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RESUMO 

Nos últimos anos, inúmeros estudos epidemiológicos evidenciaram a forte 
associação entre o carcinoma do colo uterino e a infecção por papilomavírus humano 
(HPV). Esta associação deriva do reconhecimento de que estes vírus codificam 
oncoproteínas, dentre as quais E6 e E7, que apresentam propriedades transformantes. O 
produto do gene E7 se liga ao produto do gene retinoblastoma que perde a sua função de 
regular negativamente o ciclo celular. O produto do gene E6 se liga ao produto do gene 
supressor de tumor p53 levando a sua degradação pela via de proteólise dependente de 
ubiquitina. 

O gene p53 é um supressor tumoral com função de regulação do ciclo 
celular que apresenta vários polimorfismos distintos em diversos grupos étnicos e tem 
sido amplamente estudado tanto em tecidos normais quanto em tecidos tumorais. O 
polimorfismo do códon 72 do gene p53 é o mais estudado e pode apresentar três alelos 
diferentes na população. Um alelo codifica arginina (Arg), um codifica prolina (Pro) e 
outro, raramente encontrado, codifica cisteína (Cys). 

Em 1993 foi iniciado um estudo epidemiológico da história natural da 
infecção por HPV e neoplasia da cérvice uterina em uma população feminina de baixa 
renda em São Paulo (Brasil), urna das áreas de maior risco em todo o mundo. O estudo 
focaliza a infecção persistente por tipos oncogênicos de HPV corno evento precursor que 
leva à carcinogênese do colo do útero e visa entender os atributos da história natural da 
infecção viral e das doenças associadas ao colo uterino. Um dos objetivos deste estudo é 
avaliar se o polimorfismo do códon 72 do gene p53 pode, ou não, ser utilizado corno 
marcador de predisposição ao câncer do colo do útero uma vez que um estudo inicial 
relatou que pacientes portando o genótipo p53Arg homozigoto seriam 7 vezes mais 
susceptíveis ao desenvolvimento de neoplasia da cérvice uterina que pacientes contendo 
o genótipo p53Pro e heterozigoto p53Pro/ Arg. Contudo, vários estudos posteriores 
contradizem e corroboram esses achados. 

O presente projeto teve corno objetivos, portanto, verificar se o 
polimorfismo do códon 72 do gene p53 poderia estar associado a infecções persistentes 
por HPV e ao risco de neoplasia do colo do útero, além de comparar metodologias de 
detecção utilizadas por outros estudos, visando esclarecer se os motivos que levam à 
discordância dos resultados podem ser atribuídos a ocorrência de erros classificatórios 
metodológicos. 

Ao todo, sete metodologias de detecção foram comparadas. Apenas uma 
delas, PCR alelo-específica, apresentou resultado discordante das demais utilizadas. 
Coincidentemente, essa metodologia foi amplamente utilizada por muitos estudos que 
encontraram associações tanto positivas quanto negativas. Isso poderia nos dar indícios 
de que os erros classificatórios dependentes de metodologia poderiam influenciar os 
resultados de correlação entre o polimorfismo do códon 72 e o risco de neoplasia do colo 
do útero. As correlações observadas por este trabalho entre este polimorfismo do códon 
72 e o risco de neoplasia do colo uterino não mostraram associação deste polimorfismo 
com o risco de infecções persistentes por HPV e as lesões precursoras do carcinoma do 
colo uterino. 
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ABSTRACT 

ln recent years, a number of epidemiological studies have pointed toward 
a strong association between cervical cancer and infection by Human Papillomavirus 
(HPV). This association derives from the discovery that these viruses code for 
oncoproteins, among them E6 and E7 that have transforming properties. The E7 gene 
product associates with the retinoblastoma gene product, causing the latter to lose its 
function as a negative regulator of the cell cycle. The E6 gene product interacts with the 
tumor suppressor p53 gene product, resulting in its degradation via ubiquitin dependent 
proteolysis. 

The p53 gene is a tumor suppressor that funcions in the regulation of the 
cell cycle. It presents a number of distinct polymorfisms in diverse ethnic groups, and 
has been widely studied, both in normal and tumor tissues. The polymorfism of codon 72 
is the most studied, and may present three different alleles in the population. One alelle 
codes for arginine (Arg), another codes for proline (Pro), and a third, rarely found, codes 
for cystein (Cys). 

ln 1993 an epidemilogical study of the natural history of infection by HPV 
and its possible association with cervical neoplasia was initiated in a population of low 
income females in São Paulo, Brazil, one of the areas of greatest risk in the world. The 
study focuses on persistent infection by oncogenic types of HPV as a precursor to 
carcinogenesis of the cervix, and seeks to understand the attributes of the natural history 
of viral infection and of illnesses associated with the cervix. One of the objectives of the 
study is to evaluate if the polymorfisms of codon 72 of p53 can or not be used as a 
marker of predisposition to cervical cancer, given the finding in the initial study that 
patients who were homozygous for the p53Arg genotype were 7 times more susceptible 
to developing cervical neoplasias than those patients who were homozygous for p53Pro, 
or heterozygous p53 Pro/ Arg. Previous studies have been realized both supporting and 
disputing these findings. 

The current study had two main objectives: to verify if the polymorfism of 
p53 codon 72 could be associated with persistent infections of HPV and the risk of 
cervical neoplasia, as well as to compare methods of detection used by other studies, in 
an attempt to clarify if the discording results of past studies could be due to 
methodological classification errors. 

Seven detection methods were compared. Only one of these, allele 
specific PCR, presented discording results from the rest. Coincidentally, this method was 
widely used in a number of studies which found both positive and negative associations. 
This might indicate that the method-dependent classification errors could influence the 
results of correlation between codon 72 polymorphism and the risk of cervical neoplasia. 
The correlations observed by this study did not demonstrate an association between 
codon 72 polymorphism and the risk of persistent HPV infection and precursor lesions of 
cervical cancer. 
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INTRODUÇÃO 

1. O CARCINOMA DO COLO UTERINO 

1.1. Epidemiologia 

O carcinoma do colo uterino ocupa o quinto lugar dentre as estimativas de 

incidência dos principais tipos de câncer que acometem a população mundial - logo após 

as neoplasias de pulmão, estômago, mama e cólon - segundo análises do IARC 

(International Agency for Research on Cancer) (IARC, 1995). Entretanto, apresenta-se 

como a segunda neoplasia feminina mais importante, depois do carcinoma de mama, e é 

responsável por cerca de 440.000 novos casos e por cerca de 200.000 mortes a cada ano, 

(BOSCH et al., 1997). 

A incidências acima de 30 casos deste tipo de neoplasia por 100.000 

mulheres são comumente observadas em países em desenvolvimento do Sudeste 

Asiático, África e América do Sul (IARC, 2001 ). A associação de alta incidência de 

carcinoma do colo uterino em regiões menos desenvolvidas parece estar ligada a uma 

combinação de fatores como desnutrição, falta de prevenção para as lesões precursoras, 

alto índice de paridade e higiene (FRANCO et al., 1997). 

Dentre as neoplasias que afetam a população feminina no Brasil, o 

carcinoma do colo uterino ocupa o segundo lugar em incidência e mortalidade com taxas 

brutas de 18,9 e 4,3 casos por 100.000 mulheres, respectivamente (INCA, 2000). Para 

2002, as estimativas sobre incidência e mortalidade por este tipo de câncer prevêem 

4.005 novos óbitos. 
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1.2. Histopatologia 

O carcmoma do colo uterino parece ser conseqüência da evolução 

contínua de lesões precursoras não-invasivas, caracterizadas por atipias celulares 

denominadas displasias. Estas displasias eram comumente divididas em leve, moderada 

e severa dependendo do grau de diferenciação do epitélio. Entretanto, a prática 

demonstrou que não era possível distinguir eficientemente os epitélios portadores de 

displasia severa daqueles portadores de carcinoma in situ, e que as displasias moderadas e 

severas tendiam a convergir imperceptivelmente para lesões de alto grau (RICHART, 

1973). Essas observações levaram a introdução do termo "neoplasia intraepitelial 

cervical" (NIC) para designar o espectro de doenças do colo uterino presentes na 

carcinogênese deste epitélio. Esta terminologia sugeria a existência de uma continuidade 

nas alterações citológicas que se iniciava na displasia leve (NIC 1), transitava 

progressivamente através dos estágios intermediários de doenças intraepiteliais (NIC II E 

111) e terminava no carcinoma invasivo (RICHART, 1973). Após o acúmulo de dados 

moleculares, entretanto, tomou-se aparente que o espectro de alterações histológicas 

atípicas do colo do útero relacionadas ao HPV poderia ser melhor segmentado em dois 

grupos do que em três e a classificação de NIC foi modificada. As lesões referidas como 

displasias leves, condilomas planos ou NIC I passaram a ser designadas como NIC de 

baixo grau. As lesões supostamente consideradas como precursoras potenciais do 

carcinoma invasivo, exigindo tratamento, que continham atipias citológicas mais severas, 

passaram a ser designadas como NIC de alto grau (RICHART, 1990). 

Os diversos estágios de evolução citológica, por sua vez, são observados 

no momento da coleta de células endo e ectocervicais uterinas em esfregaços e consistem 
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em cinco classes (I, II, III, IV e V) que variam conforme o grau de indiferenciação celular 

observado nas células exfoliadas (PAPANICOLAOU e TRAUT, 1943). Em 1989, houve 

a criação de um outro sistema classificatório, denominado sistema de Bethesda, que 

introduziu o termo lesão intraepitelial escamosa ou SIL (squamous intraepithelial lesion ), 

renomeou a classe III da terminologia de Papanicolaou como SIL de baixo grau (LSIL ou 

low grade squamous intraepitelial lesion) correspondendo as alterações citológicas 

atípicas encontradas nas classificações histológicas NIC I ou NIC de baixo grau e 

agrupou as classes IV e V desta mesma terminologia como SIL de alto grau (HSIL ou 

high grade squamous intraepithelial lesion) correspondendo às alterações citológicas 

atípicas encontradas nas classificações histológicas NIC II e III ou NIC de alto grau 

(HERBST, 1992). 

1.3. Fatores de Risco 

Estudos epidemiológicos m1cia1s indicaram claramente que o 

desenvolvimento do carcinoma do colo uterino era fortemente influenciado pelas medidas 

de atividade sexual, seja das próprias mulheres ou de seus parceiros (VILLA, 1997). O 

fato de que os principais fatores de risco predisponentes a essa neoplasia definidos até o 

momento, tais com idade precoce do primeiro coito, a elevada paridade da paciente e o 

elevado número de parceiros sexuais durante toda a vida da paciente (MUNOZ e 

BOSCH, 1996), estarem tão associados ao comportamento sexual dos indivíduos 

afetados, permitiu que se concluísse que o comportamento epidemiológico do carcinoma 

cervical assemelhava-se ao de uma doença sexualmente transmissível (ZUR HAUSEN, 

1996). 
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Partiu-se, então, para a tentativa de isolar um agente infeccioso 

sexualmente transmissível que fosse o responsável pelo posterior desenvolvimento do 

carcinoma cervical (STERN, 1996). No final da década de 60, foi relatada a existência 

de um padrão soroepidemiológico sugestivo do papel do vírus herpex simplex tipo 2 

(HSV-2) na etiologia desta doença. Entretanto, as evidências laboratoriais existentes não 

foram suficientes para comprovar a participação do HSV-2 na etiologia do carcinoma 

cervical (KRCMÁR et al., 1986; VILLA, 1997). 

A associação causal de papilomavírus com verrugas benignas, ou 

papilomas, em alguns animais, tais como bovinos e coelhos, por outro lado, já era 

conhecida há algum tempo (MAGALHÃES, 1920; SHOPE, 1933). Assim, na década de 

70, zur Hausen apontou a similaridade dos padrões epidemiológicos das verrugas genitais 

e do carcinoma do colo uterino, sugerindo um envolvimento dos agentes causadores 

destas verrugas no desenvolvimento deste tipo de neoplasia (ZUR HAUSEN, 1977). 

Mesmo assim, os diversos estudos epidemiológicos que estabeleceram a importância do 

papel das infecções pelo HPV na neoplasia do colo uterino dependeram, ainda, da 

disponibilidade de métodos moleculares para a detecção do DNA do HPV (STERN, 

1996) e do acúmulo suficiente de dados experimentais para indicar que o papilomavírus 

humano (HPV) são os verdadeiros agentes etiológicos do carcinoma cervical (BOSCH et 

al., 2002; WALBOOMERS et al., 1999). 

Outros fatores de risco, tais como o tabagismo, uso de contraceptivos orais 

a longo termo e alto número de gestações, embora tenham sido fracamente associados em 

diversos estudos publicados (~OZ e BOSCH, 1996; VILLA e FRANCO, 1989), 

tiveram seus papéis como co-fatores da carcinogênese induzida pelo HPV comprovados 
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em estudos mais recentes (MORENO et ai., 2002; MUNÕZ et ai., 2002; ROUSSEAU et 

ai., 2000; YLITALO et ai., 1999). 

2. PAPILOMA VÍRUS HUMANO 

2.1. Genótipos e Classes 

Até o momento foram descritos mais de 100 tipos de papilomavírus 

humanos (MÜNGER et ai., 2001), muitos dos quais envolvidos em processos de natureza 

neoplásica, especialmente o carcinoma do colo uterino. 

Os papilomavírus humanos (HPV) são epiteliotrópicos, possuindo 

especificidade por diferentes sítios anatômicos. Os HPV são divididos em três grandes 

classes: 1) tipos de mucosa e genitais, 2) tipos não genitais e 3) tipos específicos da 

epidermodisplasia verruciforme, que é uma doença de pele rara, caracterizada por lesões 

cutâneas verrucosas disseminadas. Os tipos não genitais infectam a pele e causam a 

verruga comum e plantar, lesões com baixíssima probabilidade de malignização. Os 

tipos genitais são principalmente encontrados na genitália interna e externa, mas também 

podem causar lesões na cavidade oral, faringe e laringe. 

2.2. Associação com Carcinoma do Colo Uterino 

Os tipos de HPV que infectam o trato anogenital podem ser classificados 

segundo o risco de estarem associados ao desenvolvimento de lesões neoplásicas do colo 

uterino (ZUR HAUSEN, 1996): 
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• Tipos de baixo risco oncogênico - (HPV-6, 11, 42, 43 e 44 ente outros) 

associado à lesões benignas do colo uterino e à verrugas genitais. 

• Tipos de alto risco oncogênico - (HPV-16, 18, 31, 33, 35, 45 e 58 entre 

outros) associados à lesões intraepiteliais de alto grau, especialmente 

carcinomas invasivos do colo uterino. 

Estudos caso-controle contribuíram para o esclarecimento da associação 

epidemiológica entre a infecção por HPV e o câncer cervical. Mulheres com infecção 

por HPV de alto risco têm risco relativo em média 50 vezes maior de desenvolver câncer 

cervical, quando comparadas às mulheres não portadoras deste tipo de infecção 

(ROZENDAAL et ai. , 1996). Apesar da maior parte das infecções por HPV ser 

transiente, há um pequeno número de mulheres com infecção persistente pelo vírus, nas 

quais a presença de um mesmo tipo de HPV é detectada mais de uma vez, durante 

determinado período de tempo. Estas mulheres têm risco maior de desenvolver 

neoplasias cervicais, quando comparadas a mulheres que eliminam a infecção pelo HPV 

(EVANDER et ai., 1995; FRANCO et ai., 1997; HILDESHEIM et ai., 1994; HO et ai., 

1995; KOUTSKY et ai., 1992; SCHLECHT et ai., 2001). Desta forma, a infecção 

persistente é um dos passos cruciais para o desenvolvimento das lesões cervicais. 

Estudos relatam maior persistência virai em mulheres acima de 30 anos e com infecções 

por HPV de alto risco oncogênico (HILDESHEIM et ai., 1994) ou com a presença de alta 

carga virai nas lesões (CABALLERO et ai., 1998; CUZICK et ai., 1995). 
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Geralmente, ocorre um intervalo de tempo relativamente longo entre a 

infecção primária por tipos de HPV de alto risco oncogênico e o desenvolvimento de 

neoplasias intraepiteliais cervicais, carcinoma in situ e câncer invasivo (NOBBENHUIS 

et al., 1999). Neoplasias intraepiteliais cervicais têm um pico de incidência entre 25 e 30 

anos de idade, enquanto que a incidência de câncer cervical está entre 45 e 55 anos, 

podendo ser mais precoce em certas populações incluindo o Brasil (IARC Working 

Group, 1995). Esta observação sugere que o período de latência é de muitos anos entre a 

infecção inicial e o desenvolvimento da neoplasia intraepitelial e que a progressão para 

câncer invasivo requer entre 20 e 30 anos (ZUR HAUSEN, 1996). 

A caracterização de fatores associados à persistência do vírus, poderia 

estar identificando mulheres que estão sob maior risco de virem a desenvolver uma 

neoplasia cervical maligna. Vários estudos vêm sendo realizados com o objetivo de 

identificar determinantes potenciais da detecção persistente de HPV nas células cervicais 

(FRANCO et al., 1999; HILDESHEIM et al., 1994; HO et al., 1995). 

