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Introdução

A infecção por Chlamydia trachomatis tem sido 
reconhecida como um dos mais comuns problemas de 
saúde pública [1,2,3]. Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) as doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs) são a segunda enfermidade que 
mais acomete as mulheres entre 15 e 44 anos nos países 
em desenvolvimento [4,5]. Entre as DSTs a C. 
trachomatis é uma das mais freqüentes, sendo 
responsável por aproximadamente 90 milhões de novos
casos por ano no mundo, e está também relacionada à
esterilidade em número bastante significativo de
mulheres [4,5]

O câncer do colo do útero é a segunda neoplasia 
mais comum em mulheres e a sétima maior incidência 
do mundo, com 493 mil novos casos por ano, com taxa 
de letalidade de 50 a 55% e uma taxa de sobrevivência 
de 61% nos países desenvolvidos e 41% em média nos 
países em desenvolvimento [6]. 

O Papiloma Vírus Humano desempenha um papel 
central na carcinogênese uterina. Resultados de vários 
estudos recentes sugeriram que a Chlamydia 
trachomatis poderia ser um co-fator na patogênese da 
cervical carcinoma de células escamosas.

A infecção por Chlamydia trachomatis aumenta a 
suscetibilidade à infecção por HPV em um nível basal 
por facilitar o acesso às células epiteliais basais por 
micro-abrasões ou por alterar as características das 
células epiteliais, aumentando a carga viral da infecção 
e facilitando a persistência.

A infecção por Chlamydia trachomatis pode ser 
adquirida através da relação sexual ou pelo contato da 
mucosa com outra área infectada. No trato genital 
feminino, tem afinidade pelas células do epitélio 
colunar, sendo a endocérvice o principal alvo [7].

O objetivo deste trabalho foi fazer uma associação
entre a infecção por HPV e a co-infecção por 
Chlamydia trachomatis no desenvolvimento do câncer 
cervical.

Material e Métodos

A. Amostras Clínicas

Analisou-se 40 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. PCR para identificação de Chlamydia 
trachomatis

 Para a realização da reação em cadeia da polimerase 
(PCR) utilizamos uma reação com um volume final de 
15 μl contendo: ~ 200ng de DNA; 1X tampão da 
enzima Taq Platinum (invitrogen Life Technologies); 
200 µM deoxinucleotídeo trifosfato (dNTP), 2,5 mM
MgCl2, 0,03U de Taq Platinum DNA polimerase 
(Invitrogen, Life Technologies) e 1,0 pmol / μl de cada 
um dos primers.

O protocolo de amplificação utilizado foi o seguinte: 
desnaturação a 95 ° C por 4 min, seguido de 40 ciclos
de desnaturação a 95 ° C por 60 segundos, anelamento 
a 52 ° C por 60 segundos e extensão final a 72 ° C por 
8min. A reação foi mantida em temperatura de 4 °C. 

A separação do produto da amplificação foi
realizada pela eletroforese em gel de agarose 1,5%, 
corado com Sybr Green e visualizado em luz 
ultravioleta. O tamanho dos fragmentos obtidos da 
PCR foram comparados com o marcador de peso 
molecular ladder (Promega).

D. PCR para identificação do HPV 

A amplificação foi feita em um volume final de 25 
µL contendo 1X tampão de PCR, 1,5 mM MgCl2, 100 
mM de cada dNTP, 1pmol/μL de cada primer
específico (MY09 e MY11), 0,2 U de Taq DNA 



polimerase e 200ng de DNA. Para esta reação foi 
utilizado o kit "GoTaq ® Hot Start polimerase 
(Promega).

O protocolo de amplificação utilizado foi o seguinte: 
desnaturação a 95 ° C por 4 min, seguido por 40 ciclos 
de desnaturação a 94 ° C por 30 segundos, anelamento 
a 55 ° C por 30 segundos e extensão a 72 ° C por 8min. 
A reação foi mantida em temperatura de 4 °C. 

E. Análise Estatística dos Resultados

O Teste do Qui-quadrado (χ2) foi utilizado para 
avaliar o equilíbrio de Hardy-Weinberg da população 
de estudo. O cálculo do χ2, bem como das freqüências 
gênicas, foram feitos manualmente com o auxilio do 
Microsoft® Office Excel 2003. Para correlacionar as 
freqüências gênicas com o aumento da susceptibilidade 
ou da resistência à infecção pelo HPV, bem como na 
identificação dos marcadores de risco, foi utilizado o 
Teste Exato de Fisher, utilizando o programa R.

Resultados e Discussão

No presente estudo, foram utilizadas 40 amostras de 
secreção vaginal de pacientes com lesão intraepitelial 
cervical. A prevalência da infecção por HPV foi de 
45% (18/40). Segundo Kotloff  et al. [10] o HPV é um 
pré-requisito para o câncer cervical. Outros fatores de 
risco, porém, podem ser considerados co-fatores em 
vez de fatores independentes. Estes co-fatores atuariam 
influenciando a aquisição do HPV, a sua persistência e 
o desenvolvimento de uma lesão neoplásica. 

Neste trabalho, verificamos uma freqüência de 
22,5% (9/40) para a infecção causada por Chlamydia 
trachomatis, os quais mostram uma relação 
estatisticamente positiva entre a associação da  infecção 
por HPV e a co-infecção por Chlamydia trachomatis p-
value = 0.05757 (95 lC: 0.9718968 8.4506241 0.R  
2.780872). Estes dados corraboram com uma série de 
estudos que investigaram a relação entre a infecção 
pelo HPV e a co-infecção por C. trachomatis como co-
fatores na oncogênese cervical [9]. Desta forma, 
podemos concluir que a Chlamydia trachomatis é um 
importante co-fator exógeno para o desenvolvimento 
do câncer cervical.
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PACIENTES PERCENTUAL AMOSTRAS

HPV POSITIVOS 45% n = 18

HPV NEGATIVO 55% n = 22
CLAMÍDIA 
POSITIVA 22,50% n = 9
CLAMÍDIA 
NEGATIVA 77,50% n = 31

CO-INFECÇÃO 17% n = 3
Tabela 1. Resultados das análises das amostras 

endoncervical.




