV 18 e 45, alphapapilomavírus-7, nas amostras de câncer de 

pênis, com 9,5% (n=8) das amostras positivas para esse tipo, sendo que metade eram 

infecções simples. Antes classificado como baixo risco, Schiffman e colaboradores (2009) 

comentaram a existência de estudos relatando infecções pelo HPV70 no câncer, mas os dados 

de apoio eram escassos. Na classificação segundo o IARC 2012, onze tipos, inclusive o 

HPV70, foram reagrupados no grupo 2B (possivelmente carcinogênico) baseado na 

similaridade filogenética, nesse estudo ele descreve a presença do HPV70 em infecções 

simples no câncer cervical.  

Mesmo com o uso de ferramentas como o RFLP e do LCD-Array®, 8 amostras (9,5%) 

não foram tipadas. Isso pode ocorrer por diversos fatores, como a baixa carga viral – a qual é 

menor em lesões de baixo grau (KULMALA et al, 2006; YOSHIDA et al., 2008) - 

degradação do material, polimorfismo ou integração do genoma viral ao genoma da célula 

hospedeira. Outros estudos indicaram taxas de HPV indeterminados semelhantes, inclusive 

estudos empregando até cinco métodos diferentes, apresentaram cerca de 5% de resultados 

indeterminados, seja por erro intrínseco da técnica, seja por polimorfismos gerados no 

processo evolutivo viral (MAGALHÃES et al., 2008; CAMARA et al., 2003).  

No estudo de Depuydt e colaboradores (2007) foi descrito que o PCR tipo-específico é 

mais sensível que o PCR genérico MY09/11, sendo este último incapaz de detectar até 10,2% 

do total de amostras positivas para o DNA do HPV pela PCR tipo-específica. Eles relataram 

que o PCR MY09/11 foi capaz de detectar 10 cópias do HPV31, mas seu limite de detecção 

foi maior do que 102 cópias para todos os outros tipos de alto risco, enquanto que pela PCR 

tipo-específico esse limite foi de 1 a 10 cópias de todos os HPV de alto risco. Observa-se que, 

como a RFLP utiliza o amplicon resultante da PCR MY09/11, essa baixa sensibilidade da 
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PCR genérica poderia resultar em perdas na determinação do tipo viral na RFLP, além da 

dificuldade de interpretação na existência de infecção mista, embora a especificidade seja bem 

alta (BERNARD et al., 1994). Além disso, o teste de microarray utilizado (LCD-Array) 

cobre 32 tipos de HPV, sendo que existem 47 tipos de HPV que infectam a mucosa além dos 

tipos cutâneos que também são encontrados no epitélio da genitália masculina (BERNARD et 

al., 2010; SICHERO et al., 2014). 

Foi verificada a presença de 20 (22,6%) amostras de câncer de pênis com infecção 

mista por HPV, o que parece ser comum no câncer de pênis (~23%) (POW-SANG & 

ASTIGUETA, 2009, MIRALLES-GURI et al., 2009).  

Com a ajuda do RFLP e do LCD-Array, foi detectada a presença de infecção mista em 

16 amostras, onde somente duas não estavam infectadas com pelo menos um tipo de HPV de 

alto risco. É interessante ressaltar que 60 (44,5%) amostras foram positivas para a presença de 

pelo menos um HPV de alto risco. A presença de infecções múltiplas requer atenção, uma vez 

que a presença de múltiplos tipos virais foi associada significativamente ao desenvolvimento 

de lesões neoplásicas na região anal em homens e, portanto, podendo atuar sinergicamente 

para o desenvolvimento de câncer (ALVAREZ et al., 2010).  

Comparando a prevalência do HPV nas amostras estudadas, nota-se que o grupo de 

lesões benignas foi o de maior prevalência (72,7%), seguido pelo grupo de câncer (63,6%) e 

pelo de assintomáticos (15%), o que está de acordo com a literatura (INGLES et al., 2015; 

MIRALLES-GURI et al., 2009; MENEZES et al., 2013). No entanto, comparando a 

prevalência de HPV de alto risco nas diversas lesões, o grupo mais prevalente, como 

esperado, é o de câncer, porém o segundo com maior detecção de tipos de alto risco é o grupo 

de assintomáticos (14,3%) e não o com lesão benigna (6,2%). Assim como em outros 

trabalhos, os tipos mais comuns em lesões benignas são os HPV6 e 11 (INGLES et al., 2015).  

