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RReessuummoo  
  
  
O papilomavírus humano (HPV) apresenta a capacidade de provocar infecção clínica ou 

subclínica em mulheres e homens após a transmissão por via sexual. Estudos confirmam a 

relação entre a infecção com alguns tipos de HPV e a etiologia do câncer cervical, tido como 

a segunda maior causa de morte entre as mulheres no mundo. Os genes E6 e E7 são os 

principais oncogenes dos papilomavírus humanos de alto risco. Os produtos desses genes 

inibem a p53 e pRb, respectivamente, contribuindo para a transformação celular. Tem sido 

descrito um polimorfismo comum do gene supressor de tumor TP53, localizado no códon 72 

do éxon 4, resultando em prolina (p53Pro) ou arginina (p53Arg). O genótipo Arg/Arg versus 

Arg/Pro ou Pro/Pro para o códon 72 do gene TP53 tem sido discutido como um importante 

fator de risco para as neoplasias cervicais. Estudos evidenciam uma diversidade de variantes 

de tipos de HPV. As diferenças nas sequências nucleotídicas entre os variantes HPV podem 

resultar em alterações nos aminoácidos codificados, podendo levar a potenciais oncogênicos 

distintos. Neste trabalho foi proposta a análise da variabilidade genética das regiões 

genômicas E6 e E7, dos HPVs 18 e 31, bem como a análise do polimorfismo do gene 

supressor tumoral TP53, códon 72 éxon 4, em amostras cervicais de mulheres da região 

metropolitana do Recife. Para a análise da variabilidade, amostras de DNA positivas para os 

HPVs 18 e 31 foram amplificadas, clonadas e sequenciadas quanto às regiões genômicas E6 e 

E7. As sequências obtidas foram alinhadas com sequência referência do GenBank para avaliar 

possíveis polimorfismos. A detecção do polimorfismo no gene TP53 foi realizada por meio de 

PCR alelo específica. Foi possível identificar alterações gênicas nas sequências de E6 e E7 

dos HPVs 18 e 31 em relação à sequência de referência depositada do GenBank. Três 

alterações nucleotídicas em E6 de HPV-31 estão sendo descritas pela primeira vez neste 

estudo. Algumas alterações nucleotídicas ocasionaram mutações não sinônimas. As alterações 

nas amostras de HPV-31 da região metropolitana do Recife podem estar relacionadas com a 

diferença encontrada na distribuição do HPV-31 entre as regiões Sudeste e Nordeste do Brasil. 

Na análise do polimorfismo do códon 72 do gene TP53, o presente estudo mostrou 

frequências similares dos genótipos Arg/Arg entre casos e controles, reforçando a hipótese de 

que este polimorfismo não é um fator de risco para a predisposição ao desenvolvimento de 

lesões cervicais pré-malignas e malignas quando associado ao HPV.   

 

Palavras-chave: Papilomavírus humano, variantes nucleotídicas, E6, E7, TP53, câncer 

cervical. 
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AAbbssttrraacctt     
 
 
Human papillomavirus (HPV) has the ability to cause clinical or subclinical infection in 

women and men after sexual transmission. Studies confirm the relationship between infection 

with some types of HPV and the etiology of cervical cancer, considered the second leading 

cause of death among women worldwide. Genes E6 and E7 are the major oncogenes of 

human papillomavirus high-risk. The products of these genes inhibits p53 and pRb, 

respectively, contributing to cellular transformation. A common polymorphism of the tumor 

suppressor gene TP53 located in codon 72 of exon 4, resulting in proline (p53Pro) or arginine 

(p53Arg) has been described. Genotype Arg/Arg versus Arg/Pro or Pro/Pro for codon 72 of 

TP53 gene has been reported as an important risk factor for cervical cancer. Studies show a 

range of variants of HPV types. The differences in nucleotide sequence between HPV variants 

may result in changes in amino acids encoded and may lead to different oncogenic potential. 

The aim of our study to analyze the genetic variability of the genomic regions E6 and E7, of 

HPV 18 and 31, and polymorphism analysis of tumor suppressor gene TP53, codon 72 exon 4 

in cervical samples from women in the metropolitan area of Recife. Positive DNA samples for 

HPV 18 and 31 were amplified, cloned and sequenced and the genomic regions E6 and E7 in 

order to analyze the virus variability. The sequences obtained were aligned with the GenBank 

reference sequence for potential polymorphisms. Detection of polymorphism of TP53 was 

performed by allele specific PCR. We identified nucleotide variations in gene sequences of 

E6 and E7 of HPV 18 and 31 in relation to the reference sequence deposited in GenBank. 

Three nucleotide changes in E6 of HPV-31 were described for the first time in this study. 

Some nucleotide variations caused non-synonymous mutations. Nucleotide variations in 

samples of HPV-31 of the metropolitan area of the Recife could be related to the difference 

found in the distribution of HPV-31 between the Southeastern and Northeastern of Brazil. 

Analysis of the codon 72 polymorphism of the TP53 gene, this study showed similar 

frequencies of genotypes Arg/Arg between clinical cases and controls, reinforcing the 

hypothesis that this polymorphism is not a risk factor for predisposition to the development of 

cervical lesions malignant when associated with HPV. 

 

Keywords: Human papillomavirus, nucleotide variants, E6, E7, TP53, cervical cancer. 
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11..  IInnttrroodduuççããoo 
 
 

O Papilomavírus humano (HPV) é um vírus de DNA pertencente à família 

Papillomaviridae. Este tipo de vírus infecta as células mucosas ou cutâneas, no tecido 

epitelial, através de microlesões, sendo o contato sexual sua principal forma de transmissão. 

Atualmente mais de 100 tipos de HPV foram descritos, além de subtipos e variantes, com 

base nas diferenças entre as sequências de nucleotídeos dos genótipos. Os HPVs podem ser 

classificados como HPV de alto e baixo risco oncogênico, de acordo com o grau da gravidade 

das lesões que induzem. O grupo de baixo risco inclui os tipos que são encontrados em 

verrugas genitais. Enquanto os tipos virais de alto risco estão relacionados com o 

desenvolvimento de carcinoma cervical. Existem evidências de que a infecção pelo HPV tem 

aumentado nas últimas décadas, e com isso a papilomatose humana torna-se a doença 

sexualmente transmissível com maior prevalência no mundo. 

  Segundo as estatísticas do INCA (2008), o câncer de colo de útero é considerado 

como a terceira neoplasia maligna mais comum entre mulheres, sendo superado pelos 

cânceres de pele e mama, estando entre as principais taxas de incidência e mortalidade no país.  

 Com relação à prevalência do tipo viral, estudos relatam que o HPV-16 é o mais 

prevalente em diversos países estudados. O Brasil apresenta dados que confirmam que o 

HPV-16 permanece como o mais prevalente em todas as regiões, no entanto, o HPV-18, 

segundo mais prevalente em quase todos os países, no Brasil não apresenta essa uniformidade, 

sendo mais prevalente no Norte, Sudeste e Sul. Na região Nordeste o segundo mais comum é 

o HPV-31. A infecção com HPV-16 é responsável por aproximadamente 60% dos casos de 

câncer cervical no mundo, contudo a incidência global de câncer cervical é também 

estabelecida por outros tipos de HPV como o tipo 18, o qual abrange 10% dos casos, os tipos 

45 e 31 com uma contribuição de 4% cada, bem como os tipos 33, 52, e 58 com 2% cada um. 

Juntos o HPV-16 e o HPV-18 representam 25% das lesões cervicais de baixo grau (LSIL) e 50 

a 60% das lesões cervicais de alto grau (HSIL).    

 Avanços na virologia tumoral têm mostrado que a infecção por HPV tem uma função 

relevante no desenvolvimento de câncer cervical. Entretanto, a infecção por HPV não é 

suficiente para produzir transformação neoplásica. Sendo assim, fatores genéticos virais e do 

hospedeiro são aspectos importantes para o risco de progressão da infecção pelo HPV à 

neoplasia entre indivíduos infectados.  

 O gene TP53 é supressor tumoral, cuja proteína p53 responde pela inibição da 

proliferação celular e pela apoptose. Este gene está frequentemente mutado em cânceres 

humanos e a alteração da função da p53 parece ser fundamental na gênese tumoral. Existe 

6 



                                                                                                                                                   

polimorfismo no códon 72 do gene TP53, o qual determina a presença de três genótipos: 

Arg/Arg, Arg/Pro ou Pro/Pro. Alguns estudos sugerem que pacientes Arg/Arg teriam risco 

maior de desenvolver câncer cervical associado ao papilomavírus humano. 

 A avaliação das possíveis causas da diferença na prevalência dos HPVs 18 e 31, na 

região Nordeste do Brasil, é importante para fornecer subsídios para um programa público 

para o controle do câncer de colo de útero, bem como o desenvolvimento de vacinas contra o 

HPV que atendam às necessidades nacionais. Neste estudo, o resultado esperado é uma 

melhor compreensão da situação da distribuição dos HPVs 18 e 31, bem como do perfil 

gênico da população em relação ao polimorfismo de p53 de modo a contribuir para o 

desenvolvimento de estratégias de controle do câncer de colo de útero. 
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22..  RReevviissããoo  ddaa  LLiitteerraattuurraa  
 
2.1. Câncer de colo de útero e HPV 
 
 

O câncer de colo de útero é uma doença que pode ser prevenida e até mesmo tratada 

com sucesso, já que apresenta evolução lenta, com longo período desde o desenvolvimento 

das lesões precursoras ao aparecimento de neoplasia maligna (Saraiya et al., 2002). A sua 

prevenção é potencialmente eficaz, existindo diversas formas de intervenção no combate às 

múltiplas manifestações da doença (Syrjänen, 2000; Gontijo et al., 2005). Apesar da eficácia 

dos programas de controle de câncer cérvico-uterino em muitos centros, o carcinoma cervical 

mantém-se como doença de alta prevalência e incidência, sendo considerado como a segunda 

maior causa de morte entre mulheres no mundo, onde cerca de 450.000 casos são 

diagnosticados a cada ano, com uma taxa de mortalidade de 50% (Lowndes, 2006; Parkin, 

2006).  

No Brasil, estimou-se em 18.680 o número de novos casos de câncer de colo do útero 

no ano de 2008. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de colo de útero 

foi o mais incidente na região Norte com cerca de 22 casos para cada 100.000 mulheres 

(22/100.000), o segundo mais incidente nas regiões Sul (24/100.000), Centro-Oeste 

(19/100.000) e Nordeste (18/100.000), bem como o terceiro com maior incidência na região 

Sudeste (18/100.000) (Ministério da Saúde, 2007).  

A infecção do papilomavírus humano de alto risco representa atualmente o fator de 

risco mais importante na gênese do carcinoma de colo uterino (Schiffman et al., 1993; Bosch 

et al., 1995; Walboomers et al., 1999). Essa correlação entre tipos de HPV de alto risco e 

câncer cervical ficou evidente a partir de estudos epidemiológicos e funcionais (zur Hausen, 

2002; Bosch & Sanjose, 2003), onde o HPV foi detectado em mais de 99,7% do carcinoma de 

células escamosas (Walboomers et al., 1999; Muñoz et al., 2003) e em 94-100% do 

carcinoma cervical adenoescamoso (van Muyden et al., 1999; Zielinski et al., 2003). 

Atualmente mais de 120 tipos de HPV tem sido identificados (Rombaldi et al., 2009) e 

cerca de 40 tipos acometem o trato genital pelo contato sexual, sendo o HPV-16 responsável 

por 50 a 60% dos casos de câncer cervical, seguido pelo HPV-18 (10-12%), e os HPVs 31 e 

45 (4-5% cada) (Bosch & Sanjose, 2003; Trottier & Franco, 2006). No entanto, a variação de 

sua prevalência nas diferentes populações é ampla (oscilando de 1,4% a 25,6%), assim como 

a variação da frequência dos diferentes tipos virais (Bosch et al., 1995; Clifford et al., 2005).  

Apesar da frequência de infecções, em muitos casos, o organismo consegue combatê-

las espontaneamente, ocasionando alterações citológicas ou histológicas cervicais menores e 
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transitórias ou subclínicas (Muñoz, 2000; Bosch et al., 2002). No entanto, em alguns casos de 

infecção por HPVs carcinogênicos, as lesões não regridem e podem persistir por longos 

períodos (Figura 1). O longo período entre a infecção e o aparecimento do carcinoma cervical 

explica porque este tipo de câncer é pouco comum em mulheres abaixo de 25 anos, com 

incidência progressiva entre os 40 e 50 anos de idade (Snijders et al., 2005). 

O câncer cervical evolui de uma lesão não-invasiva, pré-maligna, denominada de 

neoplasia intraepitelial cervical (cervical intraepithelial neoplasia - NIC) ou lesão 

intraepitelial escamosa (squamous intraepithelial lesions - SIL). As lesões pré-malignas são 

classificadas histologicamente com base no aspecto morfológico e progressivo das células 

epiteliais em: NIC I - displasia média; NIC II - displasia moderada e NIC III - displasia severa, 

a qual pode evoluir para câncer invasivo (carcinoma in situ). A NIC I também pode ser 

classificada citologicamente como lesão intraepitelial escamosa de baixo grau (low-grade SIL 

- LSIL) e as NIC II e III, como lesão intraepitelial escamosa de alto grau (high-grade SIL - 

HSIL) (Steenbergen et al., 2005) (Figura 2).     

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: História natural de infecção cervical por HPV. Setas preenchidas: 
maior possibilidade de regressão espontânea; Seta pontilhada: menor 
possibilidade se regressão espontânea.  Fonte: Adaptado de Hoory et al. 
(2008).  
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A história natural do carcinoma de colo uterino pode ser dividida em três fases: a 

primeira quando está presente a infecção por HPV, sem outras manifestações detectáveis; a 

segunda quando já estão presentes alterações morfológicas das células do epitélio do colo 

uterino, que caracterizam as lesões intra-epiteliais; e a terceira com a presença de lesão 

atravessando a membrana basal do epitélio, caracterizando o carcinoma invasor, fase esta 

irreversível e que se não tratada pode levar ao óbito (Zeferino et al., 2002). 

 
 
2.2. Prevalência do HPV no mundo e no Brasil 
 
 

Estudos realizados sobre a distribuição mundial dos tipos de HPV em mulheres 

citologicamente normais revelaram que o HPV-16 é o mais comum em todo o mundo, 

possuindo uma frequência duas vezes maior que qualquer outro tipo de alto risco oncogênico 

em todas as regiões, com exceção da África sub-Saariana, onde o tipo viral HPV-35 tem a 

mesma ocorrência. Em seguida, os HPVs 42, 58, 31 e 18 foram os tipos mais comumente 

detectados no mundo entre mulheres assintomáticas. Contudo, o segundo tipo de HPV mais 

comum foi o HPV-33 e HPV-56 na Ásia, o HPV-58 na América do Sul, bem como o HPV-31 

na Europa (Clifford et al., 2005).  

