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RESUMO 
 
Objetivo: Avaliar a associação de lesões pré-neoplásicas da cérvice uterina com polimorfismos das 
enzimas Metilenotetrahidrofolato Redutase (MTHFR C677T), Metionina sintase (MS A2756G), 
Metionina Sintase Redutase (MTRR A66G), Timidilato Sintase (TSER e TS3’UTR), e com os 
micronutrientes folato e vitamina B12. 
Métodos: Para avaliação da associação dos cofatores genéticos e nutricionais com as lesões pré-
neoplásicas na cérvice uterina, foram selecionadas 214 mulheres divididas em: (a) Controle (n=120) 
– mulheres com citologia normal, e (b) Casos (n=94) – mulheres apresentando lesões cervicais pré-
neoplásicas em células escamosas (ASC-US: n=37; LSIL: n=33; HSIL/ASC-H: n=24). Por outro 
lado, para análise do risco de persistência de alterações citopatológicas de acordo com os 
polimorfismos genéticos, foram avaliadas 106 participantes: (a) Grupos Remissão (n=66) – 
mulheres apresentando alteração citopatológica no início do estudo (T1) e citologia normal após seis 
meses (T2), e (b) Persistência (n=40) – mulheres apresentando lesão cervical pré-neoplásica em T1 e 
T2. Amostras sanguíneas foram coletadas para dosagem sérica de folato e de vitamina B12, 
realizada por quimioluminescência. Amostras cervicais foram obtidas para análise citopatológica 
pelo método de Papanicolaou; detecção e genotipagem do HPV pelas técnicas PCR-RFLP e LAMP; 
avaliação dos polimorfismos genéticos por PCR-RFLP; e dosagem de folato intracelular cervical 
por quimioluminescência. O Escore de Risco Genético (GRS) foi calculado para análise de todos os 
polimorfismos simultaneamente.  
Resultados: As concentrações medianas de folato intracelular cervical e sérico foram 2,5 ng/mg e 
11,9 ng/mL, respectivamente, e menores concentrações deste micronutriente foram observadas em 
mulheres apresentando lesões cervicais pré-neoplásicas de alto grau (HSIL/ASC-H), embora as 
diferenças não tenham sido significativas. A concentração sérica mediana de vitamina B12 das 
participantes desse estudo foi de 274 pg/mL. Observou-se risco elevado de lesões de alto grau em 
mulheres com baixo nível desse micronutriente se comparado àquelas com níveis altos de vitamina 
B12 e dos grupos Controle [OR (IC95%): 2,13 (0,67-6,80)], ASC-US [OR (IC95%): 3,53 (0,94-
13,24)] ou LSIL [OR (IC95%): 3,18 (0,78-12,93)]. Em relação aos polimorfismos genéticos, não 
houve diferença significativa da distribuição dos genótipos e alelos de MTHFR C677T, MS 
A2756G e TS3’UTR entre os grupos apresentando ou não alteração citopatológica. No entanto, a 
presença do polimorfismo TS3’UTR foi considerada fator de risco para persistência das lesões 
cervicais, sendo que os genótipos ins/del e del/del aumentaram o risco de persistência pelos menos 
três vezes [OR (IC95%): 3,13 (1,21-8,12), p=0,019; OR (IC95%): 5,96 (1,67-21,25), p=0,006 - 
respectivamente]. A avaliação do risco de lesões pré-neoplásicas na cérvice uterina de acordo com o 
GRS e os níveis de folato e de vitamina B12, mostrou maior risco de HSIL/ASC-H em mulheres 
com altos níveis de folato intracelular cervical e com GRS≥3 [OR (IC 95%): 1,85 (0,42-8,11)]. Por 
outro lado, observou-se risco maior de alterações citológicas de alto grau em mulheres com baixos 
níveis de vitamina B12 e GRS≥3 [OR (IC 95%): 2,91 (0,46-18,62)].  
Conclusão: A presença do polimorfismo TS3’UTR elevou o risco de persistência das lesões 
cervicais, enquanto os polimorfismos MTHFR C677T e MS A2756G não foram associados a 
alterações citopatológicas ou ao curso das lesões na cérvice uterina. Altos níveis intracelulares 
cervicais de folato ou baixos níveis séricos de vitamina B12, associados ao alto número de 
alterações genéticas, elevaram o risco de lesões cervicais pré-neoplásicas de alto grau. Além disso, 
a concentração sérica de vitamina B12 também foi associada a aumento do risco de HSIL/ASC-H 
quando analisada isoladamente.  
 
Palavras-chave: Folato; Vitamina B12; Polimorfismos Genéticos; Timidilato Sintase; Câncer 
Cervical; HPV; LAMP. 
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ABSTRACT 
 

Objective: To evaluate the association of pre-neoplastic cervical lesions with genetic 
polymorphisms of enzymes Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR C677T), Methionine 
Synthase (MS A2756G), Methionine Synthase Reductase (MTRR A66G), and Thymidylate 
Synthase (TSER and TS3’UTR), and with concentration of folate and vitamin B12. 
 Methods: To analyze the association of genetic and nutritional cofactor with cervical lesions, 214 
women were selected and divided into: (a) Control (n=120) - women with normal cytology, and (b) 
Cases (n=94) - women with pre-neoplastic cervical lesions (ASC-US: n=37; LSIL: n=33; 
HSIL/ASC-H: n=24). On the other hands, to analyze the risk of persistence of cytological 
abnormalities according to genetic polymorphisms, 106 participants were evaluated, divided into:  
(a) Remission (n=66) - women presenting cytological abnormalities at first meeting (T1), and 
normal cytology after six months (T2), and (b) Persistence (n=40) - women presenting pre-
neoplastic cervical lesion at T1 and T2. Blood samples were collected for evaluation of serum folate 
and vitamin B12, performed by chemiluminescence. Cervical samples were obtained for 
cytopathological analysis by Papanicolaou; HPV detection and genotyping performed by PCR-
RFLP and LAMP; evaluation of genetic polymorphisms, analyzed by PCR-RFLP; and 
measurement of cervical cell folate, performed by chemiluminescence. The Genetic Risk Score 
(GRS) was calculated for analysis of all genetic polymorphisms simultaneously.  
Results: Median concentrations of cervical cell and serum folate were 2.5 ng/mg and 11.9 ng/mL, 
respectively, and lower concentrations of this micronutrient were observed among women with 
high-grade lesions (HSIL/ASC-H), although the differences were not significant. The median 
concentration of serum vitamin B12 was 274 pg/mL. Increased risk of high-grade lesions among 
participants presenting low vitamin B12 levels was observed in relation to women presenting high 
levels of micronutrient and from control group [OR (95% CI): 2.13 (0.67-6.80) ], ASC-US [OR 
(95% CI): 3.53 (0.94-13,24)] or LSIL [OR (95% CI): 3.18 (0.78-12.93)]. Regarding genetic 
polymorphisms, there was no difference of genotypic and allelic distribution of MTHFR C677T, 
MS A2756G, and TS3'UTR between Control and Cases groups. However, TS3’UTR was 
considered risk factor for cervical lesions persistence, and ins/del and del/de genotypes increased 
the risk of persistence at least three times [OR (95% CI): 3.13 (1.21 - 8.12), p=0.019; OR (95% CI): 
5.96 (1.67-21.25), p=0.006 - respectively]. Risk assessment of pre-neoplastic cervical lesions 
according to GRS, folate, and vitamin B12 levels showed a higher risk of HSIL/ASC-H in women 
with high levels of cervical cell folate and GRS≥3 [OR (95% CI): 1.85 (0.42 - 8.11)]. On the other 
hands, increased risk of high-grade cervical lesions were observed among women with low levels of 
vitamin B12 and GRS≥3 [OR (95% CI: 2.91 (0.46 - 18.62. 
Conclusion: The presence of TS3'UTR polymorphism increased the risk of persistence of cervical 
lesion, while genetic polymorphisms MTHFR C677T and MS A2756G were not associated with 
cytological abnormalities. High levels of cervical cell folate or low levels of serum vitamin B12, 
associated with high number of genetic alterations, increased the risk of high-grade pre-neoplastic 
cervical lesions. In addition, even when analyzed alone, serum vitamin B12 concentration was 
associated with increased risk of HSIL/ASC-H.  
 
Keywords: Folate; Vitamin B12; Genetic Polymorphisms; Thymidylate Synthase; Cervical Cancer; 
HPV; LAMP. 
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1) INTRODUÇÃO 

 
O câncer cervical, ou câncer do colo do útero, é o quarto tipo de neoplasia mais comum na 

população feminina mundial, tendo sido estimados 570.000 novos casos e 311.000 mortes no ano 

de 2018. No Brasil e no estado de Minas Gerais, o câncer cervical é o terceiro tipo de tumor que 

mais acomete as mulheres (BRAY et al., 2018; INCA, 2018).  

A infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) é a principal causa do câncer do colo do útero, 

além de ser responsável pela Infecção Sexualmente Transmissível (IST) mais comum em todo o 

mundo (ZUR HAUSEN, 2002; BRUNI et al., 2010; GRAHAM, 2017). A frequência global da 

infecção pelo HPV em mulheres com citologia normal é de 11% a 12%, sendo que taxas mais 

elevadas são observadas na África Subsaariana (24%), leste europeu (21%) e América Latina (16%) 

(BOSCH et al., 2013). No Brasil, a prevalência média da infecção viral entre mulheres sem 

alterações citopatológicas é de 17,7% e varia de acordo com a região (IOC, 2017). No município de 

Ouro Preto, Minas Gerais, esta prevalência é de 11%, similar à média global (MIRANDA et al., 

2012). 

Segundo o  Instituto Nacional do Câncer (INCA), o diagnóstico das lesões cervicais pré-

neoplásicas e do câncer no colo uterino no Brasil deve ser realizado através da citologia, 

colposcopia e histologia (INCA, 2016). No entanto, em diversos países a detecção do HPV vem 

sendo utilizada para complementar o diagnóstico das alterações citopatológicas, no 

acompanhamento após o tratamento e no rastreamento primário de mulheres com idade superior a 

30 anos (BOSCH et al., 2013; HUH et al., 2015; CHOI; PARK, 2016; POLJAK et al., 2016; TISI 

et al., 2019).  

Existem inúmeras alternativas metodológicas para a pesquisa do HPV, mas a maior parte dos 

testes possui custo elevado, principalmente para países em desenvolvimento (POLJAK et al., 2016; 

XU et al., 2019). Neste cenário, a técnica amplificação isotérmica mediada por loops (Loop-

Mediated Isothermical Amplification – LAMP) pode representar uma alternativa de baixo custo e 

alta sensibilidade e especificidade. Além disso, a detecção do produto da reação é mais simples e 

rápida, e a amplificação do DNA ocorre em condições isotérmicas, diminuindo a necessidade de 

equipamentos sofisticados (NJIRU, 2012). Entretanto, sua aplicação tem sido limitada 

principalmente por ser uma tecnologia relativamente nova. Ainda são poucos os trabalhos 

utilizando LAMP para detecção do HPV e, apesar de apresentarem resultados satisfatórios em 

relação ao desempenho analítico, um pequeno número de amostras foi testado, justificando a 

necessidade da realização de outros estudos para implementação de LAMP na rotina clínica. Além 

disso, a maioria dos trabalhos utilizou a técnica LAMP para detecção viral tipo-específica, tendo 

sido os tipos de HPV 16 e 18 os mais avaliados (HAGIWARA et al., 2007; LUO et al., 2011; 
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SAETIEW et al., 2011; PRAKRANKAMANANT et al., 2013; SATOH et al., 2013; 

JEARANAIKOON et al., 2016; KUMVONGPIN et al., 2016; LIVINGSTONE et al., 2016; 

YANG; ZHAO; LU, 2016; LIN et al., 2017; ROHATENSKY et al., 2018). 

Outra questão relevante é que apesar de 99,7% dos tumores cervicais estarem associados ao 

vírus, apenas 10% das mulheres com infecção pelo HPV desenvolvem lesões pré-neoplásicas e 

menos que 1% destas alterações progridem ao câncer cervical (SASAGAWA; TAKAGI; 

MAKINODA, 2012; SCHIFFMAN; WENTZENSEN, 2013). Portanto, além da presença do HPV, 

cofatores têm papel fundamental no desenvolvimento do tumor. Estes cofatores podem ser 

classificados em ambientais, incluindo o estado nutricional da mulher, genéticos e epigenéticos 

(CASTELLSAGUÉ; MUÑOZ, 2003; SZALMÁS; KÓNYA, 2009; FANG; ZHANG; JIN, 2014; 

STEENBERGEN et al., 2014; BAHRAMI et al., 2018). 

Dentre os fatores nutricionais e genéticos, estão o folato e a vitamina B12, e polimorfismos 

genéticos envolvidos no metabolismo destes micronutrientes. O folato tem a função de mediar a 

transferência de unidades de carbono, atuando tanto na metilação do DNA e do RNA, quanto na 

síntese de nucleotídeos. Por outro lado, a vitamina B12 é um dos componentes do complexo B que 

atua no metabolismo do folato, agindo como cofator importante para a metilação (SZALMÁS; 

KÓNYA, 2009; DUTHIE, 2011; ANDERSON; SANT; DOLINOY, 2012).  

Apesar dos mecanismos envolvidos no metabolismo destes micronutrientes sugerirem sua 

ligação à carcinogênese, o papel dos níveis de folato e vitamina B12 no desenvolvimento de 

tumores ainda é controverso. Estudos têm observado que concentrações alteradas destas vitaminas 

estão associadas ao desenvolvimento de várias doenças malignas, incluindo o câncer de mama, 

ovário, pâncreas, cérebro e pulmão. Entretanto, as evidências de associação entre a deficiência de 

folato e o câncer colorretal são mais fortes. A relação entre a neoplasia cervical e a concentração 

sérica destes micronutrientes tem sido alvo de investigações, mas ainda não foi completamente 

elucidada (MYUNG et al., 2011; NAZKI; TOMITA et al., 2013; SAMEER; GANAIE, 2014; 

ZHOU; MENG, 2016 WANG, Z. et al., 2017; YANG et al., 2018). 

Polimorfismos nos genes das enzimas que atuam no metabolismo do folato, como 

Metilenotetrahidrofolato Redutase (MTHFR), Metionina Sintase (MS), Metionina Sintase Redutase 

(MTRR) e Timidilato Sintase (TS) alteram a atividade das referidas enzimas e também podem estar 

ligados à carcinogênese cervical (TONG et al., 2011; TOMITA et al., 2013; ZHU et al., 2013). 

Contudo, poucos trabalhos avaliaram o papel do polimorfismo C677T no gene da enzima MTHFR 

(MTHFR C677T) no desenvolvimento desta neoplasia, e um número ainda menor analisou a 

relação dos polimorfismos A2756G no gene da enzima MS (MS A2756G) e A66G da MTRR 

(MTRR A66G) com o câncer de colo uterino. Controvérsias foram observadas devido às diferenças 

étnicas e à influência de outros fatores de risco para esta neoplasia (TONG et al., 2011; TOMITA et 
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al., 2013; ZHU et al., 2013; GONG et al., 2018). Além disso, a associação entre o polimorfismo de 

repetição em tandem dupla ou tripla de 28pb na região 5’ não traduzida, também denominado de 

polimorfismo na região de amplificação do gene Timidilato Sintase (Thymidiylate Synthase 

Enhancer Region - TSER), ou a deleção de 6pb na região 3’ não traduzida (TS3’UTR), e a 

carcinogênese cervical não foi avaliada, embora polimorfismos genéticos da enzima TS tenham 

sido associados ao desenvolvimento do câncer gastresofágico, colorretal e de mama (ZHOU et al., 

2012). Assim, mais estudos devem ser realizados visando compreender melhor o papel destes 

cofatores, isolados ou conjuntamente, na infecção por HPV e no câncer do colo uterino.  

Os métodos convencionais utilizados para o rastreamento do câncer de colo do útero não são 

capazes de diferenciar lesões pré-neoplásicas com maiores chances de regredir ou de persistir e 

progredir ao câncer cervical. Desta forma, a pesquisa de biomarcadores e de testes de detecção do 

HPV com bom desempenho e custo-efetividade, seria importante para complementar o diagnóstico 

e auxiliar no prognóstico e na escolha do tratamento. Isso diminuiria o número de casos de 

pacientes tratadas desnecessariamente e auxiliaria a identificação de mulheres com maiores chances 

de desenvolvimento do câncer de colo uterino (KOENEMAN et al., 2018; TISI et al., 2019). 
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2) REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1) INFECÇÃO POR HPV E DESENVOLVIMENTO DO CÂNCER CERVICAL 
 

  O HPV é um vírus não envelopado com aproximadamente 55nm de diâmetro. Seu genoma, 

uma molécula com DNA circular de fita dupla com aproximadamente 8000 pb, é dividido em uma 

região de controle (Long Control Region - LCR) e oito faixas de leitura (Open Reading Frame - 

ORF) – E1, E2, E4, E5, E6, E7, L1 e L2 (Figura 1). Os genes expressos no início da infecção, fase 

precoce, são denominados E (“early”) e aqueles expressos na fase tardia são denominados L 

(“late”) (ZUR HAUSEN, 2002). A Figura 1 mostra a estrutura do genoma do HPV. 

  
 
Figura 1: Genoma do HPV. 

 
LCR: Long Control Region (Região de controle); ORF: Open Reading Frame (Faixa de leitura). Fonte: (D'ABRAMO; 
ARCHAMBAULT, 2011) (modificada). 
  

Os genes E codificam proteínas não estruturais que regulam a replicação e a transcrição do 

material genético viral, alterando o crescimento das células epiteliais infectadas e, para alguns 

genótipos de HPV, induzindo a instabilidade genética destas células, permitindo que o vírus seja 

capaz de transformar e imortalizar as células hospedeiras. As proteínas E1 e E2 são responsáveis 

pela replicação inicial nas células basais e pela síntese do DNA viral epissomal. A função da 

proteína E4 está associada à amplificação do DNA viral e à modulação das alterações estruturais 

observadas nas células infectadas por HPV, os coilócitos. E4 também pode estar ligada à liberação 

de novas partículas virais e à infectividade das mesmas nas camadas superiores do epitélio cervical. 

E5, por sua vez, atua na proliferação celular, altera as vias de sinalização, além de ser responsável 

pelo reconhecimento imunológico e pela apoptose celular (STOLER, 2003; FRAZER, 2004; 

DOORBAR et al., 2012; DOORBAR, 2018).  

Por outro lado, as oncoproteínas E6 e E7 possuem papel ainda incerto nas células da camada 

basal do epitélio. Entretanto, modulam o processo de transformação maligna do tecido infectado, 

sendo responsáveis pelo início da neoplasia cervical e pela sua progressão. Inibem a ação das 
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proteínas do hospedeiro que regulam o crescimento celular e induzem a instabilidade genômica. E6 

age degradando a proteína p53, o que altera a regulação do ciclo celular, levando à imortalização 

das células. Por outro lado, E7 degrada a proteína do retinoblastoma (pRb), está ligada à super-

expressão da proteína p16, instabilidade cromossômica e reentrada na fase S do ciclo celular 

(DOORBAR et al., 2012; DE SANJOSÉ; BROTONS; PAVÓN, 2018; DOORBAR, 2018)  

Os genes tardios (L1 e L2) codificam proteínas estruturais que compõem o capsídeo viral. 

L1 é a proteína principal, organizada em pentâmeros, formando um capsídeo icosaédrico. Um 

número variável de moléculas de L2, menos que uma por pentâmero, está localizada na porção mais 

interna do capsídeo (FRAZER, 2004; BOCCARDO et al., 2010). A proteína L1 recombinante, 

formando o capsídeo viral vazio, tem as mesmas características imunogênicas do vírus, sendo, 

portanto, utilizada na produção de vacinas profiláticas contra a infecção pelo HPV (CHEN; NI; 

LIU, 2011). Por outro lado, L2, necessária para entrada do vírus nas células e transporte de 

componentes para o núcleo, pode levar à produção de anticorpos contra diferentes tipos de HPV, 

com maior chance de reações cruzadas entre os mesmos. Por isso, esta proteína tem sido 

considerada um componente importante para o futuro da vacinação (PEREIRA; HITZEROTH; 

RYBICKI, 2009). 

Entre os genes L1 e E6, encontra-se uma região de controle denominada LCR (Figura 1), 

contendo de 500 pb a 1000 pb. Esta região não é codificada e está envolvida na expressão gênica 

(transcrição e pós-transcrição) e na replicação viral, contendo genes promotores e silenciadores. 

Geralmente, a LCR não é muito conservada entre os tipos de HPV (LETO et al., 2011; CHOI; 

PARK, 2016; GRAHAM, 2017).  

  Mais de 200 tipos de HPV foram identificados e classificados filogeneticamente. Por outro 

lado, alguns tipos virais foram classificados epidemiologicamente de acordo com o risco 

oncogênico (Tabela 1) (GRAHAM, 2017; VAN DOORSLAER et al., 2017; DE SANJOSÉ; 

BROTONS; PAVÓN, 2018).  