Em projetos do nosso grupo de pesquisa (AFONSO et al. 2013) foi verificado que 

50% dos casais estudados, no qual a mulher tinha NIC I (neoplasia intraepitelial cervical grau 

1) (grupo1), estavam infectados com HPV, e 53,3% destes compartilhavam o mesmo 

genótipo, enquanto que no grupo de casais no qual a mulher era assintomática (grupo 2) a 

prevalência foi de 16,6% e apenas 22,2% compartilhavam o mesmo genótipo. Outro dado 

relevante foi a prevalência de 70% de HPV de alto risco no grupo1, enquanto que no grupo 2 

foi de 13,3%. Esses dados apoiam a ideia da circulação e recirculação do HPV entre casais, 

perpetuando o HPV na população sexualmente ativa.  

Na década de 80, o EBV havia sido implicado como possível cofator do câncer 

cervical (ZUR HAUSEN, 1982). Entretanto, com a definição do HPV como fator 
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independente para a carcinogênse cervical, os estudos relativos ao papel do EBV foram 

abandonados. Outros autores sugerem a existência de sinergismo entre duas infecções virais 

para iniciar os eventos da carcinogênese (RODRIGUES et al., 2010; SZOZTECK et al., 2009, 

KAHLA et al., 2012). Assim, mais estudos vêm investigando a possível relação do EBV 

como cofator na carcinogênese cervical (KIM et al., 2005; RODRIGUES et al., 2010, 

KAHLA et al., 2012). Alguns autores vêm conduzindo estudos na tentativa de elucidar 

possíveis fatores de risco para oncogênese do pênis. Prayitno (2006) relatou 68% de 

positividade para HPV e EBV em amostras de câncer cervical, indicando uma possível 

associação do EBV na oncogênse cervical. Alves e colaboradores (2004) também 

descreveram altas taxas de EBV em carcinoma de pênis, e, como cerca de 30 a 50% são 

considerados negativos para a presença do DNA do HPV, deve-se considerar outras viroses 

como possíveis agentes etiológicos, quer seja o EBV, tipos não identificados do HPV ou 

mesmo outros vírus de DNA com potencial carcinogênico, como os Polyomavírus, sugerido 

por Zur Hausen (2009). Logo, outros vírus com potencial carcinogênico devem ser estudados 

como possíveis cofatores. 

Kahla e colaboradores (2012) verificaram um sinergismo entre as infecções virais, no 

qual a presença do EBV aumentava a chance em 5 vezes do DNA do HPV16  estar integrado 

ao genoma da célula hospedeira, sugerindo o papel do EBV como cofator. Outra característica 

do EBV que pode ajudar na carcinogênese é a proteína EBNA1 que mostrou ser capaz de 

diminuir a apoptose e reparar o DNA em lesões EBV-associadas (FRAPPIER, 2011). 

No presente estudo, 63 (47,7%) amostras de câncer de pênis foram positivas para a 

presença do DNA viral do EBV. O tipo mais prevalente foi o EBV-1 (74,6%), já o EBV-2 foi 

detectado em apenas 11 amostras (17,5%), sendo que 5 delas estavam infectadas com ambos 

os tipos (Tabela 11). Foi pesquisada a coinfecção HPV/EBV, sendo visto que 27,3% (36) das 

amostras estavam coinfectadas (Tabela 12). Ou seja, das 63 amostras infectadas pelo EBV, 27 

(42,9%) estavam infectadas somente por este vírus, sugerindo que ele pode ser um fator 

independente para a progressão maligna. Em um estudo relevante, Zhang e colaboradores 

(2015) relataram que homens com líquen escleroso possuem maior carga viral de EBV no 

tecido afetado do que no tecido saudável, indicando uma possível associação do EBV com a 

patogênese do líquen escleroso, conhecido fator de risco para carcinogênese do pênis e 

sabidamente independente do HPV (AIDE et al., 2010; D’HAUWERS et al., 2012; 

PERCEAU et al., 2003).  