Entre 50 e 60% dos tumores apresentam HPV-16, enquanto que a detecção 

de HPV-18 varia de 1 O a 20% nas amostras de câncer cervical. Sabe-se ainda, que na 

ausência de lesões citológicas (SIL ), tipos de HPV de alto risco oncogênico, em 

particular HPV-16, tendem a persistir mais do que os tipos de baixo risco oncogênico 

(BOSCH et al., 1995; FRANCO et al., 1997). 
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2.3. lnf ecção 

A infecção pelo HPV é necessária, porém não suficiente para o 

desenvolvimento do carcinoma do colo uterino, desta forma, apenas uma pequena fração 

das mulheres infectadas com HPV de alto risco desenvolve lesões neoplásicas do colo 

uterino. Mulheres que apresentam infecção persistente com HPV de alto risco, além de 

uma carga viral alta, estão sob um risco maior de desenvolverem neoplasia de cérvice 

uterina (VILLA, 1997). 

A infecção anogenital por HPV é preferencialmente transmitida pelo 

contato sexual, e a incidência é mais elevada em mulheres jovens, na faixa etária entre 22 

e 25 anos (SCHIFFMAN, 1992). A infecção genital por HPV de alto risco confere um 

risco relativo em tomo de 50 para o desenvolvimento de câncer cervical (SCHIFFMAN, 

et ai., 1993). 

Os HPV infectam as células basais do epitélio e seu acesso se dá através 

de microlesões pré-existentes. As infecções permissivas constituem o ciclo produtivo 

clássico como o de outros vírus de DNA: após a adsorção e penetração, com a 

diferenciação das células do epitélio, o vírus utiliza fatores da maquinaria celular para sua 

transcrição, tradução e replicação, dando origem a novos vírus nas camadas mais 

diferenciadas. O genoma viral é mantido no estado epissomal no núcleo das células 

normais infectadas, entretanto, está integrado no genoma celular na maioria das células 

tumorais (VILLA, 1997). 
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2.4. Historia Natural 

A história natural das infecções por HPV não é bem compreendida até o 

presente. Aparentemente, a maioria dessas infecções não leva ao desenvolvimento de 

sintomas incômodos ou lesões macroscopicamente visíveis. Se há o estabelecimento 

efetivo de quaisquer sinais clínicos, entretanto, estes tendem a desaparecer dentro de 

poucos anos, concomitantemente a outros sinais microscópicos e moleculares da infecção 

(IARC, Working Group, 1995). 

A existência de fatores inerentes a alguns indivíduos infectados pelo HPV, 

tais corno a demora na criação de respostas imunológicas efetivas ou a geração de 

padrões menos eficientes de respostas imunológicas celulares ou a presença de co-fatores 

(tabagismo, uso constante de anticoncepcionais, etc.), por outro lado, parece permitir a 

replicação do vírus em larga escala e aumentar a probabilidade de desenvolvimento de 

lesões novas ou recorrentes. Apesar disso, somente urna pequena porcentagem de 

indivíduos afetados por tipos oncogênicos de HPV efetivamente desenvolvem o 

carcinoma do colo do útero (IARC, Working Group, 1995). 

Urna grande variedade de fatores, tanto exógenos quanto inerentes aos 

vírus e hospedeiros, que podem influenciar o curso de urna infecção pelo HPV. Os tipos 

de variantes do vírus, o sítio anatômico da infecção, e a resposta imunológica do 

hospedeiro definem se urna dada infecção genital pelo HPV será autolirnitada e escapará 

da detecção, produzirá urna lesão proliferativa benigna clinicamente evidente, ou 

lentamente, durante o curso de vários anos, induzirá a transformação maligna das células 

infectadas (IARC, Working Group, 1995). 
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2.5. Biologia 

Os HPV constituem um grupo de vírus hospedeiro-específicos, 

pertencentes a família Papillomaviridae, gênero Papillomavirus (VAN 

REGENMORTEL et al., 1999). Estes vírus têm diâmetro entre 55 e 60nm, apresentado 

sob a forma de partículas icosaédricas, não envelopadas, de simetria pentagonal, 

constituídas por 72 unidades denominadas capsômeros (ZHOU e FRAZER, 1996). 

Os diferentes tipos de HPV possuem uma organização genômica geral 

bem conservada. O genoma destes vírus, de aproximadamente 8.000 nucleotídeos, pode 

ser dividido em três regiões funcionalmente diferentes: uma região controladora 

denominada LCR (Long Contrai Region), urna região precoce ou região E (Early) e urna 

região tardia ou L (Late) (Figura 1). 

A LCR encontra-se entre Ll e E6, em urna região de 500 a 1.000 pares de 

bases, onde não existe uma ORF de tamanho detectável (CHAN et al., 1989). Essa 

região contém a origem de replicação de DNA, vários promotores para a síntese de 

mRNA e seqüências reguladoras da transcrição (BROKER, 1987; BROWN e FIFE, 

1990). O produto de transcrição virai é um mRNA policistrônico que pode ou não ser 

processado e ter, como resultado final do processo traducional, mais de uma proteína a 

partir de uma mesma seqüência codificadora (ARENDS et al., 1990). 

Os genes da região L (Ll e L2) codificam para proteínas estruturais do 

capsídeo, enquanto que os genes E (El, E2, E4, E5, E6 e E7) codificam para proteínas 

com diversas funções reguladoras envolvidas na persistência genômica, replicação do 

DNA virai, transcrição de genes virais e proliferação celular (McMURRA Y et a!., 2001; 

HOWLEY, 1996). 
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Figura 1. Mapa fisico do genoma do HPV-16, com a região precoce (E), a região tardia 
(L) e a LCR que corresponde a região regulatória (VILLA, 1997). 



12 

A infecção produtiva por estes vírus está relacionada ao grau de 

diferenciação da célula epitelial. Para gerar uma lesão produtiva, estes vírus precisam 

infectar as células basais dos epitélios escamosos, uma vez que estas são as únicas 

capazes de se dividir. É nestas células e nas células parabasais que ocorre a replicação do 

DNA viral e a expressão dos genes precoces que estimulam a progressão da fase G 1 à 

fase S. Ao mesmo tempo, o vírus necessita de um certo grau de diferenciação do tecido 

para que ocorra a expressão de fatores próprios de células diferenciadas necessários a 

expressão dos genes virais tardios (McMURRA Y et al., 2001) (Figura 2). 

2.6. Proteínas Virais 

A proteína Ll é a principal constituinte do capsídio do papilomavírus e a 

proteína viral mais abundante, constituindo cerca de 80% do total das proteínas virais 

(HOWLEY, 1996). Essa proteína parece abrigar epítopos tipo-específicos e ser 

altamente imunogênicas (revisado ZUR HAUSEN, 1996). A proteína L2, por sua vez, é 

considerada a proteína viral menos abundante e, embora seja um componente estrutural 

adicional do capsídio viral, associada a L 1, parece ter um papel importante na 

incorporação do DNA viral dentro do vírion, através da adição gradual de proteínas do 

capsídio ao redor do genoma do papilomavírus (ZHOU e FRAZER, 1996). 
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Figura 2. O ciclo de vida do papilomavírus humano. Para que a infecção seja produtiva, 
o vírus precisa infectar a camada basal. Isso normalmente ocorre através de microlesões, 
na pele ou na mucosa. As células infectadas se dividem e se espalham lateralmente. 
Algumas dessas células progenitoras migram para as camadas diferenciadas suprabasais, 
onde genes virais serão ativados, o DNA do vírus será replicado e as proteínas do 
capsômero serão formadas. As partículas virais surgem e são liberadas na superficie da 
mucosa onde podem infectar tecidos adicionais (Modificado de ZUR HAUSEN, 2002). 
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A proteína E 1 é urna helicase que forma um complexo com E2, urna 

proteína reguladora da transcrição viral. Elas afetam diferentemente a expressão gênica 

virai e representam os principais reguladores intragenôrnicos através da formação de 

dírneros em sítios específicos de ligação presentes na LCR (THIERRY e YANIV, 1987). 

O rompimento e/ou deleção do gene E2, devido à integração do genoma virai no celular, 

são eventos freqüentemente observados em biópsias de tecidos turnorais e linhagens 

celulares derivadas de neoplasias malignas do colo uterino (SCHWARZ et al., 1985). 

Além disso, mutações nos genes E 1 e E2 aumentam a capacidade do HPV-16 imortalizar 

células in vitro (ROMANCZUK e HOWLEY, 1992; VERNON et al., 1997). Estes 

eventos levaram a supor que alterações no gene E2 facilitariam a transformação de 

células humanas e a progressão para um fenótipo maligno (ZUR HAUSEN, 1996). 

A proteína E4 parece estar envolvida na maturação e na liberação das 

partículas virais para o meio extracelular (ZUR HAUSEN, 1996), apesar deste papel 

ainda não ser bem elucidado. Já proteína E5 é sabidamente a principal proteína 

transformante de papilornavírus humano bovinos (SCHILLER et al., 1986), por outro 

lado, nas células infectadas por HPV, esta proteína não apresenta o mesmo efeito (PIM e 

COLLINS, 1992). Em lesões precursoras de baixo grau, encontram-se altos níveis desta 

proteína, sugerindo alguma função (ainda não estabelecida) nos estágios precoces da 

infecção por HPV. Contrariamente, o gene E5 está freqüentemente deletado em células 

de carcinomas cervicais, indicando a ausência de um papel essencial para a manutenção 

do fenótipo maligno nestas células (ZUR HAUSEN, 2000). 

O produto do gene E6 consiste de urna proteína nuclear de cerca de 150 

aminoácidos, que se liga ao produto do gene p53, levando a sua degradação pela via de 
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proteólise dependente de ubiquitina (SCHEFFNER et a!., 1990 e 1993). Esta interação 

foi a primeira a ser descrita e é a mais conhecida dentre as diversas e não tão bem 

elucidadas interações da proteína E6 (ZUR HAUSEN et a!., 2000). A proteína p53 

(como será descrito adiante) é uma fosfoproteína nuclear de 53 kDa, cuja função 

primordial é a manutenção da integridade genômica através da regulação do ciclo celular 

(MANTOVANI et a!., 2001). Além disso, foi demonstrado que E6 de HPV-16 ativa 

telomerase em queratinócitos e células epiteliais mamárias em estágios precoces da 

infecção por HPV (KLINGELHUTZ et a!., 1996) e inibe a degradação da família de 

quinases SRC. Outras interações de E6 de HPV de alto risco e seu efeito na estabilidade 

celular podem ser observadas na figura 3. 

O produto do gene E7 de HPV é uma fosfoproteína cuja principal e mais 

estudada interação é com a forma hipofosforilada do gene de susceptibilidade ao 

retinoblastoma, pRB. A ligação da proteína E7 pRB libera o fator de transcrição celular 

E2F dos complexos com E2F/pRB, que é responsável pela ativação da transcrição de 

genes regulatórios necessários para a proliferação celular, além de genes necessários para 

a síntese do DNA (MUNGER, et a!., 2001; VILLA, 1997). A expressão de E7 também 

promove o acúmulo de diversas outras proteínas celulares tais como p16INK4a, cuja 

expressão é reprimida por pRB. A inativação de pRB mediada por E7 faz com que a 

expressão de p16INK4a seja acentuada. Devido a este fato, o acúmulo de p16INK4a tem 

sido proposto como um biomarcador para identificação de displasias em biópsias de 

epitélio do colo uterino (KLAES, et a!., 2001). 

A proteína E7 dos HPV de alto risco também possui a capacidade de 

interagir com diversas outras proteínas celulares. As diversas funções de E7 e suas 
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interações com diversos passos envolvidos na imortalização celular estão resumidos na 

figura 3. 

2.7. Potencial Oncogênico 

A síntese contínua das proteínas precoces E6 e E7 do HPV parece ser uma 

etapa essencial para o desenvolvimento de tumores malignos, visto que ocorre sempre 

durante a gênese dos tumores anogenitais associados a este vírus (ZUR HAUSEN, 1996). 

A continuidade da síntese destas oncoproteínas advém do evento de integração do 

genoma viral ao genoma da célula hospedeira, que ocorre durante a progressão de uma 

lesão pré-maligna para um carcinoma in situ. Esse evento não ocorre em lugares 

específicos dos cromossomos celulares, mas sempre interrompe o segmento genômico 

viral correspondente aos genes precoces E2 e El, resultando na perda de função do gene 

E2 (SCHWARZ et al., 1985). Os produtos desse gene são os responsáveis pelo controle 

da transcrição viral, em especial pela repressão da transcrição do promotor principal, 

localizado no início da região precoce e responsável pelo controle transcricional dos 

genes E6 e E7. Assim, deprende-se que, ao ocorrer a integração, passa-se a sintetizar as 

proteínas precoces, como E6 e E7, de forma descontrolada (ROMANCZUK e HOWLEY, 

1992). Além disso, esse evento confere também um aumento da estabilização dos 

transcritos virais, através da formação de moléculas do mRNA de E6/E7 flanqueadas por 

seqüências celulares que inativam um elemento desestabilizador localizado na região 3' 

do mRNA viral (SCHWARZ et al., 1985). 
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Figura 3. Funções das oncoproteínas E6 e E7 e suas interações com diversos passos 
envolvidos na imortalização celular. E6 promove a ativação da telomerase e das quinases 
SRC e a inibição de p53 e Bak. E7 inibe pRB e promove a liberação de E2F resultando 
na superexpressão de p16INK4a. Esta proteína, por sua vez, também é inativada por E7. 
E7 também estimula a entrada na fase S e inativa p21 e p27. E6 e E7 cooperam para a 
imortalização celular e a transformação maligna. E6 previne a apoptose induzida por 
altos níveis de E2F e E7 impede a inibição de E6 por p16INK4a (Modificado de ZUR 
HAUSEN, 2002). 



18 

Há mais de uma década, tem sido verificada a interação de células 

epiteliais com genes virais capazes de alterar o processo de diferenciação normal destas 

ocasionando a imortalização celular (DÜRST et al., 1987; PIRISI et al., 1987 e 1988; 

SCHLEGEL et al., 1988). Diferentes sistemas têm mostrado que as funções das 

proteínas transformantes codificadas pelos HPV associados ao câncer anogenital em 

humanos, podem ser reproduzidas in vitro (BEDELL et al., 1989; KANDA et al., 1988; 

MATLASHEWSKI et al., 1987; PIRISI et al., 1987). Dentre esses estudos, os dados 

iniciais de maior importância, foram a constatação de que os HPV-16, 18 e 31, os mais 

correlacionados à lesões do trato anogenital e com potencial para progressão maligna, 

podem imortalizar culturas primárias de queratinócitos normais de prepúcio ou células 

epiteliais da região cervical humana ( o mesmo não acontecendo com HPV de baixo risco) 

(KAUR e McDOUGALL, 1988; SCHLEGEL et al., 1988; WOODWORTH et al., 1990). 

No processo de imortalização de queratinócitos humanos normais, os HPV 

de alto risco promovem alterações de proliferação e de diferenciação celular. Estas 

células tomam-se altamente proliferantes mesmo na presença de fatores indutores de 

diferenciação celular, como fatores protéicos presentes no soro e altas concentrações de 

cálcio, e continuam dividindo indefinidamente in vitro, não se diferenciando 

(SCHLEGEL et al., 1988). No entanto, é importante salientar que estas células não são 

transformadas, pois não são capazes de gerar tumores quando inoculadas em animais 

atímicos. Eventos adicionais, como por exemplo a ativação de oncogenes, são 

necessários para que a transformação celular direcionada à progressão maligna ocorra 

(PIRISI et al., 1988; STOREY et al., 1988). Os genomas de HPV presentes em 

carcinomas do colo uterino e em linhagens derivadas estão transcricionalmente ativos, e 
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apresentam expressão regular e contínua dos genes E6 e E7 (SCHNEIDER-GADICKE e 

SCHWARZ, 1986; SMOTKIN e WETTSTEIN, 1986). 

