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Resumo 
 
Introdução: O Papilomavírus Humano está muito bem associado com diversos tipos de 

cânceres humanos, como câncer anogenital e oral. Alguns estudos demonstram que o 

aparecimento de lesões e a progressão para o câncer estão relacionados ao tipo de resposta 

imune do hospedeiro. Deste modo, evidências indicam que a resposta imune do hospedeiro 

tem um papel muito importante para o curso da infecção pelo HPV. Objetivo: Avaliar a 

resposta imune específica in vitro ao Papilomavírus Humano (HPV) em homens com lesões 

causadas por HPV e sem lesão por HPV. Material e Métodos: Foram recrutados 31 pacientes 

e 11 voluntários, que formaram 4 grupos de estudo; sendo 12 pacientes no Grupo A 

(HIV+/HPV+); 09 pacientes no Grupo B (HIV-/HPV+); 10 pacientes no Grupo C (HIV+/ 

HPV-); e 11 indivíduos saudáveis no Grupo D (HIV-/HPV-). Foram realizados ensaios de 

cultura celular para mensurar a resposta celular específica “in vitro”  do tipo Th1/Th2/Th17 

(INF-γ,   IL-2, TNF-α, IL-4, IL-10 e IL-17) sob o estímulo da vacina quadrivalente do HPV 

(HPV 6, 11, 16 e 18) e à proteína E7 de HPV-16. Resultados: O grupo coinfectado 

(HIV+/HPV+) apresentou níveis mais elevados de citocinas, principalmente do perfil Th2, 

comparando-se com os dados dos demais grupos de estudo. O grupo coinfectado apresentou 

níveis elevados de IL-6 e IL-10 (Perfil Th2) em relação ao grupo controle (HIV-/HPV-), com 

significância estatística (p<0.0001 e p<0.0001, respectivamente). Conclusão: Foi 

demonstrada uma elevada produção de citocinas no grupo HPV+/HIV+, sugerindo uma forte 

imunomodulação pela coinfecção HIV/HPV. Entretanto, novos estudos devem ser realizados 

para comprovar estes dados. Além de apresentar um perfil essencialmente Th2 do grupo 

coinfectado, principalmente pelos níveis elevados de IL-6 e IL-10 apresentados, sugerindo 

que estas duas citocinas possam servir como biomarcadores para persistência viral, uma vez 

que, os pacientes soropositivos para HIV apresentam maior persistência de HPV, e monitorar 

a progressão para lesões mais graves. 
 

Descritores: Papilomavirus Humano, HPV, Equilíbrio Th1 – Th2, Células Th17. 
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Abstract 
Introduction: Human Papillomavirus is associated with different types of human cancers, 

such as anogenital and oral cancer. Some studies show that the appearance of lesions and 

progression to cancer are related to the type of host immune response. Thus, evidence 

indicates that the host immune response has a role key in the course of HPV infection. 

Objective: To evaluate the specific immune response in vitro to HPV in men with lesions 

caused by HPV and without injury caused by HPV. Methods: We recruited 31 patients and 

11 volunteers, who formed four groups, with 12 patients in Group A (HIV+/HPV+); 09 

patients in Group B (HIV-/HPV+); 10 patients in Group C (HIV+/HPV-) and 11 healthy 

subjects in Group D (HIV-/HPV-). Cells culture assay was performed to measure the specific 

immune   response   “in   vitro” Th1/Th2/Th17 (IFN-γ,   IL-2, TNF-α,   IL-4, IL-10 and IL-17) 

under the stimulation of quadrivalent HPV vaccine (HPV 6, 11, 16 and 18) and the E7 protein 

of HPV-16. Results: The coinfected group (HIV+/HPV+) had higher levels of cytokines, 

especially Th2 profile, compared with data from the other study groups. The coinfected group 

showed high levels of IL-6 and IL-10 (Th2 profile) compared to the control Group (HIV-

/HPV-), with statistical significance (p<0.0001 and p<0.0001, respectively). Conclusion: This 

study demonstrated a high production of cytokines in the coinfected group, suggesting a 

strong immunomodulation by coinfection HIV/HPV. However, further studies should be 

conducted to confirm these data. In addition to presenting essentially a Th2 profile, especially 

by high levels of IL-6 and IL-10 presented, suggesting that these two cytokines may serve as 

biomarkers for viral persistence, since HIV seropositive patients have a higher persistence of 

HPV, and monitor the progression to more serious injuries. 