  

TABELA 1: Classificação dos tipos de HPV de acordo com o risco oncogênico 
Risco oncogênico 

(Categoria de risco carcinogênico) 
Tipos de HPV 

Alto risco (1A) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 

Provável alto risco (2A) 68 

Possível alto risco (2B) 26, 53, 66, 67, 70, 73, 82 

Baixo risco 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 72, 81, e CP6108 

Fonte: MUÑOZ et al., 2003; MUÑOZ et al., 2006; BOUVARD et al., 2009, ARBYN et al., 2014. 
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  Foram considerados HPV de alto risco oncogênico (HPV-AR) os tipos virais associados ao 

câncer cervical, incluídos na Categoria 1A de carcinogenicidade pela Agência Internacional de 

Pesquisa sobre o Câncer (International Agency for Research on Cancer - IARC). Por outro lado, 

um tipo viral foi classificado como de provável alto risco (2A) por apresentar menos evidências de 

associação com a transformação maligna do tecido epitelial do colo uterino. A classificação de 

possível alto risco (2B) foi dada aos HPVs raramente encontrados nas neoplasias cervicais. Já os 

tipos de baixo risco foram assim classificados por terem sido detectados em condilomas 

vulvogenitais, lesões benignas, e causam verrugas anogenitais e papilomatose respiratória 

recorrente. Os tipos 34, 57 e 83 foram considerados de risco indeterminado por não terem sido 

encontrados em nenhuma amostra cervical avaliada (MUÑOZ et al., 2003; MUÑOZ; 

CASTELLSAGUÉ; DE GONZÁLEZ; GISSMANN, 2006; BOUVARD et al., 2009; ARBYN et 

al., 2014; BODA et al., 2018). 

A transmissão do HPV normalmente ocorre através do contato direto pele-pele, pele-mucosa 

ou mucosa-mucosa, sendo necessária a microabrasão no tecido para que este possa ser infectado 

pelo vírus. A forma mais comum de transmissão ocorre através de relações sexuais, durante a 

penetração, embora o contato genital na ausência da mesma também possa levar à contaminação 

(GAVILLON et al., 2010; MOSCICKI et al., 2012). Além disso, a detecção do HPV em crianças e 

em mulheres virgens sugere a existência de transmissão não sexual que pode ocorrer por via vertical 

ou horizontal, ou por autoinoculação (SYRJÄNEN; PURANEN, 2000; CASON; MANT, 2005; 

CASTELLSAGUÉ et al., 2009; SYRJÄNEN, 2010; FREITAS et al., 2013). 

O desenvolvimento da neoplasia cervical se dá basicamente através de quatro estágios: 

infecção por HPV de alto risco oncogênico, persistência da infecção viral, desenvolvimento de 

lesões pré-cancerosas e estabelecimento do câncer invasivo (FRAZER; LEGGATT; 

MATTAROLLO, 2011; SCHIFFMAN; WENTZENSEN, 2013).  

Embora todo o epitélio anogenital possa ser infectado pelo HPV, a zona de transformação do 

colo uterino, uma área composta por tecido metaplásico situada entre o epitélio escamoso vaginal e 

o tecido glandular do canal endocervical, é especialmente susceptível à carcinogênese 

(SCHIFFMAN; WENTZENSEN, 2013). Aproximadamente 75% dos casos de tumores de células 

escamosas ocorrem na ectocérvice, enquanto adenocarcinomas acometem mais frequentemente a 

região endocervical (SMALL et al., 2017).  

O HPV se reproduz no epitélio escamoso estratificado, utilizando a diferenciação do tecido 

para regular a sua replicação. Por isso, a infecção requer a disponibilidade de epiderme ou de 

células epiteliais da mucosa que ainda são capazes de proliferar, além da interação do vírus com 

proteoglicanas na superfície celular. As células da camada basal infectadas pelo vírus se dividem e a 

infecção se propaga lateralmente. Algumas das células descendentes migram para a camada de 
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células suprabasais, onde os genes virais são ativados. A expressão dos genes não estruturais do 

vírus (E) atrasa a diferenciação celular e promove a replicação das células infectadas, permitindo a 

amplificação do material genético do vírus. Após a expressão dos genes estruturais (L), já nas 

células epiteliais maduras, o genoma viral é empacotado e virions maduros são liberados, podendo 

infectar outras células (ZUR HAUSEN, 2002; FRAZER; LEGGATT; MATTAROLLO, 2011; 

DOORBAR et al., 2012; DOORBAR, 2016; DE SANJOSÉ; BROTONS; PAVÓN, 2018).  

Para a maioria dos tipos de HPV, as infecções resultam em pouca ou nenhuma patologia 

local e ausência de resposta imunológica adaptativa mensurável, não se notando a soroconversão 

em mais de 40% das mulheres infectadas. A maior parte das infecções é transitória e se resolve em 

1 a 2 anos. Entretanto, ainda não se sabe como a resposta imune às proteínas virais leva à resolução 

da infecção e se esta corresponde à eliminação do DNA do vírus ou a um estado de latência com 

supressão da transcrição viral (INSINGA et al., 2010; FRAZER; LEGGATT; MATTAROLLO, 

2011; DE SANJOSÉ; BROTONS; PAVÓN, 2018).  

Por outro lado, em alguns casos a infecção viral persiste, resultando no desenvolvimento de 

lesões cervicais pré-neoplásicas. Na ausência de tratamento, a transição de displasia a carcinoma 

invasivo pode levar anos para ocorrer na maioria das mulheres. No entanto, em cerca de 10% dos 

casos, a progressão ao câncer ocorre em menos de um ano (SMALL et al., 2017). 

Além da resposta imunológica, outros fatores modulam o curso da infecção viral: (a) o 

momento da infecção; (b) o tipo viral infectante, sendo que os de alto risco oncogênico tendem a 

uma infecção mais persistente; (c) a faixa etária – quanto maior, mais chance de persistência da 

infecção; (d) o estado nutricional e (e) variações genéticas (SCHLECHT et al., 2003; SEDJO et al., 

2003; CASTLE et al., 2005; GRAHAM, 2017; BAHRAMI et al., 2018; BODA et al., 2018). 

A integração do genoma viral ao DNA do hospedeiro provavelmente é um dos passos 

decisivos para a oncogênese. Ela ocorre preferencialmente em regiões transcricionalmente ativas, 

próximo a locais do DNA que se encontram fragilizados, e é observada na maioria dos cânceres 

invasivos (PETER et al., 2010). Também em algumas lesões de baixo grau e na maioria daquelas de 

alto grau, o genoma do HPV é integrado aos cromossomos (BURD, 2003; DE VILLIERS et al., 

2004). Entretanto, já foram encontradas células cervicais tumorais apenas com o DNA do HPV 

epissomal,  não integrado (DOORBAR et al., 2012). 
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2.2) COFATORES DO CÂNCER CERVICAL 
 

Conforme descrito, a infecção persistente pelo HPV-AR é necessária, mas não é suficiente 

para a carcinogênese cervical. A maioria das mulheres que adquirem a infecção pelo HPV não 

apresenta sintomas e elimina naturalmente o vírus após 12 a 24 meses. Desta forma, apenas um 

pequeno número de mulheres HPV positivas desenvolve lesões pré-cancerosas e destas, 

aproximadamente 1% evoluem para o tumor cervical. Assim, a presença de outros fatores de risco 

associados à infecção viral, é importante para o desenvolvimento do câncer no colo uterino. Estes 

cofatores podem atuar tanto na persistência do HPV, quanto na transformação maligna do tecido, 

estando ligados ao surgimento de lesões e à progressão destas ao câncer (NAKAGAWA; 

SCHIRMER; BARBIERI, 2010; SCHIFFMAN; WENTZENSEN, 2013; DE SANJOSÉ; 

GRAHAM, 2017; BROTONS; PAVÓN, 2018).  

Castellsagué e Muñoz (2003) classificaram os fatores de risco para o câncer cervical em três 

grupos: (1) Infecção por HPV-AR: variantes de HPV, carga viral e integração genética do vírus ao 

DNA do hospedeiro; (2) Cofatores ambientais ou exógenos: tabagismo, exposição à fumaça 

proveniente da queima de madeira, uso prolongado de contraceptivos orais, multiparidade, início 

precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, outras infecções sexualmente transmissíveis, 

(Clamydia trachomatis, Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV, Vírus da Herpes Simples - 

HSV) e fatores nutricionais, como os níveis de folato e vitamina B12; (3) Cofatores intrínsecos ao 

hospedeiro: resposta imunológica, estado hormonal e fatores genéticos. 

Além disso, atualmente a epigenética, que consiste em modificações estruturais e pós-

traducionais que afetam a expressão gênica, mas não alteram a sequência do DNA, tem sido 

extensivamente investigada no câncer cervical. Os mecanismos epigenéticos para regulação da 

expressão gênica incluem a metilação do DNA, além de modificações em histonas e RNAs não 

codificantes (SZALMÁS; KÓNYA, 2009; FANG; ZHANG; JIN, 2014). 

 

2.2.1) Micronutrientes: Folato e Vitamina B12 

 

Os hábitos alimentares desempenham um papel importante na etiologia de diversas 

neoplasias e estima-se que uma nutrição inadequada pode ser responsável por mais de um terço das 

mortes por câncer em todo o mundo. Entretanto, ainda não há um consenso de que a boa 

alimentação seja fator de proteção contra a carcinogênese, apesar do alto consumo de frutas e 

vegetais estar relacionado ao menor risco de neoplasias. Estes alimentos são a principal fonte de 

antioxidantes e de vitaminas, assim como de outros compostos anticarcinogênicos, que podem agir 
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de maneira sinérgica impedindo o desenvolvimento de tumores (DOLL; PETO, 1981; BOFFETTA 

et al., 2012). 

Dentre os micronutrientes presentes nas frutas e nos vegetais que podem agir prevenindo o 

câncer, destaca-se o folato. Os mamíferos não conseguem sintetizar esta vitamina e a obtêm através 

da alimentação. Hortaliças folhosas verdes escuras, leguminosas, frutas cítricas, gérmen de trigo, 

oleaginosas, fígado de boi, cereais e cogumelos são alimentos ricos em ácido fólico (CHOI; 

MASON, 2000; DUTHIE, 2011). 

Após ser ingerido, o ácido fólico é absorvido no intestino delgado, onde é hidrolisado a 5-

metiltetrahidrofolato (5-metilTHF), a forma predominante no sangue (Figura 2). Para que um 

gradiente de concentração entre o plasma e os tecidos seja mantido, formas monoglutamadas do 

folato presentes no plasma devem ser convertidas a poliglutamatos nos tecidos. Para isto, o 5-

metilTHF é convertido a THF antes de ser poliglutamado. Esta reação é dependente da vitamina 

B12 (CHOI; MASON, 2000). 

 

Figura 2: Metabolismo do folato. 
 

MTHFR: metilenotetrahidrofolato redutase; CBS: cistationina β-sintase; DHF: dihidrofolato; GNMT: glicina N-
metiltransferase; MS: metionina sintase; SAdoHci: S-adenosilhomocisteína; SAdoMet: S-adenosilmetionina; SHMT: 
serina hidroximetiltransferase; THF: tetrahidrofolato; TS: timidilato sintase. Em vermelho: enzimas cujos 
polimorfismos genéticos foram avaliados neste estudo. Fonte: CHOI, MASON, 2000 (modificada). 
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A função de todas as formas coenzimáticas do folato é mediar a transferência de unidades de 

carbono (Figura 2). O folato atua tanto no metabolismo de nucleotídeos quanto na metilação de 

DNA e RNA (CHOI; MASON, 2000).  

O envolvimento do folato em alterações epigenéticas, por meio da metilação, se dá através 

da síntese de S-adenosilmetionina (SAdoMet). No denominado ciclo da metionina (Figura 2), este 

aminoácido é regenerado a partir de uma reação entre a homocisteína e 5-metilTHF, reações 

catalisadas pelas enzimas MTHFR, MS e MTRR. A metionina é então convertida em SAdoMet que 

doa o grupo metil derivado do 5-metilTHF em mais de 80 reações de metilação, incluindo algumas 

em locais específicos das moléculas de DNA e RNA. Desta maneira, ao metilar resíduos de citosina 

na molécula de DNA, a SAdoMet pode controlar a transcrição genética e, consequentemente, a 

síntese proteica (DUTHIE, 2011). 

Na via de síntese de nucleotídeos, moléculas de desoxiuridinamonofosfato (dUMP) são 

convertidas em timidinamonofosfato (TMP), reação catalisada pela enzima TS (Figura 2). Esta é 

uma etapa limitante da velocidade de síntese de DNA. Por outro lado, na síntese de purinas, 

espécies de formilTHF, obtidas de 5,10-metilenoTHF, estão envolvidas na produção de adenosina e 

guanosina. Aqui, duas etapas requerem a participação de derivados de folato: o ribonucleotídeo 

glicinamida é formilado pelo 5,10-metenilTHF e o ribonucleotídeo 5-aminoimidazol-4-

carboxamida é formilado pelo 10-formilTHF (DUTHIE, 2011). 

Quando há alterações dos níveis de folato, a integridade do material genético fica 

comprometida devido às alterações na síntese de nucleotídeos e à incorporação de uracila, causando 

a instabilidade do DNA, quebra das fitas e danos nos cromossomos. Além disso, é observada 

hipometilação global do material genético e hipermetilação sítio-específica, que acarretam na 

ativação de proto-oncogenes e silenciamento dos genes supressores tumorais (DUTHIE, 1999; 

CHOI; MASON, 2000).  

Em relação à vitamina B12, as duas formas coenzimáticas ativas são metilcobalamina e 

desoxiadenosilcobalamina. Enquanto a última é importante no metabolismo de carboidratos e 

lipídeos, a metilcobalamina é necessária para a formação da metionina e de seu derivado SAdoMet, 

a partir da homocisteína (Figura 2). Desta forma, a vitamina B12 está intimamente ligada ao 

metabolismo do folato, uma vez que grupos metila fornecidos pelo 5-metilTHF são utilizados para a 

síntese de metilcobalamina que, a seguir, atua como um doador de grupos metila para a conversão 

da homocisteína em metionina. Quando há deficiência de vitamina B12, o folato é acumulado na 

forma de 5-metilTHF, causando uma deficiência funcional de outras formas intracelulares 

necessárias deste micronutriente (GOODMAN; GILMAN, 2004). 
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2.2.2) Polimorfismo em genes de enzimas que atuam no metabolismo do folato 

 

Enzimas que atuam no metabolismo do folato, como MTHFR, MS, MTRR e TS, são 

importantes para a síntese, o reparo e a metilação do DNA. Por isso, polimorfismos em seus genes 

vêm sendo alvo de estudos, devido às modificações nas propriedades destas enzimas e em seus 

níveis, atividade e estabilidade, podendo causar o desequilíbrio no metabolismo deste 

micronutriente. Assim, estas variações genéticas podem modificar a susceptibilidade ao 

desenvolvimento de lesões pré-neoplásicas e neoplásicas do colo uterino, uma vez que podem 

alterar a replicação celular e a expressão gênica (TONG et al., 2011; TOMITA et al., 2013;  ZHU et 

al., 2013; BAHRAMI et al., 2018). 

 

Polimorfismo C677T no gene da enzima MTHFR 

 

A enzima MTHFR, cujo gene está localizado no cromossomo 1p36.3, é uma flavoproteína 

que atua no metabolismo do folato, convertendo de maneira irreversível moléculas de 5,10-

metilenoTHF a 5-metilTHF (Figura 2). Seu substrato é utilizado na produção de nucleotídeos, 

sendo essencial para a manutenção da integridade do material genético, enquanto o produto desta 

enzima é utilizado na metilação (DONALDSON; KERESZTESY, 1962; FOX; STOVER, 2008).  

Dentre as variantes genéticas da enzima MTHFR, o polimorfismo C677T (MTHFR C677T) 

é o mais comumente encontrado na população, sendo que a frequência do genótipo polimórfico TT 

pode variar de acordo com a etnia (FROSST et al., 1995; TRIMMER, 2013). Este Polimorfismo de 

Base Única (Single Nucleotide Polymorphism - SNP) foi identificado por Frosst e colaboradores em 

1995 e consiste na troca de citosina (C) por timina (T) no nucleotídeo 677, e resulta na substituição 

de Alanina por Valina, afetando o domínio catalítico e levando à diminuição da atividade da 

MTHFR. 

  A enzima MTHFR pode modificar a susceptibilidade à carcinogênese ao modular a 

disponibilidade de 5,10-metilenoTHF em diferentes pontos do metabolismo do folato. Esta forma 

coenzimática do folato possui um papel central na via em que atua porque o 5,10-metilenoTHF 

pode ser diretamente transferido para o dUMP na síntese de timidilato, reduzido a 5-metilTHF pela 

MTHFR para que o ocorra a síntese de metionina, ou oxidado a 10-formilTHF para síntese de novo 

de purinas (Figura 2). Assim, a diminuição da atividade enzimática da MTHFR pode resultar na 

menor taxa de síntese de 5-metilTHF, levando ao aumento de disponibilidade de 5,10-metilenoTHF 

para produção de nucleotídeos, o que é essencial para a síntese e reparo do DNA. No entanto, 

menor proporção de 5-metilTHF é disponibilizada para a via da metilação (HENAO et al., 2005). 

Polimorfismo A2756G no gene da enzima MS 
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A MS, também chamada de 5-metiltetrahidrofolato-homocisteína metiltransferase (MTR), é 

uma enzima dependente de vitamina B12 e essencial na manutenção dos níveis intracelulares de 

folato. Ela catalisa a metilação da homocisteína à metionina, sendo esta necessária para a produção 

de SAdoMet (Figura 2) (SHARP; LITTLE, 2004). 

O gene da MS, localizado em 1q43, apresenta o polimorfismo A2756G (MS A2756G), que 

consiste na troca de adenina (A) por guanina (G) no nucleotídeo 2756, resultando na substituição de 

Ácido Aspártico por Glicina no códon 919, próximo ao domínio de ligação de seu cofator (CHEN 

et al., 1997; VAN DER PUT et al., 1997). A consequência funcional exata desta alteração 

permanece desconhecida. Van Der Put e colaboradores (1997) sugeriram que esta troca de 

aminoácidos afeta a estrutura secundária da proteína. Entretanto, enquanto alguns autores 

evidenciaram a diminuição dos níveis de homocisteína na presença do polimorfismo A2756G no 

gene da MS, sugerindo aumento da atividade desta enzima (HARMON et al., 1999; FREDRIKSEN 

et al., 2007; KIM et al., 2007), outros não constataram alterações na homocisteinemia de acordo 

com este SNP (GALDIERI et al., 2007; SIVA et al., 2007). 

 

Polimorfismo A66G no gene da enzima MTRR 

 

A enzima MTRR é necessária para a metilação da vitamina B12, um cofator da enzima MS 

na síntese de metionina a partir de homocisteína. O polimorfismo A66G no gene da MTRR (MTRR 

A66G), que está localizado no cromossomo 5p15.31, é a alteração mais comum em seu gene. Este 

SNP foi identificado em 1998 por Leclerc e colaboradores, e leva à troca de A por G no nucleotídeo 

66, acarretando na substituição de Isoleucina por Metionina no códon 22, o que resulta na 

diminuição da afinidade da MTRR pela MS. Com isto, a presença do genótipo polimórfico foi 

associado negativamente à homocisteinemia, o que altera a metilação do DNA e, 

consequentemente, a expressão gênica (GAUGHAN et al., 2001; WANG, P. et al., 2017).  

Estudos avaliando a associação entre este SNP e o desenvolvimento de vários tipos de 

neoplasias, como a colorretal e de mama, foram realizados, mas os resultados são controversos e 

variam com a etnia (HU et al., 2015). 

 

Polimorfismos no gene da enzima TS 

 

A enzima TS catalisa a conversão de dUMP à desoxitimidina monofosfato (dTMP), através 

da transferência de grupos metil oriundos do folato (Figura 2), sendo a única fonte de novo de 

timidina necessária para síntese e reparo do DNA. TS age como uma proteína que se liga ao RNA 
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para a repressão da tradução de seu próprio RNA mensageiro (RNAm) ou de outras proteínas, 

podendo regular a progressão do ciclo celular (CHOI; MASON, 2000; VOELLER; RAHMAN; 

ZAJAC-KAYE, 2004; ZHOU et al., 2012) 

Altos níveis da TS e de seu de RNAm foram observados em vários tipos de tumor, como 

câncer cervical, gastrointestinal, nos rins, bexiga, pulmão e mama, sendo associados a um mau 

prognóstico. Níveis elevados da atividade de TS podem levar ao aumento da síntese de DNA, assim 

como ao acúmulo de alterações genéticas, devido ao desequilíbrio do pool de 

desoxirribonucleotídeos trifosfato (dNTPs). Neste sentido, a enzima TS tem sido um alvo potencial 

de vários agentes quimioterápicos no tratamento do câncer, além da análise de seus níveis ser útil na 

avaliação de sensibilidade das células tumorais à radiação (SUZUKI et al., 1999; RAHMAN et al., 

2004; VOELLER; RAHMAN; ZAJAC-KAYE, 2004; IIDA et al., 2014). 

Uma das formas de regulação da expressão da enzima TS é através da via de interação entre 

pRb e o fator de transcrição E2F. Em sua conformação ativa, pRb se liga e inibe a atividade de E2F. 

Após inativação da pRb, através de sua fosforilação, E2F é liberado e ativa a expressão da TS, além 

de outras enzimas necessárias para a progressão do ciclo celular à fase S. Além disso, o gene da 

enzima TS pode agir como efetor de E2F e participar da via pRb-E2F (VOELLER; RAHMAN; 

ZAJAC-KAYE, 2004). 

Muitos polimorfismos em regiões não traduzidas (Unstranslated Regions – UTRs) foram 

identificados no gene da enzima TS, localizado no cromossomo 18p11.32. Os mais estudados são o 

TSER e TS3’UTR. Estas alterações genéticas podem influenciar a expressão do gene da TS e a 

estabilidade do seu RNAm, respectivamente (ZHOU et al., 2012).   

O polimorfismo TSER consiste em duas (2R) ou três (3R) repetições em tandem de 28pb na 

região amplificadora da terminação 5’ promotora do gene da TS (KANEDA et al., 1987). Estudos 

in vitro demonstraram que o maior número de repetições eleva a atividade enzimática da TS. Neste 

sentido, constatou-se que indivíduos homozigotos para a repetição tripla (3R/3R) possuem níveis 

3,6 vezes maiores de RNAm se comparados a indivíduos 2R/2R (PULLARKAT et al., 2001).  