A atividade biológica das oncoproteínas E6 e E7 é dependente do tipo de 

células onde são expressas. A proteína E6 ou E7 de HPV 16 ou 18 é suficiente para 

transformar fibroblastos imortalizados de roedores (BEDELL et ai., 1989; VOUSDEN et 

ai., 1988). A expressão concomitante de E6 e E7 leva à imortalização de células 

mamárias epiteliais humanas (McDOUGALL, 1994). Contrariamente, diversos estudos 

mostram que a expressão de E6 e/ou E7, é ineficiente para imortalização de 

queratinócitos humanos normais e para a transformação de queratinócitos humanos 

imortalizados. No entanto, vale ressaltar, que a expressão destas proteínas, 

principalmente sua cooperação, é fundamental para a progressão e manutenção do 

fenótipo imortalizado ou maligno, visto que a inibição da expressão in vitro destas 

proteínas, interrompe a proliferação celular e em alguns casos pode ocorrer a reversão do 

fenótipo maligno ou imortalizado (BARBOSA et ai., 1989; ZUR HAUSEN, 2000). Mais 

recentemente, nANG e MILNER (2002) evidenciaram que a inibição do mRNA de E6, 

utilizando RNA de interferência (RNAi), promovia uma redução do crescimento celular e 

que, a inibição de mRNA de E7 levava as células tratadas à apoptose. 
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2.8. Fatores que afetam a progressão maligna 

O fato de uma pequena porcentagem das mulheres infectadas por HPV de 

alto risco desenvolverem carcinoma do colo uterino sugere que um período de latência de 

muitos anos entre a infecção inicial e o desenvolvimento deste tipo de neoplasia é 

necessário (ZUR HAUSEN, 2002). A grande maioria das mulheres infectadas elimina a 

infecção por mecanismos controlados pelo sistema imune. A imunossupressão 

permanente representa um importante fator de risco para a persistência do DNA viral e 

para a progressão de lesões (PETRY, et al., 1994), mas os fatores que determinam a 

persistência viral em outras mulheres não são completamente definidos. A expressão de 

oncogenes virais poderia promover alterações em genes envolvidos na apresentação de 

antígenos, ou de cascatas de sinalização que estariam envolvidas na supressão da 

transcrição de oncogenes virais (ZUR HAUSEN, 2000). A persistência do DNA viral 

pode ainda ser influenciada por outros fatores. Estes poderiam estar relacionados à 

natureza viral, como por exemplo, o tipo de HPV, a variação intratípica e a carga viral; e 

a outros fatores não relacionados ao vírus tais como o grande número de parceiros 

sexuais, exposição a agentes mutagênicos, fumo, infecções concomitantes, o uso de 

hormônios, imunossupressão e predisposição genética (Figura 4). 

MAGNUSSON e colaboradores (1999), utilizando dados do Registro de 

Câncer Sueco - Swedish Cancer Registry, observaram que filhas adotadas apresentavam 

um risco 50% menor de desenvolvimento de carcinoma do colo uterino quando 

comparadas com filhas não adotadas. Estes dados evidenciam a influência da 

predisposição genética no desenvolvimento deste tipo de neoplasia. 
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Figura 4. Fatores relacionados e não relacionados ao HPV que podem induzir a 
progressão maligna. Fatores de risco virais e não virais estão listados do lado esquerdo 
da figura. Fatores hormonais ativam os promotores virais e facilitam a imortalização de 
células infectadas pelo HPV. Agentes mutagênicos influenciam a persistência do DNA 
do vírus. Estes acentuam a progressão pela modificação celular das cascatas de 
sinalização que controlam a persistência do HPV, ou levam a um aumento na expressão 
de oncogenes virais por um efeito dose-resposta destes. Os crescentes níveis de 
expressão de E6 e E7, por sua vez, resultam num aumento da instabilidade genômica, que 
promove a progressão das células infectadas a um crescimento invasivo (modificado de 
ZUR HAUSEN, 2002). 
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2.9. Fatores Coadjuvantes a Oncogenicidade do HPV 

Alterações cromossômicas são freqüentemente encontradas nos tumores 

do colo uterino. Carcinomas distintos poderiam adquirir características mais agressivas 

associadas à instabilidade genômica. Os cromossomos mais alterados são o 11 e 17, além 

de regiões instáveis em microssatélites do cromossomo seis (KIRCHHOFF et ai., 1999). 

Fatores imunogenéticos controlados pela resposta imune parecem ter um 

papel relevante na progressão ou regressão de lesões causadas pelo HPV. Várias 

associações já foram descritas relacionando moléculas de MHC (complexo de 

histocompatibilidade principal) de classe I e II, com a susceptibilidade ou proteção a 

diversas doenças. Associações entre alelos ou haplótipos de genes do sistema MHC e o 

carcinoma do colo uterino ou com suas lesões precursoras, vem sendo descritas, 

mostrando que existe uma susceptibilidade genética à infecção pelo HPV, e que esta, em 

parte, é conferida por genes deste sistema (APPLE et al., 1994; MACIAG e VILLA, 

2000). 

Alguns estudos relatam algumas associações entre o HPV e outros 

microorganismos. Uma das associações especuladas é com o herpesvírus humano 6 

(HHV6). Este vírus é capaz de infectar células do colo uterino in vitro e ativar a 

transcrição dos genes E6 e E7 de HPV de alto risco (CHEN et al., 1994). Além disso, a 

inflamação crônica provocada pela infecção por Chlamydia tracomatis tem sido 

evidenciada como possível co-fator na carcinogênese mediada pelo HPV (SMITH et al., 

2002). 
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3. A INTERAÇÃO ENTRE p53 E E6 

O gene supressor de tumor p53 é uma das principais defesas celulares 

contra a replicação virai e conseqüentemente da transformação celular. A proteína E6 

dos HPV de alto risco promove a inibição deste efeito de p53 por se ligar a sua proteína e 

induzir sua degradação pela via de proteólise dependente de ubiquitina. A degradação de 

p53 por E6 é um dos principais mecanismos promotores de instabilidade genômica, uma 

vez que este gene está envolvido, não somente, no reparo de danos no DNA, mas também 

na promoção da apoptose (MANTOV ANI e BANKS, 1999). 

3.1. A Degradação de p53 Mediada por E6 

WERNESS e colaboradores (1990) mostraram que a proteína E6 de HPV-

16 e HPV-18 é capaz de se ligar à p53. Posteriormente foi revelada que essa interação 

promovia a degradação de p53 via proteólise dependente de ubiquitina (SCHEFFNER et 

al., 1990). Trabalhos subseqüentes demonstraram que a degradação de p53 mediada por 

E6 é dependente de uma proteína celular E6 associada (E6-AP), também conhecidas 

como UBE3A, (HUIBREGTSE et ai., 1991; SCHEFFNER et ai., 1993). Essa proteína é 

um peptídeo monomérico de 100 kDa que atua como uma ligase proteína-ubiquitina E3 . 

Na cascata de ubiquitinização, a proteína El celular ativa a ubiquitina que é então 

transferida por E2 celular conjugando enzimas para a ligase proteína ubiquitina E3 

celular a qual reconhece proteínas alvo específicas (HERSHKO e CIECHANOVER, 

1992). Interessantemente, mutantes de E6-AP que não se ligam a E6 também são 

incapazes de interagir com p53 (HUIBREGTSE et ai. , 1993), e proteínas p53 mutantes 
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que não se ligam a E6 também não são susceptíveis a degradação induzida por E6-AP 

(SCHEFFNER et ai. , 1992), indicando que E6 é requerida para mediar a interação 

p53/E6-AP. Estudos mais recentes usando inibição antisense de E6-AP têm mostrado 

que níveis de p53 aumentam apenas em células expressando E6 (BEER-ROMERO et ai., 

1997), sugerindo que E6-AP não está envolvida normalmente na degradação de p53; em 

adição, o uso de um sistema de expressão da fissão de leveduras tem mostrado um 

requerimento absoluto tanto de E6 quanto de E6-AP para obter a degradação de p53 

(WADDELL e JENKINS, 1998). Assim, a ligase E3 na cascata da degradação de p53 

não é simplesmente E6-AP, mas deve ser um complexo formado por E6/E6-AP. 

Contudo, E6-AP não requer a proteína E6 selvagem para funcionar como uma ligase 

proteína-ubiquitina, já que foi demonstrado que E6-AP sozinha é capaz de se ligar a 

ubiquitina e muitas outras proteínas celulares (NUBER et ai., 1998) e que E6-AP, de fato, 

pertence a uma família de ligases estreitamente relacionada á ubiquitina (HUIBREGTSE 

et ai., 1995; SCHWARZ et ai., 1998). Tem sido relatado também que E6 estimula a 

degradação tanto de c-myc e bak através da interação E6-AP (THOMAS e BANK, 1998), 

mas nesses casos, ela parece ser apenas um intensificador de uma interação que 

normalmente ocorre. Na degradação de p53, E6 parece ter desviado E6-AP para um alvo 

incomum. A cascata de degradação de p53 por E6 pode ser evidenciada na figura 5. 
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Figura 5: A proteína E6 induz a degradação de p53. A enzima El promove a ativação da 
ubiquitina, que é transferida para uma enzima conjugada E2 e esta, transfere o radical 
ubiquitina para a proteína ubiquitina ligase E3. E6 de HPV se liga a E6-AP, fazendo com 
que esta passe a ter a capacidade de transferir radicais ubiquitina para p53. p53 
poliubiquitinado é degradado pelo complexo proteossomo 26S (Modificado de THOMAS 
et al., 1999a). 
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4. O GENEp53 

4.1. Histórico e Aspectos Gerais 

A fosfoproteína nuclear p53 foi originalmente descoberta em extratos de 

células transformadas pelo fato de reagir com anticorpos provenientes de animais com 

tumores induzidos pelo vírus símio 40 (SV40). Foi evidenciada a formação de um 

complexo oligornérico entre esta proteína e o antígeno T grande do SV 40 em células 

transformadas por este vírus (LINZER e LEVINE, 1979; LANE e CRA WFORD, 1979). 

Pelo fato do antígeno T grande do SV 40 ser necessário para a manutenção do fenótipo 

transformado foi sugerido que esta interação pudesse desempenhar um importante papel 

na transformação maligna. Dessa maneira, p53 passou a ser considerado um antígeno 

turnoral. A partir deste achado, foi verificado que urna grande variedade de linhagens 

celulares e células derivadas de tumor apresentavam grandes quantidades de p53 ( de 5 a 

100 vezes mais do que em células não transformadas) (LINZER e LEVINE, 1979; 

DELEO, et al., 1979). Além disso, em células transformadas a meia vida desta proteína é 

muito maior do que em células não transformadas (OREN, MALTZMAN e LEVINE, 

1981; REICH, OREN e LEVINE, 1983). O fato do DNA genôrnico e alguns clones de 

DNA complementar (cDNA) de p53 possuírem a capacidade de imortalizar células em 

cultura (JENKINS, RUDGE e CURRIE, 1984) e ainda cooperarem com o oncogene ras 

ativado para transformar fibroblastos primários de embriões murinos (ELIY AHU et a!., 

1984; PARADA et al., 1984) fizeram com que este gene fosse considerado um oncogene. 

Foi observado, entretanto, que os cDNAs de p53 com capacidade 

transformantes tratavam-se, na verdade, de formas rnutadas do gene (HINDS, FINLA Y e 
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LEVINE, 1989). Dessa maneira, p53 passou a ser considerado um gene supressor de 

tumor, regulando negativamente o ciclo celular e exigindo completa perda de função para 

promover a formação tumoral. 

A expressão de p53 selvagem em linhagens celulares transformadas por 

outros oncogenes promove a reversão do fenótipo transformado nessas células (FINLEY, 

HINDS e LEVINE, 1989; ELIY AHU et ai., 1989). 

Dessa maneira, p53 passou de antígeno tumoral a oncogene e, por fim, 

gene supressor de tumor com função de regular negativamente o ciclo celular (LEVINE, 

MOMAND e FINLAY, 1991). 

4.2. Envolvimento na carcinogênese humana 

Dentre uma grande variedade de processos e vias metabólicas envolvidas 

na progressão maligna, o gene p53 aparece como um dos principais genes envolvidos na 

carcinogênese humana. De fato, a via de p53 encontra-se alterada na maioria dos 

tumores invasivos. Essas alterações tipicamente incluem perda alélica, mutações 

pontuais ou inativação desta proteína por proteínas virais ou celulares. Um banco de 

dados destas mutações é mantido pela International Agency for Research on Cancer ou 

IARC (http://www.iarc.fr/p53/) (HERNANDEZ-BOUSSARD et ai. , 1999). 

Mutações em p53 são encontradas em mais de 50% de todos cânceres 

humanos, compreendendo mais de 50 tipos diferentes de células e tecidos (HOLLSTEIN 

et ai., 1994). Isto indica que a perda da atividade de p53 é um fator importante na 

progressão tumoral. 
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O gene p53 está localizado no cromossomo 17 p13 e possui 11 exons 

distribuídos em 20 kb. Aproximadamente 90% das substituições nucleotídicas são 

encontradas entre os exons 5 e 8, o que corresponde a quatro dos cinco domínios 

evolutivamente conservados da proteína p53 (domínios II a V) (CHANG et al., 1993; 

LEVINE et al. , 1997; OZBUN e BUTEL et al., 1995). O gene p53 apresenta seis códons 

mais freqüentemente mutáveis. Os códons 175, 245 , 248, 249, 273 e 282 são 

considerados regiões de maior freqüência de mutação (hotspots) e representam 20% de 

todas as mutações encontradas em p53. Estes códons estão localizados no domínio de 

ligação a seqüências específicas do DNA, o que leva a alteração da estrutura e função da 

proteína p53 (CHO, et al., 1994; PRIVES, 1994). Estas mutações podem ser 

classificadas em classe I, quando afetam diretamente os resíduos de ligação da proteína 

ao DNA, e em classe II, quando interferem na integridade estrutural da proteína (MA Y e 

MAY, 1999). 

Apesar de ter sido observado que o gene p53 não se mostra necessário ao 

desenvolvimento normal, ratos jovens com esse gene deletado sempre apresentam maior 

susceptibilidade ao aparecimento de tumores (DONEHOVER, 1992). 

A importância de p53 como supressor tumoral é adicionalmente 

demonstrada em humanos com a rara síndrome autossômica dominante Li-Fraumeni. Tal 

síndrome apresenta como principal característica mutações heterozigotas de p53 em 

células germinativas. Com a perda do alelo selvagem deste gene, indivíduos portadores 

da síndrome, desenvolvem uma variedade de tumores mesenquimais e epiteliais em idade 

consideravelmente precoce (MALKIN et al., 1990). 
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4.3. Estrutura e Função 

A proteína p53 é formada por 393 aminoácidos e apresenta quatro 

domínios funcionais principais: A extremidade N-terminal onde se encontra o domínio de 

transativação transcricional (aminoácidos 1-42), a parte central onde se encontra o 

domínio de ligação ao DNA (aminoácidos 102-292) e a extremidade C-terminal onde se 

encontram o domínio de oligomerização (aminoácidos 323-356) e o domínio regulatório 

(aminoácidos 360-393). 

O domínio de ativação transcricional da porção N-terminal confere à 

proteína p53 a capacidade de recrutar componentes básicos da maquinaria transcricional, 

incluindo proteínas ligantes de seqüências TA TA (TBP), seus fatores associados (T AF) e 

componentes de TFIID (LU e LEVINE, 1995; THUT et ai., 1995). Além disso, esse 

domínio também interage com a proteína RP-A e com a subunidade p62 do fator de 

transcrição e de reparo TFIIH (DUTTA et ai., 1993). 

A proteína ElB-55 kDa, a proteína humana MDM2, a proteína X do vírus 

da hepatite B têm a capacidade de se ligar a extremidade N-terminal de p53 inibindo sua 

capacidade de transativação da transcrição (YEW e BERK, 1992; OLINER et al., 1993; 

MOMAND et al., 1992; LEVINE, 1997). 

A regulação negativa de p53 através da função de MDM2 ocorre de duas 

maneiras: (1) MDM2 pode se ligar ao domínio de transativação de p53 e assim inibir a 

habilidade de p53 de estimular a transcrição (OLINER et ai., 1993; MOMAND et al., 

1992); e (2) MDM2 desempenha um papel central na regulação dos níveis de p53 por 

desencadear a sua rápida degradação (HAUPT et ai., 1997). O gene mdm2 per se é 
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ativado por p53, fazendo com que o controle da atividade de p53 se dê através de um 

mecanismo de retroalimentação negativa (WU et al., 1993). 

A região amino-terminal também possui uma região altamente rica em 

prolina (aminoácidos 63-97) que apresenta grande similaridade com uma proteína ligante 

SH3. Essa região é essencial para a apoptose mediada por p53 (SAKAMURO et al., 

1997), para a supressão do crescimento tumoral (W ALKER e LEVINE, 1996) e para a 

degradação de p53 mediada por E6 (LI e COFFINO, 1996) (Figura 6). 

A região central de p53 contém o domínio de ligação que reconhece 

seqüências alvo específicas no DNA (EL-DEIRY et al., 1992). Essa região também 

funciona como um domínio de ligação protéica interagindo com o antígeno T grande do 

SV40 (JENKINS et al., 1988) e com as proteínas celulares 53BP1 e 53BP2 (RUPPERT e 

STILLMAN, 1993; GORINA e PAVLETICH, 1996; IWABUCHI et al., 1994) 

(Figura 6). 

A região carboxi-terminal de p53 (aminoácidos 300-393) incluem: (1) 

uma região ligante flexível (aminoácidos 300-318) conectando o domínio da região 

central e a região carboxi-terminal; e (2) um domínio de tetramerização (aminoácidos 

323-356) responsável pela formação da estrutura quaternária de p53, um tetrâmero. A 

supressão do crescimento de células tumorais mediada por p53 e a eficiente transativação 

in vivo é dependente da forma tetramérica desta proteína (PIETENPOL et al., 1994) 

(Figura 6). 
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Figura 6: Representação esquemática da estrutura da proteína p53. Nas caixas 
superiores estão representadas as proteínas celulares e virais que interagem com os seus 
respectivos domínios (Modificado de MA Y e MA Y, 1999). 
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Próximo ao domínio de oligomerização encontra-se uma região importante 

na promoção da apoptose (WANG et al., 1996), um domínio de regulação transcricional 

(WANG e PRIVES, 1995) ou um domínio de reconhecimento de DNA danificado. 