Assumindo que o EBV desempenhe um papel no câncer de pênis, uma interessante 

hipótese de interação viral sinérgica, levando à transformação maligna, foi proposta por 
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Susuki e colaboradores (1995). Sabe-se que a interleucina 10 (IL-10) reprime a resposta 

imune celular e que o EBV codifica uma proteína homóloga, assim, um possível sinergismo 

entre o EBV e o HPV pode resultar em uma imunossupressão local, e desse modo facilitar 

uma infecção pelos HPV de alto-risco (SUSUKI et al., 1995). Vale ressaltar que 15,9% das 

amostras de câncer de pênis foram negativas tanto para HPV quanto para EBV e dessas 

76,2% possuíam o gene pINK4a hipermetilado, porém devido à baixa casuística, não foi 

verificado significância estatística (p>0,05, Tabela 18), mas pode-se observar uma clara 

tendência entre a ausência de infecção viral e a existência da metilação gênica, reforçando a 

ideia da existência de duas vias independentes na carcinogênese do pênis.  

Alterações na metilação do DNA representam um papel chave na transformação 

maligna, acarretando no silenciamento de genes supressores de tumores e na superexpressão 

de oncogenes (KULIS & ESTELLER, 2010). A plasticidade ontogênica da metilação do 

DNA faz das alterações epigenéticas um biomarcador ideal para diagnóstico ou como 

indicador preditivo e de prognóstico no câncer. Entretanto, pouco se sabe sobre a genética 

molecular ou epigenética que levam ao desenvolvimento e progressão do câncer de pênis. A 

metilação anômala de vários genes foi previamente identificada (FERREUX et al., 2003; 

YANAGAWA et al., 2008; GUERRERO et al., 2008) Recentemente, alterações epigenéticas 

no epigenoma do hospedeiro e do vírus tem sido reportadas em outros cânceres induzidos 

pelo HPV (FERNANDEZ & ESTELLER, 2010; LECHNER et al., 2013).  

Como resultado da avaliação do status do gene p16INK4a, 122 amostras de câncer de 

pênis  foram testadas, dessas 72 (62,3%) estavam hipermetiladas, 30 (24,6%) não metiladas e 

em 16 (13,1%) o resultado da nested PCR-MSP foi negativo (Tabela 14). Houve significância 

estatística (p=0,0034) quando comparado o status do gene com a presença do HPV. Foi visto 

que 49,3% amostras positivas para HPV estavam hipermetiladas, enquanto que 79,6% das 

amostras negativas para a presença do HPV estavam hipermetiladas (Tabela 15). Assim, 

reforçando a teoria da metilação como fator independente, uma via na carcinogênse seria 

ligada ao HPV enquanto outra via distinta estaria liga a metilação do gene pINK4a, como 

sugerido por Bleeker et al (2009) e Ferreux et al (2003).  

Em nosso estudo, quando comparado o status do gene p16INK4a quanto ao risco do 

HPV, não houve relevância estatística (p>0,05) (Tabela 16). Também foi comparada a 

presença do EBV quanto ao status do gene p16INK4a, e observamos que 68,3% das amostras 

positivas estavam hipermetiladas contra 54,8% das amostras EBV negativas (Tabela 17), mas 

não foi detectada significância estatística (p>0,05). Vale ressaltar que das 27 amostras 

infectadas somente pelo EBV, 22 estavam hipermetiladas, mas não foi verificada significância 
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estatística (p>0,05) quando comparada com o total de amostras nem com as amostras sem 

infecção viral (HPV ou EBV). Contudo, parece haver uma ligação entre a infecção pelo EBV 

e a metilação do p16INK4a, diferente do observado para o HPV. Diversos estudos 

descreveram a presença do EBV e a hipermetilação/silenciamento gênico da p16 em amostras 

de diferentes tipos de câncer (SAKUMA et al., 2004; KLANGBY et al., 1998). 

Quanto ao status do gene p16INK4a nas 33 amostras com coinfecção, 19 (57,6%) se 

encontravam hipermetiladas, 11 (33,3%) não metiladas e três tiveram o resultado negativo na 

nested PCR-MSP. Comparando o status do gene nas amostras coinfectadas com as não 

infectadas (p=0,003) foi verificado significância estatística, mostrando uma associação entre a 

ausência de metilação e a presença viral, pois também houve associação quando somado os 

dois grupos com presença viral e comparado com o grupo não infectado (p=0,0035) (Tabela 

18).  