Em um estudo envolvendo a infecção pelo HPV realizado na fronteira entre os Estados 

Unidos e o México, foi observado que o HPV-16 foi o tipo mais comumente encontrado, 

contudo o HPV-58 foi o segundo genótipo mais prevalente na população mexicana, enquanto 

que o HPV-18 ocupou esta posição no grupo americano (Giuliano et al., 2001). O genótipo 

Figura 2: Esquema do colo uterino com neoplasia 
intraepitelial cervical. Fonte: Adaptado de Nucleus 
Medical Art (2007). 
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HPV-58 também foi o segundo mais comum no Japão e na China, com uma tendência 

significativa de aumento de acordo com a gravidade das lesões (Chan et al., 1999). No 

Paraguai, na fronteira do sul do Brasil, o HPV-58 foi detectado em 2.7% dos carcinomas 

cervicais (Rolón et al., 2000). 

Estudos realizados com relação à prevalência do HPV em lesões cervicais no Brasil 

mostram que o HPV-16 é o tipo predominante em algumas cidades das regiões Norte, 

Nordeste, Sudeste e Sul do país, embora haja variações regionais no que diz respeito aos 

outros tipos. Desta forma, os dados de um local não podem ser generalizados para todo o país 

(Eluf-Neto et al., 1994; Cavalcanti et al., 1994; Bosch et al., 1995; Noronha et al., 1999; 

Lorenzato et al., 2000; Rabelo-Santos et al., 2003; Chaturvedi et al., 2004; Baldez da Silva et 

al., 2009).  

Um estudo realizado em amostras de mulheres com lesão cervical em Recife (PE) 

evidenciou que o HPV-16 é o tipo mais frequente detectado, seguido pelos tipos HPV-31, 

HPV-33, HPV-58, e em menor frequência o HPV-18 (Lorenzato et al., 2000). Baldez da Silva 

et al. (2009) corroboraram os achados de Lorenzato et al. (2000) confirmando que na 

população de Recife o HPV-31 possui uma alta incidência (15.49%) quando comparado com 

o HPV-18 (2.82%) e o HPV-33 (2.82%).  Pereira et al. (2007) verificou que o HPV-16 é o 

tipo de maior prevalência em amostras de HSIL de mulheres do Rio de Janeiro, tendo como 

segundo tipo mais prevalente o HPV-18, seguido pelos HPV-35 e HPV-58. No Distrito 

Federal, um estudo realizado em amostras de lesão cervical por Camara et al. (2003) 

identificou uma maior prevalência do HPV-16, seguido pelo HPV-58. Neste mesmo estudo, o 

HPV-31 foi o terceiro tipo mais frequentemente detectado; os HPVs 18 e 33 foram os quintos 

tipos mais prevalentes; e os HPVs 35 e 52, sétimos tipos mais frequentes. Em Belém (Pará), 

Noronha et al. (1999) verificou que 21.2% das amostras de NIC II e III apresentavam os 

HPVs 31, 33 e 58.  

A identificação de tipos de HPV mais comumente associados ao câncer cervical em 

diferentes regiões brasileiras tem implicações quanto às estratégias de prevenção do câncer, 

incluindo o desenvolvimento de vacinas eficazes (Coimbra et al., 2007; Góes et al., 2008; 

Beçak et al., 2009; Ruiz et al., 2009). 
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2.3. Papilomavírus humano 
 
2.3.1. Classificação  
 
 
 Os papilomavírus são um grupo diverso de vírus espécie-específico que infectam 

mamíferos, bem como aves e répteis (Doorbar, 2005; Scheurer et al., 2005). Os tipos virais 

que infectam os humanos são denominados por HPV (Human Papillomavirus), sendo também 

conhecidos os que infectam bovinos – BPV (Bovine Papillomavirus), coelhos – CRPV 

(Cottontail Rabbit Papillomavirus) e cães – COPV (Cannine Oral Papillomavirus). Outros 

animais como, veados, cavalos, hamsters e macacos também podem ser infectados por 

papilomavírus (Ferreira & Souza, 2002; Ozbun, 2002). Devido à grande importância médica, 

os HPVs tem sido os mais estudados (Figura 3). 

 

 
 

 

 

 
 

Baseado nas semelhanças com os poliomavírus, tais como capsídeo não envelopado e 

DNA circular dupla fita, os papilomavírus foram inicialmente classificados na família 

Papovaviridae. Mais tarde, foi reconhecido que os dois grupos de vírus diferem 

completamente no tamanho e organização do genoma viral, sendo oficialmente reconhecidos 

pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus (International Committee on the Taxonomy 

of Viruses – ICTV) como duas famílias distintas, Polyomaviridae e Papillomaviridae. Nesta 

ultima passou a ser incluído a gênero Papillomavirus (van Regenmortel et al., 2000; de 

Villiers et al., 2004). 

 A classificação taxonômica dos HPVs em tipos, subtipos e variantes é realizada com 

base na sequência nucleotídica do gene L1. Um tipo de HPV difere do outro em pelo menos 

Figura 3: Lesões clínicas provocadas por HPV. (A) Papilomas no 
trato genital feminino (Fonte: Pérez-Lopes, 2003); (B) Papilomas na 
região peniana (Fonte: Pérez-Lopes, 2003); (C) Colo do útero 
lesionado (Fonte: Saloney, 2007). 
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10% na sequência nucleotídica do gene L1. O adicional termo “subtipo” é utilizado para 

identificar genomas de HPV com sequências de nucleotídeos de L1 que diferem entre 2-10% 

daquela do tipo mais próximo, já os variantes de tipos diferem em menos de 2% na sequência 

de nucleotídeos de L1, e em 5% na LCR (Ho et al., 1993; de Villiers et al., 2004; Prado et al., 

2005).  

 Os dois principais gêneros de HPV são os gêneros Alfa e Beta, com aproximadamente 

90% dos HPVs atualmente caracterizados pertencendo a um desses dois gêneros. Atualmente 

existem mais de 200 tipos genotipados de HPV descritos na literatura, dos quais cerca de 100 

já foram caracterizados molecularmente e aproximadamente 40 tipos são capazes de infectar o 

trato genital (Muñoz et al., 2006; Camillieri & Blundell, 2009). Os papilomavírus que 

pertencem ao gênero Beta são tipicamente associados com infecções cutâneas não aparentes 

em humanos, contudo em indivíduos imunocomprometidos e em pacientes com 

epidermodisplasia verruciforme (EV) hereditária, estes vírus podem estar associados ao 

desenvolvimento de câncer de pele (Harwood & Proby, 2002; Pfister, 2003). O maior grupo 

de HPV pertence ao gênero Alfa, onde estão inseridos os HPVs genitais. Os demais tipos de 

HPVs pertencem a três gêneros, Gama, Mu e Nu, e geralmente causam papilomas cutâneos e 

verrugas que normalmente não progridem para câncer (de Villiers et al., 2004) (Figura 4).  
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Os HPVs são classificados em cutâneotrópicos e mucosotrópicos, dependendo do 

tropismo pelo tecido infectado. Os tipos cutâneos são aqueles que infectam a pele e os 

mucosotrópicos são os que infectam as mucosas urogenitais, anais e oro-respiratórias 

(Scheurer et al., 2005). Os HPVs mucosotrópicos podem ainda ser definidos como HPVs de 

alto e baixo risco oncogênico, de acordo com o grau de lesões que induzem (Stanley, 2001). 

Os HPVs de baixo risco incluem os tipos virais -6, -11, -42, -43 e -44, e são geralmente 

associados às lesões benignas como papilomas e verrugas simples, principalmente em 

condilomas. Os HPVs de alto risco incluem os tipos -16, -18, -31, -33, -34, -35, -39, -45, -51, 

-52, -56, -58, -59, -66, -68 e -70, e são frequentemente observados em associação com 

diferentes graus de lesões escamosas intra epiteliais do colo do útero, vagina, vulva, pênis, 

dos carcinomas cervicais e de carcinomas de cabeça e pescoço (Badaracco et al., 2000; 

Rivoire et al., 2001; Stevens, 2002; Burd, 2003; Bernard et al., 2006). 

 

 

Figura 4: Árvore filogenética contendo 118 tipos de papilomavírus. Os números nas 
pontas dos ramos identificam os tipos de HPV, c seguido de um número indica um novo 
candidato a tipo de HPV. Todas as outras abreviações se referem a tipos de papilomavírus 
que infectam animais. Os semicírculos externos identificam os gêneros e os semicírculos 
internos, as espécies. Fonte: de Villiers et al. (2004). 
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2.3.2. Organização do genoma viral  
 
 
 Os papilomavírus humanos são vírus não-envelopados, de simetria icosaédrica (Figura 

5), com 72 capsômeros e um genoma de DNA de fita dupla circular, constituindo-se de 

aproximadamente 6.800 a 8.400 pares de bases (pb) associado à histonas celulares H2a, H2b, 

H3 e H4, formando um complexo semelhante à cromatina (zur Hausen, 1996; Bernard, 2002; 

Nelson et al., 2002). 

                                                                     

                                                   
 

 

Figura 5: Morfologia do papilomavírus. Fonte: Xu et al. (2006). 
 
 
 

 O genoma do HPV pode ser dividido em três regiões: a longa região de controle 

(LCR), compreendendo cerca de 10% do genoma, a região precoce (E – early) e a tardia (L – 

late) (zur Hausen, 1996). A representação esquemática do genoma do HPV está mostrada na 

Figura 6. 

 
 
 
Figura 6: Representação esquemática do genoma do HPV. DNA circular de 
aproximadamente 8kb, evidenciando os genes não estruturais (E), estruturais (L) e a região de 
regulação (URR). Fonte: Muñoz et al. (2006). 
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 A região reguladora LCR (Long Control Region) ou URR (Upstream Regulatory 

Region) varia de 400 a 1000 pares de bases, localizadas entre as regiões L1 e E6. Nessa região, 

existem sequências estimuladoras e repressoras da transcrição viral, além da sequência de 

origem de replicação (Kisseljov, 2000; Burd, 2003). A região E é formada pelos genes: E1, 

E2, E4, E5, E6 e E7. A região L é formada pelos genes L1 e L2, os quais codificam as 

proteínas do capsídeo viral (Lin et al., 2002; Burd, 2003; Fehrmann & Laimins, 2003), sendo 

assim, estas são expressas em estágios posteriores (zur Hausen, 1996), diferentemente das 

proteínas E que são expressas logo após a infecção quando ocorre a indução e a regulação da 

síntese de DNA (Tabela 1). 

 
 

 
 
 
2.3.3. Ciclo de infecção viral  
 
 
 O ciclo infeccioso do HPV é dependente da diferenciação dos queratinócitos (Thomas 

et al., 1999; Kisseljov, 2000; Silva et al., 2003) (Figura 7). A infecção é iniciada nas camadas 

basais através de uma quebra do epitélio estratificado, como microlesões ou abrasões, que 

ocorrem na pele ou mucosa por contato direto como, por exemplo, o contato sexual ou 

durante o parto normal (Doorbar, 2005; Souto et al., 2005). Isto pode resultar em infecção 

latente, subclínica ou clínica (Favre et al., 1997). 

 

 

Expressão Gênica Genes Função 
 
 

Precoce 

E1 Replicação do DNA viral 
E2 Controle da transcrição e replicação 
E4 Maturação do vírus e alteração da matriz 

intracelular 
E5, E6, E7 Estímulo da proliferação e transformação celular 

 

Tardia 
L1 Codifica proteína principal do capsídeo 
L2 Codifica proteína secundária do capsídeo 

Tabela 1: Relação entre os genes de papilomavírus humano e suas referidas funções. 

Fonte: Souto et al. (2005). 
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Após a entrada do vírus na célula, o genoma viral é estabilizado na forma de 

elementos extracromossômicos (epissomo) no núcleo e o número de cópias é aumentado para 

aproximadamente 50 a 100 por célula. Ao se dividirem essas células infectadas distribuem 

equitativamente o DNA viral entre as células filhas. Uma das células filhas infectadas migra 

da camada basal em direção as camadas mais superiores do epitélio com a finalidade de 

acompanhar o processo de diferenciação celular dos queratinócitos, enquanto que as demais 

continuam dividindo-se na camada basal e servindo de reservatório de DNA viral para as 

posteriores divisões celulares (Stubenrauch & Laimins, 1999; Fehrmann & Laimins, 2003; 

McCance, 2005) (Figura 8). 

 

Figura 7: Esquema mostrando as funções dependentes da diferenciação em células 
epiteliais normais e infectadas por HPV. Fonte: Silva et al. (2003).
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 Apesar da infecção do HPV ocorrer nas camadas basais, a produção do vírus é restrita 

a células da camada supra basal, pois as células da camada basal não são lisadas pela 

produção dos vírions, mas continuam a proliferação. Essa diferenciação dependente promove 

a infecção e manutenção persistente do HPV nas camadas basais por períodos de até vários 

anos (Stubenrauch & Laimins, 1999). 

 O tempo da infecção até a liberação das partículas virais é de aproximadamente três 

semanas, correspondendo ao período necessário para a diferenciação e descamação do 

queratinócito basal (Stanley, 2006). O período entre a infecção inicial e o surgimento dos 

papilomas pode estar relacionado à concentração e o tipo de HPV o qual infecta o tecido 

(Zhang et al., 1999). 

 
 
2.3.4. HPV e transformação celular 

 
 
 O HPV tem a capacidade de realizar a transformação e imortalização de uma célula, 

iniciando assim um processo de malignização. Os genes E6 e E7 são considerados os 

principais oncogenes dos papilomavírus humanos de alto risco. Os produtos desses genes são 

Camada basal 

Camada supra basal 

Camada escamosa 

Figura 8: Ciclo de infecção do HPV. Entrada do vírus no tecido epitelial 
através de microlesões e estabelecimento da infecção na camada basal 
(células com núcleo azulado); Expressão das proteínas L1 e L2 para 
montagem dos vírions (células com núcleo esverdeado). Fonte: Adaptado 
de Lowy & Schiller (2006). 
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importantes para os processos de transformação e imortalização celular (Garcia-Carrancá & 

Gariglio, 1993; Howley, 1996). As proteínas supressoras de tumores presentes na célula como 

a pRb e p53 são alvo da ação transformante dos HPVs. Em geral, a atividade de  pRb é inibida 

pela oncoproteína viral E7, por outro lado, a p53 é degradada subsequentemente à ligação 

com a oncoproteína E6. A perda das funções de ambas as proteínas responsáveis pela 

supressão tumoral contribui para o aparecimento e a progressão do câncer (Vousden, 1993). 

 A proteína pRb tem como função realizar a inibição da progressão do ciclo celular, 

pois é capaz de impedir que o fator de transcrição E2F promova a transcrição de genes 

necessários para a replicação do DNA na fase S. Assim, a proteína pRb exerce uma regulação 

negativa do ciclo celular através de sua fosforilação específica ciclo-dependente, onde a pRb 

desfosforilada é capaz de inibir a progressão do ciclo celular por ligação específica a E2F. 