A ativação de p53 em células de mamíferos tem sido correlacionada a 

fosforilação (KO e PRIVES, 1996), acetilação (SAKAGUSHI et al., 1998), glicosilação 

(SHAW et al., 1996) e remoção proteolítica (OKOROKOV et al., 1997) do domínio 

carboxi-terminal. Essas modificações provocam mudanças conformacionais na proteína 

promovendo, dessa maneira, a ativação de p53 . 

Uma vez ativado este gene promove a parada do ciclo celular impedindo, 

portanto, a proliferação descontrolada (revisado BÁLINT e VOUSDEN, 2002). Além da 

parada do ciclo celular, p53 é responsável também por processos que levam a 

senescência, diferenciação e apoptose e cada um desses processos é controlado tanto por 

fatores celulares intrínsecos quanto extrínsecos. Em alguns casos, p53 também está 

envolvido no reparo de danos no DNA provocados por stress genotóxico. Entretanto, na 

grande maioria desses casos a indução de p53 leva a uma inibição irreversível do 

crescimento celular, mais precisamente por indução de apoptose (VOUSEN e LU, 2002). 

A ação de p53 em mecanismos de reparo de DNA foi evidenciada pela 

observação de que essa proteína torna-se ativa e acumula-se em células submetidas à 

radiação ionizante (LU e LANE, 1993). Este acúmulo ocorre em resposta a quebras na 

dupla fita do DNA promovido pela atividade deste agente genotóxico. Através de seu 

domínio regulatório, localizado na extremidade C-terminal, p53 se liga fortemente a essas 

quebras (NELSON e KASTAN, 1994) e isso promove a ativação e estabilização das 

proteínas. 
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Em algumas células, a indução de p53 em resposta a radiação ionizante 

resulta numa parada transitória na fase G 1 do ciclo celular. A irreversibilidade dessa 

parada pode ser atribuída a incapacidade dessas células de reparar o dano provocado pela 

radiação (HUANG et al., 1996). 

A parada do ciclo celular em G 1 promovida por p53 é mediada pela 

atividade de outra proteína conhecida como p21/WAF1 (EL-DEIRY et al., 1993). p53 

promove a transativação de p21 /WAF1 e esta, por sua vez, inibe a atividade de quinases 

dependentes de ciclina (CDK), incluindo ciclina D-CDK 4/6, ciclina E-CDK 2 e ciclina 

A-CDK2. A inibição dessas proteínas impede a fosforilação de pRB e, dessa maneira, o 

fator de transcrição E2F não é liberado e a transcrição de genes essenciais à progressão 

do ciclo celular não ocorre. 

O mecanismo bioquímico pelo qual p53 induz apoptose é ainda alvo de 

algumas controvérsias, uma vez que não está claro se a transcrição mediada por p53 está 

envolvida neste processo (CAELLES et al., 1994; HAUPT et al., 1995). Tem sido 

relatado que a apoptose dependente de p53, em resposta ao dano no DNA, é independente 

de síntese de novos RNA ou proteínas (CAELLES et al., 1994). De modo controverso, 

tem sido mostrado que p53 pode induzir a expressão dos genes bax (MIY ASHITA e 

REED, 1995) e cd95/fas (OWEN-SCHUB et al., 1995), ambos promotores de apoptose. 
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4.4. Polimorfismo do Códon 72 do Gene p53 

O gene p53 apresenta polimorfismos distintos em diversos grupos étnicos 

e tem sido amplamente estudado tanto em tecidos normais quanto em tecidos tumorais 

(HILLEBRANDT et ai., 1997), possuindo pelo menos 10 polimorfismos diferentes, 

localizados nas suas regiões: codificadoras (códon 21, 36, 47, 72,213) e não codificadora 

(introns 1, 3, 6, 7) (WESTON et ai., 1997). O polimorfismo do códon 72 do gene p53 é o 

mais estudado. 

O códon 72 do gene p53 está localizado no exon 4, dentro do domínio 

funcional de ligação do SH3 (W ALKER e LEVINE, 1996). O domínio SH3 contém 

cinco repetições de seqüências PXXP (P designado para prolina e X para outro 

aminoácido qualquer). Este domínio rico em prolina é essencial para a eficiente 

supressão do crescimento celular (W ALKER e LEVINE, 1996) e indução de apoptose 

mediada por p53 (SAKAMURO et ai., 1997). 

O polimorfismo do códon 72 do gene p53 apresenta três variantes: 

arginina (Arg, CGC), prolina (Pro, CCC) e cisteína (Cys, TGC) (MATLASHEWSKI et 

al., 1987b). A proteína que apresenta a variante arginina (p53Arg) difere estruturalmente 

da variante prolina (p53Pro) (MATLASHEWSKI, et ai. , 1987b ), contudo, essa diferença 

não altera a sua atividade biológica (MOREAU e MATLASHEWSKI, 1992). A variante 

cisteína, por sua vez, é extremamente rara. 

Dado que essa região é funcionalmente importante para a atividade de p53, 

THOMAS e colaboradores (1999b) examinaram ao nível bioquímico e biológico se essas 

duas variantes se comportavam de maneira diferente. Verificaram que ambas tratavam-se 

de variantes selvagens uma vez que ambas eram capazes de se ligar a uma variedade de 
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seqüências do DNA, em níveis equivalentes. Contudo, foi notada uma sutil diferença em 

suas habilidades de interagir com elementos básicos da maquinaria transcricional. Em 

adição, existem também diferenças na habilidade de cada forma induzir apoptose e 

suprimir o crescimento de células transformadas. Esses resultados demonstraram que 

essas duas variantes não são funcionalmente equivalentes, e isso poderia ter implicações 

importantes para o monitoramento de pacientes com tumores contendo p53 selvagem. 

Foi evidenciado também que quando a variante p53Arg encontra-se 

mutada apresenta maior afinidade pela proteína p73 do que a variante p53Pro (MARIN et 

al., 2000). p73 é um homólogo de p53 responsável pela indução da apoptose em células 

deficientes para este gene. MARIN e colaboradores também observaram que a afinidade 

de p53Arg mutada por p73 é maior do que a afinidade de p53Arg selvagem por este 

homólogo de p53. Isso sugere que mutações em p53Arg fazem com que esta variante 

apresente um ganho de função, em comparação a variante p53Pro, na atividade inibitória 

de p73. Além disso, em câncer de pele a variante p53Pro parece ter efeito protetor e isso 

pode ser correlacionado ao fato desta forma ser mais comumente encontrada em 

populações negróides. De fato, estudos realizados em diferentes grupos étnicos 

demonstraram que a freqüência alélica da variante prolina é mais alta nas populações 

negras da África (63%) e da América (61 %), seguida da população do sul da Índia (54%) 

e da China (38%), enquanto que na população caucasiana varia de 17 a 34% 

(BECKMAN et al., 1994). 

Este polimorfismo também tem sido pesquisado em diversos tipos de 

cânceres, como o de pulmão (JIN et al., 1995), ovário (BULLER et al. 1997), 

nasofaríngeo (BIRGANDER et al., 1996), coloretal, estômago, bexiga e mama 
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(WESTON et al., 1997), colo de útero e de pele (STOREY et al., 1998), correlacionando 

a freqüência alélica nos grupos étnicos com a predisposição ao câncer e possível 

utilização como marcador tumoral. 

No caso do câncer de colo uterino, STOREY e colaboradores (1998) 

demonstraram que a proteína p53 contendo no códon 72 para o aminoácido arginina era 

mais susceptível à degradação promovida por E6 do que a proteína contendo para o 

aminoácido prolina. Neste trabalho, esses autores demonstraram que a interação da 

proteína E6 de HPV de baixo risco não degrada a proteína p53 com a variante prolina, 

mas degrada p53 com a variante arginina, sendo que esta degradação não é tão eficiente 

quanto àquela decorrente da interação com E6 de HPV de alto risco. Além disso, este 

mesmo estudo verificou que os pacientes homozigotos para Arg têm maior risco de 

desenvolver uma lesão maligna de câncer cervical associado ao HPV quando comparados 

aos portadores heterozigotos e homozigotos para prolina. 

Esses resultados, entretanto, são alvos de grande controvérsia. Um grande 

número de estudos subseqüente não encontrou a mesma associação (BAEK et al., 2000; 

BASTIENS et al., 2001; BERTORELLE et al., 1999; CALHOUN et al., 2002; 

DYBIKOWSKA et al., 2000; GIANNOUDIS et al. 1999; GUSTAFSSON et al., 2001; 

HAYES et al. , 1998; HELLAND et al., 1998; HILDESHEIM et al., 1998; JOSEFSSON 

et al., 1998; KIM et al., 2001; KLAES et al., 1999; KUCERA, et al., 2000; LANHAM et 

al., 1998; MADELEINE et al., 2000; MALCOLM et al., 2000; MINAGUCHI et al., 

1998; NGAN et al., 1999; NGAN et al., 2000; NISHIKA WA et al. , 2000; PEGORARO, 

et al., 2000; REZZA et al., 2001 ; ROSENTHAL et al., 1998; SKARKA, et al., 1999; 

SONODA et al., 1999; SUAREZ-RINCON et al., 2002; TACHEZY et al., 1999; TENTI 
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et al., 2000; TONG et al., 1999; W ANG et al., 1999; WONG et al., 2000; Y AMASHITA 

et al., 1999). Contudo, estudos mostrando resultados semelhantes aos encontrados por 

STOREY e colaboradores continuam a ser publicados (AGORASTOS et al., 2000; 

ANDERSSON, et al., 2001; DOKIANAKIS e SPANDIDOS, 2000; MAKNI et al., 2000; 

PEGORARO et al., 2002; SARANATH et al., 2002; VAN DUIN et al., 2000; ZEHBE et 

al., 1999; ZEHBE et al., 2001). Existem ainda publicações recentes que não descartam a 

possibilidade do polimorfismo do códon 72 do gene p53 estar associado com o risco de 

desenvolvimento de lesão (KLUG et al., 2001; SKARKA et al., 2000). Entretanto, essa 

associação parece ser independente da presença do HPV. Mais recentemente, foi 

evidenciada, pela primeira vez, a interação entre o genótipo prolina e risco aumentado de 

carcinoma do colo uterino (BHATTACHARYA, DUTTAGUPTA e SENGUPTA, 2002). 

No trabalho de MAKNI e colaboradores (2000) foi avaliado o efeito de 

variações intra e interlaboratoriais e foi possível constatar que erros classificatórios 

poderiam influenciar a associação entre o polimorfismo do códon 72 do gene p53 e o 

risco de neoplasia da cérvice uterina. Neste trabalho o polimorfismo do códon 72 foi 

identificado por três laboratórios diferentes utilizando a mesma metodologia de detecção. 

A discordância dos resultados foi consideravelmente significativa sugerindo que a 

metodologia utilizada poderia levar a erro na classificação das amostras. Pelo fato da 

maioria dos trabalhos publicados terem utilizado diferentes metodologias de detecção do 

polimorfismo do códon 72, houve a necessidade de investigar se os resultados 

discordantes da literatura poderiam ser devidos a erros de classificação dependentes de 

metodologia. 
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OBJETIVOS 

O presente trabalho teve como objetivos: 

• Comparar metodologias de detecção do polimorfismo do códon 72 do gene p53. 

• Determinar se o polimorfismo do códon 72 do gene p53 poderia estar associado 

com infecções persistentes por HPV e risco de neoplasia do colo uterino. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

1. AMOSTRAS CLÍNICAS 

O DNA das amostras foi isolado de esfregaços cervicais pertencentes ao 

estudo epidemiológico prospectivo Ludwig/McGill que tem por objetivo determinar os 

fatores de risco da persistência de HPV na cérvice uterina. Este estudo vem sendo 

conduzido no Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, sob a responsabilidade da 

Dra. Luisa Lina Villa em colaboração com o Dr. Eduardo Franco (McGill University, 

Montreal, Canadá) (FRANCO et ai, 1999; SCHLECHT, et ai., 2001). Todos os 

espécimes foram obtidos após consentimento expresso das pacientes. Tal estudo foi 

aprovado pelos comitês de ética dos hospitais e instituições envolvidos. Os documentos 

mencionados estão arquivados nesta instituição. 

As mulheres foram selecionadas e atendidas pelas clínicas de ginecologia 

e planejamento familiar do Hospital Vila Nova Cachoeirinha e mais recentemente, no 

Hospital do Câncer, São Paulo. O critério para inclusão dessas mulheres no estudo 

prospectivo foi idade entre 18 e 60 anos de idade, não estar, e nem pretender ficar grávida 

no período de 24 meses de admissão, não ter sido submetida a histerectomia, e ser 

residente na cidade de São Paulo. 

O estudo iniciou-se em 1993 e aproximadamente 2.500 mulheres estão 

sendo acompanhadas por um período de cinco anos. Durante o primeiro ano de 

seguimento as visitas foram realizadas a cada 4 meses, sendo semestrais as visitas durante 

os 4 anos subseqüentes (FRANCO et al., 1999). 
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Em cada visita são preenchidos questionários epidemiológicos e coletados 

esfregaços cervicais para citologia e detecção de DNA de HPV. As informações contidas 

nos questionários abrangem todas as classes de fatores de risco conhecidos para a 

infecção por HPV e neoplasia cervical, incluindo variáveis sócio-demográficas, vida 

reprodutiva, hábitos sexuais, fumo e dieta. A detecção e caracterização do genótipo viral 

presente no espécime são realizadas através de PCR seguida por hibridização com sondas 

específicas (TING e MANOS, 1990), complementadas por análise de RFLP (BERNARD 

et ai., 1994). Caso a detecção de DNA de HPV seja positiva, avalia-se a infecção como 

sendo persistente ( duas ou mais amostras positivas para o mesmo tipo de HPV ao longo 

do primeiro ano) ou transiente ( com um único resultado positivo ao longo do 

seguimento). A definição precisa de persistência está sendo verificada através do 

seqüenciamento de regiões do genoma virai, que definem variantes dentro de um mesmo 

genótipo de HPV. Neste estudo também está sendo estimada a carga virai em cada 

espécime positivo para DNA de HPV. Em cada visita, também são coletadas amostras de 

sangue das pacientes para realização de análises sorológicas, incluindo a detecção de 

anticorpos IgG e lgM contra a proteína Ll do HPV. Todas as etapas experimentais 

mencionadas estão sendo realizadas no Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer de 

São Paulo por estudantes de pós-graduação e técnicos de pesquisa. 

Para avaliar se o polimorfismo do códon 72 poderia ser utilizado como 

indicativo para a progressão ao câncer cervical, 978 amostras provenientes deste estudo 

foram selecionadas de acordo com o critério de positividade para HPV nas duas primeiras 

visitas, isto é, à admissão ao estudo e após 4 meses de seguimento. 
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2. TESTE PARA HPV 

Esta etapa foi realizada anteriormente a este projeto por outros 

pesquisadores do nosso grupo no Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer. 

2.1. Isolamento de DNA dos esfregaços do colo uterino 

As amostras de esfregaços de colo de útero, que foram colhidas com 

escovas do tipo citobrush, foram imediatamente colocadas em 2 ml de tampão T.E. (Tris 

lOmM pH=7,4, EDTA lmM) e, em seguida, estocadas a -20ºC até a etapa de purificação 

do DNA. Para esta purificação, as amostras foram inicialmente digeridas com proteinase 

K (200µg/ml), por 12 horas a 37ºC. Num segundo passo, essa proteinase foi submetida a 

inativação permanecendo por 1 O minutos a 95ºC. A purificação do DNA foi realizada 

utilizando-se colunas de troca iônica Glass Max DNA Isolation Spin Cartridge System 

(Gibco/BRL, Gaithersburg, MD, USA). Este método se baseia na ligação do DNA a uma 

membrana na presença de Nal. As impurezas residuais que permaneceram em solução, 

foram retiradas por centrifugação e a separação do DNA foi feita passando-se vários 

volumes de tampão de lavagem pela membrana. O DNA purificado foi estocado em 50 µ1 

de tampão T .E. 

Após a purificação as amostras foram submetidas a PCR (reação de 

polimerização em cadeia) utilizando os iniciadores genéricos MY9/11 (MANOS et ai., 

1989). Estes iniciadores promovem a amplificação de uma região muito conservada de 

450 pb do gene Ll de diversos tipos de HPV genitais. As amostras também foram 

amplificadas utilizando os iniciadores GH20 e PCO4 (SAIKI et ai., 1988) que 
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amplificam 268 pb do gene da ~-globina, servindo como controle interno para a avaliação 

da integridade e da suficiência de DNA de cada amostra. A identificação dos diferentes 

tipos de HPV foi feita por hibridização alelo-específica (dot blot) utilizando-se 28 sondas 

HPV tipo-específicas (BAUER et ai., 1993; TING & MANOS, 1990), ou através da 

digestão do produto de PCR por enzimas de restrição (ER) (BERNARD et ai., 1994), 

baseado no polimorfismo do comprimento dos fragmentos de restrição (RFLP) entre 

diversos tipos de HPV. Este método é capaz de identificar mais de 40 tipos de HPV. 