 

Word Keys: Human Papillomavirus, HPV, Th1-Th2 balance, Th17 cells. 
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Câncer e Papilomavírus Humano (HPV) 

 

Atualmente, o câncer cervical é uma das malignidades ginecológicas mais 

comuns no mundo, representando cerca de 15% de todas as cânceres, sendo o segundo tipo 

mais incidente e prevalente, depois do câncer de mama (Zur Hausen, 2002; Franco, 2007; 

Sapy et al., 2008) [Figura 01]. Sabe-se que o câncer cervical tem como um dos fatores de 

risco a infecção por tipos específicos de Papilomavírus Humano (HPV), sendo considerado 

um fator necessário para o desenvolvimento de lesões neoplásicas (Zur Hausen, 1996; 2002; 

Sapy et al., 2008; Stanley, 2010; Syrjanen et al., 2011).  

 

 

    Figura 01: Incidência anual de Câncer Cervical a cada 100.000 mulheres. (Franco, 2007) 
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Nos anos de 1974 a 1976, diversos estudos foram iniciados para postular e 

analisar o possível papel do HPV no câncer cervical. Em 1976, foram publicados dois estudos 

demonstrando a presença de coilócitos em amostras de esfregaço cervical, indicando a 

infecção por papilomavírus. Neste mesmo período, foi demonstrada a natureza heterogênea 

dentro da família Papilomavírus, com o isolamento de tipos específicos a partir de verrugas 

genitais e papilomas laríngeos, o que permitiu um novo olhar para o possível envolvimento 

dos papilomavírus em cânceres anogenitais (Zur Hausen, 2002). 

Após as pesquisas que estabeleceram o HPV como agente necessário para o 

desenvolvimento do câncer cervical, estudos posteriores demonstraram que cerca de 100% 

dos cânceres cervicais apresentavam seqüências de DNA de HPV de algum tipo genital de 

alto risco oncogênico. Os mais importantes são o HPV-16 e o HPV-18, encontrados em 50 – 

70% e 7 – 20% dos casos, respectivamente. Outros tipos também são encontrados em 

proporções menores (Figura 02). Estima-se que 4% de todos os cânceres humanos são 

atribuídos ao HPV, porém quando a proporção de câncer de cabeça e pescoço atribuída ao 

HPV for melhor entendida, é possível que esta taxa esteja subestimada (Stanley, 2010). 

 

 

O câncer cervical surge em uma região de mucosa chamada zona de 

transformação cervical (Schiffman et al., 2007). É necessária a infecção com pelo menos 1 de 

cerca de 15 tipos de HPV que infectam a mucosa para o desenvolvimento do câncer cervical. 

Apesar das infecções serem comuns e tipicamente transientes, uma pequena parcela das 

mulheres permanece infectada por um período maior de tempo, com infecção persistente com 

Figura 02: Prevalência de HPV tipo-específico em cérvice normal, com neoplasia intraepitelial de alto 
grau e carcinoma cervical invasivo (Stanley, 2010). HSIL: Lesão Intraepitelial de Alto Grau; SCC: 
Carcinoma Cervical Escamoso; ADC: Adenocarcinoma. 

 

Diagnóstico cervical relacionado ao HPV 
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tipos oncogênicos de HPV, tornando-se vulneráveis e com alto risco para o desenvolvimento 

de lesões cervicais pré-cancerosas e câncer cervical (Garcia-Pineres et al., 2006). 

O sucesso dos programas de triagem citológica da cérvice uterina vêm reduzindo 

as taxas de câncer cervical nos últimos 50 anos (Figura 03). Atualmente, evidências de 

diversos estudos suportam a incorporação de métodos de prevenção do câncer do colo uterino 

focando o Papilomavírus Humano, incluindo vacinas em meninas adolescentes que previnem 

a infecção pelo HPV e a adição de métodos de triagem, como a biologia molecular,  

possibilitando a eliminação de cerca de 10 milhões de visitas anuais, somente nos Estados 

Unidos (Schiffman et al., 2010; Carter et al., 2011).  

