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Resumo 

 

Os pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

freqüentemente apresentam alterações digestivas, sendo o esôfago um alvo 

comum de lesões estruturais. A etiologia infecciosa é a mais freqüente neste 

grupo de pacientes. Múltiplos agentes já foram implicados como causadores 

de lesões esofágicas. As infecções virais são uma das principais causas de 

tais lesões, sendo os vírus mais implicados o citomegalovirus (CMV) e o 

vírus herpes simples (HSV). Muitas  lesões ulceradas permanecem sem 

diagnóstico etiológico, mesmo após exaustiva investigação, sendo 

denominadas úlceras idiopáticas ou aftosas. Os métodos de diagnóstico 

usuais são demorados e pouco sensíveis. Assim, nosso estudo tem como 

principal objetivo estudar o papel do método da reação em cadeia da 

polimerase (PCR) no diagnóstico destas lesões. 

 

Durante o período de outubro de 1996 a outubro de 1997, foram 

estudados 79 pacientes HIV-positivos, que foram submetidos ao exame de 

endoscopia  digestiva alta por indicação clínica. Estes foram submetidos a 

89 exames endoscópicos, sendo colhidas 96 biópsias, as quais foram 

armazenadas em nitrogênio líquido (50) ou em freezer a –70oC (46). O DNA 

foi extraído usando método baseado na lise hipotônica, digestão com 

proteinase K, extração com fenol-clorofórmio e precipitação em etanol. Uma 

quantidade fixa foi usada para amplificação em ciclador térmico, utilizando 



primers específicos para CMV, Herpesvirus, HPV, HIV, Haemophilus 

ducreyi, Treponema pallidum  e as micobactérias M. tuberculosis, M. avium e 

M. intracellulare. O produto final foi submetido a uma eletroforese em gel de 

agarose e corado com brometo de etídeo. 

 

A endoscopia não revelou alterações esofágicas em 26 exames 

(29,2%). As alterações observadas foram monilíase esofágica em 33 

exames (37,1%), úlceras em 22 (24,7%); esofagite em 10 (11,2%) e áreas 

lugol-negativas em 9 (10,1%). A PCR resultou positiva para o CMV em 19 

amostras (19,8%), para o Herpes em 4 (4,2%), para o HPV em 17 (17,7%), 

para o HIV em 37 (38,5%) e para o H. ducreyi em 3 (3,1%). Nenhuma 

amostra foi positiva para o T. pallidum e para micobactérias. No estudo de 

29 amostras de 22 úlceras esofágicas a PCR detectou o CMV em 9 

amostras (31%), o Herpes em 3 (10,3%), o HPV em 6 (20,7%), o HIV em 19 

(65,5%) e o H. ducreyi em 2 (6,9%) e em 8 (36,4%) não foi detectado 

nenhum agente. 

 

O CMV foi detectado com freqüência nas úlceras esofágicas, sendo 

difícil diferenciar se havia infecção ativa ou latente. O HIV teve uma 

incidência elevada nas biópsias de úlceras, o que pode sugerir um possível 

papel etiológico deste agente em tais lesões. O HPV foi o terceiro agente 

mais freqüente, mas não foi possível caracterizá-lo como causador de lesões 

esofágica ulceradas. A PCR apresentou potencial para tornar-se um método 

útil na investigação das lesões esofágicas em pacientes infectados pelo HIV. 



Summary 

 

Patients infected by Human Immunodeficiency Virus (HIV) usually 

present digestive abnormalities and the esophagus is a common target of 

structural lesions. Infections are the most frequent cause of esophageal 

lesions in these patients. Several agents were already implied in this 

process. Viral infections are one of the main causes of such lesions and 

cytomegalovirus (CMV) and herpes simplex virus (HSV) were the most 

involved agents. Many ulcerated lesions persist without etiologic diagnosis 

even after exhaustive investigation, being denominated idiopathic or 

aphthous ulcers. The usual diagnostic methods are difficult and have low 

sensitivity. Thus, the main objective of our study was to evaluate the role of 

the polimerase chain reaction (PCR) method in the diagnosis of these 

lesions.   

   

During the period of October of 1996 to October of 1997, 79 HIV-

positive patients were studied. They were submitted to upper digestive 

endoscopies, which were indicated on clinical basis. These patients were 

submitted to 89 upper digestive endoscopies, being obtained 96 biopsies, 

which were stored in liquid nitrogen or in a 70ºC freezer. DNA was extracted 

using a method based on hypotonic lyses, proteinase K digestion, extraction 

with phenol-chloroform and precipitation in ethanol. A fixed amount was used 

for amplification in thermal cycler, using specific primers for CMV, 

herpesvirus, human papillomavirus (HPV), HIV, Haemophilus ducreyi, 



Treponema pallidum, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium 

and Mycobacterium intracellulare. The final products were submitted to an 

electrophoresis in agarose gel and stained with ethidium bromide.   

   

The endoscopies did not reveal esophageal alterations in 26 exams 

(29,2%). The abnormalities observed were esophageal candidiasis in 33 

exams (37,1%), ulcers in 22 (24,7%); esophagitis in 10 (11,2%) and lugol-

negative areas in 9 (10,1%). The PCR was positive to CMV in 19 samples 

(19,8%), for Herpes in 4 (4,2%), for HPV in 17 (17,7%), for HIV in 37 (38,5%) 

and for the H. ducreyi in 3 (3,1%). No sample was positive for T. pallidum or 

micobacterium. In the study of the esophageal ulcers by PCR, CMV was 

detected in 9 samples (31%), Herpes in 3 (10,3%), HPV in 6 (20,7%), HIV in 

19 (65,5%), H. ducreyi in 2 (6,9%) and any agent was detected in 8 samples 

(36,4%).   

   

CMV was frequently detected in esophageal ulcers, being difficult to 

differentiate between active and latent infections. The HIV had an elevated 

incidence in ulcer biopsies, which may suggest a possible etiologic role of 

this virus in such lesions. HPV was the third more frequent agent, but it was 

not possible to attribute the esophageal lesions to that virus. In conclusion, 

this study suggests that the PCR can be an useful method in the 

investigation of esophageal lesions in HIV infected patients. 

 