3. DETERMINAÇÃO DO GENÓTIPO DEp53 PARA O CÓDON 72 

O genótipo de p53 para o códon 72 foi determinado utilizando-se 

diferentes metodologias, todas baseadas em PCR. A amplificação do exon 4 de p53 

serviu de passo inicial para a identificação do polimorfismo do códon 72 por hibridização 

alelo-específica, DHPLC - Denaturating High Performance Liquid Chromatography ou 

Cromatografia Líquida Desnaturante de Alta Resolução, RFLP e seqüenciamento direto. 

A amplificação alelo-específica também foi utilizada para identificação deste 

polimorfismo. 

3.1. PCR para o exon 4 de p53 

A padronização da amplificação do exon 4 de p53 se fez necessária uma 

vez que outras metodologias dependentes desta amplificação eram influenciadas pela 

qualidade do produto desta PCR. Dessa maneira, vários protocolos de amplificação 

foram testados e o mais adequado é descrito a seguir. 
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Para reação de amplificação foi utilizado: 1 µl de cada oligonucleotídeo 

p53+ (5' -TCCCCCTTGCCGTCCCAAG- 3') e p53- (5' -CGTGCAAGTCACAGACTT-

3') na concentração de 20 pmoles/µl; 1,5 mM de MgClz; 50 mM KCl; l0mM TRIS-HCL 

(pH 8,5); 200 mM de cada dNTP, 2 U de Taq Gold DNA Polimerase (Applied 

Biosystems-ROCHE, New Jersey, USA) e quantidades variáveis de DNA, num volume 

final de 50 µl. 

O esquema de ciclagem ideal foi obtido através da adição de ciclos curtos 

com diferentes temperaturas de anelamento. Esta ciclagem apresentava um passo inicial 

de 95ºC por 1 O minutos, seguido por 1 O ciclos com desnaturação a 95ºC por 1 minuto, 

anelamento a 58ºC por 1 minuto e extensão a 72ºC por 1 minuto; 15 ciclos de 

desnaturação a 95ºC por 1 minuto, anelamento a 56ºC por 1 minuto e extensão a 72ºC por 

1 minutos e 15 ciclos de desnaturação a 95ºC por 1 minuto, anelamento a 53ºC por 1 

minuto e extensão a 72ºC por 1 minuto. Um passo de extensão final (72ºC por 3 

minutos) e um passo adicional (95ºC por 10 minutos) foram adicionados, sendo esse 

último recomendado para realização da técnica de DHPLC. As reações foram realizadas 

num ciclador de temperatura programável do tipo TC-341 (Amersham Pharmacia 

Biotech, Buckinghamshire, ENGLAND). 

Para o controle da amplificação, uma alíquota de 5 µl de todas as amostras 

amplificadas foi submetida à eletroforese em gel de agarose 1,5% em tampão TBE IX. 

Para identificação do produto amplificado foi utilizado como corante brometo de etídio. 

A partir do procedimento descrito acima foi possível a obtenção de um 

produto de PCR sem as variações significativas observadas em outras etapas de 

padronização. Dessa maneira, foi possível estabelecer com precisão a melhor condição 
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para amplificação do exon 4 de p53 necessária para realização de outras metodologias 

dependentes de PCR. A tabela 1 sumariza as condições ideais de amplificação. 

Tabela 1. Padrão de ciclagem e de reagentes utilizados para amplificação do exon 4 de 
p53. 

Passos 
1. 
2. 
3. 
4. 
Nº de repetições (2 a 4) =10 
5. 
6. 
7. 
Nº de repetições ( 5 a 7) = 15 
10. 
11. 
12. 
Nº de repetições (10 a 12) =15 
14. 
15. 

Reagentes 
Tris-HCl (pH = 8,5) 
KCl 
MgCh 
Iniciadores (p53+ e p53-) 
Taq Gold DNA polimerase 

Temreratura 
95ºC 
95ºC 
58ºC 
72ºC 

95ºC 
56ºC 
72ºC 

95ºC 
53ºC 
72ºC 

72ºC 
95ºC 

dNTPs (dATP, dTTP, dCTP, dGTP) 
DNAmolde 

Tem_Qo {minutos} 
10 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

3 
10 

Concentrações 
l0mM 
50mM 
1,5mM 
0,5 µM 
2 U/µl 

200mM 
variável 
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3.2. Hibridização Alelo-específica 

Uma vez padronizada a reação de PCR, foi possível a padronização das 

melhores condições de hibridização alelo-específica necessárias à identificação dos alelos 

do códon 72 de p53. As condições ideais que permitiram a identificação deste 

polimorfismo nas amostras testadas estão descritas abaixo. 

Inicialmente, 1,5 microlitros de cada produto de PCR (pertencentes a 

amostras e controles) foi aplicado manualmente a membranas de nylon Hybond N+ 

(Amersham, Pharmacia Biotech, Buckinghamshire, ENGLAND). Em seguida, estas 

membranas foram desnaturadas em NAOH 0,4M por 5 minutos e hidratadas em 3x SSPE 

(3,6M NaCl, 0,2M NaH2PO4-H2O, 0,1 lM NaOH, 0,02M EDTA ajustado para pH=7,4) 

por 3 minutos. Para a fixação das amostras nas membranas, estas foram expostas à luz 

ultravioleta no UV Crosslinker (Fisher Biotech, Pittsburgh, USA). Foram feitas três 

réplicas de cada membrana e estas foram estocadas em 2x SSPE, a 4ºC, até o momento 

da hibridização. 

Para discriminação dos alelos e genótipos, as membranas eram 

hibridizadas com sondas oligonucleotídicas biotiniladas. Para discriminação do alelo que 

codifica para o aminoácido argmma foi utilizada sonda p53ARG (5' -

GGGCCACGCGGGGAGCA- 3 ') e para o alelo que codifica para o aminoácido prolina 

foi utilizada sonda p53PRO (5' -GGGCCACGGGGGGAGCA- 3'). 

A hibridização das amostras com as respectivas sondas foi realizada em 

fomos de hibridização próprios (Hybaid), tipo rostisserie, onde as membranas eram 

colocadas em frascos cilíndricos, na temperatura adequada a cada passo. Cada membrana 

ocupava um frasco. 
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Ambas sondas foram utilizadas na concentração de 1,2 pmoles/ml. 

Entretanto, as mesmas não apresentavam temperatura de hibridização semelhante. 

Assim, enquanto para sonda p53Arg era necessária a temperatura de 62ºC, para sonda 

p53Pro era necessária a temperatura de 64ºC. Uma terceira membrana, utilizada como 

controle, foi hibridizada no mesmo frasco com as duas sondas. Nesta etapa foi utilizada 

uma temperatura intermediária, ou seja, 63ºC. 

Para determinação dos genótipos de p53 foi utilizado o seguinte protocolo 

de hibridização: 

1. Etapas realizadas na temperatura de hibridização 

a. Bloqueio em 15 ml de SSPE O,lx SDS 0,5%, por 20 minutos; 

b. Pré-hibridização em 15 ml de SSPE 2x SDS O, 1 %, por 20 minutos; 

c. Adição das sondas à solução de pré-hibridização (SSPE 2x 

SDS 0,1%); 

d. Lavagem de alto rigor em 15 ml de SSPE 2x SDS 0,1 %, aquecido à 

temperatura de hibridização, por 2 vezes de 15 minutos; 

2. Etapas realizadas à temperatura ambiente: 

e. Incubação das membranas em 500ml de solução contendo 8µ1 do 

conjugado Streptavidine Horse Radish Peroxidase (lmg/ml; Vector Laboratories, 

Burlingame, California.). 

f. Lavagem das membranas em 500ml de SSPE 2x SDS O, 1 %, 2 

lavagens de 1 O minutos; 

Para revelação era utilizado o kit ECL ( enhanced chemiluminescence 

direct nucleic acid labelling and detection system) (Amersham, Pharmacia Biotech, 
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Buckinghamshire, ENGLAND). Em resumo, as membranas foram colocadas sob uma 

folha de papel de transparência de plástico e submersas por 2 mi dos reagentes de 

detecção 1 e 2 em uma proporção de 1: 1, por 1 minuto. Em seguida, as membranas 

foram cobertas por outra folha de papel transparência e expostas a um filme de raio-X 

(KODAK) por um tempo que variou de 5 a 20 minutos. Após esse período, os filmes 

foram mergulhados em revelador por 45 segundos, seguido de uma imersão rápida em 

água, fixador por 2 minutos, lavagem em água por 5 minutos e posterior secagem dos 

mesmos. 

As condições ideais de hibridização alelo-específica para a discriminação 

dos alelos do códon 72 do gene p53 estão resumidas na tabela 2. 

Tabela 2. Condições ideais utilizadas na identificação dos alelos do códon 72 de p53 
pelo método de hibridização alelo-específica. 

p53ARG 1 p53PRO 
Temperatura 62ºC 1 64ºC 
Concentração de Sonda 1,2 pmoles/ml 
Exposição de 5 minutos a 20 minutos 

3.3. DHPLC 

Baseada na técnica de HPLC (High Pressure Liquid Chromatography ou 

Cromatografia Liquida de Alta Pressão) de fase reversa, esta metodologia diferencia-se 

pelo fato do produto analisado ser submetido a condições desnaturantes (CARGILL et 

al. , 1999). 
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Nesta técnica, realizada no "WAVE® DNA Fragment Analysis System" 

(Transgenomic, INC., Ohama, USA), o produto de PCR é conduzido por um fluxo de 

tampões através de um sistema de cromatografia por coluna. A separação é dada pela 

eluição diferencial deste produto na matriz (fase estacionária). Os fragmentos são 

detectados através de uma luz ultravioleta e o resultado é dado na forma de um 

cromato grama. 

O princípio de detecção do polimorfismo de p53 é baseado na TMHA 

(Temperature Modulated Heteroduplex Analysis ou Análise da Formação de 

Heteroduplexes por Modulação de Temperatura). Indivíduos que são heterozigotos tem 

uma razão de 1: 1, tanto do alelo que codifica para o aminoácido arginina quanto do alelo 

que codifica para o aminoácido prolina. O aquecimento de todas as amostras a uma 

temperatura de 95ºC seguido de um resfriamento gradativo propicia a formação de uma 

mistura de homoduplexes e heteroduplexes (Figura 7), que podem ser detectados pelo 

diferente padrão de eluição no sistema utilizado. Amostras homozigotas, não apresentam 

formação de heteroduplexes e apresentam assim, padrão de eluição único. 
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Figura 7. Representação esquemática da formação de heteroduplexes através da 
formação de heteroduplexes por modulação de temperatura. 
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A análise no sistema utilizado foi realizada numa temperatura suficiente 

para desnaturação parcial das amostras. A temperatura mais adequada para identificação 

dos genótipos de p53 para o códon 72 foi 59ºC. 

Numa primeira triagem é possível diferenciar amostras heterozigotas e 

homozigotas. Entretanto, para saber que tipo de alelos está presentes nas amostras 

homozigotas é necessária uma segunda triagem. Nesta etapa, o produto de PCR de uma 

amostra controle de genótipo conhecido foi adicionado à amostra teste e submetido a 

TMHA (95ºC por 10 minutos). Essa mistura foi então submetido à DHPLC. 

3.4. RFLP 

Esse procedimento inclui a digestão do produto de PCR por enzimas de 

restrição (ER) específicas. Esta digestão propicia a formação de fragmentos de diferentes 

tamanhos mediante a seqüência de clivagem que estas ER reconhecem. Neste trabalho 

foram utilizadas duas ER, uma capaz de clivar o produto amplificado do alelo p53Arg 

(BstUI) e uma para o produto amplificado do alelo p53Pro (BsaJI) (Tabela 3). 

O exon 4 de p53 foi amplificado segundo o protocolo descrito e, após a 

visualização do produto em gel de agarose 1,5%, submetido a digestão com uma das 

enzimas mencionadas acima. 

Para cada 7 µl (15%) do produto de PCR foram adicionados 1µ1 do 

tampão de digestão (50 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl-pH = 7,9, 10 mM MgCh, 1 mM 

DTT), 5U de enzima em um volume final de 1 O µl. Ambas enzimas apresentam 

atividade a 60ºC. 
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O produto da digestão com a ER BstUI foi analisado em gel de 

poliacrilamida 8% e corados por nitrato de prata (SANGUINETTI et ai., 1994). O 

produto da digestão com a ER BsaJI foi melhor observado em gel de poliacrilamida 12%. 

Tabela 3. Enzimas de Restrição utilizadas na digestão do exon 4 de p53. 

Códon 72 do gene p53 Enzimas Sítios de Restrição Fragmentos de Restrição 

Tamanho (pb) 

p53Arg BstUI 5' ... CG''CG ... 3' 160 + 119 

p53Pro BsaJI 5' ... CC''NNGG ... 3' 94+66+44+41+34 

A tabela 4 resume as condições necessárias para digestão do exon 4 de 

p53 com as enzimas BstUI e BsaJI. 

Tabela 4. Condições de digestão ideais para as diferentes ER utilizadas. 

Digestão 
Concentração de Enzima 
Tris-HCl (pH = 7,9) 
NaCl 
MgCh 
DTT 

3.5. Seqüenciamento Direto 

BstVI 
60ºC/2h 
0,5 U/µl 
lOmM 
50mM 
lOmM 
lmM 

BsaJI 

Para o seqüenciamento das amostras foi utilizado o seqüenciador 

automático. Uma alíquota de 2µ de cada produto de PCR do exon 4 de p53 foi utilizada 

para a reação de seqüenciamento do Kit ABI PRISM™ 3100 Byg Dye TM terminator 

versão 3.0 Cicle Sequencing Ready Reaction Kit (Perking Elmer, USA). Nesta reação de 
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seqüenciamento foi utilizado um dos oligonucleotídeo iniciadores da reação de 

amplificação do exon 4, p53+ (5' -TCCCCCTTGCCGTCCCCA- 3') na concentração de 5 

pmoles/ml. A reação de seqüenciamento foi realizada num ciclador de temperatura 

programável do tipo PTC-200 (MJ Research, Massachusetts, USA) em placas de 96 

cavidades (Axygen Scientific, Califórnia USA). O perfil de ciclagem contava com um 

passo inicial de 96ºC por 90 segundos e 30 ciclos de amplificação (96ºC por 12 segundos, 

55ºC por 6 segundos e 60ºC por 4 minutos). Este produto foi precipitado utilizando-se 

80µ1 de isopropanol 75% seguido de precipitação por 15 minutos no escuro e 

centrifugação por 45 minutos a 4.000 rpm; o sobrenadante foi desprezado e os 

sedimentos (pellets) lavados com 150µ1 de etanol 70% seguidos de centrifugação por 15 

minutos da 4.000 rpm. Após o descarte do sobrenadante, os pellets secos foram 

ressuspendindos em 10µ1 de formamida pura (Applied biosystems, USA) e aquecidos a 

95ºC por 3 minutos. As análises foram feitas através do seqüenciador capilar ABI 

PRISM™ 3100 Genetic Analyzer (Applied biosystems, USA). 

3.6. PCR alelo-específica 

Este método foi realizado conforme protocolo padronizado por KAIANO 

e colaboradores (2000). Os oligonucleotídeos iniciadores específicos para os alelos 

prolina e arginina foram os mesmos descritos por STOREY e colaboradores (1998). A 

Figura 8 ilustra a detecção do polimorfismo do códon 72 por este método. 
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Figura 8. PCR para a detecção dos alelos de p53. Localização do polimorfismo do 
códon 72 do exon 4 e as posições dos oligonucleotídeos usados para a detecção do alelo 
prolina e arginina. Para a amplificação do alelo arginina (p53Arg) são usados os pares de 
oligonucleotídeos p53+/p53Arg gerando um produto de 141 pb. Para a amplificação do 
alelo prolina (p53Pro) são usados os pares de oligonucleotídeos p53Pro/p53- gerando um 
produto de 177 pb (Modificado de KAIANO et ai., 2000). 
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Na reação de PCR foi utilizado: 1µ1 de cada oligonucleotídeo p53+ (5' -

TCCCCCTTGCCGTCCCCA- 3') e p53Arg- (5' -CTGGTGCAGGGGCCACGC- 3') na 

concentração de 20 pmoles/µl; 1,5 mM de MgCh; 50 mM KCl; lOmM TRIS-HCL (pH 

8,5); 200 mM de cada dNTP, 2 U de Taq Gold DNA Polimerase (Applied Biosystems

ROCHE, New Jersey, USA) e quantidades variáveis de DNA, num volume final de 50 µ1. 

Esta reação foi especifica para amostras que continham em seu genótipo o alelo p53Arg. 