Por outro lado, a deleção de 6 pb (del) no nucleotídeo 1494 da região 3’-UTR do gene da 

enzima TS, foi relacionada ao aumento da degradação in vitro do RNAm. Além disso, foi observada 

expressão reduzida do gene da TS em tumores colorretais de pacientes homozigotos del/del. Assim, 

a presença do polimorfismo TS3’UTR parece estar associado ao desenvolvimento de tumores por 

reduzir a síntese de timidilato, alterando a síntese, reparo e integridade do DNA (ULRICH et al., 

2000; MANDOLA et al., 2004).  

Portanto, polimorfismos no gene da enzima TS podem resultar em níveis alterados da 

atividade desta enzima, afetando a síntese e o reparo do DNA, tendo papel central no ciclo celular 

(GAO et al., 2012). Desta forma, alterações genéticas relacionadas a esta enzima podem estar 



Silva, N.N.T.          28 
 
associados ao desenvolvimento de diversas neoplasias, como gastresofágica, colorretal e de mama 

(ZHOU et al., 2012). No entanto, não há trabalhos avaliando a associação entre os polimorfismos 

TSER e TS3’UTR e a carcinogênese cervical. 

 

2.3) DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO 
 

No Brasil, o diagnóstico das lesões cervicais pré-neoplásicas e do câncer no colo uterino é 

realizado através da citologia, colposcopia e histologia (INCA, 2016).  

A análise citopatológica, também conhecida como exame preventivo ou Papanicolaou, foi 

proposta pelo médico George Papanicolaou em 1941 (PAPANICOLAOU; TRAUT, 1997). Esta 

técnica, consiste na avaliação morfológica das células epiteliais obtidas por esfoliação do colo 

uterino, a fim de se diagnosticar e classificar lesões precursoras do tumor (SELLORS; 

SANKARANARAYANAN, 2003). Atualmente, a análise citopatológica utiliza a terminologia da 

Nomenclatura Brasileira para Laudos Citopatológicos (INCA, 2012) e é baseada no Sistema de 

Bethesda 2014 (NAYAR; WILBUR, 2015). Estas normas estabelecem que a mulher seja 

encaminhada para a colposcopia caso seja detectada Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau 

(High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion - HSIL) ou Células Escamosas Atípicas em que não 

se pode excluir Lesão de Alto Grau (Atypical Squamous Cell – can not exclude HSIL - ASC-H), ou 

diagnosticada persistência de Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau (Low-Grade Squamous 

Intraepithelial Lesion - LSIL) ou de Células escamosas atípicas de significado indeterminado 

(Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance - ASC-US) (INCA, 2016). 

A colposcopia, por sua vez, é um exame visual do colo uterino realizado com o colposcópio, 

um microscópio binocular de baixa resolução, que confere um aumento de dez a quarenta vezes do 

colo uterino, na presença de uma fonte de iluminação potente. Através da colposcopia, torna-se 

possível identificar alterações que não são vistas a olho nu. Caso alguma lesão seja visualizada, 

parte do tecido pode ser retirada (biópsia) para posterior análise histopatológica (SELLORS; 

SANKARANARAYANAN, 2003). 

Na histopatologia, as lesões pré-neoplásicas ou o carcinoma invasor são diagnosticados de 

acordo com a diferenciação, maturação e estratificação das células e alterações nucleares, sendo o 

tecido epitelial totalmente avaliado (SELLORS; SANKARANARAYANAN, 2003). Associada à 

colposcopia, a análise histopatológica é considerada o padrão-ouro para o diagnóstico do câncer 

cervical (SINGER; MONAGHAN, 2000). 

Embora a conduta para o rastreio e o diagnóstico do câncer cervical esteja bem estabelecida 

e seja eficaz na diminuição da sua incidência, todas as técnicas utilizadas (citologia, colposcopia e 

histologia) são subjetivas, podendo variar de acordo com o profissional que as realiza, sendo grande 
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o número de mulheres submetidas à biópsia cervical e tratadas desnecessariamente (CROTHERS et 

al., 2014).  

A detecção do HPV, principal fator de risco para a carcinogênese cervical, é importante 

tanto para complementar o diagnóstico das lesões pré-neoplásicas quanto no acompanhamento o 

tratamento, além de ser útil no rastreamento primário de mulheres com idade superior a 30 anos 

(BOSCH et al., 2013; HUH et al., 2015; CHOI; PARK, 2016; POLJAK et al., 2016; TISI et al., 

2019). O teste de HPV é mais sensível que a análise citopatológica. No entanto, a detecção viral tem 

baixa especificidade, o que torna necessário a realização da análise citopatológica para 

encaminhamento à colposcopia. Atualmente, os programas de triagem em todo o mundo estão 

sendo alterados e a citologia primária auxiliada pela inspeção visual com ácido acético tem sido 

substituída pelo teste primário de HPV (SMALL et al., 2017). 

Em 2012, a Sociedade Americana de Câncer estabeleceu diretrizes para o rastreamento do 

câncer cervical incluindo a detecção do HPV, seja juntamente com o Papanicolaou (coteste), ou 

como complemento do diagnóstico de lesões cervicais. Neste sentido, o National Comprehensive 

Cancer Network classificou o coteste como o método de escolha para o rastreamento do câncer de 

colo uterino em mulheres de 30 a 65 anos, com a periodicidade de 5 anos. Ainda, o Instituto 

Nacional do Câncer norte-americano sugeriu a realização do coteste em mulheres com idade igual 

ou superior a 21 anos apresentando ASC-US, o que aumentaria a detecção de lesões mais graves 

futuras, se comparado à colposcopia. Por isso, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou a 

utilização do teste para HPV no rastreamento primário do câncer cervical em 2014. Em seguida, a 

Sociedade de Oncologia Ginecológica e a Sociedade de Colposcopia e Patologia Cervical, ambas 

dos Estados Unidos, divulgaram diretrizes para utilização apenas da pesquisa para HPV a cada 3 

anos para rastreamento do câncer cervical em mulheres com idade igual ou superior a 25 anos 

(SASLOW et al., 2012; HUH et al., 2015; CHOI; PARK, 2016). 

As técnicas de biologia molecular tornaram possível a pesquisa do DNA do HPV nas 

amostras cervicais. A reação em cadeia de polimerase (Polimerase Chain Reaction - PCR) e suas 

variações são as técnicas mais utilizadas, e atualmente um grande número de testes para HPV estão 

disponíveis no mercado. Há interesse crescente na pesquisa de novas técnicas para detecção de 

HPV que possuam baixo custo e alto desempenho analítico, possibilitando a inclusão do teste de 

HPV no rastreamento do câncer cervical (POLJAK et al., 2012; XU et al., 2019).  

LAMP é uma metodologia que foi descrita por Notomi e colaboradores na China em 2000, 

na qual o DNA é amplificado por uma enzima de alta sensibilidade, a Bst polimerase, que se 

desloca sobre suas fitas em condições isotérmicas. Para isto, são utilizados de quatro a seis 

iniciadores desenhados para reconhecer de seis a oito regiões-alvo do DNA, elevando a 

especificidade da técnica. A reação é constituída também por dNTPs, MgSO4, betaína e tampões. 
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Ao fim das reações, grande quantidade DNA se acumula, juntamente com outros produtos, como o 

pirofosfato de magnésio, que precipita permitindo a rápida detecção do DNA (NOTOMI et al., 

2000; GOTO et al., 2009). 

Nos últimos anos, a técnica LAMP tem sido estudada para detecção de patógenos de plantas 

e seres humanos. Em relação ao HPV, existem estudos em que os iniciadores para detecção dos 

tipos virais de alto risco oncogênico foi realizada separadamente (HAGIWARA et al., 2007; LUO 

et al., 2011; SAETIEW et al., 2011; PRAKRANKAMANANT et al., 2013; SATOH et al., 2013; 

JEARANAIKOON et al., 2016; KUMVONGPIN et al., 2016; LIVINGSTONE et al., 2016; 

YANG; ZHAO; LU, 2016; LIN et al., 2017; ROHATENSKY et al., 2018). Ainda, um trabalho 

recente padronizou a técnica LAMP para detecção universal do HPV, independentemente do tipo 

viral ou de seu risco oncogênico (YANG; ZHAO; LU, 2016).  
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3) OBJETIVOS 
 

3.1) GERAL 

 

- Avaliar a associação dos polimorfismos das enzimas MTHFR, MS, MTRR e TS, bem como dos 

níveis de folato e vitamina B12, com as lesões pré-neoplásicas da cérvice uterina. 

 

3.2) ESPECÍFICOS 

 

- Analisar as concentrações séricas de folato e de vitamina B12 e as concentrações intracelulares 

cervicais de folato; 

- Analisar a frequência dos polimorfismos C677T no gene da enzima MTHFR, A2756G no gene 

da MS e A66G da MTRR, deleção de 6pb em 3’-UTR no gene da enzima TS (TS3’UTR), e 

polimorfismo na região amplificadora do gene TS (TSER) em mulheres brasileiras; 

- Determinar o efeito dos níveis de folato e de vitamina B12 sobre a associação dos polimorfismos 

nos genes das enzimas que atuam no metabolismo destes micronutrientes, com a presença de 

alterações citopatológicas na cérvice uterina; 

- Avaliar o risco de persistência das lesões cervicais pré-neoplásicas de acordo com os 

polimorfismos genéticos analisados; 

- Padronizar a técnica LAMP para detecção HPV em amostras cervicais; 

- Definir o desempenho da técnica LAMP para detecção de HPV amostras cervicais; 

- Avaliar a detecção de HPV em amostras cervicais com diferentes graus de alterações 

citopatológicas utilizando a técnica LAMP.  
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4) MÉTODOS 

 

4.1) DELINEAMENTO DO ESTUDO E OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Para este estudo foi prevista a seleção de 300 mulheres, com idade igual ou superior a 18 

anos e sem gestação ou ocorrência de parto em um período menor que seis (6) meses. As mulheres 

selecionadas deveriam apresentar citologia normal (Controle, n=150) ou presença de lesões pré-

neoplásicas ou neoplásicas na cérvice uterina (Casos, n=150), sendo este grupo dividido em ASC-

US (n=60), LSIL (n=60) e HSIL/ASC-H (n=30). 

 As participantes foram selecionadas no banco de dados do setor de Citologia do Laboratório 

de Análises Clínicas (LAPAC) da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), no Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE) de Itabirito, Minas Gerais, e nos 

ambulatórios de Patologia do Trato Genital Inferior do Hospital Maternidade Odete Valadares e do 

Hospital da Baleia, localizados em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

As mulheres selecionadas foram contatadas e informadas sobre os objetivos da pesquisa, o 

protocolo e os procedimentos a serem realizados, bem como os riscos e os benefícios, e convidadas 

a participar deste estudo. Aquelas que aceitaram, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 1).  

Após agendamento, foi realizada uma nova coleta de amostra cervical por enfermeiros e 

médicos das equipes de saúde das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Ouro Preto, 

além das demais instituições participantes em Itabirito e Belo Horizonte. A coleta foi realizada em 

mesa apropriada, submetendo as participantes à introdução de espéculo de Collins, com a inspeção 

do colo do útero, atentando-se para suas características e observando a presença de friabilidade 

cervical e de muco. Foi realizada a coleta convencional dupla, utilizando-se espátulas de Ayre para 

amostra ectocervical e escovas cilíndricas para amostra endocervical. Em seguida, foi 

confeccionado um esfregaço em lâmina de vidro, que foi rapidamente fixado em álcool 95%. Em 

seguida, a escova foi acondicionada em microtubos de 1,5 mL, contendo 1,0 mL de tampão fosfato-

salina (Phosfate-Saline Buffer – PBS) pH 7,2 e armazenadas a -80°C para posterior processamento. 

Foram coletadas também amostras sanguíneas, obtidas por punção venosa, sem o uso de 

anticoagulante. A separação do soro foi realizada após a coleta e este foi armazenado a -20°C até o 

processamento.  

As amostras de sangue foram utilizadas para dosagem de folato e de vitamina B12. A 

avaliação dos polimorfismos genéticos de enzimas que atuam no metabolismo do folato, a pesquisa 

de HPV, a análise citológica e a dosagem de folato intracelular foram realizadas em amostras 

cervicais. As análises dos polimorfismos genéticos e a pesquisa do vírus foram realizadas no 
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Laboratório de Pesquisa em Bioquímica Clínica da Escola de Farmácia da UFOP. Os exames 

citopatológicos, assim como as dosagens séricas de folato e de vitamina B12 foram realizados no 

LAPAC.  

Para avaliação do curso das lesões cervicais (progressão/remissão) em relação aos cofatores 

avaliados neste trabalho, novos resultados das análises citopatológicas das participantes deste 

projeto foram buscados após seis meses, através do banco de dados do LAPAC. 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFOP (CAAE 

57187316.7.0000.5150 e CAAE 88479718.0.0000.5150, Anexo 2). 

 

4.2) ANÁLISE CITOPATOLÓGICA 

 

As análises citopatológicas deste trabalho foram realizadas pelo setor de citologia do 

LAPAC. Para isso, a coloração foi realizada de acordo com o método de Papanicolaou e a avaliação 

das lâminas foi feita com base nos critérios citomorfológicos descritos no Sistema de Bethesda 2014 

para relato de diagnósticos citológicos cervicais (NAYAR; WILBUR, 2015). Todas as lâminas 

foram avaliadas por dois citologistas e em caso de discordância sobre o resultado, um terceiro 

profissional analisou as amostras. A terminologia utilizada foi baseada na Nomenclatura Brasileira 

para laudos citopatológicos (INCA, 2012). 

 

4.3) EXTRAÇÃO DE DNA 

 

A extração de DNA das amostras cervicais foi realizada com o Kit illustra blood 

genomicPrep Mini Spin® (GE Healthcare), conforme recomendações do fabricante. Um tampão de 

lise juntamente com Proteinase K foi inicialmente utilizado. Após dez minutos de incubação, a 

amostra foi transferida para uma coluna em que as moléculas de DNA se ligavam a uma membrana 

de sílica na presença de uma solução caotrópica. A remoção de contaminantes foi feita durante a 

lavagem e secagem, utilizando tampões específicos e centrifugações. O DNA foi então eluído e 

armazenado a -80°C até o seu processamento. O protocolo completo utilizado para extração de 

DNA está descrito no Anexo 3. 

Para avaliação da qualidade e integridade do DNA extraído das amostras cervicais, foi 

realizada amplificação do gene β-actina por PCR, com os iniciadores BAF 

(TGGAATCCTGTGGCATCCATGAAC) e BAR (TAAAACGCAGCTCAGTAACAGTCCG) 

(Invitrogen). Em cada reação, foram utilizados 12,5 μl de PCR Master Mix® (0,2 mM de cada 

dNTP, 1,5 mM de MgCl2 e 1,0 unidade de Taq DNA, Promega), 3,5 μl de água (Nuclease Free-
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Water, Promega), 2,0 μl de cada iniciador (10 pmol/μl, Invitrogen) e 5,0 μl da solução com o DNA 

extraído das amostras do colo uterino. O protocolo de reação foi padronizado: 95°C durante 4 

minutos, seguido de 35 ciclos a 94°C por 30 segundos, 51,5°C por 30 segundos e 72°C por 30 

segundos, extensão final a 72°C durante 7 minutos.  

O produto de amplificação da reação foi identificado utilizando eletroforese em gel de 

agarose 2% corado com GelRed® (Biotium). Para aplicação em gel, foram utilizados 5,0 μl do 

produto amplificado e 1,0 μl de Loading Dye Buffer 6X® (0,25% de azul de bromofenol, 15% de 

Ficol tipo 400, Fermentas). A amplificação de fragmentos de 350 pb, correspondentes ao gene β-

actina, indicou a viabilidade do DNA nas amostras. 

 

4.4) AVALIAÇÃO DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS ENVOLVIDOS NO METABOLISMO 
DO FOLATO 

 

Os polimorfismos MTHFR C677T, MS A2756G, MTRR A66G e TS3’UTR foram avaliados 

por PCR-RFLP, enquanto o polimorfismo TSER foi avaliado apenas por PCR. A sequência dos 

iniciadores, a enzima de restrição e os protocolos da PCR utilizados foram apresentados nas Tabelas 

2, 3 e 4. 

 

TABELA 2: Sequência dos iniciadores e endonucleases de restrição utilizadas para análise de 
polimorfismos genéticos em enzimas que atuam no metabolismo do folato 

Polimorfismos Iniciadores (5’-3’)1 
Enzimas de 
restrição2 

Referências 

MTHFR C677T 
TGAAGGAGAAGGTGTCTGCGGGA 
AGGACGGTGCGGTGAGAGTG 

FastDigest HinfI® FROSST et al., 1995 

MS A2756G 
TGTTCCAGACAGTTAGATGAAAATC 
GATCCAAAGCCTTTTACACTCCTC 

FastDigest HaeIII® SHEKARI et al.,  2008 

MTRR A66G 
GCAAAGGCCATCGCAGAAGACAT 
GTGAAGATCTGCAGAAAATCCATGTA 

FastDigest NdeI® WILSON et al., 1999 

TS3’UTR 
CAAATCTGAGGGAGCTGAGT 
CAGATAAGTGGCAGTACAGA 

FastDigest DraI® ULRICH et al., 2000 

TSER 
GTGGCTCCTGCGTTTCCCCC  
CCAAGCTTCGCTCCGAGCCGGCCACAG
GCATGGCGC GG 

NA3 
VILLAFRANCA et 

al., 2001 

1Sintetizados pela Integrated DNA Technologies (IDT); 2As enzimas de restrição utilizadas foram obtidas da Thermo 
Fisher Scientific; 3NA: Não se aplica  
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TABELA 3: Quantidades de reagentes para avaliação dos polimorfismos genéticos utilizando a 
técnica PCR 

 Polimorfismos 
Reagentes MTHFR 

C677T 
MS 

A2756G 
MTRR 
A66G 

TS3’UTR TSER 

PCR Master Mix®1 12,5 μl 12,5 μl 12,5 μl 12,5 μl 12,5 μl 
Iniciadores (10pmol/μl) 0,25 μl 1,0 μl 1,0 μl 1,0 μl 1,0 μl 
DNA (cerca de 15ng/μl)  1,0 μl 1,0 μl 2,5 μl 2,5 μl 5,0 μl 
Água2 11,0 μl 9,5 μl 8,0 μl 8,0 μl 5,5 μl 

10,2mM de cada desoxirribonucleotídeo (dNTP), 1,5mM de MgCl2 e 1,0 unidade de Taq DNA (Promega); 2Nuclease 
Free-Water (Promega).  
 
 

TABELA 4: Protocolo para avaliação dos polimorfismos genéticos utilizando a técnica PCR 

Polimorfismos Nº de ciclos 
Temperatura 

(°C) 
Tempo 

(minuto) 
Reação 

MTFHR C677T 

1 94 1 Desnaturação 
 

35 
94 1 Desnaturação 
59 0,5 Anelamento 
72 0,5 Extensão 

1 72 5 Extensão final 

MS A2756G 

1 95 2 Desnaturação 
 95 1 Desnaturação 

35 48 1 Anelamento 
 72 1 Extensão 
1 72 7 Extensão final 

MTRR A66G 

1 94 4 Desnaturação 
 

35 
 

94 0,5 Desnaturação 
53 0,5 Anelamento 
72 0,5 Extensão 

1 72 5 Extensão final 

TS3’UTR 

1 94 5 Desnaturação 

30 
94 0,5 Desnaturação 
53 0,75 Anelamento 
72 0,75 Extensão 

1 72 5 Extensão final 

TSER 

1 94 4 Desnaturação 

35 
94 1 Desnaturação 

60,6 1 Anelamento 
72 1 Extensão 

1 72 7 Extensão final 
 
  

A RFLP para identificação dos polimorfismos avaliados foi realizada com endonucleases de 

ação rápida, como descrito na Tabela 2. O volume final das reações foi de 30,0 µL: 1,0 µL da 

enzima (1 U/µL), 2,0 µL de FastDigest Green Buffer 10X (Thermo Fisher Scientific), 17,0 µL de 

água (Nuclease Free-Water, Promega) e 10,0 µL do DNA amplificado. As reações foram incubadas 

a 37ºC durante 5 minutos, com exceção daquelas realizadas com a enzima de restrição FastDigest 
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NdeI® (Thermo Fisher Scientific), utilizada para avaliação do polimorfismo MTRR A66G, cujo 

tempo de incubação foi de 60 minutos.  

Os fragmentos gerados pela restrição enzimática para análise dos polimorfismos MTHFR 

C677T e MTRR A66G, e pela PCR para análise de TSER, foram analisados por eletroforese em gel 

de poliacrilamida 6% corado com nitrato de prata (Figura 3). Para análise dos polimorfismos 

MTHFR C677T e MTRR A66G, foram aplicados no gel 10,0 µL do produto digerido. Por outro 

lado, para avaliação do polimorfismo TSER, foram aplicados 4,0 µL do produto amplificado 

juntamente com 2,0 µL de Loading Dye Buffer 6X® (Fermentas). Após eletroforese, os geis foram 

imersos em solução fixadora por 15 minutos e incubados com solução de nitrato de prata (3 g/L) 

por 10 minutos. Posteriormente, foram imersos em solução reveladora até a visualização dos 

fragmentos (Anexo 4). 

Os demais polimorfismos foram analisados por eletroforese em gel de agarose 2% corado 

com GelRed® (Biotium) (Figura 4). Para isto, foram aplicados no gel 10,0 µL do produto digerido. 