Uma vez fosforilada, a ligação entre pRb e E2F não ocorre, e isto resulta diretamente no 

estímulo da transcrição dos genes que são responsáveis pela replicação dos cromossomos 

durante a fase S do ciclo celular (Figura 9) (Silva et al., 2003). A associação da proteína pRb 

com a oncoproteína viral E7 resulta numa perturbação no controle normal do ciclo celular, 

tornando-se um estímulo para a proliferação das células infectadas (Sandal, 2002). 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Figura 9: Ação da interferência de E7 sobre o ciclo 
celular. (A) Associação de pRb com o fator E2F e 
consequente regulação por inibição do ciclo celular. (B) 
Ligação de E7 a pRb que resulta na liberação do fator E2F 
e estímulo constante para a divisão celular. Fonte: Silva et 
al. (2003). 
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A proteína p53 tem a habilidade de perceber diferentes tipos de estresses que as 

células podem sofrer como, por exemplo, a exposição à radiação ultravioleta (UV), com 

consequentes danos no DNA. Dessa forma, esta proteína é responsável por ativar os genes de 

mecanismo de reparo do DNA ou sinalizar para a apoptose (Silva et al., 2003). Quando 

presente na célula, a oncoproteína viral E6 recruta a proteína celular E6AP, que funciona 

como uma ubiquitina-ligase, e este recrutamento resultam na ubiquitinação e degradação de 

p53 (Stubenrauch & Laimins, 1999). Sem a proteína p53 a célula perde a capacidade de 

perceber e reparar possíveis danos no DNA (Figura 10), havendo um aumento na frequência 

de mutações, aneuploidias e rearranjos cromossômicos. O acúmulo desses eventos propicia o 

desenvolvimento de um fenótipo neoplásico resultando em câncer (Vousden, 1993; Vogel & 

Motulsky, 2000). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Em lesões cervicais de baixo grau, o genoma do HPV é encontrado exclusivamente na 

forma de DNA epissomal. Em contraste, em lesões cervicais de alto grau e carcinoma cervical, 

o genoma de HPV de alto risco é encontrado integrado no DNA do hospedeiro (Figura 11) 

(Schwarz et al., 1985; Stoler et al., 1992). A integração do genoma do HPV ocorre devido à 

Figura 10: Ação da interferência de E6 no ciclo celular. 
(A) Atuação de p53 na célula após identificação de danos 
no DNA, com consequente parada do ciclo celular e 
ativação de genes de mecanismo de reparo (GMR) ou 
sinalização para apoptose. (B) Ligação de E6 a E6AP que 
resulta na ubiquitinação ou degradação de p53. Fonte: 
Silva et al. (2003).
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clivagem na região dos genes E1/E2, resultando na perda do gene E1 e rompimento do gene 

E2 (Baker et al., 1987; Motoyama et al., 2004). Dessa forma, a integração anula a ação 

inibidora da proteína E2 sobre o promotor viral dos genes E6 e E7, resultando em altos níveis 

de expressão dos mesmos, que provavelmente contribui para a transformação celular e 

eventualmente resulta na formação do tumor (Doorbar et al., 1991; Bosch et al., 1992; Jeon et 

al., 1995). 

 

 
 

 

 

 
 
Estudos demonstram que a proteína E5 de HPV exibe uma fraca atividade de 

transformação (Bouvard et al., 1994; Valle & Banks, 1995), estando envolvida na ativação 

constitutiva do EGFR (receptor do fator de crescimento epitelial) que por sua vez, é 

responsável pela ativação das vias de transdução de sinal (STAT) (Coffer & Kruijer, 1995), 

diferenciação e divisão celular (MAP) (Lewis et al., 1998). Em alguns casos relacionados ao 

câncer cervical se observa que o gene E5 é frequentemente deletado, indicando que ele não 

desempenha uma função essencial para a manutenção da neoplasia maligna nas células 

infectadas (Schwarz et al., 1985; zur Hausen, 2000). 

 
 
2.4. Análises de co-fatores na oncogênese cervical 
 
 
 Estudos realizados evidenciam que o componente genético e o sistema imunológico do 

hospedeiro possuem uma importante função no estabelecimento e progressão da infecção pelo 

papilomavírus humano (Wank & Thomssen, 1991; Apple et al., 1994). Dessa forma, fatores 

genéticos, tanto virais quanto do hospedeiro são determinantes para o surgimento e a 

progressão da neoplasia entre indivíduos infectados (Hildesheim &Wang, 2002). 

 Vários estudos epidemiológicos têm identificado fatores de risco adicionais que 

desempenham um papel importante na progressão da doença induzida pelo HPV. Estes 

incluem hábitos sexuais, uso de contraceptivos orais (por mais de cinco anos), paridade, 

tabagismo, doenças sexualmente transmissíveis, sistema imunológico deficiente, 

Figura 11: Integração do genoma viral no cromossomo do hospedeiro. São 
indicadas as regiões precoce (E1, E2, E4, E5, E6 e E7) e tardia (L1 e L2), bem 
como a região reguladora (URR) . A integração resulta no rompimento da região 
E2. Fonte: Adaptado de Fehrmann & Laimins (2003).   
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polimorfismo no gene TP53, entre outros (Figura 12) (Bosch & Muñoz, 2002; Moreno et al., 

2002; Muñoz et al., 2002; Wang et al., 2009). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O tabagismo contribui para a incidência de câncer cervical por exposição direta do 

DNA de células epiteliais cervicais à nicotina e outros componentes presentes na fumaça do 

cigarro (Simons et al., 1993). Uma diminuição do número de células de Langerhans na cérvix 

de mulheres fumantes tem sido observada por muitos autores (Tay et al., 1987; Poppe et al., 

1996). A nicotina e demais produtos afetam diretamente essas células, interferindo no 

processo imunológico local, como o controle local contra infecção viral, estando sua função 

relacionada à apresentação do antígeno e estimulação da resposta imune mediada por 

linfócitos T (Haverkos et al., 2000).  

 Hormônios esteróides na forma de contraceptivos orais comumente administrados 

durante a fase reprodutiva parecem aumentar a atividade transformadora dos oncogenes do 

HPV e interferir na resolução eficiente de lesões causadas pelo vírus na cérvix de mulheres 

jovens (Haverkos et al., 2000; Kjellberg et al., 2000). Os hormônios esteróides, 

Figura 12: Modelo etiológico da infecção pelo HPV e câncer cervical, 
ilustrando o papel de fatores de risco comportamentais para a infecção 
persistente e de fatores coexistentes que mediam a progressão da lesão. 
Fonte: Adaptado de Franco et al. (2001).   
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particularmente a progesterona, mostram-se capazes de inibir a transativação transcricional de 

genes mediados por p53 envolvidos na interrupção do ciclo celular e apoptose (Von Knebel 

Doberitz et al., 1997), bem como a expressão de antígenos principais de histocompatibilidade 

de classes I e II (Bartholomew et al., 1997; Von Knebel Doberitz et al., 1997). Diversos 

estudos epidemiológicos e clínicos apontam para o uso de contraceptivos como um fator de 

risco no desenvolvimento do câncer cervical (Herrero et al., 1990; Hildestein et al., 1990; 

Pater et al., 1994; Fife et al., 1996; Kjellberg et al., 2000). 

 O Complexo de Histocompatibilidade Principal (MHC) é representado por genes que 

são responsáveis pela codificação de moléculas de histocompatibilidade denominadas na 

espécie humana como sistema HLA (Human Leukocyte Antigen). Estes genes são 

denominados genes de classe I (codificam as moléculas HLA-A, HLA-B e HLA-C), II 

(codificam as moléculas HLA-DR, HLA-DQ e HLA-DP) e III (não codificam moléculas de 

histocompatibilidade, sendo responsável pela codificação de componentes do sistema 

complemento e receptores de membrana que também estão envolvidos na resposta imune 

inata) (Alberts et al., 2002; Fernandes et al., 2003). Determinados polimorfismos nos genes 

do HLA, cujas proteínas expressas estão envolvidas na apresentação de peptídeos antigênicos 

às células T CD4+, parecem estar envolvidos na susceptibilidade genética ao 

desenvolvimento de câncer cervical (Apple et al., 1994; Maciag et al., 2002).  

 Em relação ao gene TP53, existe um polimorfismo no códon 72 o qual pode resultar 

na produção de uma proteína com unidades dos aminoácidos prolina (códon CCC) ou 

arginina (códon CGC). Em 1998, Storey et al. demonstraram que mulheres homozigotas 

Arg/Arg eram sete vezes mais suscetíveis ao carcinoma cervical do que as mulheres 

heterozigotas Arg/Pro. Posteriormente, em um estudo realizado com mulheres italianas e 

suíças, Zehle et al. (1999) comprovaram que as pacientes apresentando homozigose Arg/Arg 

tinham risco para o carcinoma, sugerindo a provável existência de relação entre este 

polimorfismo e o HPV.  Este polimorfismo varia com tipo celular, tipo de HPV, latitude, país, 

raça, sendo mantido sob divergentes frequências alélicas na população (Sjalander et al., 1995). 

 
 
2.5. Caracterização do gene e da proteína p53 
 
 
 Certos genes celulares desempenham uma importante função na causa de alguns 

tumores humanos. São os denominados genes supressores de tumor os quais estão envolvidos 

no controle de pontos estratégicos da cadeia de eventos que controla o crescimento e a 

diferenciação celular. Esses genes precisam ter dois alelos alterados para induzir o câncer, 
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aonde a perda de uma cópia do gene decorre de mutação, enquanto a segunda cópia é perdida 

por deleção do outro alelo, o que se denomina perda de heterozigosidade. A perda de um alelo 

pode ser herdada ou adquirida. O indivíduo heterozigoto para um gene supressor de tumor não 

tem neoplasia, mas apresenta risco maior de desenvolver um tumor (Greenblat et al., 1994; 

Yamaguschi et al., 1997).   

 O TP53 é um gene supressor de tumor clássico, que age na regulação do 

desenvolvimento e do crescimento celular.   Está localizado no braço curto do cromossomo 17 

(Figura 13), na posição 17p13, codificando uma proteína de 53 kDa denominada p53 (Smith 

& Fornace, 1996; Lane, 1992). Além disso, este gene possui 20 Kb e é constituído por 11 

éxons (Figura 14), sendo o primeiro não-codificante, e altamente conservado, apresentando 

homologia estrutural entre diferentes espécies (Almeida et al., 1999; Lavrero et al., 2000). 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

A proteína p53 é constituída por 393 aminoácidos na sua extensão, apresentando 

quatro regiões com funções distintas, conhecidas como domínios da proteína. O primeiro, 

chamado de domínio de transativação, está localizado na extremidade amino-terminal (N-

terminal), compreendido entre os aminoácidos 28 e 42, sendo responsável por regular a 

expressão de genes que atuam na parada do ciclo celular e na rota de apoptose. Na região 

Figura 13: Cromossomo 17. Locus do gene 
TP53 localizado na posição 17p13. Fonte: 
www.ncbi.nlm.nih.gov.  
 

Figura 14: Esquema destacando a distribuição dos éxons no gene TP53. Fonte: Vos et al. 
(2003). 
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central existem quatro domínios de ligação ao DNA, entre os aminoácidos 102 e 292, que 

possibilitam a ligação de p53 em sítios específicos do DNA. Na extremidade carboxi-terminal 

(C-terminal), encontram-se o domínio de tetramerização, que se situa entre os aminoácidos 

319 a 360, responsável pela formação de tetrâmeros de p53, bem como o domínio regulatório, 

que se situa entre os aminoácidos 364 a 393 (Figura 15), cuja função é ligar-se ao domínio 

central de ligação ao DNA, impedindo a interação desta região com promotores de genes 

relacionados com a supressão e morte celular programada (Hainaut & Hollstein, 2000; Silva 

et al., 2003). 

 

 
 

 

 

 

 

A proteína p53 foi identificada pala primeira vez em 1979 em estudo com o vírus 

símio (SV-40) e o antígeno T, sendo então referida como uma oncoproteína e, em 1989, como 

gene supressor de tumor. Esta proteína tem elevado nível de expressão em tumores e em 

células transformadas e sob condições fisiológicas normais apresenta uma meia vida curta, 

calculada em seis minutos (Lane & Crawford, 1979; Harris & Hollstein, 1993; Arruda et al., 

2008). 

O termo “guardiã do genoma”, atribuído à proteína p53, é decorrente da sua função 

como “policial molecular”, por monitorar a integridade do genoma atuando como um sensor 

de danos no DNA e auxiliando o sistema de reparo, utilizando os momentos de checkpoints 

para realizar a paralisação do ciclo celular ou induzir à apoptose. Dessa forma, prevenindo 

que ocorra a proliferação de células com o DNA mutado levando ao desenvolvimento de 

câncer (Levine et al., 1991; Soulitzis et al., 2002). Nas células em que p53 é inativada total ou 

parcialmente, por mutação ou pela ação de oncoproteínas virais, não ocorre a parada do ciclo 

Figura 15: Desenho esquemático dos 393 aminoácidos da proteína p53 
mostrando a localização de regiões distintas com diferentes funções. 
Cada domínio é responsável por uma determinada função da proteína 
p53. Fonte: Silva et al. (2003). 
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celular, levando a replicação do DNA lesado, e assim resultando em aneuploidia, falha 

mitótica ou morte celular (Lane, 1992; Cavalcanti Júnior et al., 2002). 

 
 
2.6. Polimorfismo genético no gene TP53 e sua relação com o câncer 
cervical 
 
 
 Alterações genéticas têm um papel decisivo no aparecimento de várias neoplasias 

humanas (Brose et al., 2000). Na grande maioria, essas alterações ocorrem em uma única 

célula somática, que então se divide e continua se desenvolvendo até se formar um câncer 

(Nussbaum et al., 2002). 

 Os polimorfismos genéticos são variações na sequência de DNA que podem criar ou 

eliminar sítios de reconhecimento de enzimas de restrição e parecem estar associados a apenas 

uma base. Algumas dessas alterações podem ocorrer em sequências não codificadoras do gene, 

que na maioria dos casos não terão efeito em suas funções. Contudo, outras alterações podem 

ocorrer em sequências codificadoras, podendo levar à produção de proteínas defeituosas. 

Dessa forma, em alguns casos o polimorfismo genético pode aumentar a suscetibilidade ao 

câncer (Lodish et al., 2002). 

 Tem sido descrito um polimorfismo comum do gene supressor de tumor TP53 

localizado no códon 72 no éxon 4, resultando em um aminoácido prolina (CCC, p53Pro) ou 

um aminoácido arginina (CGC, p53Arg) a partir de uma transversão G  C (Soulitzis et al., 

2002). Ambas as formas têm a atividade biológica do tipo selvagem e tem sido avaliadas na 

tentativa de determinar seu papel e sua importância no desenvolvimento de vários tumores 

associados com infecção pelo HPV. No entanto, foi proposto que as duas variantes do p53 no 

códon 72 podem contribuir de forma diferente para o desenvolvimento do câncer cervical 

invasivo. O genótipo Arg/Arg versus Arg/Pro ou Pro/Pro para o códon 72 do gene TP53 tem 

sido considerado um importante fator de risco para as neoplasias cervicais (Arruda et al., 

2008). 