Para amplificar amostras contendo em seu genótipo o alelo p53Pro, a reação acima foi 

realizada com os oligonucleotídeos iniciadores específicos para este alelo: p53- (5' -

CGTGCAAGTCACAGACTT- 3') e p53Pro+ (5' -GCCAGAGGCTGCTCCCCC- 3'). 

A reação de PCR para o alelo que codifica para o aminoácido prolina 

utilizou o seguinte esquema de ciclagem: um passo inicial de 95ºC por 1 O min e 25 ciclos 

com desnaturação a 94ºC por 1 min, anelamento a 59ºC por 1 mine extensão a 72ºC por 

1 min. Foi acrescentado um passo de extensão final de 72ºC por 7 min. A reação de 

PCR específica para o alelo que codifica para o aminoácido arginina também foi 

realizada a partir da ciclagem acima. Entretanto, a temperatura de anelamento utilizada 

para o par de oligonucleotídeos específicos desta reação, foi 62ºC. 

A detecção deste produto foi feita através de eletroforese em gel de poliacrilamida 

8% seguida de coloração por nitrato de prata (SANGUINETTI et ai., 1994). 

3.7. Taqman 

Esta metodologia foi realizada pelos alunos de pós-graduação Anirban 

Ghosh e Rachel Morse sob a orientação do Dr. Greg Matlashewski do Departamento de 

Microbiologia da Universidade McGill, Montreal, Quebec, Canadá. 
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4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As análises estatísticas apresentadas neste trabalho foram realizadas pela 

aluna de pós-graduação Anita Koushik sob a orientação do Dr. Eduardo L. Franco, 

diretor da Divisão de Epidemiologia do Departamento de Oncologia da Universidade 

McGill, Montreal, Quebec, Canadá. 

A estratégia utilizada para a escolha das amostras a serem testadas está 

fundamentada na seleção de uma amostragem caso-controle aninhada (nested case

control sampling). Esse sistema de amostragem permite a utilização do cálculo das 

Razões de Chance ( Odds Ratio ou OR) como uma estimativa direta do Risco Relativo 

(RR). A significância estatística das correlações encontradas e a precisão das estimativas 

calculadas foram corroboradas pelo cálculo dos intervalos de confiança a 95% (IC 95%). 

Os cálculos das razões de chances (OR) ajustadas para variáveis cujos 

efeitos de confusão poderiam influenciar no resultado obtido, tais como raça no caso do 

polimorfismo do códon 72, foram também efetuados na tentativa de controlar esses 

efeitos. Dessa maneira, os dados ajustados serão sempre discriminados ao lado da razão 

de chance bruta equivalente. A estratégia utilizada para calcular essas estimativas de 

risco relativo ajustadas foi a regressão logística múltipla incondicional. 

Além disso, para avaliar o grau de concordância entre as metodologias, foi 

utilizado o coeficente de correlação kappa (K). Nesse coeficiente, quanto maior 

concordância entre as variáveis analisadas, mais próximo da unidade é o valor 

encontrado. 
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RESULTADOS 

1. PCR PARA O EXON 4 DE p53 

A amplificação do exon 4 de p53 pelo protocolo padronizado por este 

trabalho produziu um fragmento de 279 pares de base (Figura 9). Do total de 978 

amostras selecionadas inicialmente, 960 apresentaram sinais satisfatórios e puderam ser 

utilizadas em outras metodologias dependentes desta amplificação inicial. Além disso, a 

regularidade apresentada por este produto fez com que esse protocolo fosse considerado 

altamente reprodutível. 

A utilização de uma PCR do tipo hot start juntamente com um programa 

de ciclagem conhecido como Touchdown PCR permitiu que inespecificidades e baixo 

rendimento da reação de PCR fossem contornados. A PCR hot start é recomendada 

quando é visível a formação de dímeros de iniciadores ou quando amplificações 

inespecíficas ocorrem. O programa de ciclagem touchdown PCR é recomendado para 

aumentar o rendimento do produto amplificado, uma vez que as diferentes temperaturas 

de anelamento utilizadas em ciclos curtos de amplificação facilitam o anelamento de 

iniciadores com temperaturas de desnaturação variando em mais de 3ºC. No caso dos 

iniciadores utilizados para amplificar o exon 4 de p53 essa diferença na temperatura de 

desnaturação era de 6ºC. 
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Figura 9. Gel de Agarose 1,5%, corado por brometo de etídeo, contendo produto de PCR 
do exon 4 do gene p53 amplificado pelo protocolo padronizado por este projeto. Na 
canaleta 1 foi adicionado o marcador de peso molecular (100 bp). Nas canaletas 2 a 19, 
foram aplicadas testes e na canaleta 20 o controle negativo da reação. 
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2. HIBRIDIZAÇÃO ALELO-ESPECÍFICA 

A padronização desta metodologia permitiu que as 960 amostras 

amplificadas para o exon 4 de p53 fossem identificadas para o polimorfismo do códon 72 

deste gene. A discriminação dos genótipos foi feita através da análise em conjunto das 

membranas hibridizadas com as sondas específicas para p53Arg e p53Pro. A figura 10 

ilustra um autoradiograma obtido através da hibridização com estas sondas e exemplifica 

o modo de identificação das amostras. 

Das 960 amostras amplificadas e submetidas à hibridização alelo

específica, 41,2% foram identificadas como heterozigotas para o polimorfismo do códon 

72; 39,8% foram identificadas como sendo homozigotas para o alelo p53Arg e 18,9% 

foram identificadas como sendo homozigotas para o alelo p53Pro (Figura 11 ). Esta 

distribuição está de acordo com o equilíbrio de Hardy-Weinberg esperado. · 
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Figura 10. Hibridização alelo-específica das amostras submetidas a amplificação do 
exon 4 de p53. O quadro a esquerda mostra o autoradiograma de uma membrana 
hibridizada com a sonda p53Arg. O quadro da direita mostra o autoradiograma de uma 
membrana hibridizada com a sonda p53Pro. A análise em conjunto dessas membranas 
ilustra o genótipo das amostras aplicadas. A amostra lA apresenta um perfil compatível 
com o de uma amostra homozigota para o alelo p53Arg, uma vez que o sinal só aparece 
no autoradiograma da membrana hibridizada com a sonda p53Arg. A amostra 2A 
apresenta padrão característico de uma amostra heterozigota para o polimorfismo do 
códon 72, uma vez que apresentou sinal de hibridização em ambas sondas utilizadas. A 
amostra 1 B, por sua vez, apresenta padrão compatível com uma amostra homozigota para 
o alelo p53Pro, uma vez que o sinal só aparece no autoradiograma da membrana 
hibridizada com a sonda p53Pro. A amostra B5 representa um controle heterozigoto. A 
amostra B6 representa um controle homozigoto para o alelo p53Arg. A amostra B7 
representa um controle homozigoto para o alelo p53Pro. A amostra B8 representa um 
controle negativo de amplificação. 
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Figura 11. Freqüências genotípicas dos alelos de p53 do códon 72, em amostras 
provenientes de esfregaço de colo de útero de uma amostra do estudo epidemiológico 
prospectivo Ludwig/McGill. Os espécimes heterozigotos representaram 41,2% do total 
de amostras submetidas à hibridização alelo-específica. As amostras homozigotas para o 
alelo arginina representaram 39,8% e as amostras homozigotas para o alelo prolina 
18,9%. 
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3. DHPLC 

As condições ideais de identificação do polimorfismo do códon 72 do 

gene p53 por esta metodologia foram padronizadas por este trabalho. Quando amostras 

amplificadas são submetidas à análise por DHPLC o resultado é dado na forma de um 

cromato grama. 

Para o produto do exon 4 de p53 duas triagens foram necessárias. Na 

primeira, foi possível diferenciar amostras homozigotas e heterozigotas (Figura 12). Na 

segunda triagem foi possível diferenciar amostras homozigotas p53Arg de p53Pro. O 

cromatograma apresentado nesta etapa era semelhante àquele apresentado pela primeira 

triagem (Figura 12), ou seja, amostras de genótipo igual ao da amostra controle 

adicionada nesta etapa apresentaram perfil de eluição único, como aquele visto em 

amostras homozigotas da primeira triagem. Amostras de genótipo diferente ao da 

amostra controle adicionada apresentaram perfil de eluição semelhante àquele 

apresentado por amostras heterozigotas na primeira triagem. 

Utilizando essa estratégia foi possível identificar o genótipo do códon 72 

de p53 das 960 amostras amplificadas inicialmente. Dessas amostras, 42,2% foram 

identificadas como sendo heterozigotas para o polimorfismo do códon 72; 40, 1 % foram 

identificadas como sendo homozigotas para o alelo Arg e 17 ,5% foram identificadas 

como sendo homozigotas para o alelo Pro (Figura 13). 
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Figura 12. Cromatograma de amostras controles amplificadas e submetidas a primeira 
triagem por DHPLC. O cromatograma na cor vermelha apresenta o padrão característico 
de uma amostra heterozigota. Os cromatogramas nas cores amarela e verde apresentam 
padrão característico de amostras homozigotas. No caso de uma segunda triagem, 
amostras com genótipo igual ao da amostra controle adicionada neste passo apresentam o 
perfil cromatográfico visto em amarelo e verde. No caso de uma amostra teste de 
genótipo diferente ao da amostra controle adicionada neste passo, o perfil cromatográfico 
é semelhante àquele apresentado em vermelho. 
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Figura 13. Freqüências genotípicas dos alelos de p53 do códon 72, em amostras 
provenientes de esfregaço de colo de útero do estudo epidemiológico prospectivo 
Ludwig/McGill. As amostras heterozigotas representaram 42,2% do total de amostras 
submetidas à hibridização alelo-específica. Quarenta porcento foram homozigotas para o 
alelo arginina e 17 ,5% para o alelo prolina. 
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4. RFLP 

Apesar de muitos trabalhos terem utilizado esta metodologia, algumas 

modificações tiveram que ser feitas para permitir a adequação desta às condições 

utilizadas neste projeto. Duas enzimas de restrição foram utilizadas em reações 

independentes. A enzima BstUI é capaz reconhecer e clivar a seqüência de nucleotídeos 

que está presente no codon 72 de p53 quando este codifica para o aminoácido arginina. 

Assim, quando amostras homozigotas para o alelo Arg foram digeridas por esta enzima 

dois fragmentos foram produzidos: um de 160 e o outro de 119 pb. Amostras 

homozigotas para o alelo Pro não apresentam o sítio de clivagem específico desta enzima 

e assim não sofrem digestão. O produto desta reação produz um fragmento de 279 pb 

que corresponde ao produto do exon 4 amplificado inicialmente. Quando amostras 

heterozigotas foram tratadas com esta enzima, fragmentos de 279, 160 e 119 pb puderam 

ser observados. Estes correspondiam a atividade da enzima em cada um dos alelos 

componentes de seu genótipo (Figura 14). 

A enzima de restrição BsaJI é capaz de reconhecer e clivar a sequência de 

nucleotídeos que está presente no códon 72 de p53 quando este codifica para o 

aminoácido prolina. Assim, quando amostras homozigotas para o alelo Pro foram 

digeridas por esta enzima foram produzidos 5 fragmentos: 94, 66, 44, 41 e 34 pb. 

Amostras homozitotas para o alelo Arg não apresentam um dos sítios de clivagem 

localizado na trinca de bases correspondentes ao códon 72 de p53. Dessa maneira, essas 

amostras produzem fragmentos de 138, 66, 41 e 34. Amostras heterozigotas produziam 

fragmentos correspondentes a somatória dos fragmentos gerados pela digestão de cada 

um dos alelos por esta enzima (Figura 15). 
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Figura 14. Gel de Poliacrilamida 8% corado pela prata contendo produtos de PCR do 
exon 4 do gene p53 digerido pela enzima BstUI. Na canaleta O foi adicionado o 
marcador de peso molecular (50 ph). Nas canaletas 1, 3, 4, e 9 amostras identificadas 
como heterozigotas para o polimorfismo do códon 72 do gene p53 . Nas canaletas 2, 7 e 8 
amostras identificadas como homozigotas prolina e nas canaletas 5 e 6 amostras 
identificada como sendo homozigotas arginina. 
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Figura 15. Gel de Poliacrilamida 12% corado pela prata contendo produto de PCR do 
exon 4 do gene p53 digerido pela enzima BsaJI. Na canaleta O foi adicionado o marcador 
de peso molecular (50 pb). Nas canaletas 2, 3, 4, e 8 amostras identificadas como 
heterozigotas para o polimorfismo do códon 72 do gene p53. Nas canaletas 6 e 12 
amostras identificadas como homozigotas prolina e nas canaletas 1, 5, 7, 9, 10 e 11 
amostras identificadas como sendo homozigotas arginina. 
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Das 960 amostras submetidas à digestão com a enzima BstVI, 45,3% 

foram identificadas como sendo heterozigotas para o polimorfismo do códon 72; 34,3% 

foram identificadas como sendo homozigotas para o alelo Arg e 20,4% foram 

identificadas como sendo homozigotas para o alelo Pro (Figura 16). 

Das 960 amostras submetidas à digestão com a enzima Bsan, 43% foram 

identificadas como sendo heterozigotas para o polimorfismo do códon 72; 40% foram 

identificadas como sendo homozigotas para o alelo Arg e 17% foram identificadas como 

sendo homozigotas para o alelo Pro (Figura 17). 

5. SEQÜENCIAMENTO DIRETO 

Das amostras amplificadas para o exon 4 de p53, aproximadamente 150 

foram selecionadas aleatoriamente e submetidas ao seqüenciamento direto. A figura 18 

ilustra o resultado obtido através do seqüenciamento das amostras amplificadas para o 

exon 4 de p53. 

Do total de amostras submetidas a essa metodologia, 42,6% apresentaram

se heterozigotas para o polimorfismo do códon 72; 38,7% apresentaram-se homozigotas 

para o alelo arginina e 18,7% apresentaram-se homozigotas para o alelo prolina 

(Figura 19). 
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Figura 16. Freqüências genotípicas dos alelos de p53 do códon 72, em amostras 
provenientes de esfregaço de colo de útero do estudo epidemiológico prospectivo 
Ludwig/McGill. As amostras heterozigotas representaram 45,3% do total de amostras 
submetidas à hibridização alelo-específica. As amostras homozigotas para o alelo 
arginina representaram 34,3% e as amostras homozigotas para o alelo prolina 20,4%. 
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Figura 17. Freqüências genotípicas dos alelos de p53 do códon 72, em amostras 
provenientes de esfregaço de colo de útero do estudo epidemiológico prospectivo 
Ludwig/McGill. As amostras heterozigotas representaram 43% do total de amostras 
submetidas à hibridização alelo-específica. As amostras homozigotas para o alelo 
arginina representaram 40% e as amostras homozigotas para o alelo prolina 17%. 
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Figura 18. Cromatograma das amostras amplificadas para o exon 4 de p53 submetidas ao 
seqüenciamento direto. O quadro A ilustra uma amostra homozigota para o alelo prolina, 
o quadro B ilustra uma amostra heterozitota e o quadro C ilustra uma amostra 
homozigota para o alelo arginina. 
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Figura 19. Freqüências genotípicas dos alelos de p53 do códon 72, em amostras 
provenientes de esfregaço de colo de útero do estudo epidemiológico prospectivo 
Ludwig/McGill. As amostras heterozigotas representaram 42,6% do total de amostras 
submetidas à hibridização alelo-específica. As amostras homozigotas para o alelo 
arginina representaram 38,7% e as amostras homozigotas para o alelo prolina 18,7%. 
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6. PCR ALELO-ESPECÍFICA 

Para identificação do códon 72 de p53 utilizando esta metodologia, 150 

amostras foram selecionadas ao acaso. Vale ressaltar que essas amostras não foram as 

mesmas selecionadas para o seqüenciamento direto. A discriminação dos genótipos foi 

feita através da análise em conjunto dos géis de poliacrilamida utilizados na eletroforese 

dessas amostras. A Figura 20 ilustra o resultado obtido e exemplifica o modo de 

identificação dessas amostras. 

Das 150 amostras submetidas a amplificação específica, 34% das amostras 

apresentaram-se heterozigotas, 45,4% apresentaram-se homozigotas para o alelo arginina 

e 20,6% apresentaram-se homozigotas para o alelo prolina (Figura 21 ). 

7. COMPARAÇÃO DE METODOLOGIAS 

Ao todo, sete metodologias de detecção do polimorfismo do códon 72 

foram utilizadas. De todas estas, seis (hibridização alelo-específica, DHPLC, RFLP com 

duas enzimas de restrição em análises independentes, seqüenciamento direto e PCR alelo

específica) foram realizadas por este trabalho e uma (Taqman) realizada pelo laboratório 

do Dr. Greg Matlashewski da Universidade McGill. 