 

Figura 3: Gel de poliacrilamida 6% representativo de amostras amplificadas por PCR e digeridas 
com enzimas de restrição para análise dos polimorfismos MTHFR C677T e MTRR A66G, e 
amplificadas por PCR para avaliação do polimorfismo TSER 

 
A) MTHFR C677T - Genótipos CC: 2, 4 e 7; CT: 1 e 6; TT: 3 e 5. B) MTRR A66G - Genótipos AA: 1 e 4; AG: 2, 5 e 
7; GG: 3 e 6. C) TSER – Genótipos 2R/2R: 2; 2R/3R: 4 e 6; 3R/3R: 1, 3, 5 e 7. M, marcador de peso molecular; C-: 
controle negativo; C+: controle positivo (heterozigoto). 
 

 
Figura 4: Gel de agarose 2% representativo de amostras amplificadas por PCR e digeridas com 
enzimas de restrição para análise dos polimorfismos MS A2756G e TS3’UTR 

 
A) MS A2756G - Genótipos AA: 1, 4, 5 e 8; AG: 2, 6 e 9; GG: 3 e 7. B) TS3’UTR - Genótipos ins/ins: 1, 3, 4 e 9; 
ins/del: 2, 5, 7 e 8; del/del: 6. M, marcador de peso molecular; C-: controle negativo; C+: controle positivo 
(heterozigoto). 
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A Tabela 5 apresenta os padrões de banda que caracterizaram os genótipos dos 

polimorfismos analisados. 

 

TABELA 5: Fragmentos de DNA gerados por PCR-RFLP para análise dos polimorfismos 
genéticos em enzimas que atuam no metabolismo do folato 

 Genótipos 
Polimorfismos Não polimórfico Heterozigoto Polimórfico 

MTHFR C677T 198 pb 23 pb, 175 pb e 198 pb 175 pb e 198 pb 

MS A2756G 211pb 80 pb, 131 pb e 211 pb 80 pb e 131 pb 

MTRR A66G 22 pb e 44 pb 22 pb, 44 pb e 66 pb 66 pb 

TS3’UTR 70 pb e 88 pb 70 pb, 88 pb e 152 pb 152 pb 

TSER 220 pb 220 pb e 248 pb 248 pb 

 

4.5) DETECÇÃO E GENOTIPAGEM DO HPV 

 

4.5.1) PCR-RFLP 

 

Inicialmente, a detecção do HPV foi realizada por PCR convencional utilizando o par de 

iniciadores MY09 (CGTCCCAGGGGATACTGATC) e MY11 (GCCCAGGGTCATAATAATGG) 

(Invitrogen) (GRAVITT et al., 2000). Nas reações, foram utilizados 12,5 μl de PCR Master Mix® 

(Promega), 0,5 μl de água (Nuclease Free-Water, Promega), 1,0 μl de cada iniciador (10 pmol/μl, 

Invitrogen) e 10,0 μl da solução com o DNA extraído das amostras cervicais. O protocolo de reação 

foi padronizado: 95°C durante 4 minutos, seguido de 40 ciclos a 94°C por 1 minuto, 50,1°C por 1 

minuto e 72°C por 1 minuto, extensão final a 72°C durante 7 minutos. 

O produto de amplificação da reação foi identificado utilizando eletroforese em gel de 

agarose 2% corado com GelRed® (Biotium), como descrito na amplificação do gene β-actina. A 

presença do HPV foi confirmada naquelas amostras onde houve amplificação de um fragmento de 

450 pb (Figura 5A). 

Naquelas amostras em que a infecção viral foi detectada por PCR (MY09/MY11), a 

genotipagem do HPV foi realizada por digestão enzimática (Restriction Fragment Length 

Polymorphism – RFLP), utilizando as endonucleases de restrição FastDigest BamHI® (Thermo 

Fisher Scientific), FastDigest DdeI® (Thermo Fisher Scientific), FastDigest HaeIII® (Thermo 

Fisher Scientific) e FastDigest HinfI® (Thermo Fisher Scientific). O volume final das reações foi de 

30,0 µL [1,0 µL da enzima (1U/µL), 2,0 µL de FastDigest Green Buffer 10X (Thermo Fisher 

Scientific), 17,0 µL de água (Nuclease Free-Water, Promega) e 10,0 µL do DNA amplificado]. As 

reações foram incubadas a 37ºC durante 5 minutos.  
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Figura 5: Gel de agarose 2% representativo das amostras amplificadas por PCR utilizando os 
iniciadores MY09/MY11 e GP5+/GP6+ para detecção do HPV 

 
A) MY09/MY11: Amostras positivas (450 pb) – 2, 4 e 8; Amostras negativas - 1, 3, 5, 6 e 7. B) GP5+/GP6+: Amostras 
positivas (110 pb) – 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; Amostra negativa – 1. M: marcador de peso molecular de 100pb; C-: controle 
negativo; C+: controle positivo (amostra HPV positiva). 

 

O produto de amplificação da reação foi identificado utilizando eletroforese em gel de 

agarose 2% corado com GelRed® (Biotium). Para aplicação em gel, foram utilizados 10,0 µL do 

produto da RFLP. Os resultados foram interpretados segundo Kaneshima e colaboradores (2001). A 

Figura 6 ilustra o conjunto de fragmentos gerados pela restrição enzimática correspondente ao HPV 

16, HPV 18, HPV 33 e à infecção por múltiplos tipos virais. 

 

Figura 6: Gel de agarose 2% representativo do perfil de restrição enzimática para genotipagem de 
HPV.  

M: marcador de peso molecular de 100pb; 1: BamHI; 2: DdeI; 3: HaeIII; 4: HinfI;  
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Por outro lado, aquelas amostras em que a infecção por HPV não foi detectada por PCR 

(MY09/MY11), foram amplificadas por PCR utilizando os iniciadores GP5+ 

(TTTGTTACTGTGGTAGATACTAC) e GP6+ (GAAAAATAAACTGTAAATCATATTC) 

(Integrated DNA Technologies - IDT) (JACOBS et al., 1997). Nas reações, foram utilizados 6,25 μl 

de PCR Master Mix® (Promega), 0,25 μl de água (Nuclease Free-Water, Promega), 0,5 μl de cada 

iniciador (10 pmol/μl, Invitrogen) e 5,0 μl da solução com o DNA extraído das amostras cervicais. 

O protocolo de reação utilizado foi: 95°C durante 4 minutos, seguido de 40 ciclos a 95°C por 1 

minuto, 45°C por 1 minuto e 72°C por 45 segundos, seguidos de extensão final a 72°C por 5 

minutos. 

O produto de amplificação da reação foi identificado utilizando eletroforese em gel de 

agarose 2% corado com GelRed® (Biotium), como descrito para amplificação do gene da β-actina. 

A presença do HPV foi confirmada naquelas amostras onde houve amplificação de um fragmento 

de 110pb (Figura 5B). 

 

4.5.2) LAMP  

 

Detecção universal do HPV 

 

Para padronização da técnica LAMP para detecção universal do HPV, foram testadas duas 

estratégias: 

1) Utilizando a sequência do gene viral L1, foram desenhados iniciadores genéricos para detecção 

do HPV, utilizando-se o software Primer Explorer V.5® (Fujitsu Limited).  

2) Foram testados iniciadores previamente descritos por Yang e colaboradores (2016) (Tabela 6).  

 
TABELA 6: Sequência dos iniciadores genéricos para detecção de HPV por LAMP segundo Yang, 
Zhao e Lu (2016) 

Iniciadores Sequências (5’-3’) 
F3 GATCCHAATMRRTTTGC 

B3 TTGAYCCHAAACAANT 

FIP GCCCTCYTCCTATTTCTATACCTCTCTGTATACAAWCCABACAA 
BIP CTTGGGGNTGGGAAGTGTAGGAACTAGGATTTTMTVTGTCC 

Bases nitrogenadas degeneradas: R: A/G, Y: C/T, M: A/C, K: G/T, S: C/G, W: A/T, H: A/C/T, B: C/G/T, V: A/C/G, D: 
A/G/T, N: A/C/G/T. 
 

Para amplificação do DNA viral por LAMP, foram adicionados a um microtubo os 

iniciadores internos (FIP e BIP, 1,6 µM) e externos (F3 e B3, 0,2 µM), betaína (1,0 M), MgSO4 

(+6,0 mM), dNTPs (1,4 mM), tampão (20 mM Tris-HCl, 10 mM (NH4)2SO4, 2 mM MgSO4, 50 
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mM KCl, 0,1% Tween 20), e 3,0 μl das amostras (aproximadamente 50 ng de DNA), como 

apresentado na Tabela 7. 

 

TABELA 7: Reagentes utilizados no protocolo de LAMP para a pesquisa de HPV 
Reagente Volume (µL) 

Betaína (Sigma Aldrich - 5M) 5,0 
MgSO4 (New England BioLabs Inc. - 100 mM) 1,0 
dNTPs (Promega - 100mM) 1,4 
Bst 2.0 DNA polimerase (New England BioLabs Inc. - 8 U/µL) 1,0 
10x Isothermal Amplification Buffer (New England BioLabs Inc.)1 2,5 
Água (Nuclease-free water, Promega) 7,1 
Iniciador F3 (IDT - 5 pmol/µL) 1,0 
Iniciador B3 (IDT -  5 pmol/µL) 1,0 
Iniciador FIP (IDT -  40 pmol/µL) 1,0 
Iniciador BIP (IDT - 40 pmol/µL) 1,0 
120 mM Tris-HCl, 10 mM (NH4)2SO4, 2 mM MgSO4, 50 mM KCl, 0,1% Tween 20. 

 

Após incubação da reação a 95°C por cinco minutos para desnaturação do DNA, foi 

adicionada a enzima Bst polimerase (8U). Em seguida, foram testadas diferentes temperaturas de 

incubação (55°C e 63°C), durante 45 e 90 minutos. Posteriormente, o resultado foi avaliado por 

análise visual da turvação causada pela precipitação do pirofosfato de magnésio e também por 

eletroforese em gel de poliacrilamida 6% corado com nitrato de prata. Neste último caso, foram 

aplicados no gel 4,0 µL do produto amplificado juntamente com 2,0 µL de Loading Dye Buffer 6X® 

(Fermentas). Após a eletroforese, os geis foram imersos em solução fixadora por 15 minutos e 

incubados com solução de nitrato de prata (3g/L) por 10 minutos. Posteriormente, foram imersos 

em solução reveladora até a visualização dos fragmentos (Anexo 4). 

 

Detecção de HPV-AR 

 

Há mais de 40 tipos de HPV capazes de infectar a região anogenital e 12 deles foram 

classificados epidemiologicamente como sendo de alto risco oncogênico, como pode ser visto na 

Tabela 1. Assim, para a padronização da técnica LAMP para a detecção do HPV-AR, inicialmente 

foram determinados os tipos virais alvos para amplificação. Em seguida, utilizando-se o software 

Primer Explorer V.5® (Fujitsu Limited), os iniciadores específicos para os tipos virais escolhidos 

foram desenhados. 

A Tabela 7 apresenta a relação de reagentes utilizados para a amplificação do DNA viral por 

LAMP. 
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Em relação ao protocolo de amplificação, diferentes condições foram testadas durante a 

padronização: 

1) Desnaturação prévia a 95°C durante cinco minutos: presente ou ausente; 

2) Tempo de amplificação (minutos): 30, 45, 60, 90 e 120; 

3) Temperatura de amplificação (°C): 55, 60 e 65. 

Após a reação de amplificação, a inativação enzimática foi realizada através da incubação 

dos microtubos a 80°C durante dois minutos. 

Posteriormente, o resultado foi avaliado pela análise visual da turvação causada pela 

precipitação do pirofosfato de magnésio e por eletroforese em gel de poliacrilamida 6%, corado 

com nitrato de prata.  

 

Detecção de HPV 16 e 18 

 

Para pesquisa de HPV 16 e 18 em amostras cervicais utilizando a técnica LAMP, 

inicialmente foram adicionados a um microtubo os iniciadores internos (FIP/BIP) e externos 

(F3/B3) específicos para os tipos virais 16 ou HPV 18, descritos por Saetiew e colaboradores (2011) 

(Tabela 8), além dos demais reagentes utilizados na reação de amplificação (Tabela 7). 

 

TABELA 8: Sequência dos iniciadores para detecção de HPV 16 e 18 por LAMP segundo Saetiew 
e colaboradores (2011)  

Tipos de HPV Iniciadores Sequências (5’-3’) 

16 

F3 TCGGTTGTGCGTACAAAG 
B3 AGCCTCTACATAAAACCATCC 

FIP TGGGGCACACAATTCCTAGTTTTTCACACACGTAGACATTCGT 
BIP TCAGAAACCATAATCTACCATGGCTTTTATTACATCCCGTACCCTCTT 

18 

F3 TCAGAGGAAGAAAACGATGA 
B3 GTTGCTTACTGCTGGGAT 
FIP GCTTCACACTTACAACACATACACATTTTATCAACATTTACCAGCCCG 
BIP TTGAGCTAGTAGTAGAAAGCTCAGCTTTTACGGACACACAAAGGACA 

 

Após incubação da reação a 95°C por cinco minutos para desnaturação do DNA, foi 

adicionada a enzima Bst polimerase (8U). Em seguida, os microtubos foram incubados a 65°C por 

90, 120, 150 e 180 minutos para detecção viral.  

 O resultado foi avaliado por análise visual da turvação causada pela precipitação do 

pirofosfato de magnésio e por eletroforese em gel de poliacrilamida 6% corado com nitrato de prata, 

como descrito anteriormente. 
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4.6) DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE FOLATO E DE VITAMINA B12 

 

As dosagens séricas de folato e de vitamina B12 foram realizadas no equipamento Access 2® 

(Beckman Coulter), que utiliza a técnica de quimioluminescência. Valores referenciais normais de 

folato variam de 5,9 a 24,8 ng/mL e de vitamina B12, de 180 a 914 pg/mL, segundo o fabricante 

dos conjuntos diagnósticos utilizados (Beckman Coulter). 

Para a dosagem do folato intracelular cervical, as amostras da endocérvice previamente 

coletadas e armazenadas a -80°C foram rapidamente descongeladas em banho seco a 90°C para 

promover a lise celular. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 9.000 rpm durante 3 

minutos. Uma alíquota de 300 μl do sobrenadante foi utilizada para dosagem de folato e de 

proteínas totais. A primeira foi realizada no equipamento Access 2® (Beckman Coulter), da mesma 

forma que a dosagem sérica do micronutriente. Por outro lado, para a dosagem de proteínas foi 

utilizado o conjunto diagnóstico Bioprot LCR/U® (Bioclin), método colorimétrico (Vermelho de 

Pirogalol) e o equipamento CM200® (Wiener). 

Os níveis intracelulares de folato foram calculados em relação à concentração de proteínas 

na amostra, de acordo com Flatley e colaboradores (2014), através da seguinte fórmula: 

Folato (ng/mg) = Folato (ng/mL) / Proteínas Totais (mg/dL) * 100 

 

4.7) ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram tabulados pelo programa Microsoft Excel® 2013 e analisados utilizando o 

SPSS para Windows versão 17.  

Estatística descritiva foi realizada para análise dos níveis de folato e de vitamina B12, da 

frequência da infecção pelo HPV, das alterações citopatológicas e dos genótipos na população de 

estudo. Por outro lado, as frequências alélicas foram calculadas através das seguintes fórmulas:  

- ƒAlelo não polimórfico = ƒGenótipo não polimórfico + (0,5 x ƒGenótipo heterizoto);   

- ƒAlelo polimórfico = ƒGenótipo polimórfico + (0,5 x ƒGenótipo heterizoto). 

Para avaliar se as frequências dos polimorfismos analisados permaneceram constantes ao 

longo das gerações, característica de uma população mendeliana em equilíbrio que não sofreu 

seleção, migração ou mutação, foi calculado o Equilíbrio de Hardy-Weinberg (Hardy-Weinberg 

Equilibrium - HWE), através da Calculadora de HWE incluindo análise para viés de verificação, 

disponível on-line. Sua presença foi considerada quando p>0,05 (RODRIGUEZ; GAUNT; DAY, 

2009). 

A normalidade da distribuição das concentrações de folato e de vitamina B12 foi avaliada 

pelo teste de Kolmogorov-Smirnov.  
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Teste X2, Kruskal-Wallis e Mann-Whitney foram utilizados para a comparação entre os 

grupos. Por outro lado, o cálculo da razão de chance (Odds ratio - OR) foi realizado por Regressão 

Logística Binária com intervalo de confiança de 95%.  

Valores de p<0,05 foram considerados como evidência de associação estatisticamente 

significativa em todos os testes. 

O Escore de Risco Genético (Genetic Risk Score - GRS) foi calculado para avaliar a 

presença dos polimorfismos genéticos simultaneamente, conforme descrito por Tomita e 

colaboradores (2013). A presença do genótipo heterozigoto ou homozigoto polimórfico recebeu um 

ou dois pontos, respectivamente. Homozigotos não polimórficos não foram pontuados (zero) 

(TOMITA et al., 2013). Assim, quanto maior o GRS, maior o número de polimorfismos genéticos 

que um indivíduo apresenta. 

 A comparação entre as técnicas utilizadas para detecção de HPV (PCR-RFLP e LAMP) foi 

realizada através do coeficiente Kappa (κ) que varia de 0 a 1 e indica diferentes níveis de 

concordância: inexistente (κ<0,0), muito leve (κ=0,0 a 0,20), leve (κ=0,21 a 0,40), moderada 

(κ=0,41 a 0,60), substancial (κ=0,61 a 0,80) e quase perfeita (κ=0,81 a 1,00) (LANDIS; KOCH, 

1977). 

O desempenho da técnica LAMP foi avaliado pelos cálculos de Sensibilidade e 

Especificidade, como descrito no Anexo 5. 
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5) RESULTADOS 

 

5.1) ASSOCIAÇÃO DOS NÍVEIS DE FOLATO E DE VITAMINA B12, E DOS 
POLIMORFISMOS GENÉTICOS DAS ENZIMAS MTHFR, MS, MTRR E TS, COM A 
PRESENÇA DE LESÕES CERVICAIS 
 

 

A Figura 7 apresenta a amostragem utilizada para avaliação da associação de folato, de 

vitamina B12 e de polimorfismos genéticos em enzimas que atuam no metabolismo destes 

micronutrientes, com a presença de alterações pré-neoplásicas na cérvice uterina.  

 

Figura 7: Seleção das participantes e definição da amostragem. 

aControle: mulheres sem alteração citopatológica; bCasos: mulheres apresentando alteração citopatológica; cAmostragem 
1: amostra cervical obtida para pesquisa do HPV, análise de polimorfismos genéticos e dosagem intracelular de folato; 
dAmostragem 2: Coleta sanguínea para dosagem nos níveis séricos de folato e de vitamina B12, e realização de 
entrevista para obtenção de dados demográficos.  
1AGC-SOE: Células Glandulares Atípicas endocervicais, endometriais ou sem outras especificações; 2ASC-US: Células 
escamosas atípicas de significado indeterminado; 3LSIL: Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau Alto Grau; 4Alto 
Grau: Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau (HSIL) ou Células Escamosas Atípicas em que não se pode excluir 
Lesão de Alto Grau (ASC-H).  
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A partir do banco de dados do setor de citologia do LAPAC, do CEAE e do Ambulatório de 

Patologia do Trato Genital Inferior de dois hospitais de Belo Horizonte, foram selecionadas 280 

mulheres para realização deste estudo. No entanto, foram excluídas participantes com amostras ou 

dados insatisfatórios (n=10), mulheres com citologia normal, mas com histórico de alterações 

citopatológicas ou neoplasias (n=49), e participantes apresentando Células Glandulares Atípicas 

endocervicais, endometriais ou sem outras especificações (AGC-SOE, n=7) (Figura 7).  

Desta forma, a Amostragem 1 deste trabalho foi constituída por 214 mulheres. Dentre as 

participantes com alteração citopatológica (Casos, n=94), 37 apresentaram ASC-US, 33 mulheres 

possuíam LSIL, e em 24 participantes foi detectada HSIL/ASC-H (lesão cervical em células 

escamosas de alto grau). Por outro lado, o grupo controle foi composto por 120 participantes sem 

alterações citopatológicas (Figura 7). Foi obtida amostra cervical de todas as mulheres da 

Amostragem 1 para realização da pesquisa do HPV, análise dos polimorfismos genéticos e dosagem 

de folato intracelular cervical. 

No entanto, a coleta de sangue para dosagem nos níveis séricos de folato e de vitamina B12, 

e a entrevista para obtenção de dados demográficos, foram realizados com apenas 177 

(Amostragem 2) das 214 mulheres previamente selecionadas, por impossibilidade de contato com 

as demais participantes (Figura 7). 

A Tabela 9 apresenta as características sociodemográficas e comportamentais das 

participantes deste estudo. A idade média das mulheres foi de 38,5±11,8 anos, variando de 18 a 67, 

e 57,5% (n=123) estava com até 40 anos. A maioria das participantes possuía ensino médio (n=84, 

47,5%), renda per-capta mensal menor que um salário mínimo (n=130, 74,7%), não era tabagista 

(n=152, 85,9%) e fazia o uso de bebida alcoólica (n=104, 58,8%). Além disso, 81,4% (n=144) do 

grupo avaliado estava casada ou tinha parceiro fixo, 53,7% (n=94) relatou ter a primeira relação 

sexual com no mínimo 18 anos de idade, e 53,6% (n=95) possuía no mínimo três parceiros sexuais. 

Ainda, maior parte das participantes não usava contraceptivos hormonais (n=112, 63,3%) e teve ao 

menos uma gestação (n=146, 82,5%). Frequências similares das características avaliadas foram 

observadas nos grupos apresentando ou não alterações citopatológicas (p>0,05). 

Infecção por HPV foi detectada em 42,5% das participantes (n=91), sendo HPV 16 o tipo 

viral mais frequente (n=17, 7,9%). Além disso, 17,3% das amostras (n=37) apresentavam HPV-AR. 