Nossos resultados sugerem a existência de outra via na carcinogênese independente do 

HPV, assim como descrito por outros autores (FERREUX et al.,2003; BLEEKER et al.,2009; 

CUBILLA et al.,2011). No estudo de FERREUX e colaboradores (2003), apenas 17% das 

amostras de carcinoma de pênis estavam hipermetiladas. Todos os carcinomas com metilação 

eram epidermóides, assim como no nosso estudo. A frequência de metilação do promotor do 

gene p16INK4a foi maior nas amostras negativas para a presença do DNA do HPV (21%) do 

que nos casos positivos para HPV (10%), concordando com nosso resultado. O estudo 

enfatiza que, todos os tumores com DNA metilado eram HPV DNA negativos, exceto dois, 

ambos HPV 16 e E6/E7 RNAm positivos. Além disso, ele ressalta que oito dos nove tumores 

com p16INK4a metilado eram negativos na imunohistoquímica. No estudo de Cubilla e 

colaboradores (2011), além de sugerir que existam duas vias independentes, indicaram um 

padrão de HPV de baixo risco e a negatividade da p16 na imunohistoquímica (não foi 

realizado MSP-PCR). No nosso trabalho, 37,5% das amostras de câncer com HPV de baixo 

risco estavam hipermetiladas (tabela 15). 

Foi visto significância estatística entre a média de idade com a presença do EBV, os 

pacientes positivos apresentaram uma média de 63,3 anos, enquanto os pacientes negativos, 

54,1 anos (Tabela 22). O grupo de paciente coinfectados também apresentou uma média mais 

alta (62,7 anos), quando comparada com a média dos pacientes não infectados, foi verificado 

significância estatística. Assim como as infectadas com apenas HPV ou EBV (60,9 anos), 

média essa elevada pela presença do EBV, também teve significância estatística quando 

comparada com a média do grupo não infectado. Sugerindo que a presença do EBV possa 
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estar associada a reativação. Já os pacientes sem infecção viral apresentaram uma idade média 

de 55,2 anos (Tabela 23), o que está associado a presença de hipermetilação.  

No estudo de Daling e colaboradores (2005), 49% dos pacientes de câncer de pênis 

estavam acima dos 65 anos, 38% estavam na faixa de 50-64 anos e 26,3% tinham menos que 

50 anos. Já no presente estudo, 35,8% dos pacientes estavam acima dos 65 anos, 30% na faixa 

dos 50-64 anos e 34,2% tinham menos que 50 anos. Daling e colaboradores (2005) também 

compararam as faixas de idade e o status da infecção do HPV, apontando que nas amostras 

positivas para HPV 30,7% dos pacientes estavam abaixo dos 50 anos, 30,7% na faixa dos 50-

64 anos e 38,7% estavam acima dos 65 anos. Já nas amostras negativas para a presença do 

HPV, 19,8% dos pacientes estavam abaixo dos 50 anos, 31,6% na faixa dos 50-64 anos e 

52,6% estavam acima dos 65 anos.  

Com dados similares ao nosso estudo nas amostras positivas para a presença do HPV, 

35,4% dos pacientes tinham a idade abaixo dos 50 anos, 27,9% na faixa dos 50-64 anos e 

36,7% acima dos 65 anos. Enquanto que nas amostras negativas para a presença do HPV foi 

diferente, pois 34,7% dos pacientes tinham a idade inferior a 50 anos, 28,6% estavam na faixa 

dos 50-64 anos e 36,7% estavam acima dos 65 anos. Assim, em comparação ao estudo de 

Daling e colaboradores (2005) percebe-se uma média de idade mais baixa no nosso estudo, 

com maior número de pacientes abaixo dos 50 anos. Contudo, o HPV esteve presente de 

forma proporcional e semelhante entre os intervalos de idade, assim como no estudo de 

Daling e colaboradores (2005). Com relação ao estudo da idade como fator de risco, pesquisas 

mais recentes (AKOGBE et al., 2012; ANIC & GIULIANO, 2011; SMITH et al., 2011; 

SYRJÄNEN, 2011) têm mostrado não haver diferenças significativas na prevalência do HPV 

em homens de diferentes faixas etárias. 