Os estudos realizados por Storey et al., (1998) indicam uma elevada ocorrência do 

genótipo p53Arg/Arg em pacientes com câncer cervical associado ao HPV, quando 

comparados com uma população normal. Estes estudos relatam que o genótipo homozigoto 

p53Arg/Arg é até 7 vezes mais susceptível ao desenvolvimento de câncer do que o genótipo 

heterozigoto p53Arg/Pro em pacientes com tumores cervicais, sendo que o genótipo 

homozigoto p53Pro/Pro teria uma menor predominância neste tipo de câncer. Os resultados 

mostraram que a variante p53Arg é mais eficientemente inativada por degradação proteolítica 

pela oncoproteína viral E6 de tipos de HPV de alto risco do que a variante p53Pro. Por outro 
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lado, a oncoproteína viral E6 de tipos de HPV de baixo risco é menos ativa para p53 Arg/Arg 

e inativa para p53Pro/Pro, evidenciando que o polimorfismo do códon 72 do TP53 

possivelmente estaria implicado no estágio precoce da doença e na predisposição às lesões.  

Contudo, este problema clínico continua a ser um assunto em debate, onde se percebe 

que existem controvérsias quanto à confirmação desta hipótese. Vários estudos 

epidemiológicos realizados entre populações de diferentes regiões geográficas foram 

incapazes de confirmar os dados relatados por Storey et al. (1998) (Rosenthal et al., 1998; 

Ngan et al., 1999; Malcolm et al., 2000; Kim et al., 2001; Klug et al., 2001; Rezza et al., 

2001; Humbey et al., 2002; Abba et al., 2003; Anschau et al., 2005; Govan et al., 2007), 

enquanto que outras investigações encontraram uma maior frequência do alelo Arg72 em 

câncer cervical em comparação com controles saudáveis (Helland et al., 1998; Hildesheim et 

al., 1998; Minaguchi et al., 1998; Josefsson et al., 1998; Lanham et al., 1998; Zehbe et al., 

1999; Agoratos et al., 2000; Makni et al., 2000; Zehbe et al., 2001). 

 
 
2.7. Variabilidade genética de HPV 
 
 

Existem dados substanciais que evidenciam uma diversidade natural de variantes de 

um determinado tipo de HPV (Stewart et al., 1996; Calleja-Macias et al., 2005; Prado et al., 

2005). Estes variantes intratipo podem diferir biologicamente e etiologicamente, afetando o 

potencial oncogênico para o desenvolvimento de câncer cervical (Xi et al., 1998; Villa et al.,  

2000; Lizano et al., 2006). Além disso, tais diferenças podem contribuir para as disparidades 

na incidência de câncer cervical em todo o mundo (Calleja-Macias et al., 2004).   

 Devido à alta prevalência de HPV-16 e HPV-18 no mundo inteiro, não só entre 

mulheres assintomáticas, mas também em amostras de neoplasia cervical, vários estudos 

epidemiológicos foram realizados para descrever as variantes moleculares desses tipos virais 

de alto risco oncogênico (Ho et al., 1993; Ong et al., 1993; Xi et al., 1995; Londesborough et 

al., 1996; Xi et al., 1997; Zehbe et al., 1998; Nindl et al., 1999; Hildesheim et al., 2001; 

Zehbe et al., 2001; Burk et al., 2003). Além disso, a associação entre variantes intratipo de 

HPV-16 e HPV-18 e o risco de lesões de alto grau prevalentes e incidentes tem sido 

demonstrada (Xi et al., 1997; Sichero et al., 2007). 

 Estudos relacionados à variabilidade genética revelaram que diferentes variantes de 

HPV-16 e HPV-18 co-evoluíram com as três maiores ramificações filogenéticas humana: 

Africanas, Caucasianas e Asiáticas. Contudo, os variantes de HPV-16 foram agrupados em 

cinco distintos grupos distribuídos em regiões geográficas diferentes, tais como Europeu (E), 
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Asiático (As), Asiático-Americano (AA), Africano 1 (Af-1) e Africano 2 (Af-2) (Ho et al., 

1993; Yamada et al., 1995, 1997) (Figura 16). Já os variantes para o HPV-18 foram 

devidamente agrupados em três distintos grupos: Europeu (E), Asiático-Americano (AA), 

bem como Africano (Af) (Ong et al., 1993; Arias-Pulido et al., 2005; Bernard et al., 2005) 

(Figura 17). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

28 

Figura 16: Árvore filogenética do HPV-16. Os variantes foram 
caracterizados com base na análise da sequência de LCR de 301 
amostras oriundas de 25 grupos étnicos distintos. Fonte: Ho et al. 
(1993).   



                                                                                                                                                   

 
 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

Informações sobre os variantes de outros genótipos do HPV de alto risco que não os 

HPVs 16 e 18 são limitadas, sendo necessária a realização de mais pesquisas com a finalidade 

de ampliar o conhecimento acerca da variabilidade genética, permitindo um maior 

esclarecimento sobre esses variantes (Scheurer et al., 2005). 

 As possíveis variações nas sequências de nucleotídeos dos HPVs têm sido utilizadas 

como uma ferramenta importante para auxiliar nos estudos epidemiológicos da transmissão e 

persistência viral (Franco et al.,1994). As diferenças encontradas nas sequências nucleotídicas 

entre os variantes de um tipo de HPV podem resultar em alterações nos aminoácidos 

codificados, podendo levar a potenciais oncogênicos distintos entre os diferentes variantes. 

Variações na sequência nucleotídica da região LCR, a qual contém sequências importantes 

para a regulação da replicação viral e transcrição dos genes precoces, poderiam ocasionar a 

perda da capacidade de ligação de um fator transcricional específico, bem como na mudança 

de seu sítio de reconhecimento, alterando a afinidade de um fator de transcrição específico 

(Bernard, 2002). Com relação à região L1, uma ou mais alterações de aminoácido poderia 

originar uma mudança conformacional na proteína do capsídeo, interferindo na conformação 

de epítopos relevantes para a neutralização viral (Tabela 2) (Sichero e Villa, 2006). Pode-se 

dizer ainda, que a importância atribuída às variações nucleotídicas no gene E6 está 

Figura 17: Árvore filogenética do HPV-18 a qual inclui variantes 
representativos de linhagens Asiático-Americana (AA), Européia 
(E) e Africana (Af). Os variantes foram encontrados a partir da 
análise das regiões LCR-E6. Fonte: Arias-Pulido et al. (2005).   
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diretamente relacionada à ocorrência de variações em regiões críticas para a degradação da 

proteína p53 e nas regiões envolvidas no reconhecimento imunológico do hospedeiro (Kast et 

al., 1994). A mais estudada entre as variações do gene E6 em HPV 16 inclui uma mudança de 

um nucleotídeo T para G na posição 350 a qual resulta diretamente em uma mudança no 

aminoácido codificado de leucina (L) para valina (V). Estudos anteriores ressaltam a 

importância dessa variação no contexto de sua associação com a progressão da neoplasia 

cervical (Zehbe et al., 1998; Kammer et al., 2002; Pillai et al., 2002; Picconi et al., 2003; del 

Refugio Gonzalez-Losa et al., 2004). 

 

 

                                

 
Região variável 

 
 Implicações funcionais 

 
 
 

LCR 

 
Mudança na afinidade de ligação de diferentes fatores celulares de 
transcrição 
Criação ou eliminação de sítios de ligação de fatores transcricionais 
Mudança na atividade transcricional 

 
 
 
E6 

 
Maior ativação da telomerase 
Mudança na ligação e degradação de proteínas celulares 
Mudança na ativação de vias celulares 
Geração e manutenção do fenótipo transformado 
Monitoramento imune do hospedeiro 

 
 
E7 

 
Mudança na ligação a proteínas celulares 
Mudança na ativação de vias celulares 
Geração e manutenção do fenótipo transformado 

 
E5 

 
Mudança na atividade de transformação 

 
 

L1 

 
Alteração de epítopos de L1 dependentes de conformação e que são 
relevantes para a neutralização viral 

 
 
E2 

 
Mudança na atividade transcricional 
Maior tendência de integração 
Maior eficiência na replicação 

 

 

 

 

Tabela 2: Implicações funcionais da variabilidade genética do HPV.  

Fonte: Adaptado de Sichero e Villa, 2006. 
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2.8. Vacinas contra o HPV 
 
 

O câncer cervical é um importante problema de saúde no mundo, especialmente nos 

países em desenvolvimento. Estudos epidemiológicos indicam a infecção persistente por HPV 

de alto risco como causa necessária para o desenvolvimento de neoplasia cervical (Bosch et 

al., 2002; Schiffman et al., 2007). Nos últimos anos, as pesquisas focaram a possibilidade de 

prevenir lesões pré-cancerosas, bem como o câncer cervical através de vacinação contra o 

HPV (Harper et al., 2004; Franco & Harper, 2005; Villa et al., 2005; Lowy & Schiller, 2006). 

 As duas vacinas profiláticas contra o HPV atualmente disponíveis têm como alvo 

erradicar as infecções por HPV-16, -18, -6 e -11 (Harper et al., 2004; Villa et al., 2005). Estes 

tipos de HPV foram escolhidos por serem responsáveis por 90% das verrugas, por 70% dos 

carcinomas e lesões pré-cancerosas de alto grau, e 35-50% das lesões anogenitais de baixo 

grau (Mansi, 2007).  A vacina fabricada pelo laboratório Merk Sharp e Dhome, conhecida 

como Gardasil®, é uma vacina quadrivalente a qual apresenta partículas semelhantes a vírus 

(VLP – Virus Like Particles) dos tipos de HPV -16, -18, -6 e -11 (Villa et al., 2005). Contudo, 

a vacina desenvolvida pela empresa GlaxoSmithKline, denominada Cervarix®, trata-se de 

uma vacina bivalente na qual estão contidas VLPs dos HPVs 16 e 18 (Harper et al., 2004).  

 Uma vez que a infecção é geralmente adquirida logo após o início da vida sexual, a 

vacina é recomendada para mulheres que ainda não iniciaram essa atividade (Garland et al., 

2007). A idade sugerida para a vacinação é aos 11 e 12 anos, onde são aplicadas três doses 

intramusculares com intervalos de dois e seis meses após a primeira (Markowitz et al., 2007). 

Espera-se, com o uso disseminado da vacina, que 70% dos cânceres cervicais sejam evitados, 

bem como a mesma proporção das outras doenças anogenitais associadas à infecção pelo 

HPV (Nadal & Manzione, 2006). 

 Em adição às vacinas profiláticas, pesquisas estão sendo realizadas com o objetivo de 

desenvolver vacinas terapêuticas contra HPV, ou seja, vacinas quiméricas construídas a partir 

de epítopos antigênicos da oncoproteína E7 em conjunto com a proteína L1. Esta vacina gera 

um efeito preventivo e terapêutico, com uma resposta imune contra oncoproteína E7 em 

modelos animais (zur Hausen, 2002). A Xenova Research está desenvolvendo duas destas 

vacinas, tais como a TA-CIN (fusão protéica viral de L2/E6/E7) e a TA-HPV, dando origem a 

uma vacina codificante de oncoproteínas E6 e E7 dos HPVs 16 e 18 modificadas (Van der 

Bung et al., 2001).  
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33..  OObbjjeettiivvooss  
  
33..11..  GGeerraall  
  
  

VVeerriiffiiccaarr  aa  vvaarriiaabbiilliiddaaddee  ggeennééttiiccaa  eennttrree  ooss  HHPPVVss  1188  ee  3311  qquuaannttoo  ààss  rreeggiiõõeess  ggeennôômmiiccaass  

EE66  ee  EE77  ee  aa  rreellaaççããoo  ddaa  ppoossiittiivviiddaaddee  ppaarraa  oo  HHPPVV  ccoomm  oo  ppoolliimmoorrffiissmmoo  AArrgg//PPrroo  ddoo  ccóóddoonn  7722  ddoo  

ggeennee  TTPP5533  eemm  ppaacciieenntteess  ccoomm  lleessõõeess  ddee  ccoolloo  ddee  úútteerroo  ddaa  rreeggiiããoo  mmeettrrooppoolliittaannaa  ddoo  RReecciiffee..    

 
 
33..22..  EEssppeeccííffiiccooss  
  
  

11..  VVeerriiffiiccaarr  aa  vvaarriiaabbiilliiddaaddee  ggeennééttiiccaa  eennttrree  ooss  HHPPVVss  1188  ee  3311  qquuaannttoo  ààss  rreeggiiõõeess  ggeennôômmiiccaass  

EE66  ee  EE77  ddee  ppaacciieenntteess  ccoomm  lleessõõeess  ddee  ccoolloo  ddee  úútteerroo;;  

22..  VVeerriiffiiccaarr  ssee  eexxiissttee  aassssoocciiaaççããoo  eennttrree  oo  ppoolliimmoorrffiissmmoo  AArrgg//PPrroo  ddoo  ccóóddoonn  7722  ddoo  ggeennee  

TTPP5533  ee  aa  pprreesseennççaa  ddee  HHPPVV  eemm  ppaacciieenntteess  ccoomm  lleessõõeess  ddee  ccoolloo  ddee  úútteerroo..  
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44..  MMaatteerriiaaiiss  ee  MMééttooddooss  
 
4.1. Materiais e reagentes 
 
 
 Para clonagem dos oncogenes E6 e E7 no vetor pGEM-T foram utilizadas enzimas e 

kits da Promega Corporation (Madison, USA) – T4 DNA ligase; kit Wizard SV Gel and PCR 

Clean-Up System; kit Wizard Plus SV Minipreps DNA Purification System;  bem como da 

Invitrogen Corporation (Califórnia, EUA): Xgal; IPTG; RNAse; dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, 

dTTP); Taq DNA Polimerase Platinum® Taq DNA Polymerase High Fidelity (Invitrogen), 

marcador Lambda Hind III,  marcador plus de 1 kb e marcador de 100 pb; oligonucleotídeos 

(Integrated DNA Technologies, Inc.). Células competentes (E. coli DH5α, meio LB); meio 

Luria-Bertani - LB (extrato de levedura 0.5%, peptona de caseína 1%, NaCl 1%, água 

destilada); meio LB Agar (meio padrão acrescido de Agar bacteriológico 1.4%); agente 

antimicrobiano correspondente ao vetor utilizado (vetor pGEM-T, agente ampicilina – 

Invitrogen, concentração de 100 µg/mL). Para a detecção do polimorfismo no gene TP53 foi 

utilizado o kit GoTaq Green Master Mix da Promega. 

 Banca de eletroforese para análise; fonte de tensão constante e ajustável (entre 0-500 

V); solução de brometo de etídio (0.5 µg/mL); tampão de corrida eletroforética, TAE 1X 

(estoque a 50X – Tris base, Ácido acético glacial, EDTA 0.5 M, pH 8.0, H2O destilada); gel 

de agarose a 0.8 e 1.5%; tampão de amostra (glicerol 50%, Azul de Bromofenol 0.20% e 

solvente água milliQ); fonte de luz UV; máquina fotográfica digital especializada;  agar 

bacteriológico; CaCl2. 

 Materiais plásticos e vidrarias estéreis próprios para técnicas em Microbiologia e 

Biologia Molecular; placas de petri; alça de drigalski; micropipetas automáticas e ponteiras 

correspondentes; câmara de fluxo com bico de bunsen; banho-maria com tempetarura 

regulável (Nova ética); micro-centrífuga (Vision); estufa a 37ºC; Termiciclador (MJ96G, 

Biocycler).  