Por outro lado, HPV de baixo risco oncogênico foi detectado em 2,3% (n=5) das participantes. Não 

foi possível determinar o tipo de HPV presente em 22,9% (n=49) das amostras. Frequências 

significativamente maiores de infecção por HPV ou HPV-AR foram observadas no grupo 

apresentando alterações citopatológicas (Casos) (p=0,000, Tabela 9).  
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TABELA 9: Características sociodemográficas e comportamentais das participantes do estudo de 
análises da associação de cofatores nutricionais e genéticos com lesões pré-neoplásicas na cérvice 
uterina 

Características 
Total 
n (%) 

Controle 
n (%) 

Casos 
n (%) 

p 

Idade (anos)     
≤40 91 (42,5) 57 (47,5) 34 (36,2) 

0,096 
>40 123 (57,5) 63 (52,5) 60 (63,8) 
Escolaridade1     
Ensino Superior 12 (6,7) 11 (9,2) 1 (1,8) 

0,132 
Ensino Médio 84 (47,5) 53 (44,2) 31 (54,4) 
Ensino Fundamental/Analfabeta 81 (45,8) 56 (46,6) 25 (43,8)  

Renda per-capta mensal (nº de salários mínimos)2     
<1 130 (74,7) 85 (73,3) 45 (81,8)  
1 a 2 35 (21,8) 25 (21,6) 10 (18,2) 0,182 
≥2 6 (3,5) 6 (5,1) 0  
Tabagista1     
Não 152 (85,9) 107 (89,2) 45 (78,9) 

0,068 
Sima 25 (14,1) 13 (10,8) 12 (21,1) 

Etilista1     
Não 73 (41,2) 50 (41,7) 23 (40,4) 

0,868 
Sima 104 (58,8) 70 (58,3) 34 (59,6) 

Estado marital1     
Casada/Parceiro fixo 144 (81,4) 96 (80,0) 48 (84,2) 

0,798 Solteira 22 (12,4) 16 (13,3) 6 (10,5) 
Viúva/Divorciada 11 (6,2) 8 (6,7) 3 (5,3) 

Idades da 1ª relação sexual (anos)3     
≥18 94 (53,7) 62 (52,1) 32 (57,1) 

0,533 
<18 81 (46,3) 57 (47,9) 24 (42,9) 

Nº de parceiros sexuais1     
1 55 (31,1) 43 (35,8) 12 (21,1) 

0,139 2 27 (15,3) 17 (14,2) 10 (17,5) 
≥3 95 (53,6) 60 (50,0) 35 (61,4) 
Utiliza contraceptivo hormonal1     
Não 112 (63,3) 79 (65,8) 33 (57,9) 

0,306 
Sim 65 (36,7) 41 (34,2) 24 (42,1) 

Gestações4      
0 28 (16,1) 17 (14,5) 11 (19,3) 

0,536 
1 33 (19,0) 23 (19,7) 10 (17,5) 
2 51 (29,3) 33 (28,2) 18 (31,6) 
3 29 (16,6) 18 (15,4) 11 (19,3) 
≥4 33 (19,0) 26 (22,2) 7 (12,3) 
Infecção por HPV     
Negativa 123 (57,5) 100 (83,3) 23 (24,5)  
Positiva 91 (42,5) 20 (16,7) 71 (75,5) 0,000 
     Alto risco 37 (17,3) 4 (3,3) 33 (35,1)  
     Baixo risco 5 (2,3) 1 (0,8) 4 (4,3) 0,000 
     Indeterminadob 49 (22,9) 15 (12,5) 34 (36,2)  

Controle: mulheres sem alteração citopatológica; Casos: mulheres apresentando alteração citopatológica. 
Tamanho amostral menor devido à ausência de informação: 1n=177; 2n=171; 3n=175; 4n=174. 
aQuantidade e frequência não determinadas. bTipos de HPV indeterminados foram excluídos da análise estatística.  
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Micronutrientes  

 

Neste trabalho, foram avaliadas as concentrações intracelular cervical e sérica de folato, e a 

concentração sérica de vitamina B12. A concentração mediana de folato intracelular cervical foi de 

2,5 ng/mg, variando de 0,4 a 26,6 ng/mg. Por outro lado, as concentrações medianas séricas de 

folato e de vitamina B12 foram 11,9 ng/mL e 274 pg/mL, respectivamente, ambos maiores que os 

valores mínimos referenciais (Folato: 5,9 ng/mL; Vitamina B12: 180 pg/mL) (Tabela 10). 

 

TABELA 10: Concentração de folato e de vitamina B12 das participantes do estudo de análise da 
associação de cofatores nutricionais e genéticos com lesões pré-neoplásicas na cérvice uterina 

Micronutriente Q1; Mediana; Q3 Mín-Máx 

Folato intracelular cervicala (ng/mg) 1,4; 2,5; 4,5 0,4-26,6 

Folato séricob (ng/mL) 9,2; 11,9; 16,0 4,0-42,6 

Vitamina B12 séricab (pg/mL) 194; 274; 357 93-919 
aAmostragem 1 (n=214); bAmostragem 2 (n=177); Q1: Primeiro quartil; Q3: Terceiro quartil; Mín: Mínimo; Máx: 
Máximo; DP: Desvio Padrão. 
 

A Tabela 11 apresenta as concentrações de folato e de vitamina B12 de acordo com os 

diferentes graus de lesões cervicais pré-neoplásicas.  

 

TABELA 11: Concentração de folato e de vitamina B12 de acordo com a presença de alterações 
citopatológicas 

Micronutriente 
Controle 

Q1; Mediana; Q3 
(Mín-Máx) 

Casos 
Q1; Mediana; Q3 

(Mín-Máx) 

Total p ASC-US LSIL HSIL/ASC-H p 
Folato intracelular 
cervicala (ng/mg) 

1,5; 2,7; 4,5 
(0,6-16,2) 

1,2; 2,3; 4,5 
(0,4-26,6) 

0,485 
1,2; 2,3; 4,1 
(0,4-15,3) 

1,2; 2,4; 5,6 
(0,6-13,5) 

1,2; 2,5; 4,7 
(0,7-26,6) 

0,630 

Folato séricob 
(ng/mL) 

8,4; 11,8; 16,0 
(5,3-42,6) 

9,8; 12,5; 16,1 
(4,0-28,4) 

0,399 
10,0; 15,0; 16,4 

(6,32-19,6) 
10,1; 12,4; 14,9 

(8,6-28,4) 
7,4; 10,8; 17,4 

(4,0-21,9) 
0,523 

Vitamina B12 
séricab (pg/mL) 

194; 279; 363 
(93-831) 

192; 273; 350 
(119-919) 

0,951 
242; 316; 439 

(145-919) 
227; 281; 430 

(169-769) 
162; 199c,d,e; 283 

(119-459) 
0,024 

aAmostragem 1 (n=214); bAmostragem 2 (n=177); cComparação entre Controle e HSIL/ASC-H (p=0,026); 
dComparação entre ASC-US e HSIL/ASC-H (p=0,007); eComparação entre LSIL e HSIL/ASC-H (p=0,007); Controle: 

mulheres sem alteração citopatológica; Casos: mulheres apresentando alteração citopatológica; ASC-US: Células 
escamosas atípicas de significado indeterminado; LSIL: Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau Alto Grau; HSIL: 
Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau; ASC-H: Células Escamosas Atípicas em que não se pode excluir Lesão de 
Alto Grau; Q1: Primeiro quartil; Q3: Terceiro quartil; Mín: Mínimo; Máx: Máximo. 

 

A concentração mediana de folato intracelular do grupo controle foi de 2,7 ng/mg, enquanto 

mulheres com alterações citopatológicas apresentaram concentrações intracelulares cervicais 

medianas deste micronutriente ligeiramente menores (Total: 2,3 ng/mg, ASC-US: 2,3 ng/mg, LSIL: 

2,4 ng/mg, e HSIL/ASC-H: 2,5 ng/mg). Em relação ao folato sérico, mulheres dos grupos ASC-US 
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e LSIL possuíam maiores concentrações medianas do micronutriente (15 ng/mL e 12,4 ng/mL, 

respectivamente), embora as participantes apresentando lesões cervicais de alto grau (HSIL/ASC-

H) possuíssem menores concentrações séricas de folato (10,8 ng/mL) se comparado aos demais 

grupos. Contudo, não foi observada diferença significativa das concentrações de folato intracelular 

cervical ou sérico entre os grupos Controle e Casos (Tabela 11).  

Por outro lado, mulheres com HSIL/ASC-H apresentaram concentração mediana 

significativamente menor de vitamina B12 (199 pg/mL), se comparado aos grupos controle (279 

pg/mL; p=0,026), ASC-US (216 pg/mL, p=0,007) e LSIL (281 pg/mL, p=0,007) (Tabela 11). Por 

isso, para avaliar o risco de HSIL/ASC-H de acordo com os níveis de vitamina B12, concentrações 

do micronutriente maiores ou iguais à mediana (≥274 pg/mL) foram classificadas como nível alto, e 

concentrações menores que a mediana (<274 pg/mL), como nível baixo de vitamina B12. Assim, 

como mostra a Tabela 12, mulheres com baixo nível deste micronutriente apresentaram risco 2,1 a 

3,5 vezes maior de HSIL/ASC-H do que as participantes com alto nível de vitamina B12 e dos 

grupos controle, ASC-US ou LSIL. 

 
TABELA 12: Risco de lesões cervicais pré-neoplásicas de alto grau (HSIL/ASC-H) de acordo com 
os níveis séricos de vitamina B12  

Grupos 
Nível de Vitamina B12 

ORa (IC95%) p Baixo 
(<274 pg/mL) 

Alto 
(≥274 pg/mL) 

Controle 59 (80,8) 61 (91,0) 1,00  

HSIL/ASC-H 14 (19,2) 6 (9,0) 2,13 (0,67-6,80) 0,202 

ASC-US 8 (36,4) 13 (68,4) 1,00  
HSIL/ASC-H 14 (63,6) 6 (31,6) 3,53 (0,94-13,24) 0,061 
LSIL 7 (33,3) 9 (60,0) 1,00  
HSIL/ASC-H 14 (66,7) 6 (40,0) 3,18 (0,78-12,93) 0,105 

aAjustado para infecção por HPV. Controle: mulheres sem alteração citopatológica; ASC-US: Células escamosas 
atípicas de significado indeterminado; LSIL: Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau Alto Grau; HSIL: Lesão 
Intraepitelial Escamosa de Alto Grau; ASC-H: Células Escamosas Atípicas em que não se pode excluir Lesão de Alto 
Grau. 
 

 

Polimorfismos genéticos 

 

Os polimorfismos genéticos MTHFR C667T, MS A2756G, MTRR A66G, TS3’UTR e 

TSER foram avaliados e os resultados das frequências genotípicas e alélicas foram apresentados na 

Tabela 13. 

A frequência genotípica do polimorfismo MTHFR C677T foi 53,3% (n=114) de CC, 40,2% 

(n=86) de CT e 6.5% (n=14) de TT, e a frequência do alelo polimórfico (T) foi de 26,6%. Em 

relação ao polimorfismo MS A2756G, foi observada frequência do alelo polimórfico (G) em 21,5% 
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das amostras avaliadas, e 61,7% (n=132) apresentaram o genótipo AA, 33,6% (n=72) eram 

heterozigotas (AG) e 4,7% (n=10) GG. As frequências genotípicas de MTRR A66G foram 10,3% 

(n=22), 71,0% (n=152) e 18,7% (n=40) de AA, AG e GG, respectivamente (Tabela 13). 

 

TABELA 13: Frequência genotípica e alélica dos polimorfismos genéticos envolvidos no 
metabolismo do folato 

Polimorfismos 
Genótipos n (%) Alelos % HWE1 

Não 
polimórfico 

Heterozigoto Polimórfico 
Não 

polimórfico 
Polimórfico p X2 

MTHFR C677T 114 (53,3) 86 (40,2) 14 (6,5) 73,4 26,6 0,071 3,251 
MS A2756G 132 (61,7) 72 (33,6) 10 (4,7) 78,5 21,5 0,462 0,540 
MTRR A66G 22 (10,3) 152 (71,0) 40 (18,7) 45,8 54,2 0,000 26,195 
TS3’UTR 68 (31,8) 110 (51,4) 36 (16,8) 57,5 42,5 0,801 0,064 
TSER 63 (29,4) 78 (36,4) 73 (34,1) 47,6 52,4 0,002 9,907 

HWE: Equilíbrio de Hardy-Weinberg. 1Avaliação do grupo controle. 
 

Em relação aos polimorfismos no gene da enzima TS, 16,8% (n=36) das amostras 

apresentaram o genótipo polimórfico (del/del) de TS3’UTR, e a frequência do alelo polimórfico 

(del) foi de 42,5%. Por outro lado, foram detectadas maiores frequências do genótipo 3R/3R (n=73, 

34,1%) e alelo 3R (52,4%) de TSER (Tabela 13). 

Como pode ser visto na Tabela 13, a distribuição genotípica dos polimorfismos MTRR 

A66G e TSER não apresentaram o HWE (p=0,000 e p=0,002, respectivamente) e, por isso, foram 

excluídos das demais análises deste trabalho. 

Para avaliar a associação dos polimorfismos genéticos envolvidos no metabolismo do folato 

individualmente, com o câncer cervical, foram comparadas as frequências genotípicas e alélicas de 

cada variação genética de acordo com a presença de alterações citopatológicas na cérvice uterina 

(Tabela 14). 

 Foi observada diferença significativa da distribuição genotípica do polimorfismo MTHFR 

C677T, sendo que o grupo de casos apresentou maior frequência do genótipo polimórfico TT 

(n=11, 11,7%) se comparado ao grupo controle (n=3, 2,5%) (p=0,026). No entanto, o mesmo não 

ocorreu com a frequência alélica (p=0,217) ou quando os grupos de casos foram avaliados 

separadamente (genótipo: p=0,082, alelo: p=0,529) (Tabela 14).  

Não foram encontradas participantes com o genótipo polimórfico (GG) de MS A2756G e 

apresentando HSIL/ASC-H, embora o mesmo grupo tenha apresentado maior frequência alélica 

polimórfica (37,5%). Em relação ao polimorfismo TS3’UTR, o grupo HSIL/ASC-H apresentou 

maiores frequências do genótipo del/del (n=5, 20,8%) ou do alelo del (45,8%). No entanto, não 

foram observadas diferenças significativas das distribuições genotípicas e alélicas dos dois 

polimorfismos genéticos entre os grupos avaliados (Tabela 14).   
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TABELA 14: Frequência genotípica e alélica dos polimorfismos MTHFR C677T, MS A2756G e 
TS3’UTR de acordo com a presença de alterações citopatológicas  

Polimorfismos Controle 
Casos 

Total p ASC-US LSIL HSIL/ASC-H p 

MTHFR 
C677T 

Genótipo 
n (%) 

       

CC 67 (55,8) 47 (55,8)  16 (43,2) 20 (60,6) 11 (45,8)  

CT 50 (41,7) 36 (38,3) 0,026 15 (40,5) 10 (30,3) 11 (45,8) 0,082 

TT 3 (2,5) 11 (11,7)  6 (16,2) 3 (9,1) 2 (8,3)  

Alelo %        

C 76,7 69,1 
0,217 

64,9 75,8 70,8 
0,529 

T 23,3 30,9 35,1 24,2 29,2 

MS 
A2756G 

Genótipo 
n (%) 

       

AA 75 (62,5) 57 (60,6)  23 (62,2) 19 (57,6) 15 (62,5)  

AG 38 (31,7) 34 (36,2) 0,567 12 (32,4) 13 (39,4) 9 (37,5) 0,880 

GG 7 (5,8) 3 (3,2)  2 (5,4) 1 (3,0) 0  

Alelo %        

A 78,3 78,7 
0,945 

78,4 78,8 62,5 
0,389 

G 21,7 21,3 21,6 21,2 37,5 

TS3’UTR 

Genótipo 
n (%) 

       

ins/ins 39 (32,5) 29 (30,9)  10 (27,0) 13 (39,4) 6 (25,0)  

ins/del 60 (50,0) 50 (53,2) 0,894 21 (56,8) 16 (48,5) 13 (54,2) 0,892 

del/del 21 (17,5) 15 (16,0)  6 (16,2) 4 (12,1) 5 (20,8)  

Alelo %        

ins 57,5 57,4 
0,994 

56,8 63,6 54,2 
0,894 

del 42,5 42,6 43,2 36,4 45,8 

GRS 
n (%) 

≤2 91 (75,8) 64 (68,1) 
0,208 

23 (62,2) 26 (78,8) 15 (62,5) 
0,212 

≥3 29 (24,2) 30 (31,9) 14 (37,8) 7 (21,2) 9 (37,5) 
Controle: mulheres sem alteração citopatológica; Casos: mulheres apresentando alteração citopatológica; ASC-US: 
Células escamosas atípicas de significado indeterminado; LSIL: Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau Alto 
Grau; HSIL: Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau; ASC-H: Células Escamosas Atípicas em que não se pode 
excluir Lesão de Alto Grau; GRS: Escore de Alterações Genéticas. 
 

Neste trabalho, também foi avaliada a presença dos polimorfismos genéticos conjuntamente, 

através do GRS. A maioria das participantes (75,8%, n=91) apresentou GRS menor igual à mediana 

(GRS ≤2). Entretanto, frequências ligeiramente maiores de mulheres com GRS≥3 foram observadas 

no grupo de Casos (n=30, 31,9%) ou nos grupos apresentando ASC-US (n=14, 37,8%) e 

HSIL/ASC-H (n=9, 37,5%), embora estas diferenças não tenham sido significativas (Tabela 14). 
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Polimorfismos genéticos e micronutrientes 

 

Para avaliar o efeito dos níveis de folato e de vitamina B12 sobre a associação das alterações 

citopatológicas com todos os polimorfismos genéticos avaliados simultaneamente, a amostragem 

deste estudo foi dividida de acordo com concentração mediana dos micronutrientes (Folato 

intracelular cervical: 2,5 mg/ng; Folato sérico: 11,9 ng/mL; Vitamina B12 sérica: 274 pg/mL) e com 

o GRS (mediana: 2).  

Como mostra a Tabela 15, maior risco de HSIL/ASC-H foi observado entre mulheres com 

altos níveis de folato intracelular cervical (>2,5 ng/mg) e com GRS≥3 [OR (IC 95%): 1,85 (0,42 – 

8,11)]. Por outro lado, observou-se risco ainda maior de alterações citológicas de alto grau 

(HSIL/ASC-H) [OR (IC 95%): 2,91 (0,46 – 18,62)] em mulheres com baixos níveis de vitamina 

B12 (≤274 pg/mL) e maior número de alterações genéticas (GRS≥3). Entretanto, estes resultados 

não foram estatisticamente significativos (Tabela 15). 
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TABELA 15: Risco de alterações citopatológicas de acordo com o GRS e com os níveis de folato e de vitamina B12 

aAmostragem 1 (n=214); bAmostragem 2 (n=177); cAjustado para infecção por HPV; dOs valores de p de todas as análises foram maiores que 0,05; Controle: mulheres sem alteração 
citopatológica; Casos: mulheres apresentando alteração citopatológica; ASC-US: Células escamosas atípicas de significado indeterminado; LSIL: Lesão Intraepitelial Escamosa de 
Baixo Grau Alto Grau; HSIL: Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau; ASC-H: Células Escamosas Atípicas em que não se pode excluir Lesão de Alto Grau; GRS: Escore de 
Alterações Genéticas. 

Micronutrientes GRS 
Controle 

n  
(%) 

Casos 
Total ASC-US LSIL HSIL/ASC-H 

n  
(%) 

ORc,d 
(IC 95%) 

n  
(%) 

ORc,d   
(IC 95%) 

n  
(%) 

ORc,d   
(IC 95%) 

n  
(%) 

ORc,d   
(IC 95%) 

Folato 
intracelular 

cervicala 
(ng/mg) 

>2,5 
≤2 

44 
(36,7) 

28 
(29,8) 

1,00 
9 

(24,3) 
1,00 

12 
(36,4) 

1,00 
7 

(29,2) 
1,00 

≥3 
19 

(15,8) 
16 

(17,0) 
1,40 

(0,51 – 3,84) 
8 

(21,6) 
1,98 

(0,59-6,62) 
3 

(9,1) 
0,65 

(0,11-3,89) 
5 

(20,8) 
1,85 

(0,42-8,11) 

≤2,5 
≤2 

47 
(39,2) 

36 
(38,3) 

1,42 
(0,64 – 3,14) 

14 
(37,8) 

1,48 
(0,54-4,11) 

14 
(42,4) 

1,12 
(0,34-3,72) 

8 
(33,3) 

1,18 
(0,34-4,10) 

≥3 
10 

(8,3) 
14 

(14,9) 
1,48 

(0,46 – 4,72) 
6 

(16,2) 
1,86 

(0,47-7,41) 
4 

(12,1) 
0,44 

(0,09-2,16) 
4 

(16,7) 
1,13 

(0,23-5,60) 

Folato 
séricob 

(ng/mL) 

>11,9 
≤2 

41 
(34,2) 

23 
(40,4) 

1,00 
10 

(47,6) 
1,00 

7 
(43,8) 

1,00 
6 

(30,0) 
1,00 

≥3 
16 

(13,3) 
9 

(15,8) 
0,97 

(0,29 – 3,21) 
4 

(19,0) 
0,98 

(0,23-4,25) 
2 

(12,5) 
0,74 

(0,01-5,58) 
3 

(15,0) 
1,22 

(0,21-7,05) 

≤11,9 
≤2 

50 
(41,7) 

17 
(29,8) 

0,77 
(0,31 – 1,95) 

5 
(23,8) 

0,39 
(0,11-1,36) 

5 
(31,3) 

0,62 
(0,14-2,69) 

7 
(35,0) 

1,06 
(0,28-4,05) 

≥3 
13 

(10,8) 
8 

(14,0) 
0,70 

(0,20 – 2,46) 
2 

(9,5) 
0,35 

(0,06-2,12) 
2 

(12,5) 
0,37 

(0,05-2,52) 
4 

(20,0) 
1,12 

(0,22-5,72) 

Vitamina 
B12 séricab 

(pg/mL) 

>274 
≤2 

45 
(37,5) 

20 
(30,5) 

1,00 
9 

(42,9) 
1,00 

8 
(50,0) 

1,00 
3 

(15,0) 
1,00 

≥3 
16 

(13,3) 
8 

(14,0) 
0,52 

(0,15 – 1,86) 
4 

(19,0) 
0,69 

(0,15-3,14) 
1 

(6,3) 
0,15 

(0,01-1,73) 
3 

(15,0) 
1,41 

(0,21-9,44) 

≤274 
≤2 

46 
(38,3) 

20 
(35,1) 

0,54 
(0,21 – 1,42) 

6 
(28,6) 

0,40 
(0,11-1,44) 

4 
(25,0) 

0,29 
(0,06-1,36) 

10 
(50,0) 

2,34 
(0,52-10,60) 

≥3 
13 

(10,8) 
9 

(15,8) 
0,89 

(0,25 – 3,18) 
2 

(9,5) 
0,50 

(0,08-3,15) 
3 

(18,7) 
0,58 

(0,09-3,66) 
4 

(20,0) 
2,91 

(0,46-18,62) 
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5.2) PERSISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES CITOPATOLÓGICAS DE ACORDO COM OS 
POLIMORFISMOS GENÉTICOS ENVOLVIDOS NO METABOLISMO DO FOLATO 

 

Dentre as 280 mulheres inicialmente selecionadas, 164 realizaram duas análises 

citopatológicas durante este estudo, com intervalo de seis meses entre as mesmas (T1 e T2). Com 

isso, foi possível analisar a persistência das lesões pré-neoplásicas na cérvice uterina de acordo com 

os polimorfismos genéticos em enzimas que atuam no metabolismo do folato neste intervalo de 

tempo. 