A média de idade elevada também foi verificada nas amostras não metiladas (65,9 

anos), enquanto que nas hipermetiladas esta foi um pouco mais baixa (57,9 anos) (Tabela 24), 

demonstrando haver significância estatística (p<0,05). Também foi visto significância 

estatística entre a média de idade dos pacientes positivos para EBV quanto ao status do gene 

p16INK4a (Tabela 25). Já na tabela 26 é mostrada a média de idade dos pacientes 

coinfectados quanto ao status do gene p16INK4a. No grupo metilado a média foi de 58,2 

anos, já no grupo não metilado, de 74,1 anos, com diferença estatística (p<0,05). A tabela 27 

mostra a média de idade dos pacientes não infectados pelo HPV ou EBV quanto ao status do 

gene p16INK4a, sendo 48,9 anos no grupo metilado, enquanto que no grupo não metilado foi 

de 67,5 anos. Não foi possível analisar estatisticamente devido à baixa casuística no grupo 

não metilado (n=2).  
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Esses resultados parecem estar em concordância com a literatura, pois a média de 

idade do grupo com p16INK4a hipermetilado foi mais baixa, e se acredita que as alterações 

epigenéticas possam atuar como fatores aceleradores/desencadeadores no desenvolvimento 

tumoral, ainda nas lesões pré-invasivas, em particular o silenciamento de genes que conferem 

benefícios com sobrevivência, contribuindo para o fenótipo neoplásico e facilitando a 

progressão tumoral, como a hipermetilação do pINK4a (BAYLIN & OHM, 2006). Outros 

estudos também apontaram a hipermetilação/silenciamento do gene p16INK4a como um 

evento precoce em outros cânceres (JONES & BAYLIN, 2007; BAYLIN & OHM, 2006; 

FEINBERG et al., 2006), alguns ainda o apontaram como um biomarcador do câncer, já que 

tal evento foi visto em lesões pré-malignas (BELINSKY et al., 1998; DELPU et al., 2013). 

Em relação às amostras com lesões benignas aparentes, 110 foram testadas e destas 80 

(72,7%) foram positivas para a presença do DNA do HPV (Tabela 9), sendo os tipos mais 

frequentes o HPV11 (35%) seguido do HPV6 (30%), como o descrito na literatura (ANIC et 

al., 2011; CHAN et al., 2009), sendo que mais vinte e duas (27,5%) amostras estavam 

coinfectadas por ambos os tipos. Além disso, foi detectado HPV de alto risco em 5 (6,2%) 

amostras, os tipos foram: HPV 16, 18 e 45, sendo o  tipo 16 detectado em três amostras. Em 

uma revisão realizada por Smith e colaboradores (2011), a prevalência de HPV de baixo risco 

em homens variou de 1 a 84%, sendo que em 70 a 100% dos casos de condiloma acuminado 

são detectados HPV dos tipos 6 e 11. A prevalência de HPV de alto risco encontrada variou 

de 2 a 93%, sendo o mais prevalente o HPV-16. Infecções causadas por múltiplos tipos virais 

apresentam prevalência de 2,3 a 60% (PARTRIDGE & KOUTSKY, 2006; VACCARELLA 

et al., 2011), sendo 20-50% destas co-infecções associadas aos vírus de alto risco 

(GIULIANO et al., 2008b). Segundo Vaccarella e colaboradores (2011) infecções múltiplas 

foram encontradas em 59,7% dos homens brasileiros. Em nosso estudo foi visto 22 (27,5%) 

amostras com infecções mista (HPV6 e 11) e 5 com infecção mista associada a um HPV  de 

alto risco, o que corresponde a 18,5% das amostras com infecções mistas.  

