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Introdução

Os Papilomavírus Humanos são vírus da família 
Papillomaviridae que infectam células epiteliais e têm 
a capacidade de causar danos na pele ou mucosas. 
Causam diversos tipos de lesões como a verruga 
comum e a verruga genital ou condiloma, popularmente 
conhecida como “crista de galo”. Elas têm crescimento 
limitado e com freqüência regridem espontaneamente
[1].

Até o momento, mais de 150 tipos de HPV são 
conhecidos e são divididos de acordo com seus alvos 
preferenciais em HPV tipo (i) cutâneo e HPV tipo (ii) 
mucoso. Outro tipo de classificação se dá de acordo 
com o risco. Baixo risco (HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 
54, 61, 70, 72, 81, e CP6108), risco intermediário 
(HPV 26, 53, e 66) e alto risco (HPV 16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, e 82). Esta 
classificação se dá conforme a associação destes com 
lesões malignas nos sítios mucosos genitais e 
extragenitais [2]. 

Em estudo recente observou-se que o risco de se
desenvolver câncer de colo uterino em mulheres 
infectadas por HPV é 19 vezes maior. Mulheres com os 
tipos oncogênicos 18, 31 ou 33 têm um risco maior do 
que 50 vezes comparado ao daquelas não-infectadas e, 
se considerado o HPV 16, este risco teve aumento de 
mais de 100 vezes [3].

Devido a esse maior risco do desenvolvimento de 
câncer, um método eficaz de diagnóstico é necessário 
para que mulheres infectadas pelo vírus passem a ter 
uma maior atenção médica.

O método de detecção por PCR usando o sistema 
MY09/11 foi usado para mostrar convincentemente 
pela primeira vez que infecções por HPV estavam 
ligadas ao desenvolvimento de câncer [4].

A sensibilidade desse método e sua habilidade para 
amplificar e detectar mais que 30 tipos de HPV 
conhecidos que infectam a mucosa genital tem dado a 

pesquisadores uma ferramenta valiosa e que foi 
considerada "padrão ouro" para detecção de HPV por 
muitos anos [5].

Outro método de amplificação utiliza um outro sistema 
de primers gerais (GP5 e GP6) [6] que também são 
utilizados no diagnóstico da infecção por HPV.

Tendo em vista a limitação do uso do sistema MY09/11 
e o uso do sistema GP05/06, nosso objetivo foi comparar 
os dois sistemas de diagnóstico e apontar o método mais 
eficaz para detecção da infecção por HPV

Material e métodos

A. Amostras 

Analisou-se 15 amostras provenientes de secreção 
vaginal de mulheres atendidas no Centro de Diagnóstico do 
Câncer da Paraíba, que apresentavam lesões cervicais 
diagnosticadas previamente por exame histopatológico. As 
secreções foram coletadas em tubos adequados contendo 
meio de transporte adequado para preservação de células.

B. Extração de DNA

Procedeu-se a extração de DNA a partir de 500µl de 
secreção vaginal utilizando o kit de extração “Wizard 
Genomic DNA Purification kit” (PROMEGA). Após a 
extração as amostras foram tratadas com RNAse e 
posteriormente mantidas a uma temperatura de -20ºC.

C. Reação em Cadeia da Polimerase – PCR

A amplificação para o sistema MY09/11 foi realizada 
para um volume final de 15µl contendo 1x de tampão da 
PCR, 100µM de cada dNTP (dATP, dGTP, dCTP, dTTP),
1,5mM de MgCl2, 1pmol/µl de cada primer específico 
(MY09 e MY11), 0,2 U de Taq DNA polimerase e 200ng 
de DNA. Para essa reação foi utilizado o kit “GoTaq® Hot 
Start Polymerase” (PROMEGA). O seguinte protocolo de 
amplificação foi utilizado: 94ºC por 4 minutos, seguidos de 
40 ciclos de desnaturação à 94ºC por 30 segundos, 



anelamento à 55ºC por 30 segundos e extensão à 72ºC 
por 30 segundos, seguidos de uma extensão adicional à 
72ºC por 8 minutos. O tamanho do fragmento esperado 
para essa reação é de 450pb.