Para esta análise foram excluídas 58 participantes, sendo 50 sem alterações citopatológicas 

em T1 e T2, e oito apresentando citologia normal em T1 e presença de lesão cervical pré-neoplásica 

em T2. Assim, o grupo amostral (n=106) foi dividido em: 

- Remissão (n=60): presença de alteração citopatológica em T1 e citologia normal em T2; 

- Persistência (n=46): alteração citopatológica detectada em T1 e T2. 

Presença de lesão cervical pré-neoplásica foi considerada quando ASC-US, LSIL, HSIL ou 

ASC- H foram detectados.  

A média da idade das participantes deste estudo foi de 39,7±11.4 anos, variando de 19 a 71, 

e 32,1% (n=34) estavam com idade entre 35 e 44 anos. A maioria das mulheres residia na área 

urbana (n=97, 91,5%), tinha renda familiar per-capta mensal menor que um salário mínimo (n=70, 

74,5%), concluiu o ensino médio (n=46, 47,9%), não era fumante (n=81, 84,4%), e fazia o uso de 

bebidas alcoólicas (n=57, 59,4%). Além disso, maior porcentagem das participantes estava casada 

ou tinha parceiro fixo (n=77, 80,2%), relatou ter tido a primeira relação sexual com no mínimo 18 

anos de idade (n=53, 56,4%), e possuía ao menos três parceiros sexuais (n=55, 57,3%), não usava 

contraceptivo hormonal (n=61, 63,5%) e teve no mínimo uma gestação (n=81, 84,4%) (Tabela 16). 

Frequências similares das características avaliadas foram observadas entre os grupos 

Remissão e Persistência (p>0,05) (Tabela 16). 

Em relação ao HPV, 50,9% (n=54) apresentou infecção viral e frequência significativamente 

maior de mulheres HPV positivas (p=0,003) foi observada no grupo Persistência (n=31, 67,4%) se 

comparado ao de participantes que apresentaram remissão das lesões cervicais pré-neoplásicas 

(n=23, 38,3%) (Tabela 16). Resultados similares foram obtidos considerando-se apenas infecções 

por HPV-AR (p=0,000) (dados não apresentados). 
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TABELA 16: Perfil sociodemográfico e comportamental das participantes do estudo de avaliação da 
persistência de lesões cervicais pré-neoplásicas de acordo com os polimorfismos genéticos 

Características 
Total 
n (%) 

Remissão 
n (%) 

Persistência 
n (%) 

p 

Idade (anos)     
<25 12 (11,3) 7 (11,7) 5 (10,9) 0,302 
25-34 21 (19,8) 9 (15,0) 12 (26,1) 

 
35-44 34 (32,1) 18 (30,0) 16 (34,8) 
45-54 28 (26,4) 17 (28,3) 11 (23,9) 
≥55 11 (10,4) 9 (15,0) 2 (4,3) 
Zona     
Urbana 97 (91,5) 54 (90,0) 43 (93,5) 0,524 
Rural 9 (8,5) 6 (10,0) 3 (6,5)  

Renda per-capta mensal (nº de salários mínimos)1     
<1 70 (74,5) 40 (72,7) 30 (76,9)  
1 a 2 21 (22,3) 12 (21,8) 9 (23,1) 0,333 
≥2 3 (3,2) 3 (5,5) 0  

Escolaridade2     
Ensino Superior 6 (6,3) 5 (9,1) 1 (2,4) 0,341 
Ensino Médio 46 (47,9) 27 (49,1) 19 (46,3)  
Ensino Fundamental/Analfabeta 44 (45,8) 23 (41,8) 21 (51,2)  

Tabagista2     
Não 81 (84,4) 48 (87,3) 33 (80,5) 0,365 
Sima 15 (15,6) 7 (12,7) 8 (19,5)  

Etilista2     
Não 39 (40,6) 22 (40,0) 17 (41,5) 0,885 
Sima 57 (59,4) 33 (60,0) 24 (58,5)  

Estado marital2     
Casada/Parceiro fixo 77 (80,2) 40 (72,7) 37 (90,2) 0,073 
Solteira 9 (9,4) 8 (14,5) 1 (2,4) 

 
Viúva/Divorciada 10 (10,4) 7 (12,7) 3 (7,3) 

Idade da primeira relação sexual (anos)1     
≥18 53 (56,4) 30 (54,5) 23 (59,0) 0,670 
<18 41 (43,6) 25 (45,5) 16 (41,0)  

Nº de parceiros sexuais2     
1 23 (23,9) 13 (23,6) 10 (24,4) 0,936 
2 18 (18,8) 11 (20,0) 7 (17,1) 

 
≥3 55 (57,3) 31 (56,4) 24 (58,5) 
Utiliza contraceptivo hormonal2     
Não 61 (63,5) 39 (70,9) 22 (53,7) 0,082 
Sim 35 (36,5) 16 (29,1) 19 (46,3)  

Gestações2      
0 15 (15,6) 9 (16,4) 6 (14,6) 0,130 
1 19 (19,8) 14 (25,5) 5 (12,2) 

 
2 26 (27,1) 10 (18,2) 16 (39,0) 
3 22 (22,9) 12 (21,8) 10 (24,4) 
≥4 14 (14,6) 10 (18,2) 4 (9,8) 
Infecção por HPV     
Negativa 52 (49,1) 37 (61,7) 15 (32,6) 0,003 
Positiva 54 (50,9) 23 (38,3) 31 (67,4)  
aQuantidade e frequência não determinadas. Participantes excluídas devido à ausência de informação: 1Doze; 2Dez. 
Remissão: presença de lesão pré-neoplásica em T1 e citologia normal em T2; Persistência: lesão pré-neoplásica 
detectada em T1 e T2. 
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Em relação aos polimorfismos analisados, as frequências genotípicas de MTRR A66G 

foram 10,4% (n=11), 76,4% (n=81) e 13,2% (n=14) de AA, AG e GG, respectivamente. Por outro 

lado, 35,8% (n=38) apresentou o genótipo 2R/2R do polimorfismo TSER, 31,1% (n=33) era 2R/3R 

e 33,0% (n=35) 3R/3R. No entanto, as distribuições genotípicas de MTRR A66G e TSER não 

apresentaram o HWE (p=0,000 para ambos). Assim, estes polimorfismos genéticos foram excluídos 

das demais análises deste estudo. 

A frequência do genótipo polimórfico (TT) de MTHFR C677T entre as 106 participantes foi 

de 4,7% (n=5), e a frequência alélica de T foi de 27,4%. Em relação ao polimorfismo MS A2756G, 

o genótipo GG foi detectado em 3,8% (n=4) das mulheres e o alelo G em 19,8%. Por outro lado, 

maior porcentagem de mulheres apresentou o genótipo polimórfico de TS3’UTR (del/del) (n=17, 

16,0%), e sua frequência alélica foi de 41,5% (Tabela 17).  

 

TABELA 17: Frequências genotípicas e alélicas dos polimorfismos MTHFR C677T, MS A2756G 
e TS3’UTR, e do GRS de acordo com a remissão ou a persistência de lesões cervicais pré-
neoplásicas 

aAjustado para infecção por HPV. Equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE): 1p=0,389; 2p=0,625; 3p=0,699.  
Remissão: presença de lesão pré-neoplásica em T1 e citologia normal em T2; Persistência: lesão pré-neoplásica 
detectada em T1 e T2. 
 

Polimorfismos 
Total 
n (%) 

Remissão 
n (%) 

Persistência 
n (%) 

OR (IC95%)a p 

MTHFR 
C677T1 

Genótipo n (%)      

CC 53 (50,0) 28 (46,7) 25 (54,3) 1,0  

CT 48 (45,3) 28 (46,7) 20 (43,5) 0,93 (0,40 – 2,12) 0,856 
TT 5 (2,2) 4 (6,6) 1 (2,2) 0,25 (0,02 – 2,48) 0,245 
Alelo %      

C 72,6 70,0 76,1 1,0  
T 27,4 30,0 23,9 0,71 (0,34 – 2,11) 0,842 

MS 
A2756G2 

Genótipo n (%)      
AA 69 (65,4) 42 (70,0) 27 (58,7) 1,0  
AG 33 (31,1) 17 (28,3) 16 (34,8) 1,20 (0,50 – 2,89) 0,690 
GG 4 (3,8) 1 (1,7) 3 (6,5) 4,99 (0,46 – 54,57) 0,188 
Alelo %      

A 80,2 83,3 76,1 1,0  
G 19,8 16,7 23,9 1,63 (0,59 – 4,53) 0,349 

TS3’UTR3 

Genótipo n (%)      
ins/ins 34 (32,1) 26 (43,3) 8 (17,4) 1,0  
ins/del 55 (51,9) 28 (46,7) 27 (58,7) 3,22 (1,19 – 8,69) 0,021 
del/del 17 (16,0) 6 (10,0) 11 (23,9) 6,50 (1,71 – 24,70) 0,006 
Alelo %      

ins 58,5 66,7 47,8 1,0  
del 41,5 33,3 52,2 2,28 (1,00 – 5,22) 0,051 

GRS n(%) 
≤2 77 (72,6) 48 (80,0) 29 (63,0) 1,00  
≥3 29 (27,4) 12 (20,0) 17 (37,0) 2,21 (0,89 – 5,48) 0,086 
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Para avaliar a associação entre MTHFR C677T, MS A2756G e TS3’UTR de acordo com o 

curso das alterações citopatológicas, as distribuições genotípica e alélica dos polimorfismos nos 

grupos Remissão e Persistência foram avaliadas (Tabela 17). 

Não foi observada diferença da frequência dos genótipos e alelos dos polimorfismos 

MTHFR C677T e MS A2756G entre as participantes (Tabela 17). No entanto, maiores 

porcentagens dos genótipos heterozigoto (ins/del) e polimórfico (del/del), e do alelo polimórfico 

(del) de TS3’UTR foram observadas entre as mulheres com lesões cervicais persistentes se 

comparado ao grupo Remissão. Além disso, os genótipos ins/del e del/del aumentaram o risco de 

persistência pelos menos três vezes [OR (IC95%): 3,13 (1,21 – 8,12), p=0,019; OR (IC95%): 5,96 

(1,67 – 21,25), p=0,006 - respectivamente], e a presença do alelo del dobrou o risco de persistência 

de alterações citopatológicas [OR (IC95%): 2,28 (1,00 – 5,22), p=0,051] (Tabela 17). 

O GRS foi calculado para avaliação da presença dos polimorfismos genéticos 

simultaneamente, e mulheres com GRS menor ou igual à mediana (GRS≤2) foram classificadas 

com possuindo baixo número de variações genéticas, enquanto aquelas com GRS≥3 possuíam alto 

número de alterações polimórficas. Maior frequência de mulheres com GRS≥3 foi observada no 

grupo Persistência (n=17, 37,0%) se comparado ao Remissão (n=12, 20,0%). Além disso, 

participantes com alto número de variações genéticas apresentaram risco elevado de persistência de 

alterações citopatológicas [OR (IC95%): 2,21 (0,89 – 5,48), p=0,086] (Tabela 17). No entanto, 

quando ajustado para TS3’UTR, o risco de persistência de acordo com o GRS diminuiu [OR (IC 

95%): 1,26 (0,44-3.61), p=0,669], sugerindo que entre os três polimorfismos genéticos avaliados, 

apenas o TS3’UTR foi associado ao curso das lesões cervicais pré-neoplásicas.   

 

5.3) DETECÇÃO DE HPV EM AMOSTRAS CERVICAIS UTILIZANDO A TÉCNICA LAMP 

 
 

A pesquisa HPV por PCR-RFLP, realizada em 275 amostras cervicais mostrou que 105 

(38,2%) apresentaram infecção viral e 170 (61,8%) foram negativas para o vírus. 

Das 105 amostras HPV positivas, 17 (16,2%) amostras tinham HPV 16, 7 (6,7%) HPV 18 e 

22 (20,1%) apresentaram infecção por outros tipos virais. Além disso, não foi possível diferenciar o 

tipo de HPV em 62 amostras positivas para o vírus (59,0%). 

Por outro lado, dentre as 170 amostras HPV negativas, 27 (15,9%) apresentaram alguma 

alteração citopatológica, sendo 14 (51,9%) ASC-US, 3 (11,1%) LSIL, 4 (14,8%) ASC-H, 2 (7,4%) 

HSIL e 4 (14,8%) AGC-SOE. 

As amostras cervicais HPV positivas por PCR-RFLP foram usadas na padronização da 

técnica LAMP para pesquisa do vírus.  
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A seguir, são apresentados os resultados da detecção viral nas amostras cervicais utilizando 

a técnica LAMP. 

 

Detecção universal do HPV 

 

Utilizando a técnica descrita por Yang e colaboradores (2016), não foi detectada a presença 

de HPV em nenhuma das amostras cervicais testadas. Além disso, não foi possível desenhar novos 

iniciadores genéticos para detecção universal do HPV a partir do gene viral L1. 

 

Detecção de HPV-AR 

 

Inicialmente, as sequências dos genomas dos doze HPV-AR (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52, 56, 58, 59) foram utilizadas para o desenho dos iniciadores para a técnica LAMP. No entanto, 

novamente não se obteve sucesso. 

  Por isso, os tipos de HPV-AR foram divididos em três conjuntos: 1) HPVs 16, 18, 31 e 45; 

2) HPVs 33, 35, 39 e 51; e 3) HPVs 52, 56, 58, 59. Em seguida, utilizando a região L1 do genoma 

viral, foram desenhados os iniciadores internos (FIP/BIP) e externos (F3/B3) para a amplificação do 

DNA dos tipos de HPV de cada conjunto (Tabela 18).  

 

TABELA 18: Sequência dos iniciadores para detecção de HPV-AR por LAMP 
Conjuntos Tipos de HPV Iniciadores Sequências 

1 16, 18, 31, 45 

F3 CCHCCWTTRGARYTWAWAAAYWCVT 

B3 CCWGMYCTATTMMAWAAATGYCT 

FIP 
WGGWACHTYACWYTTDKTRKCYTGYTTTTATG
GKGATATGGTDGATACWGG 

BIP 
AATGKYKKCWGADCCHTATGGSTTTTCAAAMAK
YTGYTCMCKNCGTAR 

2 33, 35, 39, 51 

F3 CWGADGTWATGDCWTATWTHCAYRS 

B3 TCCRTTAAYTCKACDTRCCAA 

FIP 
CYWSYAARSTRSCAGAWGGHGGWRTTTTGRAYY
CNDAYATWYTDGAVVAKTGG 

BIP 
YMGVTWYKTWMVVWMWSMRGCYTTTTHKTW
WRWYYDBYHWADGGRTCWK 

3 52, 56, 58, 59 

F3 YAARATWACWYTRWCWGCWGAKR 

B3 GATCHARRTCTGYAGAAAAMY 

FIP 
YARRSWDGYRGMMRSWGGHGTTTTMKATGRAT
DCHAMYMTMYTRGA 

BIP 
TWACWTGYCARMRRRMMVMVSCMCCTTTTTCY
TKWARRTYHACMKYCCAR 

Bases nitrogenadas degeneradas: R: A/G, Y: C/T, M: A/C, K: G/T, S: C/G, W: A/T, H: A/C/T, B: C/G/T, V: A/C/G, D: A/G/T, N: A/C/G/T. 
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O Conjunto 1 de iniciadores foi o único avaliado e não se observou amplificação das 

amostras testadas em nenhuma das condições avaliadas, seja variando a temperatura ou o tempo de 

amplificação, com ou sem desnaturação prévia da amostra. Por isso, os demais conjuntos não foram 

testados. 

 

Detecção de HPV 16 e 18 

 

Antes de testar os conjuntos 2 e 3 de iniciadores (Tabela 18) ou de desenhar novos 

iniciadores para a pesquisa de HPV pela técnica LAMP, decidiu-se utilizar os iniciadores F3/B3 e 

FIP/BIP previamente descritos por Saetiew e colaboradores (2011) para detecção de HPV 16 e 18 

em amostras cervicais.  

Para isso, primeiramente foi determinado o tempo de incubação a 65°C por 180 minutos 

para amplificação do DNA do HPV 16 e por 120 minutos para o HPV 18. Estes foram os maiores 

tempos em que as amostras testadas, HPV 16 ou 18 positivas, apresentaram turvação sem que o 

mesmo ocorresse com o controle negativo da reação. 

A Figura 8 apresenta o resultado representativo da amplificação do DNA viral pela técnica 

LAMP através da análise visual da turbidez causada pela precipitação do pirofosfato de magnésio 

(Figura 8A) e também da eletroforese em gel de poliacrilamida 6% (Figura 8B). Do total de 

amostras avaliadas, 4 (3,3%) foram positivas de acordo com a eletroforese mas apresentaram 

resultado negativo (n=2) ou indeterminado (n=2) pela análise visual da turbidez. Portanto, nas 

análises deste trabalho, foi considerado o resultado da eletroforese. 

 

Figura 8: Resultado representativo da detecção do DNA do HPV pela técnica LAMP 

 
A) Análise visual da precipitação de pirofosfato de magnésio no tubo de reação; B) Gel de poliacrilamida. C-: Controle 
negativo C+: Controle positivo; Amostras 1 e 3: HPV negativas; Amostra 2, 4 e 5: HPV positivas; M: Marcador de peso 
molecular 100 pb. 
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Os resultados das análises comparativas entre LAMP e PCR-RFLP para detecção de HPV 

16, realizadas em 17 amostras positivas e 15 amostras negativas de acordo com a técnica PCR-

RFLP, mostraram concordância de 78,0% (n=25), considerada moderada (κ=0,559) para detecção 

deste tipo viral (Tabela 19). Além disso, considerando PCR-RFLP como padrão ouro, LAMP 

apresentou sensibilidade e especificidade de 82,4% e 73,3%, respectivamente, para detecção de 

HPV 16 (Tabela 20). 

 

TABELA 19: Resultados de LAMP e PCR-RFLP para detecção de HPV 16 e 18 

 

TABELA 20: Desempenho da técnica LAMP para detecção de HPV 16 e 18 em relação à PCR-
RFLP 

 

Por outro lado, para avaliação da detecção do HPV 18 por LAMP foram avaliadas 22 

amostras, 7 positivas e 15 negativas de acordo com a técnica PCR-RFLP. A concordância entre as 

técnicas LAMP e PCR-RFLP foi de 81,8% (n=18), considerada substancial (κ=0,611) (Tabela 19). 

Em relação ao desempenho de LAMP para detecção de HPV 18, observou-se sensibilidade de 

85,7% e especificidade de 80% (Tabela 20). 

Vale destacar que na maioria das amostras HPV positivas por PCR (n=62, 59,0%) não foi 

possível determinar o tipo viral por RFLP. Entretanto, a análise de HPV por LAMP possibilitou e 

identificação do tipo de HPV em 48,4% (n=30) destas amostras, sendo que 19 (30,6%) 

apresentaram HPV 16 e 13 (21,0%) HPV 18. Além disso, duas amostras apresentaram positividade 

para ambos tipos virais na análise por LAMP (Tabela 21). 

Como descrito anteriormente, a análise de HPV por PCR-RFLP também mostrou que 27 

amostras apresentando lesões cervicais foram HPV negativas. A pesquisa do vírus pela técnica 

LAMP possibilitou identificar a presença de HPV 16 ou 18 em 37% (n=10) destas amostras, sendo 

que duas apresentaram infecção pelos dois tipos virais avaliados. Além disso, maior taxa de 

positividade (50,0%) foi observada em amostras apresentando alterações citopatológicas de alto 

HPV n 
Positivo 
n (%) 

Negativo  
n (%) Concordância 

n (%) 
Discordância 

n (%) 
Kappa 

LAMP PCR-RFLP LAMP PCR-RFLP 
16 32 18 (56,3) 17 (53,1) 14 (43,8) 15 (46,9) 25 (78,0) 7 (22,0) 0,559 
18 22 9 (40,9) 7 (31,8) 13 (59,1) 15 (68,2) 18 (81,8) 4 (18,2) 0,611 

HPV LAMP 
PCR-RFLP Sensibilidade 

% 
Especificidade 

% Positivo Negativo 

16 
Positivo 14 4 

82,4 73,3 
Negativo 3 11 

18 
Positivo 6 3 

85,7 80,0 
Negativo 1 12 
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grau (HSIL/ASC-H), se comparado àquelas com ASC-US (35,7%) ou LSIL (33,4%). HPV 18 foi 

detectado em uma amostra (25,0%) do  grupo com lesões glandulares (AGC-SOE) (Tabela 22).  