 O EBV não foi detectado em nenhuma das amostras de lesão benigna, pois a maioria 

das amostras eram lesões características de HPV. Embora a prevalência do HPV tenha sido de 

72,7%, deve-se levar em consideração que nenhum tipo de HPV cutâneo foi incluído no 

estudo (Tabela 9). Campbell e colaboradores (2013) encontraram uma prevalência de 61,1% 

de HPV do grupo beta em lesões genitais masculinas (condilomas). Quanto ao status do gene 

p16INK4a, 60 amostras foram testadas, sendo que 42 (70%) estavam hipermetiladas, e destas 

17 estavam infectadas pelo HPV (Tabela 19), entretanto não foi vista significância estatística 

entre a presença do DNA do HPV e a hipermetilação do gene p16INK4a nessas amostras 
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(p=0,056) (Tabela19). Um estudo averiguou a expressão da proteína p16 pela 

imunohistoquímica em lesões de papulose bowenóide, encontrando positividade em 6 de 14 

amostras (42,9%), porém o status do HPV não foi estudado (AUEPEMKIATE et al., 2006).   

É importante notar que a hipermetilação gênica não necessariamente inibe a expressão 

gênica. Ferreux e colaboradores (2003) verificaram que de 9 amostras hipermetiladas, uma foi 

imunorreativa na imunohistoquímica, embora todas as nove apresentassem padrão misto na 

PCR, enquanto que Poetsch e colaboradores (2011) descreveram que todas as amostras 

hipermetiladas não foram p16 imunorreativas. Assim é importante relatar que em nosso 

estudo todas as amotras benignas hipermetiladas apresentaram resultado misto na MSP-PCR, 

ou seja, havia um alelo metilado e outro não (Tabela 19), logo é possível haver a expressão do 

gene p16INK4a.  

A fim de evidenciar o papel do HPV no câncer de pênis utilizamos um grupo controle, 

o qual nenhum dos participantes apresentava lesão genital. Para tanto, 140 amostras de 

homens clinicamente assintomáticos foram testadas, 21 (15%) foram positivas para o DNA do 

HPV (Tabela 10), resultado parecido com o encontrado no estudo de Vardas e colaboradores 

(2011) e de MENEZES e colaboradores (2013), sendo os mais frequentes os HPV6 (8 

amostras), seguido do HPV16 (2 amostras), HPV11 (2 amostras), HPV33 (1 amostra) e 

HPV62 (1 amostra). É importante notar que 14,3% das amostras estavam infectadas com 

HPV de alto risco, e uma amostra infectada pelo HPV62, classificado com tipo 

indeterminado. Sete amostras (5%) não foram tipadas, seja por escassez de material ou devido 

à baixa concentração de DNA. No entanto, outros autores descreveram tipos cutâneos como 

sendo comuns na genitália masculina (CAMPBELL et al., 2013). Sichero e colaboradores 

(2014) descreveram que 22,6% das amostras coletadas continham HPV não caracterizados, 

das 134 amostras do Brasil, 19% eram de HPV não caracterizados, das quais 18,8% do grupo 

Alpha, 71,9% do grupo Beta e 9,4% era de HPV do grupo Gamma.  

Quanto à presença do DNA do EBV, das 140 amostras apenas 7 (5%) foram positivas 

(Tabela 13), sendo que seis foram positivas para o EBV-1 e somente uma para o EBV-2. 

Assim, como descrito em diversos estudos, o EBV-1 é o mais prevalente no mundo, exceto na 

África (GRATAMA et al., 1995; HIGGINS et al., 2007). Não houve material suficiente para 

avaliar o status do gene p16INK4a, nesses esfregaços de pacientes assintomáticos. A técnica 

por nós utilizada necessitava de no mínimo 1µg de DNA e 50µl de amostra (HERMAN et al, 

1996; HOUSE et al., 2003), mas na maioria das vezes não era possível obter ambos, visto que 

além destes,  outros testes foram realizados. 
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Com relação a avaliação da metodologia utilizada em nosso estudo, foi visto que 

algumas amostras, tanto de câncer quanto de lesões benignas, tiveram resultado negativo na 

nested PCR-MSP (13,1% e 6,6%, respectivamente). Diversas podem ser as causas, como 

degradação da amostra na coleta, transporte ou durante o tratamento, perda de material 

durante o processo de purificação, erros manuais e até mesmo mutações gênicas. Uma 

limitação aqui vista foi o não pareamento do grupo de lesões benignas, sendo o principal 

problema encontrado, a perda de amostras testadas devido ao uso das mesmas em diversas 

técnicas até a conclusão de cada diagnóstico. 