 
 
4.2. Procedência das amostras 
 
 
 Neste trabalho foram usadas amostras provenientes de um estudo de incidência dos 

HPVs 31 e 33 em amostras cervicais de mulheres em Recife, desenvolvida pelo nosso grupo 

de trabalho (Baldez da Silva et al., 2009) gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Sergio Crovella.  

Um total de 188 amostras de esfregaço de colo de útero foi obtido de pacientes que estavam 

sendo atendidas dentro de suas consultas de rotina (sob a coordenação da Médica e 
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doutoranda Vilma Guimarães) no Serviço de Ginecologia do Instituto de Medicina Integrada 

Prof. Fernando Figueira (IMIP, Recife-PE). Para todas as pacientes foram realizadas análises 

citológicas.  

 O DNA das amostras foi previamente extraído utilizando-se o GenomicPrep Blood 

DNA isolation kit (Amersham Bioscience) de acordo com as instruções do fabricante. Além 

disso, as amostras foram submetidas à detecção de papilomavírus humano realizada pela 

técnica da PCR convencional, baseada na amplificação do gene codificador da L1 usando 

primers consenso e degenerados (MY09/MY11). Em seguida foram realizadas reações de 

amplificação para a tipificação de HPV utilizando primers específicos para os HPVs 18 e 31 

(Tabela 3) (Karlsen et al., 1996). As amostras positivas para os HPVs 18 e 31 foram usadas 

para avaliar variabilidade nas sequências dos genes E6 e E7. Além disso, foi incluída no 

estudo uma amostra do HPV-31 oriunda de São Paulo para análise da possível variabilidade 

dos genes E6 e E7. Para avaliação do polimorfismo do códon 72 do gene TP53 todas as 

amostras foram analisadas. 

 
 
Tabela 3. Primers usados na tipificação do Papilomavírus humano (Adaptado de Karlsen et 
al., 1996). 
 

 Tipo      Primer                      Sequência (5’ – 3’)                             Posição                   Fragmento  
                                                                                                                                           esperado (pb)     

 

HPV 
18 

 

 Pr1 
 Pr2 

 

CCGAGCACGACAGGAACGACT 
TCGTTTTCTTCCTCTGAGTCGCTT 

 

533-553 
682-706 

 
 

172 
 

HPV 
31 

 

 Pr1 
 Pr2 

 

CTACAGTAAGCATTGTGCTATGC 
ACGTAATGGAGAGGTTGCAATAACCC

 

3835-3875 
3963-3988 

 
 

153 

 

 

4.3. Análise da variabilidade nos oncogenes E6 e E7 dos HPVs 18 e 31 
 
4.3.1. Amplificação do DNA viral 
 
 
 Para a amplificação dos oncogenes E6 e E7 foram desenhados iniciadores específicos. 

As sequências dos genomas de HPV-18 e HPV-31 e dos oncogenes E6 e E7 foram obtidas 

através do banco de dados do site NCBI (National Center for Biotechnology Information, 

www.ncbi.nlm.nih.gov). Para analisar a complementaridade e eficiência dos primers direto 

(forward) e reverso (reverse) nas sequências dos genes desejados, foi utilizada a ferramenta 

Oligo Analyser do site www.idtdna.com. O resultado mostrou que a sequência dos primers 

(Tabela 4) não apresentam incompatibilidades interferentes no pareamento. 
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     Tabela 4. Primers usados na amplificação de E6 e E7 dos HPVs 18 e 31. 
 

 
Primers 

 
                        Sequência (5’ – 3’) 

Posição no  
genoma 

Fragmento 
esperado 

(pb) 
E6 

HPV31 
      F: ATGTTCAAAAATCCTGCAGAAAGACC   

   108 - 557 
 

450       R: TTACACTTGGGTTTCAGTACGA  
E7 

HPV31 
      F: ATGCGTGGAGAAACACCTACGT   

   560 - 856 
 

297       R: TTACAGTCTAGTAGAACAGTTGGGGC  
E6 

HPV18 
      F: ATGGCGCGCTTTGAGGATCCAACA   

   105 - 581 
 

477       R: TTATACTTGTGTTTCTCTGCGTCGTTGG  
E7 

HPV18 
      F: ATGCATGGACCTAAGGCAACAT   

   590 - 907 
 

317       R: TTACTGCTGGGATGCACACCAC  
 
 
 

As reações da PCR foram realizadas em um volume final de 50µL, contendo 3-5 µL 

do material genômico obtido (100 ng/µl), 2 mM de MgSO4 (Invitrogen), 0,2 mM de dNTP 

mix (Promega), 10 pmoles de cada primer e 1U de Platinum Taq DNA polimerase High 

Fidelity (Invitrogen). As reações foram submetidas a 94ºC por 2 minutos, com 35 ciclos de 

amplificação (94 ºC por 10 segundos; 54ºC para E6 HPV31, 55ºC para E7 HPV31, 60ºC para 

E6 HPV18, 52ºC para E7 HPV18, todos por 20 segundos; 72ºC por 1 minuto), seguidos ao 

final por 5 minutos a 72ºC. 

Todas as amostras foram amplificadas na presença de controles negativos (água milli-

Q). Os produtos da PCR obtidos foram analisados em gel de agarose 1.5% corados com 

brometo de etídio para verificação da qualidade do DNA.   

 
 
4.3.2. Preparo de células quimiocompetentes  
 
 

A linhagem de Escherichia coli DH5α foi inoculada em 25 mL de meio LB para 

crescimento por 16 horas a 37°C, com agitação. Após este período, foi realizado um novo 

inóculo com 1 ml da cultura em novo erlenmeyer contendo 25 ml de LB para crescimento a 

37°C, com agitação até atingir uma DO A600 de 0,5. Um volume de 25 ml de cultura foi 

centrifugado a 4000 rpm por 5 minutos, em centrífuga refrigerada. O pellet obtido foi 

ressuspendido em 10 ml de solução gelada de CaCl2 (100 mM) e incubado no gelo por 30 

minutos. Nova centrifugação, a 4000 rpm por 5 minutos, foi realizada para ressuspensão das 

células em 2,5 ml de solução CaCl2 100 mM, e 0,6 ml de glicerol. Alíquotas de 200 µl de 

células competentes foram armazenadas em freezer -80°C. 
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4.3.3. Clonagem dos produtos de PCR 
 
 
 Após a amplificação, as amostras foram purificadas utilizando-se o kit Wizard SV Gel 

and PCR Clean-Up System (Promega), de acordo com as instruções do fabricante. As reações 

de ligação dos produtos de PCR no plasmídeo pGEM-T (Promega) foram realizadas seguindo 

as instruções do fabricante.  

 Os plasmídeos foram utilizados para transformar bactérias Escherichia coli da 

linhagem DH5α, pelo método de choque térmico. Inicialmente, 20 µL da solução contendo os 

plasmídeos foram incubados com 100 µL das células competentes no gelo por 30 minutos. 

Em seguida, as células foram submetidas a 42ºC por 1 minuto e 30 segundos, em banho-maria, 

e novamente transferidas para gelo por 3 a 5 minutos. Foram adicionados 800 µL de meio 

líquido LB, que em seguida foi incubado a 37 ºC por 1 hora em agitação. Após a incubação, 

os tubos foram centrifugados por 10 minutos a 1200g, e 600 µL foram removidos por 

aspiração. As bactérias foram espalhadas em placas de petri contendo meio LB sólido, 

ampicilina (100mg/mL), X-Gal (80µg/mL) e IPTG (0,5 mM).  

 As placas de petri foram incubadas overnight em estufa a 37ºC. Os clones 

recombinantes foram selecionados e incubados overnight a 37ºC sob agitação em meio LB 

líquido contendo ampicilina por 16 horas. O DNA plasmidial foi extraído utilizando-se o kit 

Wizard Plus SV Minipreps DNA Purification System (Promega), seguindo as instruções do 

fabricante.         

 
 
4.3.4. Sequenciamento de DNA 
 
 

O DNA plasmidial dos clones recombinantes foi submetido ao sequenciamento 

automático pelo método dideoxi-terminal fluorescente, utilizando o kit ABI PRISM BigDyeTM 

Terminator Cycle Sequencing v 3.1 Ready Reaction (Applied Biosystems®), através do 

Núcleo Integrado de Tecnologia (NIT) do CPqAM, utilizando o sequenciador automático de 

DNA ABI Prism 3100 (Applied Biosystem®), de acordo com os padrões estabelecidos nesta 

unidade. Foram utilizados iniciadores universais M13, que anelam na sequência do vetor 

pGEM-T próximo ao sítio múltiplo de clonagem, amplificando, assim, a sequência 

introduzida. De cada amostra foram obtidos cinco clones, os quais foram sequenciados três 

vezes em cada sentido (direto e reverso).  
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4.3.5. Análise das sequências de DNA obtidas 
 
 

As sequências geradas foram submetidas ao pacote de programas Staden, com os 

programas Pregap4 e Gap4 para retirada da sequência do vetor, formação dos contigs e 

análise da qualidade do cromatograma. As sequências foram alinhadas utilizando uma versão 

incorporada do Clustal W no BioEdit, onde foi realizado um alinhamento múltiplo com as 

sequências de referência dos HPVs 18 (número de acesso: NC001357) e 31 (número de 

acesso: J04353), disponíveis no GenBank,  para avaliar possíveis polimorfismos. 

 
 
4.4. Detecção do polimorfismo no códon 72 do gene TP53 
 
4.4.1. Análise do polimorfismo 
 
 
 Todas a 188 pacientes (HPV positivas e HPV negativas) foram avaliadas, quanto ao 

polimorfismo do códon 72 do gene TP53, por meio de PCR alelo específica. As pacientes 

foram classificadas, pelo resultado da análise citológica, em um grupo de pacientes com lesão 

intra-epitelial cervical de alto grau (HSIL), um grupo com lesão intra-epitelial cervical de 

baixo grau (LSIL), e aquelas pacientes que não apresentaram alterações citológicas foram 

classificadas como controle.  

 Para a análise do polimorfismo, foram utilizados dois primers distintos, descritos na 

literatura (Mim-Mim et al., 2006), um para arginina e outro para prolina, que amplificam o 

éxon 4 do gene TP53 onde se encontra o códon 72 (Tabela 5). Na reação de PCR foram 

utilizados 10 µL de Master Mix (GoTaq Green PCR Master Mix, Promega), 1 µL de primer 

arginina ou prolina 10 pmoles, 11 µL de água sem nucleases (Nuclease-Free Water, Promega) 

e 2 µL de DNA genômico, totalizando 25 µL por reação.  

As condições de amplificação para ambos os polimorfismos foram: desnaturação 

inicial a 94ºC durante 2 minutos, seguida de 35 ciclos de 94ºC por 30 segundos, 59ºC por 20 

segundos, 68ºC por 1 minuto e extensão final a 68ºC durante cinco minutos. 

  

                  Tabela 5. Primers para avaliação do polimorfismo. 
   

 

Primers 
 

                          Sequência (5’ – 3’) Fragmento 
esperado (pb) 

 
Arg 

                 F: CCAGAGGCTGCTCACCGC  
        144                  R: GCAAGAAGCCCAGACGGA 

 

Pro 
                 F: GCCAGAGGCTGCTCCCCC  

        177                  R: CGTGCAAGTCACAGACTT 
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Os produtos amplificados foram submetidos à separação por eletroforese em gel de 

agarose a 2%, com marcador de peso molecular, sob 100 volts por 40 minutos em tampão 

TAE 1X. 

 
 
4.4.2. Análise estatística 
 
 
  Para avaliar a relação entre o polimorfismo do códon 72 do gene TP53 e os grupos 

com HSIL e LSIL, bem como a relação do polimorfismo com o grupo controle, foi utilizado 

análise de regressão logística realizada através do programa SNPStats (ferramenta web para 

análise de SNP, disponível no site: http://bioinfo.iconcologia.net/index.php?module=Snpstats). 

Odds ratios e o intervalo de confiança de 95% foram utilizados para estimar a magnitude da 

associação entre as variáveis estudadas e os grupos caso e controle. O teste do Qui-quadrado 

(X2) foi utilizado para avaliar o equilíbrio de Hardy-Weinberg da população de estudo. 
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55..  RReessuullttaaddooss  
 
5.1. Análise de variabilidades nos oncogenes E6 e E7 dos HPVs 18 e 31 
 
 
 A análise da variabilidade nas regiões genômicas E6/E7 do HPV-31 foi realizada a 

partir do DNA viral presente em 3 amostras clínicas, oriundas da região metropolitana do 

Recife, positivas para o respectivo tipo viral. Para o genótipo HPV-31 também foi analisado 

possível variabilidade em E6/E7 a partir de DNA viral de uma amostra clínica originada de 

São Paulo. Para o genótipo HPV-18, a análise de variabilidade foi realizada em amostra 

clínica oriunda da região metropolitana do Recife.  

 
 
5.1.1. Amplificação do DNA viral 
 
 
 O material genético das três amostras clínicas do HPV-31 da região metropolitana do 

Recife e uma amostra de São Paulo foi amplificado para os genes E6 e E7. O material 

genético da amostra clínica do HPV-18 da região metropolitana do Recife foi amplificado 

para as regiões genômicas E6 e E7, no entanto, somente E6 apresentou resultado da 

amplificação. Todos os produtos da PCR realizada com Taq DNA polimerase de alta 

fidelidade apresentaram o fragmento de número de pares de base esperado para os genes E6 e 

E7 dos HPVs 18 e 31, respectivamente (Figura 18). 
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5.1.2. Análise das sequências 
 
5.1.2.1. HPV-31 
 
 
 Na análise das sequências da região genômica E6 das amostras clínicas positivas para 

o genótipo HPV-31, foi detectado que duas amostras [PE-1 (31), PE-2 (31)] apresentaram 

cinco variações pontuais em relação à sequência de referência E6 do HPV-31 nas posições 

141, 190, 213, 368 e 413 (Tabela 6). Entretanto, as outras amostras [PE-3 (31) e SP-1 (31)] 

foram idênticas a sequência de referência E6 do HPV-31 depositada no GenBank. 