 

TABELA 21: Detecção do HPV pela técnica LAMP em amostras HPV positivas, mas de tipo 
indeterminado de acordo com PCR-RFLP 

Resultado 
LAMP 

HPV 16 
n (%) 

HPV 18 
n (%) 

Total 
n (%) 

Negativo 43 (69,4) 49 (79,0) 32 (51,6) 
Positivo 19 (30,6) 13 (21,0) 30 (48,4)a 
Total 62 (100) 62 (100) 62 (100) 

aDuas amostras foram positivas para ambos tipos virais. 

 

TABELA 22: Detecção do HPV por LAMP em amostras HPV negativas e apresentando alterações 
citopatológicas 

Alterações 
Citopatológicas 

Resultado 
LAMP 

HPV 16 
n (%) 

HPV 18 
n (%) 

Total 
n (%) 

ASC-US 
Negativo 12 (85,7) 10 (71,4) 9 (64,3) 
Positivo 2 (14,3) 4 (28,6) 5 (35,7)a 

LSIL 
Negativo 2 (66,6) 3 (100) 2 (66,6) 
Positivo 1 (33,4) 0 1 (33,4) 

ASC-H 
Negativo 2 (50,0) 4 (100) 2 (50,0) 
Positivo 2 (50,0) 0 2 (50,0) 

HSIL 
Negativo 1 (50,0) 1 (50,0) 1 (50,0) 
Positivo 1 (50,0) 1 (50,0) 1 (50,0)a 

AGC 
Negativo 4 (100) 3 (75,0) 3 (75,0) 
Positivo 0 1 (25,0) 1 (25,0) 

Total 
Negativo 21 (77,7) 21 (77,7) 17 (63,0) 
Positivo 6 (22,3) 6 (22,3) 10 (37,0)b 

ASC-US: Células escamosas atípicas de significado indeterminado; LSIL: Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau 
Alto Grau; HSIL: Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau; ASC-H: Células Escamosas Atípicas em que não se pode 
excluir Lesão de Alto Grau; AGC-SOE: Células Glandulares Atípicas endocervicais, endometriais ou sem outras 
especificações. aUma amostra apresentou resultado positivo para ambos tipos virais; bDuas amostras apresentaram 
resultado positivo para ambos tipos virais. 
 

De maneira similar, analisando-se a taxa de positividade para detecção de HPV em todas as 

amostras avaliadas pela técnica LAMP (n=129), observou-se maior frequência de  positividade viral 

entre aquelas apresentando lesões cervicais pré-neoplásicas (n=67, 51,9%) se comparado ao grupo 

com citologia normal (n=14, 36,8%). Além disso, o aumento do grau da alteração citopatológica foi 

acompanhado do aumento de maior taxa de detecção de HPV pela técnica LAMP (Tabela 23). 
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TABELA 23: Infecção por HPV detectada pela técnica LAMP e sua relação com as alterações 
citopatológicas da cérvice uterina 

Alterações citopatológicas 
HPV16 
n (%) 

HPV 18 
n (%) 

Total 
n (%) 

Ausente 6 (15,8) 8 (21,6) 14 (36,8) 

Presente 

ASC-US 14 (42,2) 7 (25,0) 19 (54,3)a 
LSIL 10 (43,5) 8 (38,1) 17 (65,4)b 

ASC-H 4 (33,3) 1 (8,3) 5 (38,5) 

HSIL 8 (80,0) 1 (16,7) 8 (80,0)b 

AGC 1 (14,3) 3 (42,9) 4 (57,1) 

Total 43 (35,0) 28 (25,2) 67 (51,9)c 
aDuas amostras apresentaram resultado positivo para ambos tipos virais; bUma amostra apresentou resultado positivo 
para ambos tipos virais; cQuatro amostras apresentaram resultado positivo para ambos tipos virais. 
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6) DISCUSSÃO 

 

6.1) MICRONUTRIENTES E PRESENÇA DE ALTERAÇÕES CITOPATOLÓGICAS NA 
CÉRVICE UTERINA 

 

Concentrações séricas de folato e de vitamina B12 

 

Neste trabalho, mulheres com HSIL/ASC-H apresentaram menor concentração mediana de 

vitamina B12 que participantes dos grupos Controle, ASC-US e LSIL. Além disso, maior risco de 

lesões cervicais de alto grau foi observado quando o nível de vitamina B12 era inferior a 274 

pg/mL. Baixas concentrações de vitamina B12 podem resultar na hipermetilação sítio-específica e 

hipometilação global do DNA, o que leva à ativação de proto-oncogenes e silenciamento de genes 

supressores tumorais, eventos normalmente encontrados em células cervicais neoplásicas. Ainda, 

baixos níveis de vitamina B12 levam ao acúmulo de folato, na forma de 5-metilTHF, acarretando na 

deficiência funcional deste micronutriente (GOODMAN; GILMAN, 2004; FLATLEY et al., 2009; 

POOMIPARK et al., 2016). 

Estudos realizados na Índia, Coreia do Sul, Turquia e Estados Unidos também observaram 

menores níveis de vitamina B12 entre mulheres com citologia alterada (PIYATHILAKE et al., 

2009; ABIKE et al., 2011; TONG et al., 2011; PATHAK et al., 2014). Além disso, uma meta-

análise realizada com 10.073 mulheres concluiu que a ingestão elevada ou altos níveis séricos de 

vitamina B12 são fatores de proteção para lesões cervicais pré-neoplásicas (MYUNG et al., 2011). 

No Brasil, apenas um estudo avaliou a relação entre vitamina B12 e câncer cervical 

(TOMITA et al., 2013). Os autores analisaram os dados de 950 mulheres atendidas no Instituto 

Brasileiro de Controle do Câncer e no Hospital Pérola Byington, ambos localizados em São Paulo, 

no período de 2003 a 2005. No entanto, Tomita e colaboradores não encontraram diferenças 

significativas entre os níveis séricos de vitamina B12 entre mulheres sem alteração histopatológicas, 

Neoplasia Intraepitelial Cervical de grau I (NIC I) e NIC II/III (TOMITA et al., 2013).  

Em relação ao folato, neste estudo observou-se menores concentrações séricas deste 

micronutriente entre mulheres apresentando alterações citopatológicas de alto grau se comparado 

aos demais grupos. Baixos níveis séricos de folato também foram detectados entre mulheres com 

lesões cervicais de alto grau ou câncer de colo uterino nos Estados Unidos, Turquia, Índia e China 

(SEDJO et al., 2003; ABIKE et al., 2011; PATHAK et al., 2014; GONG et al., 2018) e duas meta-

análises corroboram com estes resultados (MYUNG et al., 2011; ZHOU; MENG, 2016). Além 

disso, outros autores mostraram risco reduzido de alterações citopatológicas entre mulheres com 

níveis séricos de folato elevados ou alta ingestão do micronutriente (GOODMAN et al., 2001; 



Silva, N.N.T.   63 
 

 

HERNANDEZ et al., 2003; TONG et al., 2011; BAI et al., 2014; ZHAO et al., 2016; WANG, Z. et 

al., 2017; LI et al., 2018;  YANG et al., 2018). O folato atua tanto na síntese de nucleotídeos quanto 

na metilação de DNA. Quando seus níveis estão baixos, hipometilação global do DNA e 

hipermetilação sítio-específica são observados, além do comprometimento da integridade do 

material genético, levando a danos cromossomais, principalmente devido a alterações na síntese de 

nucleotídeos e incorporação de uracila. Assim, os efeitos moleculares de depleção de folato se 

resumem no aumento de dano do DNA, sem o reparo compensatório, contribuindo para o 

crescimento celular desordenado e para o desenvolvimento tumoral (DUTHIE, 1999; CHOI; 

MASON, 2000). 

Por outro lado, mulheres apresentando ASC-US ou LSIL possuíam maiores concentrações 

de folato sérico do que nas participantes com citologia normal (Controle). De maneira similar, 

maiores níveis de folato foram observados em mulheres alterações histopatológicas cervicais de 

baixo grau em outro estudo realizado com mulheres brasileiras (TOMITA et al., 2013). Estes 

resultados demonstram que o folato parece ter um efeito modulatório controverso sobre a 

carcinogênese cervical. Isso possivelmente ocorre porque altos níveis deste micronutriente podem 

acelerar o desenvolvimento de tumores se lesões pré-neoplásicas existem. Ainda, altas 

concentrações de folato podem aumentar a replicação do HPV, e, portanto, tornar maior a chance de 

reinfecção celular e persistência viral (KIM, 2007; MASON, 2011; WIEN et al., 2012; FLATLEY 

et al., 2014). 

 

Concentração intracelular cervical de folato 

 

Neste trabalho, além dos níveis séricos, foi avaliada também a concentração intracelular 

cervical de folato, que variou de 0,4 a 26,6 ng/mg, com mediana igual a 2,5 ng/mg. Flatley e 

colaboradores (2014) observaram concentrações similares de folato intracelular cervical entre 

mulheres do Reino Unido (FLATLEY et al., 2014). Por outro lado, anteriormente à suplementação 

obrigatória de farinhas com ácido fólico nos Estados Unidos, menor concentração de folato tecidual 

cervical (1,3 ng/mg) foi descrita em um estudo realizado com mulheres norte-americanas 

(FOWLER et al., 1998). Não foi encontrado outro estudo que avaliou folato intracelular cervical em 

mulheres brasileiras. 

A avaliação do folato intracelular cervical mostrou menor concentração entre mulheres 

apresentando lesões cervicais pré-neoplásicas se comparado ao grupo Controle. Entretanto, as 

diferenças não foram significativas. De maneira similar, ao avaliar a associação do folato 

intracelular cervical com lesões na cérvice uterina em 556 mulheres, Flatley e colaboradores (2014) 
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também observaram menores níveis do micronutriente entre participantes com citologia alterada 

(Casos).  

Por outro lado, mulheres com lesões cervicais pré-neoplásicas de alto grau apresentaram 

concentração do folato tecidual cervical ligeiramente maior que mulheres do grupo controle e NIC I 

no estudo realizado por Fowlers e colaboradores (1998), embora as diferenças não tenham sido 

significativas. No entanto, o referido estudo utilizou diferentes tipos de amostras (biópsias 

cervicais) e métodos para dosagem do folato (método microbiológico utilizando Lactobacillus 

casei), o que pode explicar as discrepâncias observadas. Além disso, como mencionado 

anteriormente, o referido estudo foi realizado antes da suplementação de farinha com ácido fólico 

nos Estados unidos, dificultando a comparação entre os trabalhos. 

 

6.2) POLIMORFISMOS GENÉTICOS E CARCINOGÊNESE CERVICAL 

 

A infecção persistente pelo HPV-AR é a principal causa do desenvolvimento do câncer de 

colo do útero. No entanto, alterações genéticas possuem impacto no risco de desenvolvimento desta 

neoplasia. Neste sentido, marcadores genéticos podem ser úteis no rastreamento de lesões cervicais 

pré-neoplásicas e neoplásicas, principalmente em casos de infecções por HPV ou alterações 

citopatológicas recorrentes (CARDOSO et al., 2017; BAHRAMI et al., 2018). Neste estudo três 

polimorfismos genéticos que atuam no metabolismo do folato foram avaliados: MTHFR C677T, 

MS A2756G e TS3’UTR.  

A enzima MTHFR pode modificar a susceptibilidade à carcinogênese por modular a 

disponibilidade de 5,10-metilenoTHF, que atua tanto na síntese de timidilato e purinas, quanto na 

síntese de metionina. A redução da atividade enzimática da MTHFR causada pelo polimorfismo 

C677T pode resultar no aumento da concentração de 5,10-metilenoTHF para síntese de 

nucleotídeos, enquanto a disponibilidade de folato para a metilação se torna menor, afetando a 

expressão gênica (HENAO et al., 2005). 

Muitos estudos avaliaram a associação do polimorfismo MTHFR C677T com a 

carcinogênese cervical, e resultados controversos foram encontrados. Por outro lado, meta-análises 

constataram que a forma como este SNP se associa ao câncer de colo uterino varia de acordo com a 

etnia, agindo como fator de risco para asiáticas e como fator de proteção para mulheres caucasianas 

(GUO, 2012; LUO et al., 2012; MEI et al., 2012; ZHUO et al., 2012; WU et al., 2013; YU et al., 

2013; ZHU et al., 2013).  

No Brasil, um país com a população altamente miscigenada, dois estudos foram realizados 

anteriormente e apresentaram resultados distintos. Enquanto Tomita e colaboradores (2013) 
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concluíram que o polimorfismo MTHFR C677T agia como fator de proteção para o câncer de colo 

uterino, Silva e colaboradores (2019) não observaram associação entre este polimorfismo e a 

presença de alterações histopatológicas e câncer cervical.  

No presente estudo, também realizado com mulheres brasileiras, apesar da distribuição 

genotípica de MTHFR ter sido significativamente diferente entre mulheres apresentando ou não 

lesões cervicais, o mesmo não foi observado para frequência alélica ou quando o grupo de casos foi 

avaliado separadamente. Além disso, não foram observadas diferenças das distribuições genotípicas 

e alélicas deste SNP de acordo com o risco de persistência das alterações citopatológicas. De 

maneira similar, trabalhos realizados nos Estados Unidos e México, países que assim como o Brasil 

possuem populações miscigenadas, não observaram associação entre o polimorfismo MTHFR 

C677T e a presença de lesões pré-neoplásicas ou neoplásicas na cérvice uterina (DELGADO-

ENCISO et al., 2006; BADIGA et al., 2014).       

Em relação o polimorfismo MS A2756G, não foi observada associação desta variação 

genética com lesões cervicais pré-neoplásicas, embora maior frequência do alelo polimórfico G 

tenha sido observada no grupo HSIL/ASC-H. Em um estudo também realizado no Brasil, Tomita e 

colaboradores (2013) mostraram frequências do genótipo polimórfico (GG) similares entre os 

grupos Controle (4%), NIC I (2%) e NICII/III (3%), embora frequência significativamente maior do 

alelo polimórfico (G) tenha ocorrido no grupo com alterações histopatológicas de alto grau (NIC 

II/III), similar ao observado neste trabalho. Além disso, um estudo realizado com 292 mulheres 

polonesas também se observou maior frequência do alelo G entre participantes com câncer cervical, 

embora o SNP não tenha sido associado estatisticamente a esta neoplasia (MOSTOWSKA et al., 

2011). Apesar da presença deste SNP aumentar o risco de câncer por alterar a metilação do DNA e, 

portanto, a expressão de genes supressores tumorais, (PAZ et al., 2002), outros trabalhos também 

não observaram associação do polimorfismo MS A2756G com o câncer de colo uterino (HENAO et 

al., 2005; KANG et al., 2005; TONG et al., 2010; MOSTOWSKA et al., 2011; ZHU et al., 2013). 

A MS é uma enzima dependente de vitamina B12 e essencial na manutenção dos níveis 

intracelulares de folato, associada à diminuição da homocisteinemia devido ao possível aumento da 

atividade enzimática causado pelo polimorfismo A2756G (HARMON et al., 1999; SHARP; 

LITTLE, 2004; KIM et al., 2007). Neste estudo, os indivíduos polimórficos (GG) apresentaram 

menores concentrações séricas de folato, enquanto as concentrações intracelulares do 

micronutriente eram maiores, sugerindo aumento da metabolização do folato circulante pela enzima 

juntamente com a homocisteína. Ainda, maiores concentrações séricas de vitamina B12 foram 

observadas entre mulheres com genótipo polimórfico. No entanto, as diferenças das concentrações 

dos micronutrientes avaliados não foram significativamente diferentes entre os indivíduos com 

genótipo AA, AG ou GG. Além disso, os níveis de folato e de vitamina B12 não alteraram a forma 



Silva, N.N.T.   66 
 

 

como o polimorfismo MS A2756G se associou com as lesões pré-neoplásicas na cérvice uterina 

(dados não apresentados). 

Outra enzima, envolvida no metabolismo do folato e avaliada neste estudo foi a TS. Maior 

frequência de indivíduos polimórficos foi observada no grupo de mulheres com lesões cervicais de 

alto grau (HSIL/ASC-H), apesar de não terem sido observadas diferenças significativas das 

distribuições genotípicas e alélicas do polimorfismo TS3'UTR entre os grupos apresentando ou não 

alterações cervicais pré-neoplásicas. No entanto, a presença do polimorfismo TS3’UTR elevou 

significativamente o risco de persistência de alterações citopatológicas. Isso pode ser explicado pelo 

fato da deleção de 6pb em 3’-UTR do gene da enzima TS ter sido relacionada à redução da 

expressão do gene TS, com consequente diminuição da atividade desta enzima, acarretando na 

diminuição da síntese de timidilato, bem como alteração da síntese e reparo do DNA. Além disso, 

estas mudanças levam ao aumento da incorporação de uracila pelo DNA, resultando em 

instabilidade e dano cromossomal, eventos importantes na carcinogênese (CHOI; MASON, 2000; 

ULRICH et al., 2000; MANDOLA et al., 2004).  

Este foi o primeiro trabalho em que foi avaliada a associação entre TS3’UTR e a 

carcinogênese cervical. Estudos mostraram associação entre este polimorfismo e o câncer 

esofágico, gástrico e de mama, embora os resultados sejam controversos e variem com a etnia 

(GAO et al., 2004; WANG et al., 2011; TANG et al., 2012; GUAN et al., 2015; MO et al., 2016).  

 

6.3) EFEITO DOS NÍVEIS DE FOLATO E DE VITAMINA B12 SOBRE A ASSOCIAÇÃO DE 
ALTERAÇÕES CITOPATOLÓGICAS DO COLO UTERINO COM OS POLIMORFISMOS 
GENÉTICOS 

 

Como mencionado anteriormente, folato e vitamina B12 estão envolvidos na síntese e 

metilação do DNA, possuindo um papel importante na replicação e reparo do material genético e na 

expressão gênica. Ainda, os níveis destes micronutrientes podem modular a forma como os 

polimorfismos genéticos se associam ao câncer cervical (TONG et al., 2011; TOMITA et al., 

2013). A presença de alterações genéticas associadas aos níveis destes micronutrientes podem 

modificar o padrão de metilação do DNA não só das células hospedeiras como também do HPV, 

contribuindo para persistência da infecção viral. Além disso, a integridade do DNA pode ficar 

comprometida, aumentando as chances de integração do DNA do HPV ao material genético da 

célula hospedeira, processo importante da progressão da infecção ao câncer cervical (PETER et al., 

2010; MEI et al., 2012; XIAO et al., 2018).  

Neste estudo, foram observadas menores concentrações de folato e de vitamina B12 entre 

mulheres apresentando alterações citopatológicas de alto grau (HSIL/ASC-H). Além disso, foi 
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observada maior frequência de mulheres com GRS≥3 entre as participantes do grupo Casos, além 

do polimorfismo TS3’UTR ter sido considerado fator de risco para persistência de lesões cervicais 

pré-neoplásicas. Portanto, a fim de compreender de maneira global a associação de folato, vitamina 

B12 e polimorfismos genéticos envolvidos no metabolismo destes micronutrientes com as lesões 

cervicais pré-neoplásicas, as amostras foram classificadas de acordo com o GRS e com os níveis de 

folato e de vitamina B12. 

Maior risco de lesões cervicais de alto grau (HSIL/ASC-H) foi observado entre mulheres 

com altos níveis de folato intracelular cervical (>2,5 ng/mg) e com maior número de alterações 

genéticas (GRS≥3). Isso pode ser explicado pelo fato da concentração de folato intracelular cervical 

poder ser alterada pela expressão de Receptores de Folato α (Folate Receptors α - FRα), que são 

dose-dependentes da concentração sérica da vitamina. Baixos níveis séricos de folato levam a 

super-expressão de FRα, alterando a absorção do micronutriente. Maior número de FRα foi 

observado em tumores ginecológicos, como de ovário, endométrio e colo uterino (CUMMINGS et 

al., 2017; LIU; et al., 2017; YANG et al., 2018; ZHAO et al., 2019). Desta forma, segundo 

sugerem os resultados deste estudo, apenas para mulheres com maior número de variações 

genéticas, observou-se maior risco de HSIL/ASC-H desde que os níveis intracelulares de folato 

estivessem altos. Assim, avaliar a expressão de FRα de acordo com a presença dos polimorfismos 

genéticos em enzimas que atuam no metabolismo do folato pode colaborar para elucidação do 

mecanismo envolvido neste processo. Por outro lado, os níveis de folato no soro não modificaram a 

associação dos polimorfismos genéticos com as alterações citopatológicas.  

Em relação à vitamina B12, risco maior de alterações citológicas de alto grau (HSIL/ASC-

H) foram observados entre mulheres com baixos níveis séricos deste micronutriente (≤274 pg/mL) e 

número alto de alterações genéticas (GRS≥3).   