Outra limitação de nosso estudo diz respeito a não avaliação de fatores de risco sócio-

demográficos. Quanto aos pacientes com câncer, o prontuário a que tivemos acesso no serviço 

intranet do INCA não fornecia essas informações, e nas amostras de assintomáticos só 

tivemos acesso a planilhas que não forneciam essas informações. Quanto às amostras de lesão 

benigna, a maior parte foi do setor de DST da UFF e o prontuário online muitas vezes estava 

incompleto.  

Como pode ser visto a carcinôgenese peniana ainda é pouco compreendida, havendo 

muito a pesquisar. Uma associação interessante aqui encontrada, assim como em outros 

estudos, foi aquela entre o EBV e a metilação do p16INK4a. Esta relação também foi descrita 

em outros estudos, não só no câncer de pênis aqui descrito, mas também no câncer cervical, 

no carcinoma de nasofaringe e gástrico associados ao EBV (KIM et al., 2005; KANG et al., 

2002; SCHNEIDER et al., 2000). Entretanto, como apenas 27 das 132 amostras de câncer 

(20,4%) estavam infectadas somente pelo EBV, sendo 22 hipermetiladas, sugerimos que o 

EBV parece agir como um cofator no desenvolvimento e/ou estabilização do câncer de pênis. 

Importante apontar a prevalência de infecção viral em 84% das amostras de câncer, além da 

hipermetilação em 62,3%, o que os tornam fatores potenciais na oncogênese. Assim, novos 

estudos são necessários para uma melhor compreensão deste processo. 

Outro ponto que vale enfatizar é o silenciamento gênico, como a hipermetilação do 

pINK4a é considerada uma outra via na tumorigênese do pênis, o desenvolvimento de drogas 

específicas para esse evento, como inibidores de metil-transferases, é uma estratégica clínica 

para o tratamento de câncer e vem sendo usada em diferentes protocolos de quimioterapia 

(RIUS & LYKO, 2012).  

Vale ressaltar que uma importante fração do câncer de pênis está relacionada à 

infecção pelo HPV. Segundo alguns autores, a prevalência do HPV no câncer de pênis varia 

de 20 a 70% (PASCUAL et al., 2007; MIRALLES-GURI et al., 2009; BRUNI et al., 2014), 

sendo mais prevalente em homens com idade acima dos 30 anos e com número elevado de 
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parceiros sexuais (28-76%) (DUNNE et al., 2006; PARTRIDGE & KOUTSKY, 2006). 

Estima-se que o risco de câncer de colo de útero é 4,9 vezes maior em mulheres parceiras de 

homens infectados por HPV (BOSCH et al., 1996) e que a existência de condiloma 

acuminado aumentaria o risco de carcinoma peniano em 3,7 vezes (POW-SANG et al., 2010). 

Além disso, verrugas genitais podem ser consideradas como um problema de saúde pública, 

gerando grande custo ao estado e ao próprio indivíduo, com redução em sua qualidade de vida 

(DEDIOL et al., 2009; DOBAO & CAVALCANTI, 2013; DOBAO et al., 2013).  

Assim a vacinação ainda é uma importante via de prevenção. Além disso, dada a falta 

de protocolos amplamente aceitos para o tratamento das lesões consequentes a esta infecção 

no sexo masculino, a incorporação dos homens numa vacinação de rotina contra o HPV é 

importante pelo potencial impacto na saúde pública. Assim, é necessário continuar a 

pesquisar, pois quanto melhor compreendermos a natureza do câncer do pênis e quais fatores 

acarretam a oncogênese, tratamentos mais específicos, com menos efeitos colaterais serão 

desenvolvidos (GARLAND et al., 2010). Ressaltando a importância da vacinação não apenas 

pelo câncer, mas lembrando da existência das lesões benignas, como condilomas, e também 

de carreadores assintomáticos do HPV, serão beneficiados pela vacinação contra o HPV, além 

do efeito da “imunidade coletiva ou de rebanho”, reduzirá também a carga da doença não 

apenas nestes, mas também em mulheres. 