 

 

Figura 03: Início dos programas de triagem citológica da cérvice uterina e as taxas de incidência e 
mortalidade de câncer cervical dos último 30 anos nos Estados Unidos (Carter et al., 2011). 

 

Apesar dos extensos dados na literatura da infecção por HPV em mulheres, os 

dados da infecção nos homens ainda são limitados (Baldwin et al., 2003). A infecção em 

homens aparenta ser tão comum quanto a infecção nas mulheres (Baseman e Koutsky, 2005). 

Doenças associadas com HPV também ocorrem em homens, como carcinomas de pênis, ânus 

e orofaríngeo (Silva et al., 2011). A infecção masculina, geralmente é subclínica, resultando 

em um potencial número de assintomáticos, servindo de reservatórios e transmissores do vírus 

(Baldwin et al., 2003).  
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A prevalência da infecção por HPV entre homens apresenta-se de forma bastante 

variável em diversos países, devido aos diferentes métodos utilizados para a obtenção de 

amostras genitais de homens, dificultando a realização da comparação entre os estudos 

(Baseman e Koutsky, 2005). Entretanto, os resultados das diversas investigações têm sugerido 

que a infecção por HPV em homens sexualmente ativos é tão prevalente quanto a infecção por 

HPV na cérvice uterina (Baldwin et al., 2003) 

O HPV infecta o epitélio escamoso da genitália masculina da mesma forma que 

afeta o trato genital feminino. A prevalência de HPV encontrada em câncer de pênis varia de 

30 – 80%, dependendo da sensibilidade de detecção do método e da seleção do tipo de tumor. 

Entretanto, existem poucos trabalhos que possam esclarecer a associação dos genótipos de 

HPV com câncer de pênis (Senba et al., 2006). O estudo da infecção nos homens é necessário 

para melhorar o entendimento da transmissão do HPV, do processo de carcinogênese e da 

prevenção da doença (Baldwin et al., 2003).  

 

Papilomavírus Humano (HPV) 

Os Papilomavírus são um grupo de pequenos vírus de DNA dupla fita, circular, 

não-envelopados [Figura 04], com cerca de 8 Kb, causadores de tumores, que infecta o 

epitélio mucoso e cutâneo de uma variedade de vertebrados superiores, de forma espécie-

específico, induzindo proliferação celular. Os Papilomavírus não são classificados em 

sorotipos, mas por genótipos (Stanley, 2010). Até o momento, mais de 130 genótipos de 

papilomavírus, humanos e animais, já foram seqüenciados e aproximadamente um terço deles 

infecta o epitélio escamoso do trato genital (IARC, 2007; Moody e Laimins, 2010; No et al., 

2010; Snow e Laudadio, 2010; Stanley, 2010; Lorenzon et al., 2011; Vorsters et al., 2011). 
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Figura 04: Visão da superfície molecular do modelo atômico com cores de acordo com a distância do 
centro até o capsídeo do HPV-16 (Modis et al., 2002). 
 

O grande grupo dos papilomavírus é subdividido em dois subgrupos: um grupo 

compreende os tipos que infectam a pele, também chamados de HPV do tipo cutâneos e outro 

grupo que infecta a mucosa, os chamados HPVs do tipo mucoso. Filogeneticamente, HPVs 

cutâneos e mucosos formam árvores distintas, refletindo na divergência de suas sequências, 

constituindo a enorme variedade de tipos identificados (Snijders et al., 2010). 

Além desta classificação, podem ser alocados também em três grupos de acordo 

com seu potencial carcinogênico: grupo de alto risco; provável grupo de alto risco ou risco 

intermediário e grupo de baixo risco (tabela 01). Os HPVs de baixo risco estão associados 

com lesões benignas e lesões de baixo grau, como verrugas genitais e papilomatoses 

recorrente laríngea. Os HPVs de alto risco contribuem no desenvolvimento de diversos 

cânceres que incluem o câncer cervical, vaginal, vulvar, anal, peniano e orofaríngeo (No et 

al., 2010).  
 