Todas metodologias, com exceção da PCR alelo-específica, apresentaram 

distribuições genotípicas semelhante (Tabela 5). A análise de concordância foi realizada 

entre hibridização alelo-específica, DHPLC e Taqman e o valor de kappa (K) gerado por 

esta análise utilizado para avaliar o grau de concordância entre estas (Tabela 6). 
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Figura 20. Gel de poliacrilamida 8% corado pela prata contendo o produto da 
amplificação específica para o polimorfismo do códon 72 de p53. Na canaleta O foi 
adicionado o marcador de peso molecular (50 pb ). O quadro da esquerda mostra 
amostras amplificadas com iniciadores específicos para o alelo Arg. O quadro da direita 
mostra amostras amplificadas com iniciadores específicos para o alelo Pro. A análise em 
conjunto desses géis ilustra o genótipo das amostras aplicadas. A amostra 1 apresenta 
perfil compatível com a de uma amostra heterozigota para o polimorfismo do códon 72, 
uma vez que apresentou amplificação em ambas reações. A amostra 2 ilustra uma 
amostra inadequada para amplificação de ambos alelos. A amostra 3 representa uma 
amostra homozigota para o alelo Arg, uma vez que a amplificação foi específica para o 
alelo Arg. A amostra 4 representa uma amostra homozigota para o alelo Pro, uma vez 
que a amplificação foi específica para o alelo Pro. A amostra 5 representa o controle 
negativo da reação. 
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Figura 21. Freqüências genotípicas dos alelos de p53 do códon 72, em amostras 
provenientes de esfregaço de colo de útero do estudo epidemiológico prospectivo 
Ludwig/McGill. As amostras heterozigotas representaram 34% do total de amostras 
submetidas à hibridização alelo-específica. As amostras homozigotas para o alelo 
arginina representaram 45,4% e as amostras homozigotas para o alelo prolina 20,6%. 
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Tabela 5. Freqüência dos genótipos do códon 72 de p53 nas diferentes metodologias. 

MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO FREQÜENCIA DOS GENOTIPOS (%) 

Hibridização alelo-específica (n=960) 
DHPLC (n=960) 
Taqman (n=789) 
RFLP-BstUI (n=960) 
RFLP-Bsan (n=960) 
Seqüenciamento Direto (n=150) 
PCR alelo-específica (n= 150) 

Arg/Arg 
39,8 
40,1 
37,6 
34,3 
40,0 
38,7 
45,4 

Arg/Pro 
41,2 
42,2 
47,7 
45,3 
43,0 
42,6 
34,0 

Pro/Pro 
18,9 
17,5 
14,7 
20,4 
17,0 
18,7 
20,6 

Tabela 6. Análise de concordância 1 entre hibridização alelo-específica, DHPLC e 
Taqman (valores de kappa). 

Hibridização alelo-específica 
DHPLC 
Ta man 

Hibridização alelo-específica 

0,94 
0,88 

. penas amostras que apresentaram resu ta os 1spomve1s nas tres meto o ogtas ut1 1za as. 

DHPLC 

0,86 

8. CORRELAÇÃO ENTRE O POLIMORFISMO DO CÓDON 72 DE 
p53, HPV E LESÕES PRECURSORAS DO CARCINOMA DO 
COLO UTERINO. 

Para avaliar se o polimorfismo do códon 72 poderia estar associado com o 

risco de infecções por HPV e lesões precursoras do carcinoma do colo uterino foram 

utilizados, até o momento, dados gerados por três diferentes metodologias: Hibridização 

alelo-específica, DHPLC e Taqman. Os resultados obtidos a partir de cada técnica foram 

analisados individualmente e as amostras que apresentaram resultados concordantes 

foram agrupadas numa nova categoria. Amostras homozigotas para prolina e 

heterozigotas foram agrupadas e consideradas categoria de referência. 
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Quando o polimorfismo do códon 72 foi correlacionado com positividade 

para HPV de baixo e alto risco nenhuma associação foi observada (Tabelas 7 e 8). 

Tabela 7. OR da associação entre o genótipo de p53 e qualquer infecção com HPV de 
baixo risco oncogênico nas diferentes metodologias utilizadas e na sua concordância. 

Genótipo de p53 nas 
Negativa, N Baixo Risco, N OR(IC 95%) 

OR ajustada para raça 
diferentes metodologias (IC 95%) 

Hibridização alelo-específica 
Arg/Pro or Pro/Pro 338 70 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 226 33 O. 71 (0.45-1.1 O) o. 75 (0.48-1.19) 

DHPLC 
Arg/Pro or Pro/Pro 333 69 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 231 34 0.71 (0.46-1.11) O. 76 (0.48-1.20) 

Taqman 1 

Arg/Pro or Pro/Pro 341 68 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 

Concordância2 
223 35 O. 79 (0.51-1.22) 0.84 (0.54-1.32) 

Arg/Pro or Pro/Pro 298 60 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 213 30 o. 70 (0.44-1.12) o. 75 (0.46-1.21) 

l . Metodologia realizada pelo laboratório do Dr. Greg Matlashewski 
2. Resultados que apresentaram o mesmo genótipo nas três diferentes metodologias 

Tabela 8. OR da associação entre o genótipo de p53 e qualquer infecção com HPV de 
alto risco oncogênico nas diferentes metodologias utilizadas e na sua concordância. 

Genótipo de p53 nas 
Negativa, N Alto Risco, N OR (IC 95%) 

OR aj ustada para raça 
diferentes metodologias (IC 95%) 

Hibridização alelo-específica 
Arg/Pro or Pro/Pro 338 74 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 226 48 0.97 (0.65-1 .45) 1.03 (0.69-1.55) 

DHPLC 
Arg/Pro or Pro/Pro 333 73 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 231 49 0.97 (0.65-1.44) 1.03 (0.68-1.54) 

Taqman1 

Arg/Pro or Pro/Pro 341 83 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 223 39 0.72 (0.47-1.09) o. 76 (0.50-1.16) 

Concordância2 

Arg/Pro or Pro/Pro 298 66 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 213 36 0.76 (0.49-1.19) O. 78 (0.5-1.23) 

l. Metodologia realizada pelo laboratório do Dr. Greg Matlashewski 
2. Resultados que apresentaram o mesmo genótipo nas três diferentes metodologias 



77 

Da mesma forma, quando o polimorfismo do códon 72 foi correlacionado 

com infecções persistentes por HPV de baixo e alto risco, nenhuma associação pode ser 

observada (Tabelas 9 e 10). Entretanto, quando essa análise foi restrita para HPV-16 uma 

OR de 7 ,86 foi encontrada, embora não sendo significativa, como mostra o intervalo de 

confiança incluindo a unidade (IC= 0,75-82,13) (Tabela 11). 

Tabela 9. OR das associações entre o genótipo de p53 e infecções' persistentes2 para 
HPV de baixo risco oncogênico nas diferentes metodologias utilizadas e na sua 
concordância. 

Genótipo de p53 nas diferentes Infecção 
Infecção OR ajustada para raça 

metodologias Transiente, N 
Persistente OR(IC 95%) 

(IC 95%) 
baixo risco, N 

Hibridização alelo-específica 
Arg/Pro or Pro/Pro 69 35 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 48 13 0.53 (0.26-1.11) 0.53 (0.25-1.1 O) 

DHPLC 
Arg/Pro or Pro/Pro 68 35 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 49 13 0.52 (0.25-1.07) 0.51 (0.25-1.07) 

Taqman3 

Arg/Pro or Pro/Pro 77 33 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 40 15 0.88 (0.43-1.80) 0.86 (0.42-1.77) 

Concordância4 

Arg/Pro or Pro/Pro 59 32 1.00 (referência) 1. 00 (referência) 
Arg/Arg 37 12 0.60 (0.27-1.31) 0.60 (0.27-1.30) 

1. Exclusão de infecções persistentes por HPV de alto risco 
2. Duas ou mais visitas positivas para o mesmo tipo de HPV durante o primeiro ano 
3. Metodologia realizada pelo laboratório do Dr. Greg Matlashewski 
4 . Resultados que apresentaram o mesmo genótipo nas três diferentes metodologias 
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Tabela 10. OR das associações entre o genótipo de p53 e infecções 1 persistentes2 para 
HPV de alto risco oncogênico nas diferentes metodologias utilizadas e na sua 
concordância. 

Genótipo de p53 nas diferentes Infecção 
Infecção 

OR ajustada para raça 
Persistente OR(IC95%) metodologias Transiente, N 

alto risco, N 
(IC 95%) 

Hibridização ateio específica 
Arg/Pro or Pro/Pro 69 40 1. 00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 48 20 0.72 (0.37-1.38) o. 70 (0.36-1.35) 

DHPLC 
Arg/Pro or Pro/Pro 68 39 1. 00 (referência) 1. 00 (referência) 
Arg/Arg 49 21 0.75 (0.39-1.42) 0.74 (0.38-1.41) 

Taqman3 

Arg/Pro or Pro/Pro 77 41 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 40 19 0.89 (0.46-1.73) 0.83 (0.42-1.64) 

Concordância4 

Arg/Pro or Pro/Pro 59 35 1. 00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 37 17 0.77 (0.38-1.58) 0.75 (0.37-1.54) 

1. Exclusão de infecções persistentes por HPV de baixo risco 
2. Duas ou mais visitas positivas para o mesmo tipo de HPV durante o primeiro ano 
3. Metodologia realizada pelo laboratório do Dr. Greg Matlashewsk i 
4. Resultados que apresentaram o mesmo genótipo nas três diferentes metodologias 

Tabela 11. OR das associações entre o genótipo de p53 e infecções 1 persistentes2 para 
HPV-16 nas diferentes metodologias utilizadas e na sua concordância. 

Genótipo de p53 nas diferentes Infecção 
Infecção 

OR ajustada para raça 
metodologias Transiente, N 

Persistente OR (IC 95%) (IC 95%) 
HPV-16, N 

Hibridização ateio-específica 
Arg/Pro or Pro/Pro 12 10 1.00 (referência) 1. 00 (referência) 
Arg/Arg 2 5 3.00 (0.48-18.93) 3.16 (0.49-20.43) 

DHPLC 
Arg/Pro or Pro/Pro 12 9 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 2 6 4.00 (0.65-24.66) 4.55 (0.70-29.75) 

Taqman3 

Arg/Pro or Pro/Pro 13 9 1. 00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 1 6 8.67 (0.89-84.84) 8.45 (0.86-83.1 O) 

Concordância 4 

Arg/Pro or Pro/Pro 11 7 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 1 5 7.86 (O. 75-82. 13) 7.86 (O. 75-82.13) 

1. Exclusão de infecções persistentes por HPV de baixo risco e alto risco que não HPV-16 
2. Duas ou mais visitas positivas para o mesmo tipo de HPV durante o primeiro ano 
3. Metodologia realizada pelo laboratório do Dr. Greg Matlashewski 
4. Resultados que apresentaram o mesmo genótipo nas três diferentes metodologias 
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Numa segunda análise, a categoria persistência foi dividida em duas 

outras: persistência de curta duração, definida por duas visitas positivas para o mesmo 

tipo de HPV no decorrer do primeiro ano e persistência de longa duração, definida por 

três ou mais visitas positivas para o mesmo tipo de HPV no decorrer do primeiro ano. 

Nesta etapa, pode ser observado que o polimorfismo do códon 72 de p53 não apresentou 

nenhuma associação com infecções persistentes tanto de curta duração (Tabela 12) 

quanto de longa duração por HPV-16 e 18 (Tabela 13 ). 

Tabela 12. OR das associações entre o genótipo de p53 e infecções' persistentes de curta 
duração2 para HPV-16 e HPV-18 nas diferentes metodologias utilizadas e na sua 
concordância. 

Genótipo de p53 nas diferentes Infecção Infecção 
OR(IC 95%) 

OR ajustada para raça 
metodologias Transiente, N Persistente, N (IC 95%) 

Hibridização alelo-específica 
Arg/Pro or Pro/Pro 13 6 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 6 1 0.36 (0.04-3.70) 0.29 (0.03-3 .21) 

DHPLC 
Arg/Pro or Pro/Pro 13 5 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 6 2 0.87 (0.13-5 .82) 0.82 (0.12-5.66) 

Taqman3 

Arg/Pro or Pro/Pro 15 5 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 4 2 1.50 (0.21-10.82) 1.19 (0.15-9.36) 

Concordância4 

Arg/Pro or Pro/Pro 12 4 1. 00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 4 1 0.75 (0.06-8.83) 0.57 (0.05-7.33) 

1. Podem incluir mulheres com infecções por HPV de baixo e alto risco que não sejam HPY-16 ou HPY-18. 
2. Persistência de curta duração se refere a duas visitas positivas para o mesmo tipo de HPV durante o primeiro ano 
3. Metodologia realizada pelo laboratório do Dr. Greg Matlashewski 
4. Resultados que apresentaram o mesmo genótipo nas três diferentes metodologias 
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Tabela 13. OR das associações entre o genótipo de p53 e infecções' persistentes de longa 
duração2 para HPV-16 e HPV-18 nas diferentes metodologias utilizadas e na sua 
concordância. 

Genótipo de p53 nas diferentes Infecção Infecção 
OR(IC 95%) 

OR ajustada para raça 
metodologias Transiente, N Persistente, N (IC 95%) 

Hibridização alelo-específica 
Arg/Pro or Pro/Pro 13 6 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 6 4 1.44 (0.29-7.10) 1.47 (0.30-7.35) 

DHPLC 
Arg/Pro or Pro/Pro 13 6 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 6 4 1.44 (0.29-7.10) 1.47 (0.30-7.35) 

Taqman3 

Arg/Pro or Pro/Pro 15 6 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 4 

Concordância4 
4 2.50 (0.47-1 3.39) 2.60 (0.47-14.26) 

Arg/Pro or Pro/Pro 12 5 1. 00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 4 4 2.40 (0.42-13.60) 2.71 (0.45-16.38) 

1. Podem incluir mulheres com infecções por HPV de baixo e alto risco que não sejam HPV-16 ou HPV-18. 
2. Persistência de longa duração se refere a três ou mais visitas positivas para o mesmo tipo de HPV durante o primeiro ano 
3. Metodologia realizada pelo laboratório do Dr. Greg Matlashewski 
4 . Resultados que apresentaram o mesmo genótipo nas três diferentes metodologias 

O próximo passo foi averiguar se o risco de lesão intraepitelial escamosa 

de baixo grau (LSIL) estaria associado ao polimorfismo do códon 72 de p53. Na tabela 

14 observa-se que não há nenhuma associação significativa. O mesmo foi observado 

quando lesões intraepiteliais escamosas de alto grau (HSIL) foram correlacionadas com o 

genótipo do códon 72 (Tabela 15). 
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Tabela 14. OR das associações entre o genótipo de p53 e LSIL 1 nas diferentes 
metodologias utilizadas e na sua concordância. 

Genótipo de p53 nas diferentes 
Normal , N LSIL, N OR(IC 95%) 

OR ajustada para raça 
metodologias (IC 95%) 

Hibridização alelo-específica 
Arg/Pro or Pro/Pro 413 30 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 250 19 1.05 (0.58-1.90) 1.08 (0.59-1.99) 

DHPLC 
Arg/Pro or Pro/Pro 406 32 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 257 17 0.84 (0.46-1.54) 0.83 (0.46-1.51 ) 

Taqman2 

Arg/Pro or Pro/Pro 417 32 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 246 17 0.90 (0.49-1.66) 0.93 (0.50-1. 73) 

Concordância3 

Arg/Pro or Pro/ Pro 364 26 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 232 13 o. 78 (0.40-1.56) 0.83 (0.42-1.67) 

1. LSII foi a lesão de grau mais avançado detectada neste grupo de mulheres. 
2 . Metodologia realizada pelo laboratório do Dr. Greg Matlashewski 
3. Resultados que apresentaram o mesmo genótipo nas três diferentes metodologias. 

Tabela 15. OR das associações entre o genótipo de p53 e HSIL 1 nas diferentes 
metodologias utilizadas e na sua concordância. 

Genótipo de p53 nas diferentes 
Normal, N HSIL, N OR(IC 95%) 

OR ajustada para raça 
metodologias (IC 95%) 

Hibridização alelo-específica 
Arg/Pro or Pro/Pro 413 8 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 250 7 1.45 (0.52-4.03) 1.51 (0.53-4.27) 

DHPLC 
Arg/Pro or Pro/Pro 406 7 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 257 8 1.81 (0.65-5 .04) 1.89 (0.67-5.36) 

Taqman2 

Arg/Pro or Pro/Pro 417 10 1.00 (referência) 1.00 (referência) 
Arg/Arg 246 5 0.85 (0.29-2.51) 0.87 (0.29-2.63) 

Concordância3 

Arg/Pro or Pro/Pro 364 7 1.00 (referência) 1. 00 (referência) 
Arg/Arg 232 5 1.12 (0.35-3 .57) 1.11 (0.34-3.62) 

1. HSIL foi a lesão de grau mais avançado detectada neste grupo de mulheres. 
2 . Metodologia realizada pelo laboratório do Dr. Greg Matlashewski 
3. Resultados que apresentaram o mesmo genótipo nas três diferentes metodologias 
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DISCUSSÃO 

A primeira evidência de que o polimorfismo do códon 72 poderia estar 

associado a maior risco de desenvolvimento de neoplasias surgiu em 1992 quando 

WESTON e colaboradores evidenciaram uma maior prevalência de genótipo homozigoto 

prolina em portadores de câncer de pulmão. Outros estudos subseqüentes também 

evidenciaram uma forte associação entre este genótipo e o carcinoma nasofaríngeo 

(BIRGANDER et al., 1996) e uma fraca associação entre este e o câncer de mama 

(SJANDLER et al., 1996; WESTON et al., 1997). Observações com relação ao genótipo 

arginina evidenciaram, por sua vez, que este estava fortemente associado ao câncer de 

ovário (BULLER et al., 1997). 