Foi encontrado apenas um estudo avaliando a associação de folato ou de vitamina B12 

séricos, juntamente com vários polimorfismos genéticos envolvidos no metabolismo destes 

micronutrientes (incluindo MTHFR C677T e MS A2756G) (TOMITA et al., 2013). No entanto, 

Tomita e colaboradores (2013) observaram maior risco de alterações histopatológicas de alto grau 

quando os níveis séricos de folato e o número de variações genéticas eram altos. Segundo estes 

autores, isso também poderia ser explicado pela expressão de FRα ao sugerirem menor expressão 

do receptor em células displásicas, embora estudos recentes tenham demonstrado maior expressão 

de FRα em células cervicais displásicas (LIU et al., 2017; ZHAO et al., 2019), o que reforça a 

importância de estudos similares avaliando a expressão de FRα. Além disso, Tomita e 

colaboradores (2013) não observaram alteração do risco de alterações histopatológicas de acordo 

com os níveis de vitamina B12 e GRS. 
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6.4) DETECÇÃO DE HPV EM AMOSTRAS CERVICAIS UTILIZANDO A TÉCNICA LAMP 
 

A infecção por HPV é a IST mais prevalente em todo o mundo e causa mais de 5% dos 

cânceres humanos. Em relação ao câncer do colo do útero, a infecção pelo HPV é a principal causa 

desta neoplasia e os tipos virais 16 e 18 estão associados a 55% e 15% dos casos, respectivamente 

(ZUR HAUSEN, 2002; GRAHAM, 2017).  

Embora o exame de Papanicolaou, a colposcopia e a análise histopatológica sejam eficazes 

para o rastreio e o diagnóstico do câncer cervical, são técnicas subjetivas e requerem profissionais 

especializados. Além disso, o número de mulheres submetidas à biópsia cervical e tratadas 

desnecessariamente é considerável. Assim, a detecção do HPV já se mostrou clinicamente 

relevante, embora ainda não haja consenso sobre um método que tenha alta precisão, seja 

tecnicamente viável e com melhor custo-benefício para utilização no rastreamento de lesões 

cervicais pré-neoplásicas e neoplásicas (CROTHERS et al., 2014; WESTRA, 2014; KESSLER, 

2017). 

Inicialmente, o objetivo deste trabalho era definir iniciadores e padronizar a técnica LAMP 

para detecção conjunta de diferentes tipos de HPV (detecção universal). Entretanto, assim como 

descrito por Parida e colaboradores (2008), na técnica LAMP algumas exigências devem ser 

atendidas para que o anelamento dos iniciadores ocorra de forma correta a levar a formação do loop 

e haja amplificação do material genético, como: 

a) A distância entre as regiões em que os iniciadores FIP e BIP se ligam deve ser de 120pb a 180pb, 

assim como a distância entre as regiões em que os iniciadores FIP e F3 ou BIP e B3 se ligam 

devem ser de zero a 20pb; 

b) A distância necessária entre as regiões complementares à FIP e BIP e as extremidades da fita de 

DNA para a formação do loop deve ser de 40 pb a 60 pb; 

c) A temperatura de melting dos iniciadores deve ser de 60°C a 65°C se o conteúdo GC for alto. No 

entanto, esta temperatura deve mais baixa (55°C a 60°C) nos casos de conteúdo de AT elevado; 

d) O conteúdo de GC deve ser de 50% a 60%; 

e) A variação da energia livre de Gibbs (dG) referente aos 6pb finais dos iniciadores deve ser 

inferior a -4 Kcal/mol; 

f) Os iniciadores não devem formar estruturas secundárias facilmente. 

No entanto, devido ao pequeno tamanho do DNA viral e à grande variabilidade entre os 

diferentes tipos de HPV (DE VILLIERS et al., 2004), não foi possível obter iniciadores genéricos 

para detecção do vírus ou para detecção dos tipos de HPV-AR simultaneamente, e que atendessem 

às características acima citadas. 
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Foi encontrado apenas um trabalho em que a detecção universal do HPV foi realizada por 

LAMP e isso só foi possível, segundo os autores, devido ao uso de iniciadores degenerados 

(YANG; ZHAO; LU, 2016). No entanto, tentou-se reproduzir a técnica padronizada por Yang e 

colaboradores (2016), mas não foi detectada a infecção viral em nenhuma amostra avaliada neste 

estudo.  

Por outro lado, muitos autores propuseram a técnica LAMP apenas para detecção de HPV-

AR. No entanto, foram utilizados iniciadores FIP/BIP, F3/B3 e, em alguns casos os iniciadores do 

loop (LF/LB), para cada tipo viral separadamente (HAGIWARA et al., 2007; LUO et al., 2011; 

SAETIEW et al., 2011; PRAKRANKAMANANT et al., 2013; SATOH et al., 2013; 

JEARANAIKOON et al., 2016; KUMVONGPIN et al., 2016; LIVINGSTONE et al., 2016; LIN et 

al., 2017; ROHATENSKY et al., 2018). 

Portanto, neste trabalho, a fim de otimizar a técnica para detecção do HPV-AR utilizando 

LAMP, tentou-se definir iniciadores capazes amplificar o DNA de todos os doze tipos virais de alto 

risco simultaneamente. Porém, as características do genoma do HPV novamente não permitiram 

que isso fosse realizado.  

Assim, decidiu-se dividir os tipos virais de alto risco em três conjuntos diferentes. Apenas o 

Conjunto 1 de iniciadores, desenhado para detectar os tipos de HPV 16, 18, 31 e 45, foi testado e 

não se verificou amplificação do DNA viral em nenhuma das condições avaliadas. Apesar da 

divisão dos tipos de HPV-AR ter possibilitado o desenho dos iniciadores, o número de bases 

degeneradas usado foi grande, o que pode ter afetado o desempenho da técnica.  

Finalmente, realizou-se a análise da infecção por HPV em amostras cervicais com a técnica 

LAMP específica para HPV 16 ou 18, com iniciadores F3/B3 e FIP/BIP previamente descritos 

(SAETIEW et al., 2011).  

Saetiew e colaboradores (2011) demonstraram o limite de detecção de 103 e 102 cópias de 

DNA para os tipos 16 e 18, respectivamente, após 60 minutos de incubação a 63°C. Além disso, 

LAMP apresentou especificidade analítica de 100%. Outros autores que utilizaram os mesmos 

iniciadores apresentaram resultados similares (LIVINGSTONE et al., 2016; ROHATENSKY et al., 

2018).  

No entanto, para realização do presente trabalho, não foram utilizados os iniciadores do loop 

(FLP/BLP). Estes iniciadores aceleram a reação e aumentam seu desempenho, embora sua 

utilização seja facultativa (HAGIWARA et al., 2007; PARIDA et al., 2008). Por isso, tempos de 

incubação mais longos para detecção viral pela técnica LAMP foram necessários (180 minutos para 

HPV 16 e 120 minutos para HPV 18). Ainda, a não utilização de FLP/BLP também poderia explicar 

as discordâncias observadas entre as técnicas utilizadas, além da sensibilidade e especificidade de 

LAMP em relação à PCR-RFLP inferiores a 100%.  
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Contudo, anteriormente, outros autores também observaram discordância entre LAMP e 

PCR-RFLP, sendo que LAMP apresentou maior taxa de positividade em comparação à PCR-RFLP. 

No entanto, os resultados de LAMP foram confirmados por PCR em tempo real, evidenciando a 

maior sensibilidade desta técnica em relação PCR convencional (HAGIWARA et al., 2007). 

Neste sentido, neste trabalho a técnica LAMP foi capaz de detectar infecção viral em 37% 

(n=10) das amostras com citologia alterada, mas HPV negativas de acordo com PCR, e observou-se 

aumento da taxa de positividade de HPV 16 ou 18 de acordo com a progressão de lesões cervicais 

pré-neoplásicas. Além disso, através da técnica LAMP foi determinado o tipo viral de 48,4% (n=30) 

das amostras em que a genotipagem não foi realizada por PCR-RFLP. Isto é importante porque 

definir os tipos virais de alto risco entre mulheres HPV positivas evita o diagnóstico e tratamento 

excessivos de infecções transitórias e de lesões cervicais com chances de remissão. Além disso, a 

detecção de HPV é útil na estratificação de risco de mulheres com citologia normal e na seleção de 

mulheres apresentando LSIL e que devem realizar a colposcopia (FRÖBERG et al., 2019; XU et 

al., 2019). 

Este foi o primeiro estudo em que LAMP foi utilizado para detecção do HPV no Brasil, 

onde o câncer cervical tem alta prevalência (INCA, 2018). LAMP é uma técnica com custo mais 

baixo do que os outros testes moleculares, não requer equipamento ou infraestrutura sofisticados e é 

de fácil execução. Assim, esta técnica pode ser uma alternativa para países menos desenvolvidos, 

onde a incidência do câncer do colo do útero é alta, principalmente devido à falta de programas de 

prevenção e rastreamento desta neoplasia (FERLAY et al., 2013; MUSSELWHITE et al., 2016; 

SMALL et al., 2017; WANG, Z., et al., 2017). 

 

6.5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitos estudos avaliaram a associação de folato e de vitamina B12, além dos polimorfismos 

genéticos, com a carcinogênese cervical, e alguns resultados foram controversos. Etnia, dieta e 

estilo de vida, que variam com a localização geográfica e a cultura, além da suplementação 

obrigatória de farinhas de trigo e milho com ácido fólico, que varia de acordo com as diferentes 

políticas adotadas por cada país, podem dificultar a comparação dos estudos realizados com 

diferentes populações (SANTOS; PEREIRA, 2007; ZHU et al., 2013; MO et al., 2016).  

Além disso, os níveis de folato e de vitamina B12 não dependem exclusivamente da dieta, 

mas também de características genéticas e epigenéticas que podem alterar seu metabolismo 

(RAGHAVAN; FALLIN; WANG, 2016). No entanto, poucos trabalhos avaliaram conjuntamente 

as concentrações micronutrientes e os polimorfismos genéticos, como realizado neste estudo. O 

desenvolvimento do câncer do colo do útero é um processo complexo e de várias etapas, resultante 
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dos efeitos acumulativos de múltiplos fatores de risco a longo prazo (WU et al., 2013). Desta forma, 

a avaliação de variáveis isoladas pode levar a conclusões equivocadas. 

Não foram encontrados outros trabalhos sobre a associação do polimorfismo TS3’UTR com 

a carcinogênese cervical, ou outros estudos avaliando o efeito dos polimorfismos MTHFR C677T, 

MS A2756G e TS3’UTR simultaneamente, sobre as lesões cervicais pré-neoplásicas. Ainda, este 

foi o primeiro trabalho em que o risco de persistência de lesões cervicais pré-neoplásicas foi 

avaliado em relação à presença de polimorfismos genéticos em enzimas que atuam no metabolismo 

do folato, embora o período de acompanhamento tenha sido curto. A avaliação do polimorfismo 

TS3’UTR como possível marcador da carcinogênese cervical mostrou resultados promissores, e 

mais estudo devem ser realizadas. 

No entanto, este trabalho apresentou alguns resultados sem significância estatística, 

provavelmente devido ao seu pequeno n amostral, houve perdas de seguimento das participantes 

durante o estudo, além do acompanhamento ter sido realizado por um curto período. Assim, estudos 

com n amostral maior, com diferentes grupos populacionais e realizados por um longo período, são 

necessários para melhor compreensão do papel dos cofatores nutricionais e genéticos no 

desenvolvimento do câncer cervical.  

Em relação à detecção por HPV utilizando a técnica LAMP, apesar dos resultados positivos 

da detecção de HPV 16 e 18 em amostras cervicais, ainda é necessário prosseguir com a 

padronização, buscando maior eficiência da detecção viral para utilização da técnica na triagem do 

HPV. Por isso, a seguir são propostas algumas abordagens para prosseguir no estudo. 

Além da classificação epidemiológica dos HPVs, que os divide em alto e baixo risco 

oncológico, há também a classificação filogenética do vírus, realizada com base na sequência do 

gene L1. Papilomavírus com até 10% de diferença deste gene pertencem a uma mesma espécie. Por 

outro lado, vírus de uma mesma espécie com mais de 2% de diferença na sequência de L1 são 

considerados de tipos diferentes (DE VILLIERS et al., 2004). Desta forma, levando-se em conta 

que os tipos de HPV-AR pertencem a diferentes espécies, agrupar aqueles mais prevalentes em todo 

o mundo de acordo com a espécie e padronizar a técnica LAMP com iniciadores mais específicos e 

menos degenerados, pode tornar possível a detecção de mais de um tipo viral utilizando o mesmo 

conjunto de iniciadores. Assim, pode-se definir conjuntos de iniciadores específicos 

simultaneamente para os HPVs 16, 31, 33, 52 e 58 (espécie 9) e outro conjunto para detecção dos 

tipos virais 18 e 45 (espécie 7), por exemplo.  

LAMP consiste em uma técnica de amplificação de DNA por uma enzima de alta 

sensibilidade (Bst polimerase), sob condições isotérmicas. Ao final das reações, grandes 

quantidades de DNA se acumulam junto com outros produtos, como o pirofosfato de magnésio que 

precipita e permite a rápida análise visual do resultado. Assim, além de diminuir o custo da técnica, 
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o risco de contaminação se torna menor, uma vez que o tubo não precisa ser aberto para análise do 

resultado. Ainda, a precipitação de pirofosfato de magnésio permite a análise quantitativa da carga 

viral, através de turbidimetria (NOTOMI et al., 2000; GOTO et al., 2009; LIVINGSTONE et al., 

2016). No entanto, quatro amostras (3,0%) avaliadas neste trabalho apresentaram resultado positivo 

de acordo com a análise por eletroforese, mas resultado negativo ou indeterminado de acordo com a 

análise visual da turvação causada pela precipitação o pirofosfato de magnésio. Desta forma, a 

utilização de algumas substâncias como o azul de hidroxinaftol (Hydroxynaphthol Blue - HNB), 

vermelho de fenol, SYBR Green (Thermo Fisher Scientific®) ou calceína, pode aumentar a 

sensibilidade da técnica e facilitar a análise visual do resultado da técnica LAMP, dispensando a 

realização de eletroforese (GOTO et al., 2009; KUMVONGPIN et al., 2016; LIN et al., 2017; 

ZHONG et al., 2018; DASKOU et al., 2019). 

Ainda, é possível avaliar a infecção por HPV por LAMP excluindo a etapa de extração de 

DNA, como demonstrado por Rohatensky e colaboradores (2018), o que pode tornar a técnica mais 

rápida e diminuir o seu custo. 

Dessa forma, LAMP pode ser uma alternativa promissora para a pesquisa de HPV no 

rastreamento, diagnóstico e acompanhamento de lesões pré-neoplásicas e neoplásicas na cérvice 

uterina, embora a técnica necessite de padronização. 
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7) CONCLUSÃO 
 
 

 Baixos níveis séricos de vitamina B12 foram associados ao maior risco de lesões cervicais 

pré-neoplásicas de alto grau (HSIL/ASC-H). No entanto, não foi observada diferença significativa 

das concentrações séricas ou intracelulares cervicais de folato de acordo com a presença de 

alterações citopatológicas, embora mulheres com HSIL/ASC-H apresentassem menores 

concentrações deste micronutriente. 

A presença do polimorfismo genético TS3’UTR aumentou o risco de persistência das lesões 

cervicais, enquanto os polimorfismos MTHFR C677T e MS A2756G não foram associados a estas 

lesões. 

A associação de altos níveis de folato intracelular cervical ou baixos níveis séricos de 

vitamina B12 com maior número de polimorfismos genéticos elevaram o risco de lesões cervicais 

pré-neoplásicas de alto grau. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Prezada paciente              , 
Você está sendo convidada a participar de um projeto de pesquisa sobre os cofatores 

relacionados ao desenvolvimento do câncer do colo uterino. Esse projeto será realizado no 
município de Ouro Preto, MG e terá início em agosto de 2016 com término previsto para agosto de 
2021. 

Com este estudo poderemos compreender melhor os fatores relacionados ao desenvolvimento 
do câncer cervical, colaborando para o diagnóstico e prognóstico das lesões cervicais, bem como 
para o tratamento e prevenção das mesmas.  

Se você quiser participar, deverá responder um questionário e realizar um exame preventivo 
(Papanicolaou), no qual será coletada amostra de material do colo do útero para análise citológica e 
pesquisa do Papilomavírus Humano (HPV), o principal fator envolvido no desenvolvimento do 
câncer cervical. Além disso, será coletada amostra de sangue para dosagem de folato, homocisteína 
e vitaminas B12 e B6, e para análise de polimorfismos genéticos que têm sido associados ao câncer 
cervical. As coletas serão realizadas por profissionais habilitados e devidamente treinados.  

Os procedimentos utilizados apresentam risco habitual, visto serem de rotina clínica e 
laboratorial. Para diminuir os riscos, todo o material utilizado será descartável, seguindo as normas 
de biossegurança estabelecidas pelo laboratório. 

Os materiais coletados serão divididos em pequenas quantidades e armazenados no 
Laboratório de Pesquisa de Bioquímica Clínica da Escola de Farmácia da Universidade Federal de 
Ouro Preto (Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Bauxita, CEP 35400-000, Ouro Preto, MG) 
e deverá ser utilizado exclusivamente para as finalidades acima. 

Sua participação nesse projeto é voluntária. Você pode abandonar o estudo em qualquer 
momento sem que isto lhe cause prejuízo, inclusive no seu acompanhamento. Todos os exames 
serão gratuitos e realizados no Laboratório Piloto de Análises Clínicas (LAPAC) da UFOP, nos 
postos de saúde da UFOP e da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, seguindo rigorosamente os 
critérios estabelecidos.  

Todos os dados obtidos serão armazenados e mantidos em sigilo em um computador 
disponibilizado na sala da Prof.ª Angélica Alves Lima na Escola de Farmácia, Campus 
Universitário Morro do Cruzeiro, por um período mínio de 5 anos. 

Você poderá esclarecer qualquer dúvida sobre o projeto ou ter acesso ao resultado de todas as 
análises realizadas com as Professoras Angélica Alves Lima e Cláudia Martins Carneiro ou com a 
Farmacêutica Nayara Nascimento Toledo Silva, de segunda a sexta-feira, de 8h as 11h e de 13h às 
17h horas, no Departamento de Análises Clínicas, Escola de Farmácia, UFOP, campus universitário 
ou pelo telefone (31) 3559-1071. Para quaisquer esclarecimentos em relação aos aspectos éticos, 
você também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal de Ouro Preto no Campus Universitário, Morro do Cruzeiro, ICEB II, sala 29, pelos 
telefones (31)3559-1368 ou (31)3559-1370 ou pelo e-mail propp@ufop.br. 

 Desde já, agradecemos sua colaboração. 
 
 
                                                 Assinatura da Coordenadora 

   Outro Preto,          de     de 20 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
 
 

Eu,                            , após 
ser esclarecida sobre o projeto de pesquisa, concordo em participar do estudo acima. 

 
 
 

Assinatura da Paciente 
 
 
 

Assinatura da Coordenadora 
 

   Outro Preto,          de     de 20 
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Anexo 2: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto 

 

 



Silva, N.N.T.   89 
 

 

 



Silva, N.N.T.   90 
 

 

 

 



Silva, N.N.T.   91 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



Silva, N.N.T.   92 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Silva, N.N.T.   93 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Silva, N.N.T.   94 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Silva, N.N.T.   95 
 

 

Anexo 3: Protocolo de extração de DNA de amostras citológicas: illustra blood genomicPrep 
Mini Spin® (GE Healthcare) 
 
1ª Etapa: 

 Adicionar em um microtubo: 
 20μl de Proteinase K 
 400μl de Tampão de lise (frasco de tampa vermelha) 
 200μl da amostra, após esta ter sido homogeneizada 

 Homogeneizar (Vortex) 
 Aguardar 10 minutos 

 
2ª Etapa 

 Transferir a amostra para uma coluna 
 Centrifugar a 9000 rpm por 1 minuto 
 Descartar o que foi depositado no tubo coletor 

 
3ª Etapa 

 Adicionar 500μl de Tampão de Lise (frasco de tampa vermelha) 
 Centrifugar a 9000 rpm por 1 minuto 
 Descartar o que foi depositado no tubo coletor 

 
4ª Etapa 

 Adicionar 500μl de Tampão de Lavagem (frasco de tampa amarela) 
 Centrifugar a 9000 rpm por 3 minutos 

 
5ª Etapa 

 Transferir a coluna para um novo microtubo 
 Adicionar 95μl de Tampão de Eluição pré-aquecido a 70°C (frasco de tampa cinza) 
 Aguardar 1 minuto 
 Centrifugar a 9000 rpm por 1 minuto 
 Descartar a coluna e armazenar o material do microtubo a uma temperatura de -80°C. 
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Anexo 4: Protocolo para coloração do gel de poliacrilamida com nitrato de prata 
 

Solução 
(tempo)* 

Reagente Quantidade 

Fixadora 
(15 minutos) 

Etanol P.A. 5 mL 

Ácido acético glacial 250 l 

Água destilada 45 mL 

Nitrato de prata 
(10 minutos) 

Nitrato de prata 0,15 g 

Água destilada 50 mL 

Reveladora 
(**) 

Hidróxido de sódio 1,5 g 

Formaldeído 150 l 

Água destilada qsp 50 mL 

*Sob agitação; 
**Até o aparecimento das bandas no gel; 
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Anexo 5 
 
Conceitos e cálculos de sensibilidade e especificidade dos testes para pesquisa de HPV. 

 

1) Sensibilidade (s): é a probabilidade de um indivíduo avaliado e doente de ter seu teste alterado 

(positivo). Número de indivíduos doentes e com teste positivo/número total de indivíduos doentes; 

 

 

 

2) Especificidade (e): é a probabilidade de um indivíduo avaliado e normal ter seu teste normal 

(negativo). Número de indivíduos normais e com teste negativo/número total de indivíduos 

normais; 

 

 

 

 

 

Observações: 

- A detecção e genotipagem do HPV por PCR-RFLP foi considerada padrão-ouro; 

- VP: verdadeiros positivos; VN: verdadeiros negativos; FP: falsos positivos; FN: falsos 

negativos.     

 