Tabela 01: Genótipos de Papilomavírus Humano e risco oncogênico (No et al., 2010). 

Tipo de risco Tipo de Papilomavírus Humano (HPV) 

Alto 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 68, 73, e 82 

Intermediário 26, 53 e 66 

Baixo 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 e CP6108 
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O HPV possui um vasto espectro de doenças, afetando diversas áreas do corpo, 

variando de verrugas benignas comuns ao câncer invasivo. A infecção por HPV foi descrita 

em um grande numero de sítios do corpo, incluindo trato anogenital, uretra, pele, laringe, 

mucosa traqueobrônquica, cavidade nasal, sino paranasal e cavidade oral (No et al., 2010; 

Kumaraswamy e Vidhya, 2011). A prevalência de HPV em cânceres associados ao vírus pode 

variar de 3 a 100%, dependendo do sítio de infecção (No et al., 2010) [Figura 05]. 

 

 

 

Figura 05: Prevalência de HPV em cânceres associados ao HPV (No et al., 2010). 

 

O HPV-16 e 18 são os principais tipos carcinogênicos, responsáveis por 70% - 

100% do câncer cervical. Em contrapartida, os tipos 6 e 11 são responsáveis por cerca de 90% 

das verrugas genitais (Schiffman et al., 2007). A infecção persistente por tipos de HPV de alto 

risco é um fator necessário para o desenvolvimento de lesões pré-cancerígenas de alto risco 

ou câncer cervical (Fontaine et al., 2007). 

O genoma dos Papilomavírus Humanos contém oito Open Reading Frames 

(ORFs), que codificam seis proteínas Precoces (E) e duas proteínas Tardias (L). A ORF L1 é 

utilizada na identificação de novos tipos de HPV, por ser a mais conservada entre as oito 

ORFs dentro do genoma (Zheng e Baker, 2006; Hariharan e Pillai, 2009; Rautava e Syrjanen, 

2011) [Figura 06]. 

          Casos de HPV    Total de casos 

Número anual de casos (Mundo) 

Cérvice 

Pênis 

Vulva, Vagina 

Ânus 

Boca 

Orofaríngeo 
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Figura 06: Genoma do Papilomavirus Humano tipo 16 (HPV-16) (Rautava e Syrjanen, 2011). 

A região Early dos Papilomavírus ocupa mais de 50% do genoma viral, 

codificando as proteínas precoces do HPV: E1, E2, E1^E4, E5, E6 e E7. Os genes Late, 

expressos pelo promotor Late, incluem as proteínas L1 e L2 do capsídeo, assim como E1^E4 

e E5. A região Late de todos os Papilomavírus, ocupa cerca de 40% do genoma viral e a 

região LCR, com cerca de 850 pb, ocupa 10% de todo o genoma (Zheng e Baker, 2006; 

Beglin et al., 2009).  

Embora tenha um genoma pequeno, o padrão temporal e espacial da expressão 

gênica é complexo e depende da total diferenciação do epitélio (Hebner e Laimins, 2006; 

Stanley, 2010). A entrada do vírus no corpo humano requer soluções de continuidade, 

permitindo a entrada do HPV na camada basal do epitélio, através de possíveis receptores, 

Regulação, expressão 
de genes virais e 
replicação viral Transformação e 

Atuação no controle 
do ciclo celular 

Replicação do 
DNA episssomal 

Codifica a 
Proteína 

Citoplasmática 
tardia 

Replicação do DNA e regulação 
da transcrição viral 

Proteína de membrana de 
sinalização 
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ainda não muito bem descritos, como Alfa-6-integrina, laminina 5 extracelular e heparan 

sulfato proteoglicano (Rautava e Syrjanen, 2011). 

Em algum momento após a infecção, ocorre replicação do DNA viral, que 

parece ser independente do ciclo celular, ampliando o número de cópias virais para cerca de 

50 – 100 cópias por célula (Zur Hausen, 2002; Stanley, 2010). As células infectadas migram 

para as camadas superiores do epitélio e os early genes promovem altos níveis de 

amplificação do genoma viral, levando à síntese e liberação de novos vírions (No et al., 

2010). 

Após a entrada, o vírus estabelece-se no núcleo da célula na forma epissomal. 