Figura 18: Análise dos fragmentos de DNA amplificados por PCR com primers específicos 
para E6 e E7 dos HPVs 18 e 31. Géis de agarose 1.5% corados com brometo de etídio. (A) E6 
HPV-31(PE): 1- controle negativo da reação; 2- marcador de 100pb (Ludwig Biotec); 3, 4 e 5- 
fragmentos amplificados das amostras do HPV-31 para o gene E6 (450pb). (B) E7 HPV-
31(PE): 1- controle negativo da reação; 2- marcador de 100pb (Ludwig Biotec); 3, 4 e 5- 
fragmentos amplificados das amostras do HPV-31 para o gene E7 (297pb). (C) E6 HPV-
31(SP): 1- controle negativo da reação; 2- marcador de 100pb (Ludwig Biotec); 3- fragmento 
amplificado da amostra do HPV-31 para o gene E6 (450pb). (D) E7 HPV-31 (SP): 1- controle 
negativo da reação; 2- marcador de 1kb (Invitrogen); 3- fragmento amplificado da amostra do 
HPV-31 para o gene E7 (297pb). (E) E6 HPV-18 (PE): 1- marcador de 1kb (Invitrogen); 2- 
fragmento amplificado da amostra do HPV-18 para o gene E6 (477pb); 3- controle negativo da 
reação. 
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 As variações nas posições 141 e 213 foram silenciosas, enquanto aquelas nas posições 

190, 368 e 413 levaram a uma substituição de aminoácido de treonina (T) para alanina (A) no 

códon 64, lisina (K) para arginina (R) no códon 123 e alanina (A) para valina (V) no códon 

138, respectivamente. As três substituições nucleotídicas que levaram à troca de aminoácidos 

podem ter alguma alteração nas propriedades físico-químicas dos aminoácidos, conforme 

observado na Tabela 7. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPV-31 Sequência E6 

Posição de nucleotídeos alterados 141 190 213 368 413 

Referência T A A A C 

PE-1 (31) C G T G T 

PE-2 (31) C G T G T 

PE-3 (31) * * * * * 

SP-1 (31) * * * * * 

Posição de códons alterados 47 64 71 123 138 

Referência F T S K A 

Aminoácidos alterados F A S R V 

Tabela 6: Variabilidade genética de E6 das amostras do HPV-31. Os nucleotídeos 
conservados em relação à sequência de referência estão marcados com 
asterísticos. Em azul, variações nucleotídicas não descritas na literatura e em 
vermelho, aminoácidos alterados. Referência: sequência protótipo do HPV-31; F: 
fenilalanina, T: treonina, A: alanina, S: serina, K: lisina, R: arginina, V: valina. 
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Em relação à sequência de referência do HPV-31, para a região genômica E7 também 

foi detectado que duas amostras [PE-1 (31) e PE-2 (31)] apresentam quatro variações pontuais 

nas posições 67, 111, 136 e 184. Entretanto, as amostras PE-3 (31) e SP-1 (31) se mostraram 

idênticas a sequência de referência depositada no GenBank (Tabela 8). A variação na posição 

111 foi silenciosa, enquanto que as variações nas posições 67, 136 e 184 ocasionaram a troca 

de aminoácido de histidina (H) para tirosina (Y) no códon 23, glutamato (E) para tirosina (Y) 

no códon 46 e lisina (K) para glutamato (E) no códon 62, respectivamente. Na Tabela 9, 

podem-se observar algumas alterações nas propriedades físico-químicas dos aminoácidos.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra Polimorfismo Propriedades 

  Polaridade Carga da cadeia 
lateral 

Índice hidropático 

 

PE-1 
(31) 

T/A (64) Polar/Apolar */* Hidrofílico/Hidrofóbico 

K/R (123) Polar/Polar +/+ Hidrofílico/ Hidrofílico 

A/V (138) Apolar/Apolar */* Hidrofóbico/ Hidrofóbico

 

PE-2 
(31) 

T/A (64) Polar/Apolar */* Hidrofílico/Hidrofóbico 

K/R (123) Polar/Polar +/+ Hidrofílico/ Hidrofílico 

A/V (138) Apolar/Apolar */* Hidrofóbico/ Hidrofóbico

Tabela 7: Propriedades dos aminoácidos alterados ocasionados por substituições 
nucleotídicas na região genômica E6. A carga da cadeia lateral dos aminoácidos apolares ou 
polares não ionizados está marcada com asterísticos. (+), carga da cadeia lateral dos 
aminoácidos ionizados positivamente. T: treonina, A: alanina, K: lisina, R: arginina, V: 
valina. 
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Amostra Polimorfismo Propriedades 

  Polaridade Carga da cadeia 
lateral 

Índice hidropático 

 

PE-1 
(31) 

H/Y (23) Polar/ Polar +/* Hidrofílico/Hidrofílico 

E/Y (46) Polar/Polar -/+ Hidrofílico/Hidrofílico 

K/E (62) Polar/ Polar +/- Hidrofílico/Hidrofílico 

 

PE-2 
(31) 

H/Y (23) Polar/Polar +/* Hidrofílico/Hidrofílico 

E/Y (46) Polar/Polar -/+ Hidrofílico/Hidrofílico 

K/E (62) Polar/ Polar +/- Hidrofílico/Hidrofílico 

 

 

 

 

 
 

HPV-31 E7 

Posição de nucleotídeos alterados 67 111 136 184 

Referência C C G A 

PE-1 (31) T T A G 

PE-2 (31) T T A G 

PE-3 (31) * * * * 

SP-1 (31) * * * * 

Posição de códons alterados 23 37 46 62 

Referência H V E K 

Aminoácidos alterados Y V Y E 

Tabela 8: Variabilidade genética de E7 das amostras do HPV-31. Os 
nucleotídeos conservados em relação à sequência de referência estão marcados 
com asterísticos. Em azul, variações nucleotídicas não descritas na literatura. 
Em vermelho, aminoácidos alterados. Referência: sequência protótipo do HPV-
31; H: histidina, Y: tirosina, V: valina, E: glutamato, K: lisina.  
 

Tabela 9: Propriedades dos aminoácidos alterados ocasionados por substituições 
nucleotídicas na região genômica E7. A carga da cadeia lateral dos aminoácidos polares não 
ionizados está marcada com asterístico. (+), carga da cadeia lateral dos aminoácidos 
ionizados positivamente. (-), carga da cadeia lateral dos aminoácidos ionizados 
negativamente.  H: histidina, Y: tirosina, E: glutamato, K: lisina. 
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5.1.2.2. HPV-18 
 
 

Na análise das sequências da região genômica E6 da amostra clínica positiva para o 

genótipo HPV-18, foram detectadas três variações pontuais em relação à sequência de 

referência do HPV-18 (Tabela 10). As Três substituições nucleotídicas foram todas 

conservativas quando comparadas com a sequência de referência.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Detecção do polimorfismo no códon 72 do gene TP53 
 
 

Um total de 188 amostras, sendo 43 controles (pacientes que não apresentaram lesões 

histológicas) e 145 casos (pacientes que desenvolveram algum tipo de lesão cervical – 

HSIL/LSIL), foi avaliado quanto ao polimorfismo do códon 72 do gene TP53 por meio de 

PCR alelo específica (Figura 19). A amostra que amplificou para os dois alelos é considerada 

heterozigota arginina/prolina (Arg/Pro). A amostra que amplificou apenas para o alelo 

arginina é considerada homozigota arginina (Arg/Arg) e a que amplificou apenas para prolina 

é considerada homozigota prolina (Pro/Pro). A detecção de HPV em todas as amostras foi 

realizada previamente por Baldez da Silva et al. (2009). As frequências genotípicas 

observadas nos grupos caso e controle estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg, conforme 

observado na Tabela 11. 

HPV-18 E6 

Posição de nucleotídeos alterados 183 381 445 

Referência C T C 

PE-1 (18) G C A 

Posição de códons alterados 61 127 149 

Referência P F R 

Aminoácidos alterados P F R 

Tabela 10: Variabilidade genética de E6 da amostra do HPV 18. 
Referência: sequência protótipo do HPV 18; P: prolina, F: 
fenilalanina, R: Arginina. 
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 A distribuição dos genótipos de p53 entre todos os grupos estudados está exibida na 

Tabela 12. Das pacientes com HSIL, 64 (85,3%) tinham DNA de HPV. As pacientes com 

LSIL apresentaram DNA de HPV em 61 casos (87,1%). Trinta e seis controles (83,7%) 

apresentaram DNA de HPV. Quando o DNA de HPV estava presente, o genótipo Arg/Arg 

  
Grupos Genótipos p53 Alelos p53 HW (p-value)

Arg/Arg Arg/Pro Pro/Pro Arg Pro 
Caso 70 60 15 200 90 0.7 

Controle 20 21 2 61 25 0.46 
              

Tabela 11: Teste para verificação do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HW) 
realizado em 145 casos (HSIL/LSIL) e 43 controles.  

Figura 19: Amplificação por PCR dos alelos arginina (parte superior da figura) e prolina 
(parte inferior da figura) do códon 72 no éxon 4 do gene TP53 mostrando um amplicon de 
144 bp para arginina e 177 bp para prolina. 2 e 6- homozigoto arginina (Arg/Arg), 3 e 4- 
heterozigoto arginina/prolina (Arg/Pro), e 5- homozigoto prolina. 1- Marcador molecular 
50 bp (Ludwig Biotec). Gel de agarose 1.5% corado com brometo de etídio.  
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p53 foi identificado em 37 de 64 pacientes (57,8%) com HSIL, em 23 de 61 (37,7%) 

pacientes com LSIL e em 19 de 36 (52,8%) pacientes controle. Quando o DNA de HPV 

estava ausente, foram identificadas pacientes homozigotas Arg/Arg p53 em 6 de 11 (54,5%)  

casos de HSIL, em 4 de 9 (44,4%) casos com LSIL e em 1 de 7 (14,3%) controles.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

O percentual dos genótipos no códon 72 encontrado nos casos foi de 10.3% 

homozigoto Pro/Pro, 48,3% homozigoto Arg/Arg, e 41,4% heterozigoto Arg/Pro. Nos 

controles, estes mesmos percentuais foram de 4,6%, 46,5%, e 48,8%, respectivamente (Tabela 

13). Nossos resultados não mostram diferença significativa na frequência do genótipo 

Arg/Arg entre casos e controles (odds ratio 0.42, 95% de intervalo de confiança 0.09-1.93, P 

= 0.22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
Grupo n Pro/Pro Arg/Arg Arg/Pro 

Controle (HPV -) 7 1 1 5 
Controle (HPV +) 36 1 19 16 

HSIL (HPV -) 11 2 6 3 
HSIL (HPV +) 64 3 37 24 
LSIL (HPV -) 9 2 4 3 
LSIL (HPV +) 61 8 23 30 

  
Genótipo de p53 Casos (n = 145) Controle (n = 43) 

Arg/Arg 70 (48,3%) 20 (46,5 %) 
Pro/Pro 15 (10,3%) 2 (4,6%) 
Arg/Pro 60 (41,4%) 21 (48,8%) 

    

Tabela 12: Distribuição dos genótipos de p53 pelos grupos 
relacionados e presença de HPV. 

Tabela 13: Distribuição dos genótipos de p53 entre 
casos e controles

Nota. Grupos: 
HSIL: lesão escamosa intra-epitelial de alto grau 
LSIL: lesão escamosa intra-epitelial de baixo grau 

Genótipos: 
Pro/Pro: homozigoto para o alelo que codifica prolina na posição 72 do gene TP53 
Arg/Arg: homozigoto para o alelo que codifica arginina na posição 72 do gene TP53 
Arg/Pro: heterozigoto arginina/prolina na posição 72 do gene TP53  

 

46 



                                                                                                                                                   

Os genótipos de p53 também foram classificados com base na presença ou ausência da 

infecção pelo HPV (Tabela 14). O percentual dos genótipos de p53 nas pacientes infectados 

por HPV foi de 49,1% homozigoto Arg/Arg, 7,45% homozigoto Pro/Pro, e 43,5% 

heterozigoto Arg/Pro. Nas pacientes não infectadas por HPV estes mesmos percentuais foram 

de 40,7%, 18,5% e 40,7%, respectivamente. Novamente não existe diferença significativa na 

frequência do genótipo Arg/Arg entre os grupos com e sem infecção por HPV (odds ratio 

0.35, 95% de intervalo de confiança 0.11-1.10, P = 0.091). 

 

 
 
     
Genótipo p53 HPV + (n = 161) HPV - (n = 27) 

Arg/Arg 79 (49,1%) 11 (40,7%) 
Pro/Pro 12 (7,45%) 5 (18,5%) 
Arg/Pro 70 (43,5%) 11 (40,7%) 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 14: Distribuição dos genótipos de p53 entre 
pacientes HPV positivos e negativos. 
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66..  DDiissccuussssããoo   
  
  

O câncer cervical constitui um sério problema de saúde nos países em 

desenvolvimento, sendo considerado como a segunda maior causa de morte entre as mulheres 

no mundo (Lowndes, 2006; Parkin, 2006). Globalmente, o tipo de HPV mais prevalente é o 

16, detectado em cerca de 40% das lesões cervicais de alto grau, com exceção da Indonésia 

onde prevalece o tipo 18 (Bosch et al., 1995; de Boer et al., 2006; IARC, 2007). Com relação 

à distribuição dos genótipos de HPV no Brasil, o tipo 16 é também o mais prevalente, seguido 

pelos tipos 18, 31 e 33. No Nordeste e Centro-Oeste, os tipos 31 e 33 são respectivamente os 

que possuem maior frequência depois do HPV-16, enquanto que nas regiões Norte, Sudeste e 

Sul, o HPV-18 é o segundo mais incidente entre as lesões cervicais de alto grau (Noronha et 

al., 1999; Lorenzato et al., 2000; Baldez da Silva et al., 2009).  A infecção por HPV não é o 

suficiente para produzir transformação neoplásica, sendo assim, fatores genéticos virais e do 

hospedeiro são dados importantes para o risco de progressão da infecção por HPV à neoplasia 

entre indivíduos infectados (Pereyra et al., 2004; Bernard, 2005).   

Neste trabalho foram analisados pela primeira vez a variabilidade genética das regiões 

genômicas E6 e E7 dos HPVs 18 e 31, de alto risco oncogênico, e o polimorfismo do gene 

supressor tumoral TP53, no códon 72 do éxon 4, a partir de amostras cervicais de mulheres da 

região metropolitana do Recife (RMR). Foi possível identificar alterações gênicas nas 

sequências de E6 e E7 presentes no material genético viral de duas amostras clínicas positivas 

para o HPV-31 oriundas da RMR [PE-1 (31), PE-2 (31)] em relação à sequência de referência 

depositada no GenBank. Além disso, uma amostra positiva para o HPV-31 de São Paulo, SP-

1 (31), foi analisada quanto às regiões E6 e E7 e apresentou conservação em relação à 

sequência do GenBank. O material genético presente em uma amostra clínica positiva para o 

HPV-18 da região metropolitana do Recife, PE-1 (18), foi amplificado para ambas as regiões 

genômicas, no entanto apenas E6 apresentou resultado de amplificação do fragmento 

esperado, onde foi possível a análise de alterações nucleotídicas em relação à sequência de 

referência do GenBank.  Não foi obtido resultado para a região E7 do HPV-18 em virtude da 

quantidade insuficiente de DNA. Na análise do polimorfismo do códon 72 do gene TP53, o 

presente estudo mostrou frequências similares dos genótipos Arg/Arg entre os grupos 

pesquisados: 48,3% nos casos e 46,5% nos controles.  

Até o momento, o procedimento mais comum utilizado para a caracterização de 

alterações genéticas de HPV, presentes em uma amostra clínica, é o sequenciamento do DNA. 

Nas amostras deste estudo foi realizada a clonagem das regiões genômicas E6 e E7 
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amplificadas com Taq polimerase de alta fidelidade, a fim de garantir ausência de erros 

introduzidos durante a reação de amplificação com primers específicos.  