Foi somente em 1998 que surgiu a primeira evidencia de associação entre 

o polimorfismo do códon 72 de p53 e o carcinoma do colo uterino. Neste estudo 

STOREY e colaboradores apresentaram resultados de que o genótipo homozigoto 

arginina estava sete vezes mais representado entre mulheres com carcinoma do colo 

uterino do que no grupo controle. Este trabalho serviu de base para muitos estudos 

posteriores que não evidenciaram a mesma associação. Entretanto, o fato de alguns 

trabalhos ainda corroborarem os achados de STOREY, faz com que a associação seja 

alvo de grande controvérsia na literatura. 

Um dos motivos que poderiam levar a resultados tão discordantes foram 

investigados por MAKNI e colaboradores (2000). Neste estudo, observamos que o efeito 

da variação interlaboratorial poderia subestimar a associação entre o polimorfismo do 

códon 72 de p53 e o carcinoma do colo uterino. Neste trabalho, três laboratórios 
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diferentes identificaram o polimorfismo do códon 72 de amostras de uma população de 

baixa renda do nordeste do Brasil utilizando PCR alelo-específica. Os resultados 

mostraram grande variação na proporção dos genótipos de p53 identificados nos 

diferentes laboratórios com um coeficiente de concordância K variando de 0,49-0,63. A 

não exclusão das amostras discordantes da análise resultou em uma OR de associação 

entre o polimorfismo do códon 72 e o carcinoma uterino de 1,5 (95% IC=0,5-3,9). 

Entretanto, a exclusão da análise de resultados discordantes elevou a OR desta associação 

de 1,5 para 8,0 e trouxe o intervalo de confiança de 95% para a faixa estatisticamente 

significativa (2,3-28,5). A restrição das análises às amostras controle positivas para HPV 

aumentou significativamente a magnitude desta relação (OR=21,5; 95% IC=3,4-137,8) 

enquanto que se os resultados discordantes fossem incluídos na análise a magnitude desta 

diminuía significativamente (OR=2,9; 95% IC=0,7-11,9). 

A partir deste trabalho foi possível evidenciar que a ocorrência de erros na 

classificação das amostras poderia subestimar a associação entre o polimorfismo do 

códon 72 do gene p53 e o carcinoma do colo uterino. Este fato induziu ao 

questionamento de quanto desta variabilidade poderia ser atribuída às variações entre 

metodologias. Logo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto da utilização de 

diferentes metodologias de detecção do polimorfismo do códon 72 na ocorrência de erros 

classificatório e conseqüentemente na correlação entre este polimorfismo e o 

desenvolvimento de lesões precursoras e ao carcinoma do colo uterino. 

Para obtenção dos resultados, este trabalho analisou amostras de pacientes 

pertencentes ao estudo epidemiológico prospectivo Ludwig/McGill onde 2.500 mulheres 

estão sendo acompanhadas por 5 anos visando descrever a história natural das infecções 
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pelo HPV e o risco de neoplasia cervical . Essas amostras foram previamente testadas 

para presença do DNA de HPV e avaliadas por citologia oncótica. O polimorfismo do 

códon 72 foi identificado por sete diferentes metodologias: hibridização alelo-específica, 

DHPLC, RFLP utilizando duas enzimas de restrição em análises independentes, 

seqüenciamento direto, PCR alelo-específica e Taqman, sendo esta última realizada pelo 

laboratório do Dr. Greg Matlashewski. 

De todas metodologias utilizadas, apenas a PCR alelo-específica 

apresentou freqüência genotípica diferente das observadas em outros métodos (34% de 

heterozigotas, 45,4% de homozigotas para arginina e 20,6% homozigotas para prolina). 

Coincidentemente, esta foi a mesma metodologia utilizada para avaliar a variação 

interlaboratorial no trabalho de MAKNI e colaboradores (2000). Esta técnica está 

baseada na detecção genotípica do polimorfismo do códon 72 através da amplificação 

diferencial dos alelos deste gene. Nesta amplificação diferencial dois fragmentos 

diferentes são formados: um de 141 pb, específico para amplificação do alelo que 

codifica para o aminoácido arginina e outro de 177 pb, específico para amplificação do 

alelo que codifica para o aminoácido prolina. Uma das hipóteses propostas pelo trabalho 

de MAKNI e colaboradores (2000) é a de que fragmentos de menor tamanho 

apresentariam vantagem de amplificação em amostras cujo DNA apresentasse baixa 

qualidade. Isso poderia provocar a diminuição de amplificação do alelo p53Pro e 

conseqüentemente, elevação do alelo p53Arg. Essa amplificação diferencial poderia 

provocar um decréscimo na detecção das amostras heterozigotas ocasionando assim um 

acréscimo no número de amostras homozigotas arginina. Entretanto, essa hipótese é 

apontada por esses autores como mera especulação. Isso porque fragmentos menores de 
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200 pb são normalmente bem amplificados independentemente da qualidade do DNA. 

Além disso, a pequena diferença de tamanho entre os fragmentos que identificam os 

genótipos de p53 não deveria ser suficiente para promover essa amplificação diferencial. 

Da mesma forma, o DNA dos espécimes cervicais utilizados por este trabalho não se 

encaixa no perfil apresentado uma vez que os DNA utilizados são de alta qualidade. 

O resultado observado através do uso desta metodologia poderia nos dar 

indícios da influência dos erros classificatórios na associação do polimorfismo do códon 

72 de p53 com o carcinoma cervical. Isso porque não só o trabalho de STOREY e 

colaboradores (1998) mas muitos outros (AGORASTOS et al., 2000; BAEK et al., 2000; 

BASTIENS et al., 2001; BERTORELLE et al., 1999; DYBIKOWSKA et al., 2000; 

GIANNOUDIS et al. 1999; KIM et al., 2001; LANHAM et al., 1998; MADELEINE et 

al., 2000; MALCOLM et al., 2000; MINAGUCHI et al., 1998; NGAN et al., 1999; 

NGAN et al., 2000; NISHIKA W A et al., 2000; PEGO RARO, et al., 2000; PEGORARO, 

et al., 2002; ROSENTHAL et al., 1998; SARANATH et al., 2002; SKARKA, et al., 

1999; SKARKA, et al., 2000; TACHEZY et al., 1999; TENTI et al., 2000; VAN DUIN 

et al., 2000; YAMASHITA et al., 1999) utilizaram esta metodologia para detecção do 

polimorfismo do códon 72 de p53. Vale ressaltar que a possível ocorrência de erros 

classificatórios não estaria favorecendo um ou outro resultado de associação. De fato, 

estes trabalhos apresentam associações tanto positivas quanto negativas entre o genótipo 

arginina e neoplasia do colo uterino. 

É interessante ressaltar que os dados observados por todos os trabalhos 

que apresentaram associação positiva foram obtidos através de PCR alelo-específica 

(AGORASTOS et al., 2000; DOKIANAKIS et al., 2000; MAKNI et al., 2000; 
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PEGORARO et al., 2002; SARANATH et al., 2002; STOREY et al., 1998; VAN DUIN 

et al., 2000) ou SSCP (Single Strand Conformational Polymorphism) (ANDERSSON et 

al., 2002; ZEHBE et al., 1999; ZEHBE et al., 2001). Interessantemente, a eficiência de 

detecção de SSCP vem sendo contestada por trabalhos que compararam os resultados 

obtidos por esta metodologia com àqueles obtidos por DHPLC (CARGILL et al., 1999 e 

O'DONOVAN et al., 1998). Dessa maneira, foi possível concluir que a PCR alelo

específica poderia, eventualmente, levar a resultados equivocados. 

A identificação do polimorfismo do códon 72 de p53 por DHPLC 

realizada por este trabalho apresentou resultados bem semelhantes aos obtidos por outras 

duas outras metodologias testadas: hibridização alelo-específica e Taqman. Os valores de 

coeficiente K obtidos através do cálculo de correlação entre estas metodologias foram 

consideravelmente altos indicando grande concordância entre estes métodos. Dessa 

maneira, o resultado individual de cada uma destas metodologias foi utilizado para 

avaliar a magnitude da associação entre o polimorfismo do códon 72 de p53 com 

variáveis de risco para infecções por HPV e lesões precursoras do carcinoma do colo 

uterino. Apesar da alta concordância entre estas metodologias, se fez necessário a 

criação de uma outra categoria de análise onde todos os resultados discordantes 

apresentados pelas três metodologias foram excluídos. 

A partir destas análises foi possível evidenciar a falta de associação entre o 

polimorfismo do códon 72 de p53 e a positividade para HPV de baixo e alto risco 

(Tabelas 7 e 8). As diferentes metodologias não apresentaram qualquer variação 

significativa nas OR apresentadas, nem mesmo quando estas foram ajustadas para raça. 

Esse ajuste é importante uma vez que a distribuição racial do polimorfismo de p53 é 
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sabidamente diferente. Sabe-se que o genótipo homozigoto prolina é muito mais comum 

em populações negróides, o mesmo sendo observado para o genótipo homozigoto 

arginina em populações caucasóides. Vale ressaltar que a população brasileira é 

altamente miscigenada. 

O fato dos HPV de alto risco apresentarem valores de OR semelhante 

àqueles observados pelos HPV de baixo risco sugere que as associações eventualmente 

encontradas entre mulheres portadoras de lesão não deveriam ser atribuídas à 

positividade do HPV. 

A infecção persistente por tipos oncogênicos de HPV é considerada um 

dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de lesões do colo uterino (HO et 

al., 1995; SCHLECHT et al., 2001). Essa infecção é caracterizada por dois resultados 

positivos para o mesmo tipo virai em duas ou mais visitas no decorrer do primeiro ano de 

seguimento do estudo. Ao avaliar se o polimorfismo do códon 72 de p53 poderia estar 

associado com infecções persistentes por HPV de baixo e alto risco nenhuma associação 

estatisticamente significativa foi observada (Tabelas 1 O e 11 ). Diferenças entre 

metodologias não estavam relacionadas à falta desta associação uma vez que as OR 

apresentadas nestas análises foram bem semelhantes. O ajuste realizado também 

evidenciou que esse resultado não poderia ser atribuído à distribuição racial apresentada 

pelo polimorfismo do códon 72 de p53. Esses dados em conjunto sugerem que este 

polimorfismo não estaria influenciando diretamente a persistência de HPV seja este de 

alto ou baixo risco. Entretanto, devido à heterogeneidade desses grupos, associações 

específicas para alguns tipos de HPV poderiam ser ocultadas. Apesar disso, uma análise 

específica para cada categoria individual (tipo de HPV) poderia promover grande 
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flutuação estatística, urna vez que esta poderia apresentar número reduzido de amostras. 

Isso de fato pode ser observado quando apenas infecções persistentes por HPV-16 foram 

correlacionadas com o polimorfismo do códon 72 de p53 (Tabela 11). O pequeno 

número de amostras apresentados nesta análise fez com que as associações observadas 

diferissem não somente com relação ao observado para infecção persistente por HPV de 

alto risco, mas também nas diferentes metodologias utilizadas para detecção do 

polimorfismo do códon 72. A magnitude da associação (OR) ajustada por raça observada 

entre este polimorfismo e o risco de infecções persistentes por HPV-16 nas diferentes 

metodologias variou de 3,16 (95% IC= 0,49-20,43) a 8,45 (95% IC=0,70-29,75). Além 

disso, a grande amplitude do intervalo de confiança, aliada ao fato deste incluir a 

unidade, fez com que estes dados fossem considerados possíveis eventos de flutuação 

estatística. 

Numa segunda análise, a categoria persistência foi dividida em duas 

outras: persistência de curta duração, definida por duas visitas positivas para o mesmo 

tipo de HPV no decorrer do primeiro ano e persistência de longa duração, definida por 

três ou mais visitas positivas para o mesmo tipo de HPV no decorrer do primeiro ano. A 

correlação entre o polimorfismo do códon 72 e infecção persistente de curta duração por 

HPV-16 e 18 (Tabela 12) mostrou que essa variável não parece ser influenciada pelo 

genótipo apresentado pelo códon 72 deste gene. Pode ser observado também que, devido 

ao pequeno número de amostras disponíveis para esta análise, as diferentes metodologias 

apresentaram resultados ligeiramente diferentes. Ainda assim, nenhuma significância 

estatística foi observada urna vez que todos intervalos de confiança incluíram a unidade. 

A persistência de longa duração também apresentou resultados semelhantes com um 
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ligeiro acréscimo na magnitude das associações observadas. Entretanto, o pequeno 

número de amostras já observado em outras categorias, fez com que essa análise fosse 

considerada pouco representativa. 

Ao averiguar se o polimorfismo do códon 72 estaria correlacionado ao 

nsco de desenvolvimento de lesões precursoras do carcinoma do colo, nenhuma 

associação foi observada (Tabelas 14 e 15). As diferentes metodologias também não 

apresentaram variações relevantes. O fato dos dados terem sido ajustados por raça não 

modificou a magnitude das associações observadas sem esta correção. Aparentemente, o 

fator racial não estaria influenciando as análises como possível fator de confusão. 

De urna maneira geral, os dados apresentados por este trabalho 

corroboram os achados de tantos outros autores (BAEK et al., 2000; BASTIENS et al., 

2001; BERTORELLE et al., 1999; CALHOUN et al., 2002; DYBIKOWSKA et al., 

2000; GIANNOUDIS et al. 1999; GUSTAFSSON et al., 2001; HA YES et al., 1998; 

HELLAND et al., 1998; HILDESHEIM et al., 1998; JOSEFSSON et al., 1998; KIM et 

al., 2001; KLAES et al., 1999; KUCERA, et al., 2000; LANHAM et al., 1998; 

MADELEINE et al., 2000; MALCOLM et al., 2000; MINAGUCHI et ai., 1998; NGAN 

et al., 1999; NGAN et al., 2000; NISHIKA WA et al., 2000; PEGORARO, et al., 2000; 

REZZA et al., 2001; ROSENTHAL et al., 1998; SKARKA, et al., 1999; SONODA et 

al., 1999; SUAREZ-RINCON et al., 2002; TACHEZY et al., 1999; TENTI et al., 2000; 

TONG et al., 1999; WANG et al., 1999; WONG et al., 2000; YAMASHITA et al., 

1999). Entretanto, este trabalho é o primeiro a avaliar prospectivamente se infecções 

persistentes por HPV e as lesões precursoras do carcinoma do colo uterino (LSIL e HSIL) 

estariam correlacionadas ao genótipo encontrado no polimorfismo do códon 72 de p53. 
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Vale ressaltar, ainda, que apesar do pequeno número de amostras, o polimorfismo do 

códon 72 de p53 está associado à infecções persistentes por HPV-16 indicando assim um 

possível papel deste na persistência desta infecção. 

Os dados obtidos pelo uso de diferentes metodologias poderiam nos dar 

indícios de que resultados de associações positivas entre o genótipo do códon 72 e o risco 

de neoplasia do colo uterino apresentassem influência da relativa eficiência de detecção 

da PCR alelo-específica e de SSCP. Entretanto, os dados apresentados por MAKNI e 

colaboradores (2000) observaram associação positiva deste polimorfismo com o risco de 

carcinoma do colo uterino mesmo excluindo da análise os resultados discordantes 

apresentados pelos três laboratórios onde o polimorfismo foi identificado a partir de PCR 

alelo-específica. 

Dessa maneira, não é possível afirmar que a controvérsia observada na 

literatura seria devida ao uso de diferentes metodologias de detecção. O motivo que leva 

a ocorrência de resultados tão discordantes ainda permanece obscuro. Além disso, não 

podemos concluir que tais discrepâncias se devam à forma de análise dos resultados, 

onde as categorias homozigoto prolina e heterozigotas são combinadas como categoria de 

referência, já que o risco fora originalmente atribuído ao homozigoto arginina. 

Estudos funcionais são igualmente exíguos e não permitem concluir o 

papel do polimorfismo do códon 72 de p53 no desenvolvimento de lesões precursoras do 

carcinoma do colo uterino in vivo. 
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CONCLUSÕES 

• Houve elevada concordância entre todos os métodos testados, com exceção da 

PCR alelo-específica. 

• Mulheres portadoras do genótipo homozigoto arginina apresentaram maior 

risco de infecção persistente por HPV-16, embora esta associação não seja 

significativa. 

• Infecções persistentes por HPV de alto nsco e lesões precursoras do 

carcinoma do colo uterino (LSIL e HSIL) aparentemente não estariam 

correlacionados ao genótipo encontrado no polimorfismo do códon 72 de p53. 

• O impacto causado pelo uso de diferentes metodologias de detecção não é 

suficiente para explicar os resultados controversos de associações entre o 

polimorfismo do códon 72 do gene p53 e risco de neoplasia da cérvice uterina. 
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