Neste estágio a replicação viral é considerada não produtiva; as proteínas virais E1, E2, E6 e 

E7 são expressas em baixos níveis e ainda não há produção de progênies virais (Rautava e 

Syrjanen, 2011). Quando a célula infectada entra no compartimento de diferenciação, 

existente no ciclo celular, ocorre uma massiva upregulation da expressão de todas as 

proteínas virais necessárias a replicação, com abundante expressão de E6 e E7.  (Stanley, 

2010).   

A replicação do DNA viral ocorre, com cerca de 1000 cópias por célula e 

finalmente ocorre a expressão das proteínas Late, L1 e L2, e montagem das novas partículas 

virais. Nas células diferenciadas, o DNA viral é empacotado em capsídeos virais e liberado 

através da superfície da célula epitelial. Este ciclo infeccioso leva cerca de 2 a 3 semanas in 

vivo, tempo que o queratinócito basal move-se entre as camadas superficiais do epitélio e 

diferencia-se (Hebner e Laimins, 2006; No et al., 2010; Stanley, 2010; Rautava e Syrjanen, 

2011) [Figura 07]. 
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Figura 07: Etapas da patogênese da infecção por Papilomavírus Humano (HPV) – Adaptado de (Rautava e 
Syrjanen, 2011). 
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de carcinoma cervical induzido por HPV (Hebner e Laimins, 2006; No et al., 2010; Stanley, 
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de carcinogênese (No et al., 2010).  
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aumentando a possibilidade de transformação celular, levando a imortalização celular e 

posteriormente a lesões pré-neoplásicas e cancerígenas (Rautava e Syrjanen, 2011). 

 

 

Figura 08: Processo multifatorial da carcinogênese cervical. Adaptado de (No et al., 2010). 

As infecções anogenitais por HPV são transmitidas principalmente por contato 

pele-a-pele ou mucosa-a-mucosa. A probabilidade de infecção por contato sexual não é 

conhecida, porém sabe-se que é alta, sem diferença na transmissão entre tipos de HPV. 

Devido à rota de transmissão comum, os tipos de HPV tendem a ser transmitidos juntos, 

resultando em uma alta proporção de infecção com múltiplos tipos de HPV (Schiffman et al., 

2007).  
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infecção por HPV declina bastante para cerca de 5% e os fatores para esse declínio se dá pela 

mudança no comportamento sexual masculino, como menor número de parceiros sexuais 

(Carter et al., 2011). 
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HIV-1, histórico familiar de câncer cervical, mulheres idosas, fumo e pobreza (Franco e 

Harper, 2005; Kahesa et al., 2008). Porém, a infecção por HPV é uma condição necessária 

para o desenvolvimento do câncer. Nenhum outro câncer humano tem tão claramente 

identificado esta causa necessária. Existem alguns paradigmas com outros tipos de cânceres, 

mas que não representam relação causal necessária (Franco e Harper, 2005).  

Apesar da infecção por HPV se espalhar mais comumente de forma sexual, 

outros meios de transmissão também já foram descritos, como a transmissão vertical (com a 

passagem da criança pelo canal do colo do útero durante o parto) e também através de auto-

inoculação. Pesquisadores já conseguiram identificar o HPV na placenta e no sangue do 

cordão umbilical, aumentando as chances de transmissão ao feto (Rautava e Syrjanen, 2011).  

Alguns pesquisadores defendem a transmissão do HPV, não somente de forma 

sexual, mas também através de fômites, como o uso compartilhado de toalhas úmidas, uma 

vez que o HPV é altamente resistente aos efeitos do calor e secura (Kumaraswamy e Vidhya, 

2011). 

Como dito anteriormente, o caráter subclínico da infecção nos homens o coloca 

com um papel muito importante na transmissão do HPV, uma vez que o HPV DNA já foi 

detectado na genitália de mais de 73% de homens sadios. Um dado preocupante, é que os 

homens têm infecção por tipos de HPV de alto risco para o câncer, não percebem que são 

susceptíveis ao HPV e não acreditam que a infecção possa ser um problema grave a eles 

(Banura et al., 2011).  