Para a amplificação com o sistema GP05/06 também 
foi realizada para um volume final de 15µl contendo 1x 
de tampão da PCR, 200µM de cada dNTP, 3,5mM de 
MgCl2, 5pmol/µl de cada primer específico (GP05 e 
GP06), 1 U de Taq DNA polimerase e 200ng de DNA.
Para essa reação também foi utilizado o kit “GoTaq®

Hot Start Polymerase” (PROMEGA). Para esta reação 
foi utilizado o seguinte protocolo de amplificação: 94º 
por 4 minutos, seguidos de 35 ciclos de desnaturação à 
94ºC por 1 minuto, anelamento à 40ºC por 2 minutos e 
extensão à 72ºC por 1,5 minutos, seguidos de uma 
extensão adicional à 72ºC por 4 minutos. Para esta 
reação o tamanho do fragmento esperado é variável de 
acordo com o tipo do HPV.

Como controle da qualidade da amostra utilizou-se 
um sistema de primers específicos para β-globina 
humana. As condições utilizadas para essa reação foi a 
mesma do sistema de primers MY09/11. O tamanho do 
fragmento esperado para essa reação é de 268pb.

Resultados e Discussão

Das 15 amostras analisadas, todas foram positivas
para β-globina humana (figura 1), o que indica que o 
DNA analisado apresentava boa qualidade, o que é 
ideal para reações de PCR.

Apesar de todas as amostras usadas serem de lesão 
intraepitelial cervical, apenas 53,3% (8/15) foram 
postivas para o par de primers MY09/11. Por outro 
lado, quando utilizado o sistema de primers GP05/06 
86,66% (13/15) das amostras apresentaram padrões de 
bandas de acordo com Roda Husmam et al. [7] (figura 
2). Esse fato pode ser explicado pelo fato de que até o 
momento em que o sistema de primers MY09/11 foi 
desenvolvido, apenas cinco dos 20 tipos de HPV que 
eram conhecidos haviam sido seqüenciados [8].Com o 
passar das décadas vários novos tipos de HPV foram 
descritos e considerando-se que o sistema MY09/11 foi 
projetado para uma região altamente conservada o 
mesmo ainda se mostrava eficiente para 
aproximadamente 30 tipos de HPV dos mais de 150 
descritos, não obstante, com vários níveis de 
intensidade [9].

Os resultados encontrados no presente trabalho para 
o sistema de primers GP05/06 estão de acordo com os 
resultados encontrados por Van den Brule et al.[10] e 
por De Roda Husman et al. [11] na Holanda em 1991 e 
1994, respectivamente, que utilizando o sistema 
GP05/06 encontraram uma prevalência de 100% na 
detecção de HPV a partir de amostras de secreção 
vaginal de mulheres com diagnóstico citomorfológico 
classificado como Pap IV (carcinoma in situ) e Pap V 
(carcinoma).

As amostras 2, 3, 10, 11, 12, 14 e 15 negativas para 
o sistema MY09/11, foram positivas para o sistema 
GP05/06. O que pode ser justificado pelo fato de que o 

sistema MY09/11 é eficaz apenas para alguns tipos de HPV 
[5, 8, 9]. Já a amostra 8, que apresentou positividade para o 
sistema MY09/11, não foi positiva para o sistema GP05/06 
(tabela 1).

Apenas uma das amostras analisadas (amostra 10) foi 
negativa para infecção por HPV considerando os dois 
sistemas de primers.

Os diferentes sistemas de primers utilizados nesse 
trabalho não se mostraram totalmente eficientes quando 
utilizados isoladamente, logo, para um resultado mais 
confiável é recomendado o uso dos dois sistemas 
complementariamente.
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Tabela 1. Tabela comparativa dos resultados da PCR utilizando o sistema MY09/11 e GP05/06.

Código da Amostra MY09/11 GP05/06
01 + +
02 - +
03 - +
04 + +
05 + +
06 + +
07 + +
08 + -
09 + +
10 - -
11 - +
12 - +
13 + +
14 - +
15 - +

Figura 1. Eletroforese em gel de agarose dos produtos da PCR de β-globina e do sistema de detecção MY09/11. No primeiro poço 
foi aplicado marcador de peso molecular “Ladder 100bp” (INVITROGEN).

Figura 2. Eletroforese em gel de agarose do produto da PCR do sistema de detecção GP05/06. No primeiro poço foi aplicado 
marcador de peso molecular “Ladder 100bp” (INVITROGEN).