No presente estudo, 35,6% das amotras poderiam ser prevenidas pela vacina bivalente 

(HPV16 e 18) da GlaxoSmithKline
 
(Cervarix

®
), enquanto que a quadrivalente (HPV6, 11, 16, 

18) da Merck (Gardasil
®

) adicionaria 15,2% de proteção para os tipos de baixo risco HPV6 e 

11, totalizando 50,8%. Se levarmos em conta 90% de proteção, visto no câncer de colo de 

útero (ROTELLI-MARTIN et al, 2012), e 90,4% de proteção contra condilomas (GIULIANO 

et al., 2011), a proteção fica em 45,7%. Recentemente foi desenvolvida a vacina nonavalente 

da Merck (Gardasil
®
 9) (JOURA et al., 2015), que visa prevenir contra os seis genótipos de 

alto risco mais frequentes no câncer cervical globalmente, depois dos tipos 16 e 18, esse 

seriam os HPV31/33/45/52/58 (DE SANJOSÉ et al, 2010), além dos tipos de baixo risco 

HPV6 e 11. Logo, a vacina nonavalente cobriria os genótipos 31, 33, 45 e 58 detectados em 

nosso estudo, o que somaria 13,6% de proteção. Diminuindo em 10% o número de infecções 

mistas, a nonavalente poderia prevenir cerca de 50% do total de amostras de câncer de pênis, 

considerando 97% de eficácia (JOURA et al., 2015). Ou seja, apenas 9,2% dos pacientes 

infectados pelo HPV não seriam cobertos pela nonavalente. 

Como a maioria das infecções por HPV no homem são assintomáticas e homens não 

são testados para HPV em exames de rotina, homens podem atuar como reservatórios para 
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HPV, resultando numa transmissão contínua de HPV, tanto de alto quanto baixo risco, para a 

mulher (CASTELLSAGUÉ et al., 2002; SHAH et al., 1997). BOSCH e colaboradores (2009) 

encontraram fortes evidências epidemiológicas de que a circuncisão masculina está associada 

com a redução do risco da infecção genital pelo HPV no homem bem como com a redução do 

risco do câncer cervical na mulher, e que, em conjunto com a vacinação, vem a ser uma 

importante medida de prevenção. Logo, como há a oferta de vacinas profiláticas, e sabe-se da 

eficácia delas no homem em relação a prevenção de condilomas (90,4%) (GIULIANO et al., 

2011), compreender os fatores associados a aquisição do HPV é crítico para o 

desenvolvimento de programas preventivos para o controle da infecção pelo HPV 

(PLUMMER & FRANCESCHI et al., 2002, SHEPHERD et al., 2000). 

No todo, podemos sugerir que a carcinogênse do pênis é multifatorial e aparenta ter 

pelo menos duas vias distintas, uma viral, HPV dependete, e outra epigenética, possivelmente 

associada ao silenciamento da expressão do gene p16ink4a, no entanto não exclusivas.  
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7 CONCLUSÃO 

 

84,1% foram positivas para um dos vírus estudados (HPV e EBV), sugerindo uma 

possível etiologia viral para o câncer de pênis. 

A prevalência do DNA do HPV nas amostras de câncer foi de 63,6%. Com maior 

frequência do HPV 16, seguido por HPV 6, 45, 18, 70, 31 e 11. 

A prevalência do EBV nas amostras de câncer de pênis foi de 46,7% e com maior 

frequência do EBV-1. 

A coinfecção HPV/EBV foi observada em 27,3% dos casos de câncer de pênis. 

Nas lesões benignas a prevalência do HPV foi de 72,7%, com maior frequência do HPV 

11 e HPV 6. 

O EBV não foi detectado em nenhuma amostra de lesão benigna. 

A prevalência de HPV nos pacientes assintomáticos foi de 15%, sendo o HPV6 o tipo 

mais prevalente. Enquanto que a prevalência do EBV foi de 5%, sendo o EBV-1 o mais 

prevalente. 

Foi observado uma associação entre a presença da metilação do gene pINK4a e a ausência 

de infecção pelo HPV. 

Não houve relação entre o status de metilação do gene pINK4a e o EBV. Assim como 

entre as amostras com lesão benigna e a metilação desse gene. 
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