A infecção por HPV em homens é altamente prevalente, particularmente entre 

homens que fazem sexo com homens (HSH). A maioria dos HSH relatou possuir verrugas 

genitais, porém não acreditam estar infectados pelo HPV. Estudos relataram que o risco de 

desenvolvimento de câncer anal é 17 vezes maior em HSM do que em heterossexuais. Estas 

taxas de aumento de risco para diversos tipos de câncer associados ao HPV, como o câncer 

oral também é aumentada em HSM (Dietz e Nyberg, 2011). 

Com base nos estudos de meta-análise, estimativas mostram que cerca de 291 

milhões de mulheres carregam o HPV DNA, das quais cerca de 32% são portadoras do tipos 

HPV-16 ou 18, ou ambos os tipos. Estes tipos encontrados são similares aos descritos nos 

casos de lesões pré-neoplásicas e câncer, embora a contribuição relativa de HPV-16 e 18 é 

substancialmente mais baixa em mulheres citologicamente normais (De Sanjose et al., 2007). 

Um dos cofatores mais importantes na persistência do HPV e no 

desenvolvimento do câncer associado ao vírus é a coinfecção com o Vírus da 
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Imunodeficiência Humana (HIV). Mais de 1.7 milhões de pessoas vivem infectadas com o 

HIV-1 na América Latina, sendo que um terço desta população são mulheres (Gonçalves et 

al., 2008). A coinfecção por HPV e HIV se mostrou relevante na disseminação e persistência 

do papilomavírus. De fato, algumas questões permanecem a serem respondidas, como por 

exemplo, se ocorre um efeito adicional na infecção pelo HIV na aquisição, reativação ou 

persistência da infecção pelo HPV (De Sanjose e Palefsky, 2002). A transmissão sexual 

eficiente de ambas as infecções permite um elevado número de pessoas co-infectadas em 

nosso meio (Silva et al.). 

Quando associada a infecção do HPV com HIV, a prevalência de infecção 

cervical é claramente bem mais elevada, com taxas três vezes maior de infecção por tipos de 

HPV de alto risco. A infecção por HIV também eleva o risco de infecção persistente de HPV, 

com maiores probabilidades de desenvolvimento de câncer cervical (De Sanjose e Palefsky, 

2002) e reduz as chances de eliminação do HPV (Fontaine et al., 2008). 

Homens infectados pelo HIV-1 têm duas a seis vezes mais chances de 

desenvolver o câncer anal quando comparados com homens soronegativos. A incidência de 

HPV anal sobe de 5% para 15% em homens soropositivos para o HIV quando comparados 

aos soronegativos (Hagensee et al., 2004). Dados anteriores também mostram que homens 

que fazem sexo com homens (HSH), soropositivos para o HIV-1 apresentam prevalência 

próxima a 100% (Dos Ramos Farias et al., 2011). 

Em imunocompetentes, a infecção geralmente é eliminada em 7 a 10 meses. Nos 

imunossuprimidos, a infecção geralmente persiste e a imunodeficiência tem um papel 

importante na patogênese das neoplasias intraepitelias anais. Entretanto, o exato mecanismo 

de interação entre o HIV e o HPV ainda não é bem compreendida, porém aparenta ser uma 

ausência da resposta imune mediada por células como resultado da infecção pelo HIV 

(Kreuter et al., 2008). O eliminação viral pelas células TCD4+ é importante na resolução da 

infecção do HPV e existe clara associação entre os baixos níveis de TCD4+ e displasia 

cervical (Macleod et al., 2011).  

A interação do HIV com queratinócitos infectados por HPV pode acarretar no 

aumento da expressão de certas citocinas, que promovem o a expressão dos genes do HPV. 

Outra interação do HIV/HPV pode ser pela proteína Tat do HIV que aumenta a expressão dos 

oncogenes E6 e E7 do HPV nos queratinócitos, levando à inativação de p53 e pRb, induzindo 

instabilidade cromossomal e a transformação maligna (Kreuter et al., 2008). 
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Do ponto de vista dos microbiologistas evolucionários, os papilomavírus são 

agentes infecciosos muito bem sucedidos. Induzem infecção crônica que não apresenta 

seqüela sistêmica aparente e raramente mata o hospedeiro, que, entretanto, periodicamente 

libera grande quantidade de vírus infecciosos, transmitindo-os a indivíduos sadios (Stanley, 

2009). A defesa do hospedeiro é uma parceria entre a imunidade inata (fagócitos, citocinas, 

complemento e barreiras epiteliais) e a imunidade adaptativa (anticorpos, células efetoras 

citotóxicas) (Stanley, 2006). 