Alterações nucleotídicas foram detectadas no gene E6 das amostras de HPV-31 

(RMR). As alterações nas posições 213 (adenina para timina) e 413 (citosina para timina), 

foram previamente descritas em estudos conduzidos por Calleja-Macias et al. (2005) e Raiol 

et al. (2009), porém as alterações nucleotídicas nas posições 141 (timina para citosina), 190 

(adenina para guanina) e 368 (adenina para guanina) estão sendo descritas pela primeira vez 

neste estudo. Além disso, as quatro trocas nucleotídicas observadas no gene E7 das amostras 

de HPV-31 (RMR), nas posições 67 (citosina para timina), 111 (citosina para timina), 136 

(guanina para adenina) e 184 (adenina para guanina), também estão sendo descritas pela 

primeira vez. Das cinco trocas nucleotídicas observadas em E6 do HPV-31 (RMR), duas 

foram conservativas em relação à sequência referência de aminoácidos do GenBank, ou seja, 

não ocasionaram alteração de aminoácido na proteína E6. Contudo, as três trocas 

nucleotídicas restantes foram consideradas como não conservativas, levando a substituição do 

aminoácido treonina para alanina no códon 64, lisina para arginina no códon 123, bem como 

alanina para valina no códon 138. Em E7 foram observadas quatro trocas nucleotídicas, das 

quais uma foi conservativa e três foram não conservativas, ocasionando a troca do aminoácido 

histidina para tirosina no códon 23, glutamato para tirosina no códon 46 e lisina para 

glutamato no códon 62. Substituições de nucleotídeos que resultam na parada precoce da 

tradução ou em mudanças na fase de leitura não foram detectadas nas sequências de E6 e E7. 

As três substituições nucleotídicas encontradas na amostra de E6 de HPV-18, nas 

posições 183 (citosina para guanina), 381 (timina para citosina) e 445 (citosina para adenina), 

foram recentemente descritas por Cerqueira et al. (2008). Todas as trocas nucleotídicas 

analisadas foram consideradas como conservativas em relação à sequência de referência do 

GenBank.  

Embora exista pouca informação em relação às consequências biológicas das 

variações encontradas no genoma do HPV para o processo de carcinogênese cervical, é 

razoável hipotetizar que essas alterações nucleotídicas podem apresentar relevância para os 

diferentes aspectos do processo de desenvolvimento carcinogênico. Estudos de variabilidade 

genética realizados em HPV-16 sugerem que variantes deste tipo viral estão associados ao 

risco de neoplasia cervical. Londesborough et al. (1996) estudando a variabilidade genética 

no gene E6 de HPV-16, em mulheres na Inglaterra, relataram a substituição nucleotídica de 

timina para guanina na posição 350 do gene, levando a uma alteração não conservativa do 

aminoácido valina para leucina na posição 83 em relação a sequência de aminoácidos dessa 

proteína. Foi sugerida a associação desta alteração com um aumento no risco de infecção 
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persistente e na progressão citológica para neoplasia intra-epitelial cervical grau 2/3 

(Londesborough et al., 1996). Em estudos realizados por Kämmer et al. (2002) e Zehbe et al. 

(2001, 1998), esse tipo de alteração em E6 foi associada com um aumento do risco de 

progressão da doença cervical em comparação com a linhagem protótipo. de Boer et al. (2004) 

encontrou uma alta frequência de alterações nucleotídicas no tipo viral 16 em pacientes com 

câncer cervical na Indonésia. Entre essas alterações se destaca a variação nucleotídica adenina 

para guanina na posição 276 da ORF E6, a qual promove a mudança do aminoácido 

asparagina para serina na posição 58 da proteína E6. Matsumoto et al. (2000) e Hu et al. 

(2001) descreveram esta mesma alteração em neoplasia intra-epitelial cervical e câncer 

cervical.  Outro estudo relatou uma mudança de nucleotídeo na posição 647 do gene E7 do 

HPV-16, com uma alteração do aminoácido asparagina para serina na posição 29, e esta 

variação em E7 foi mais frequente em amostras de câncer cervical comparado com lesões 

precursoras, sugerindo alterações nas propriedades biológicas deste variante (Song et al., 

1997).   

É importante destacar que entre as amostras de HPV-31 estudadas neste trabalho 

foram detectadas alterações não conservativas de aminoácidos em E6 e E7. Diante do exposto 

em relação às variações observadas nas ORFs E6 e E7 do tipo viral 16, pode-se sugerir que as 

alterações nucleotídicas não conservativas encontradas nos genes E6 e E7, nas amostras do 

HPV-31, podem provocar alterações estruturais das proteínas E6 e E7 e consequentemente 

alterações funcionais, as quais causariam um impacto na tumorigênese, através do aumento do 

potencial oncogênico desse vírus. Este fato pode esclarecer melhor a relação entre a alta 

incidência do HPV-31 circulante na região Nordeste e um maior favorecimento do 

desenvolvimento de câncer cervical invasivo. 

Nas Tabelas 7 e 9 estão descritas as propriedades dos aminoácidos alterados 

ocasionados por alterações nucleotídicas nas regiões genômicas E6 e E7 do HPV-31. 

Conforme observado na Tabela 7, a substituição do aminoácido treonina para alanina na 

posição 64 da sequência de aminoácidos da proteína E6 ocasionou uma mudança na 

polaridade e no potencial hidropático dos aminoácidos. Este tipo de mudança está diretamente 

relacionada a alterações na estrutura conformacional da proteína E6, o que indica a 

probabilidade da ocorrência de alteração funcional em virtude da importância do aminoácido 

substituído para a conformação final da proteína, já que a estrutura de uma proteína determina 

a sua função. Entretanto, as demais substituições de aminoácidos decorrentes de alterações 

nucleotídicas não alteraram a polaridade nem o potencial hidropático dos aminoácidos, dessa 

forma o efeito dessa mutação de sentido trocado deve ser nulo, e a atividade do polipeptídio 

deve continuar a mesma, embora a estrutura primária tenha sido alterada. Pode-se supor três 
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situações para os aminoácidos substituídos, de lisina para arginina na posição 123 e de alanina 

para valina na posição 138: 1º) que eles não sejam de grande importância para a conformação 

final da proteína E6 e consequentemente não altere o funcionamento nem as interações com 

outras moléculas; 2º) que os novos aminoácidos desempenhem a mesma função para a 

conformação final da proteína ou 3º) que a região da proteína onde ocorreu a substituição de 

aminoácido não tenha função biológica importante, podendo ser alterada sem causar 

modificações no funcionamento da molécula. Na Tabela 9 estão descritas as substituições de 

aminoácidos da sequência protéica E7: histidina para tirosina na posição 23, glutamato para 

tirosina na posição 46 e lisina para glutamato na posição 62. Essas substituições não 

provocaram mudanças de polaridade nem de potencial hidropático desses aminoácidos. 

Contudo, foram observadas mudanças de carga da cadeia lateral nos aminoácidos, 

principalmente a troca de aminoácido presente na posição 62 a qual muda de um aminoácido 

com carga de cadeia lateral positiva para negativa, interferindo nas interações iônicas, ou seja, 

forças de atração entre aminoácidos com carga da cadeia lateral carregados com cargas 

opostas. Este tipo de alteração também tem importância na determinação da estrutura final da 

proteína. 

Uma comparação entre a variabilidade dos oncogenes E6 e E7 do HPV-31, nas 

amostras da região metropolitana do Recife e na amostra de São Paulo, evidenciou a presença 

de mutações para E6 e E7 do HPV-31 de Recife em relação à ausência de variação em ambas 

as regiões genômicas E6 e E7 do HPV-31 de São Paulo, quando comparadas com as 

sequências depositadas no banco de dados. As alterações nas amostras de HPV-31 de PE aqui 

verificadas podem estar relacionadas com a diferença encontrada na distribuição do HPV-31 

entre as regiões Sudeste e Nordeste do Brasil, podendo também ter uma influência no 

desenvolvimento do processo carcinogênico. Não foi possível comparar a variabilidade de E6 

e E7 do tipo viral 18 entre a região metropolitana do Recife e São Paulo. Contudo, supõe-se 

que o HPV-18 encontrado em São Paulo tenha sua sequência mais próxima da sequência 

protótipo depositada no GenBank em relação a sequência do 18 da região Nordeste, já que os 

resultados de prevalência em São Paulo são coerentes com os resultados obtidos do ponto de 

vista mundial, onde o 18 é o segundo tipo mais prevalente, diferentemente da região Nordeste 

onde o segundo tipo mais prevalente é o 31.  

Além dos fatores genéticos virais, os fatores genéticos do hospedeiro também podem 

estar relacionados a diferenças na susceptibilidade ao desenvolvimento do câncer (Ueda et al., 

2006). O polimorfismo no códon 72 do gene TP53 tem sido implicado como um fator de risco 

para o câncer cervical associado ao HPV. Contudo, a literatura é conflitante em relação à 
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associação deste polimorfismo e ao desenvolvimento de neoplasia nas diversas regiões do 

mundo.  

Os estudos realizados por Storey et al. (1998) e Zehbe et al. (1999) indicam uma 

elevada ocorrência do genótipo p53 Arg/Arg em pacientes com câncer cervical associado ao 

HPV, quando comparados com uma população normal. Ambos relatam que o genótipo 

homozigoto p53 Arg/Arg é até sete vezes mais susceptível ao desenvolvimento de câncer 

cervical do que os genótipos p53 Arg/Pro e p53 Pro/Pro. Os resultados indicam que a proteína 

E6 dos HPVs de alto risco degrada com mais eficiência o genótipo p53 Arg/Arg. Por outro 

lado, a proteína E6 de HPVs de baixo risco é menos ativa para p53 Arg/Arg. Mulheres 

homozigotas para o alelo que codifica arginina na posição 72 do gene teriam um risco 

aumentado para o desenvolvimento de câncer cervical associado ao HPV do que aquelas com 

ao menos uma prolina naquela posição (Storey et al., 1998). Alguns desses estudos (Agoratos, 

2000; Nagpal et al., 2002) conseguiram encontrar os mesmos resultados obtidos por Storey et 

al. (1998) e Zehbe et al. (1999). Entretanto, estudos realizados por Suarez-Rincón et al. (2002) 

e Kawamata et al. (2002) indicam que a homozigose para arginina não é um fator de risco 

para o desenvolvimento de câncer cervical. Comar et al. (2004) realizaram um estudo na 

região nordeste da Itália, avaliando mulheres com lesões cervicais e infecção por HPV, e 

obtiveram resultados que não indicaram correlação positiva entre o polimorfismo do gene 

TP53 e HPV. Abba et al. (2003) realizaram estudos referentes à capacidade do alelo p53 

arginina conferir um fator de risco para a neoplasia em associação com o HPV em mulheres 

da Argentina. Este estudo também não evidencia diferenças significativas para a frequência 

do genótipo Arg/Arg entre mulheres infectadas ou não por HPV, indicando que o 

polimorfismo no códon 72 do gene TP53 não está relacionado ao aumento da susceptibilidade 

ao desenvolvimento de câncer cervical. Em resumo, os estudos realizados nos últimos anos, 

na tentativa de associar o polimorfismo do gene TP53, presença de HPV e o desenvolvimento 

de câncer cervical foram controversos.  

Na análise do polimorfismo do códon 72 do gene TP53, o presente estudo mostrou 

frequências similares dos genótipos Arg/Arg entre os grupos pesquisados: 48,3% nos casos e 

46,5% nos controles, não evidenciando diferença significativa entre eles. Esse modelo de 

distribuição dos genótipos da p53 já foi demonstrado por outros autores (Minaguchi et al., 

1998; Tachezy et al., 1999; Yamashita et al., 1999; Anschau et al., 2005), que também não 

evidenciaram associação significativa entre os polimorfismos do gene TP53 e o 

desenvolvimento de lesões pré-malignas e malignas cervicais. Quando o polimorfismo do 

gene TP53 foi classificado entre pacientes infectados e não infectados por HPV, a distribuição 

do genótipo Arg/Arg na presença e na ausência desta infecção apresentou frequências 

52 



                                                                                                                                                   

similares que consistiram em um valor de 49,1% nos grupos infectados e 40,7% nos grupos 

não infectados por HPV, não sendo estatisticamente significante.  

No Brasil existem poucos estudos referentes à detecção do polimorfismo do gene 

TP53 e sua relação com a carcinogênese cervical e HPV. Fernandes  et al. (2008) estudaram o 

polimorfismo no éxon 4 do gene TP53, em amostras cervicais originadas da população de 

Brasília, e obtiveram resultados estatisticamente não significantes em relação à frequência de 

homozigotos para Arg quando comparado a pacientes com lesão cervical e ao grupo saudável. 

Outro estudo realizado em Brasília também indicou que o polimorfismo de p53 não é 

suficiente para induzir a carcinogênese cervical (Brenna et al., 2004). Estes relatos 

corroboram com os resultados obtidos neste estudo. Entretanto, resultados obtidos a partir de 

um estudo com pacientes de João Pessoa, região Nordeste do Brasil, sugeriu que o genótipo 

homozigoto arginina confere uma maior suscetibilidade ao desenvolvimento de câncer 

cervical associado ao HPV em relação aos outros genótipos (Makni et al., 2000). Este 

resultado encontra-se em discordância com os resultados aqui apresentados.  

Os dados controversos encontrados por diversos estudos do polimorfismo do gene 

TP53 podem ser atribuídos as diferenças étnicas da população, bem como o tamanho da 

amostra estudada, a fonte de DNA utilizada, as diferentes técnicas de detecção utilizadas na 

genotipagem, entre outros aspectos (Josefsson et al., 1998; Brenna  et al., 2004). 

Nossos dados reforçam a hipótese de que o polimorfismo no códon 72 do gene TP53 

não é um fator para a predisposição ao desenvolvimento de lesões cervicais pré-malignas e 

malignas quando associado ao HPV. Talvez este polimorfismo associado ao HPV não seja um 

fator de risco relevante para o desenvolvimento de tumores.  
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77..  CCoonncclluussõõeess    
  
  
  EEssttee  ffooii  oo  pprriimmeeiirroo  eessttuuddoo  ddee  ppoolliimmoorrffiissmmooss  ddaass  rreeggiiõõeess  ggeennôômmiiccaass  EE66  ee  EE77  ddooss  HHPPVVss  

1188  ee  3311,,  ee  oo  ppoolliimmoorrffiissmmoo  ddoo  ggeennee  ssuupprreessssoorr  ttuummoorraall  TTPP5533  ((ccóóddoonn  7722,,  ééxxoonn  44)),,  rreeaalliizzaaddoo  eemm  

aammoossttrraass  cceerrvviiccaaiiss  ddee  mmuullhheerreess  ddaa  rreeggiiããoo  mmeettrrooppoolliittaannaa  ddoo  RReecciiffee..  OO  pprreesseennttee  eessttuuddoo  

ccoonnttrriibbuuiiuu  ppaarraa  eexxppaannddiirr  oo  ccoonnhheecciimmeennttoo  ssoobbrree  aa  ddiivveerrssiiddaaddee  ggeennééttiiccaa  ddoo  ppaappiilloommaavvíírruuss  

hhuummaannoo,,  bbeemm  ccoommoo  aa  ssuuggeessttããoo  ddoo  ppaaddrrããoo  ddoo  ppeerrffiill  ggêênniiccoo  ddaa  ppooppuullaaççããoo  ddee  RReecciiffee  eemm  rreellaaççããoo  

aaoo  ppoolliimmoorrffiissmmoo  ddoo  ggeennee  TTPP5533..  

  

  AA  ppaarrttiirr  ddooss  ddaaddooss  oobbttiiddooss  nnoo  eessttuuddoo,,  ccoonncclluuii--ssee  qquuee::  

11..  EExxiissttee  vvaarriiaabbiilliiddaaddee  ggeennééttiiccaa  nnaass  sseeqquuêênncciiaass  ddaass  OORRFFss  EE66  ee  EE77  ddooss  HHPPVVss  1188  ee  3311  

pprreesseenntteess  nnaass  aammoossttrraass  ddee  mmuullhheerreess  ddaa  rreeggiiããoo  mmeettrrooppoolliittaannaa  ddoo  RReecciiffee;;  

22..  AAss  aalltteerraaççõõeess  ddee  nnuucclleeoottííddeeooss  nnooss  ggeenneess  EE66  ee  EE77  ddoo  ttiippoo  vviirraall  3311  eessttããoo  sseennddoo  ddeessccrriittaass  

ppeellaa  pprriimmeeiirraa  vveezz  nnoo  pprreesseennttee  eessttuuddoo;;  

33..  FFooii  ppoossssíívveell  aa  ddeetteeccççããoo  ddee  aalltteerraaççõõeess  nnuucclleeoottííddiiccaass,,  eemm  EE66  ee  EE77  ddoo  ttiippoo  vviirraall  3311,,  qquuee  

lleevvaarraamm  àà  ssuubbssttiittuuiiççããoo  ddee  aammiinnooáácciiddooss,,  oonnddee  ssee  ppooddee  ssuuggeerriirr  qquuee  eessssaass  aalltteerraaççõõeess  

ppoossssaamm  lleevvaarr  aa  aalltteerraaççõõeess  eessttrruuttuurraaiiss  nnaass  pprrootteeíínnaass  EE66  ee  EE77,,  ee  ccoonnsseeqquueenntteemmeennttee  aa  

aalltteerraaççõõeess  ffuunncciioonnaaiiss  ddaass  mmeessmmaass;;    

44..  CCoomm  rreellaaççããoo  aaoo  eessttuuddoo  ddoo  ppoolliimmoorrffiissmmoo  nnoo  hhoossppeeddeeiirroo,,  nnããoo  ffooii  oobbsseerrvvaaddaa  rreellaaççããoo  

eessttaattííssttiiccaa  ssiiggnniiffiiccaannttee  ddoo  ppoolliimmoorrffiissmmoo  eennccoonnttrraaddoo  nnoo  ccóóddoonn  7722,,  ééxxoonn  44  ddoo  ggeennee  TTPP5533  

eennttrree  ooss  ggrruuppooss  eessttuuddaaddooss..  PPoorrttaannttoo,,  eessttee  eessttuuddoo  nnããoo  aappoonnttaa  rreellaaççããoo  eennttrree  oo  

ppoolliimmoorrffiissmmoo  ddoo  ggeennee  TTPP5533  ee  ccâânncceerr  cceerrvviiccaall  aassssoocciiaaddoo  àà  iinnffeeccççããoo  ppeelloo  HHPPVV..  
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99..  AAnneexxooss  
 
9.1. Resumo publicado no 54o Congresso Brasileiro de Genética 
(2008/Salvador-BA) 
 
 
PREVALÊNCIA DOS PAPILOMAVÍRUS HUMANOS 31 E 33 EM LESÕES 
CERVICAIS DE MULHERES DE RECIFE  
Chagas, BS1,2; Silva, MFPTB1,2; Guimarães, RL2; Brandão, LA2; Beçak, W1,3; Stocco, 
RC3; Guimarães, VB2; Crovella, S1,2; Freitas, AC1,2,3. 
1 Departamento de Genética, Universidade Federal de Pernambuco 
2 Setor de Biologia Molecular, LIKA, Universidade Federal de Pernambuco 
3 Laboratório de Genética, Instituto Butantan 
bschagas@globo.com, antonio.freitas@pq.cnpq.br 
 
Palavras chave: câncer cervical, genotipagem, papilomavírus, PCR, vacinas profiláticas.  
 
Evidências experimentais apontam uma estreita relação entre a infecção com alguns tipos 
específicos de papilomavírus humano (HPV) e a etiologia do câncer cervical, tido como a 
segunda maior causa de morte entre as mulheres no mundo. Os tipos virais 16, 18, 31 e 33 são 
considerados HPVs de alto risco, e os principais causadores de carcinoma cervical. Estudos 
indicam que o HPV 16 é o mais prevalente em todas as regiões do Brasil, no entanto, 
diferente de outros países, o HPV 18 apresenta diferenças entre as regiões brasileiras, sendo 
mais prevalente no Norte, Sudeste e Sul. Na região Central e Nordeste os HPVs 31 e 33 são 
discutidos como sendo o segundo mais prevalentes. No intuito de aumentar o conhecimento 
relativo à prevalência dos HPVs 18, 31 e 33 e o processo de vacinação na região Nordeste do 
Brasil, este trabalho pretendeu avaliar a prevalência destes tipos na cidade do Recife, 
associando com os tipos de lesões. As amostras foram cedidas pelo Hospital Materno Infantil 
de Pernambuco (IMIP), a partir de mulheres que estavam em tratamento de rotina. Um total 
de 224 amostras foram submetidas à PCRs para detecção viral com primers genéricos. Para 
tipificação viral foram utilizadas somente as amostras positivas, utilizando primers 
específicos para o HPVs 16, 18, 31 e 33. Os dados obtidos demonstraram que a população de 
Recife apresenta uma prevalência maior do HPV 31 (12,50%), seguido pelo HPV 33 (5,80%) 
quando comparado com o HPV 18 (2,23%). Também foi possível observar uma porcentagem 
elevada de infecção conjunta HPV16/31 (5,78%) e HPV 16/33 (4,73%). As vacinas 
profiláticas bi (16 e 18) e quadrivalente (6, 11, 16 e 18) disponíveis no mercado são altamente 
eficazes na prevenção de infecção tipo-específica, porém deixam de fora pelo menos 13 
outros papilomavírus oncogênicos responsáveis por quase 30% de todos os casos de câncer 
cervical. Além disso, se a co-infecção confere algum benefício tipo-específico mútuo de 
sobrevivência, a eliminação de um tipo de HPV poderia ter um efeito benéfico inesperado na 
história natural de outros. As vacinas disponíveis não correspondem aos tipos mais incidentes 
na população recifense, o que pode fazer com que a vacinação atual possa aumentar a 
incidência de tipos menos comuns, em conseqüência da redução dos tipos utilizados na vacina. 
Apesar de haver proteção vacinal contra alguns tipos virais, nada se pode dizer da eficácia 
contra os HPVs 31 e 33. Assim, variações regionais na distribuição de determinados tipos de 
HPV devem ser levadas em consideração na criação e comercialização de vacinas. 
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9.2. Sequências nucleotídicas de HPV 
 
E6 HPV-31 
 
 
PE-1 (31) 
 
ATGTTCAAAAATCCTGCAGAAAGACCTCGGAAATTGCATGAACTAAGCTCGGCAT
TGGAAATACCCTACGATGAACTAAGATTGAATTGTGTCTACTGCAAAGGTCAGTT
AACAGAAACAGAGGTATTAGATTTTGCATTCACAGATTTAACAATAGTATATAGG
GACGACACACCACACGGAGTGTGTGCAAAATGTTTAAGATTTTATTCTAAAGTAA
GTGAATTTAGATGGTATAGATATAGTGTGTATGGAACAACATTAGAAAAATTGAC
AAACAAAGGTATATGTGATTTGTTAATTAGGTGTATAACGTGTCAAAGACCGTTG
TGTCCAGAAGAAAAACAAAGACATTTGGATAAAAAGAGACGATTCCACAACATA
GGAGGAAGGTGGACAGGACGTTGCATAGTATGTTGGAGAAGACCTCGTACTGAA
ACCCAAGTGTAA 
 
 
PE-2 (31) 
 
ATGTTCAAAAATCCTGCAGAAAGACCTCGGAAATTGCATGAACTAAGCTCGGCAT
TGGAAATACCCTACGATGAACTAAGATTGAATTGTGTCTACTGCAAAGGTCAGTT
AACAGAAACAGAGGTATTAGATTTTGCATTCACAGATTTAACAATAGTATATAGG
GACGACACACCACACGGAGTGTGTGCAAAATGTTTAAGATTTTATTCTAAAGTAA
GTGAATTTAGATGGTATAGATATAGTGTGTATGGAACAACATTAGAAAAATTGAC
AAACAAAGGTATATGTGATTTGTTAATTAGGTGTATAACGTGTCAAAGACCGTTG
TGTCCAGAAGAAAAACAAAGACATTTGGATAAAAAGAGACGATTCCACAACATA
GGAGGAAGGTGGACAGGACGTTGCATAGTATGTTGGAGAAGACCTCGTACTGAA
ACCCAAGTGTAA 
 
 
PE-3 (31) 
 
ATGTTCAAAAATCCTGCAGAAAGACCTCGGAAATTGCATGAACTAAGCTCGGCAT
TGGAAATACCCTACGATGAACTAAGATTGAATTGTGTCTACTGCAAAGGTCAGTT
AACAGAAACAGAGGTATTAGATTTTGCATTTACAGATTTAACAATAGTATATAGG
GACGACACACCACACGGAGTGTGTACAAAATGTTTAAGATTTTATTCAAAAGTAA
GTGAATTTAGATGGTATAGATATAGTGTGTATGGAACAACATTAGAAAAATTGAC
AAACAAAGGTATATGTGATTTGTTAATTAGGTGTATAACGTGTCAAAGACCGTTG
TGTCCAGAAGAAAAACAAAGACATTTGGATAAAAAGAAACGATTCCACAACATA
GGAGGAAGGTGGACAGGACGTTGCATAGCATGTTGGAGAAGACCTCGTACTGAA
ACCCAAGTGTAA 
 
 
SP-1 (31) 
 
ATGTTCAAAAATCCTGCAGAAAGACCTCGGAAATTGCATGAACTAAGCTCGGCAT
TGGAAATACCCTACGATGAACTAAGATTGAATTGTGTCTACTGCAAAGGTCAGTT
AACAGAAACAGAGGTATTAGATTTTGCATTTACAGATTTAACAATAGTATATAGG
GACGACACACCACACGGAGTGTGTACAAAATGTTTAAGATTTTATTCAAAAGTAA
GTGAATTTAGATGGTATAGATATAGTGTGTATGGAACAACATTAGAAAAATTGAC
AAACAAAGGTATATGTGATTTGTTAATTAGGTGTATAACGTGTCAAAGACCGTTG
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TGTCCAGAAGAAAAACAAAGACATTTGGATAAAAAGAAACGATTCCACAACATA
GGAGGAAGGTGGACAGGACGTTGCATAGCATGTTGGAGAAGACCTCGTACTGAA
ACCCAAGTGTAA 
 
 
E7 HPV-31 
 
PE-1 (31) 
 
ATGCGTGGAGAAACACCTACGTTGCAAGACTATGTGTTAGATTTGCAACCTGAGG
CAACTGACCTCTACTGTTATGAGCAATTACCCGACAGCTCAGATGAGGAGGATGT
TATAGACAGTCCAGCTGGACAAGCAAAACCGGACACATCCAATTACAATATCGTT
ACCTTTTGTTGTCAGTGTGAGTCTACACTTCGTTTGTGTGTACAGAGCACACAAGT
AGATATTCGCATATTGCAAGAGCTGTTAATGGGCTCATTTGGAATCGTGTGCCCC
AACTGTTCTACTAGACTGTAA 
 
 
PE-2 (31) 
 
ATGCGTGGAGAAACACCTACGTTGCAAGACTATGTGTTAGATTTGCAACCTGAGG
CAACTGACCTCTACTGTTATGAGCAATTACCCGACAGCTCAGATGAGGAGGATGT
TATAGACAGTCCAGCTGGACAAGCAAAACCGGACACATCCAATTACAATATCGTT
ACCTTTTGTTGTCAGTGTGAGTCTACACTTCGTTTGTGTGTACAGAGCACACAAGT
AGATATTCGCATATTGCAAGAGCTGTTAATGGGCTCATTTGGAATCGTGTGCCCC
AACTGTTCTACTAGACTGTAA 
 
 
PE-3 (31) 
 
ATGCGTGGAGAAACACCTACGTTGCAAGACTATGTGTTAGATTTGCAACCTGAGG
CAACTGACCTCCACTGTTATGAGCAATTACCCGACAGCTCAGATGAGGAGGATGT
CATAGACAGTCCAGCTGGACAAGCAGAACCGGACACATCCAATTACAATATCGTT
ACCTTTTGTTGTCAGTGTAAGTCTACACTTCGTTTGTGTGTACAGAGCACACAAGT
AGATATTCGCATATTGCAAGAGCTGTTAATGGGCTCATTTGGAATCGTGTGCCCC
AACTGTTCTACTAGACTGTAA 
 
 
SP-1 (31) 
 
ATGCGTGGAGAAACACCTACGTTGCAAGACTATGTGTTAGATTTGCAACCTGAGG
CAACTGACCTCCACTGTTATGAGCAATTACCCGACAGCTCAGATGAGGAGGATGT
CATAGACAGTCCAGCTGGACAAGCAGAACCGGACACATCCAATTACAATATCGTT
ACCTTTTGTTGTCAGTGTAAGTCTACACTTCGTTTGTGTGTACAGAGCACACAAGT
AGATATTCGCATATTGCAAGAGCTGTTAATGGGCTCATTTGGAATCGTGTGCCCC
AACTGTTCTACTAGACTGTAA 
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E6 HPV-18 
 
PE-1 (18) 
 
ATGGCGCGCTTTGAGGATCCAACACGGCGACCCTACAAGCTACCTGATCTGTGCA
CGGAACTGAACACTTCACTGCAAGACATAGAAATAACCTGTGTATATTGCAAGAC
AGTATTGGAACTTACAGAGGTATTTGAATTTGCATTTAAAGATTTATTTGTGGTGT
ATAGAGACAGTATACCGCATGCTGCATGCCATAAATGTATAGATTTTTATTCTAG
AATTAGAGAATTAAGACATTATTCAGACTCTGTGTATGGAGACACATTGGAAAAA
CTAACTAACACTGGGTTATACAATTTATTAATAAGGTGCCTGCGGTGCCAGAAAC
CGTTGAATCCAGCAGAAAAACTTAGACACCTTAATGAAAAACGACGATTCCACA
ACATAGCTGGGCACTATAGAGGCCAGTGCCATTCGTGCTGCAACCGAGCACGAC
AGGAAAGACTCCAACGACGCAGAGAAACACAAGTATAA 
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9.3. Alinhamento das sequências nucleotídicas de HPV com a sequência de 
referência do GenBank 
 
E6 HPV-31  
 
PE-1 (31) 
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PE-2 (31) 
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PE-3 (31) 
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SP-1 (31) 
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E7 HPV-31 
 
PE-1 (31) 
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PE-2 (31) 
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PE-3 (31) 
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SP-1 (31) 
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E6 HPV-18 
 
PE-1 (18) 
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