A resposta imunológica mediada por células tem um papel importante no 

controle das neoplasias induzidas pelo HPV. As lesões por HPV são, geralmente, transitórias 

e regridem por ação do sistema imunológico competente (Gravitt et al., 2003; Bais et al., 

2005; Stanley, 2006; Delgado et al., 2009). As infecções persistentes estão inevitavelmente 

ligadas a mecanismos de evasão do sistema imunológico (Bolpetti et al., 2010). Estudos 

epidemiológicos e de história natural sugerem fortemente que a resposta imunológica a 

infecção por HPV segue um padrão similar de resposta (Gravitt et al., 2003; Stanley, 2006) 

[Figura 09].  

Figura 09: O curso natural da infecção por Papilomavírus Humano (HPV). Adaptado de (Stanley, 2006). 
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mecanismos: recrutamento de células-alvo para o HIV, como os LTCD4+, dentro de sítios de 

intensa atividade da infecção por HPV; e pela produção de algumas citocinas inflamatórias 

que já foi demonstrada induzirem a replicação e a transcrição reversa do HIV (Nicol, 

Fernandes e Bonecini-Almeida Mda, 2005). 

Recentes estudos têm demonstrado um aumento na prevalência da persistência 

de HPV-16 e HPV-18 no trato genital de mulheres soropositivas para o HIV-1, além de alta 

incidência de cânceres genitais e rápida progressão de tumores associados ao HPV (Delgado 

et al., 2009). Mais de 20% destes pacientes coinfectados desenvolvem lesões pré-malignas 

induzidas pelo HPV na cérvice uterina dentro de 3 anos do diagnóstico de HIV. A progressão 

sem tratamento de uma lesão displásica por HPV pode levar ao câncer cervical, doença 

definidora de AIDS (Taylor et al., 2004). 

Em hospedeiros imunocompetentes, a infecção viral causa a produção e 

liberação de diversas citocinas proveniente de macrófagos, células NK, linfócitos, fibroblastos 

e queratinócitos (Boccardo et al., 2004). A ativação de células TCD4+ resulta na produção e 

secreção de citocinas que ajudam e regulam outras células. O padrão de expressão de 

citocinas define os dois principais subsets celulares de linfócitos TCD4+ conhecidos como 

Th1 e Th2 (Stanley, 2006; Sharma et al., 2007).  

As citocinas exercem um papel muito importante na defesa do hospedeiro contra 

a infecção pelo HPV, modulando a infecção viral e polarizando a resposta imunológica para o 

padrão Th1 e Th2 (Fernandes et al., 2005). A análise do padrão de citocinas de células T 

helper tipo 1 e tipo 2 (Th1 e Th2) vem sendo utilizada para caracterizar a resposta 

imunológica em diversas doenças humanas, incluindo doenças associadas ao HPV (Agarossi 

et al., 2003). As citocinas na resposta imune à infecções são geralmente classificadas como 

citocinas imunoestimulantes de T Helper (Th1) e T Helper 2 (Th2) (Song et al., 2007). 

Alguns destes estudos vêm demonstrando, durante a carcinogênese do epitélio 

cervical, uma mudança de resposta Th1 para Th2 (Azar et al., 2004; Delgado et al., 2009). A 

mudança de resposta imunológica Th1 para Th2, que determina a downregulation da 

imunidade celular pode explicar a perda imunológica do controle do HPV e suas 

complicações oncológicas (Agarossi et al., 2003; Van Der Burg et al., 2004; Zhu et al., 2009) 

[Figura 10]. Diversos estudos sugerem que uma resposta Th1 está associada ao clearence 

viral (Clerici et al., 1997; Lopez e Stanley, 2000) e a resposta Th2 na persistência da infecção 

pelo HPV (Song et al., 2008). 
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Figura 10: Modelo proposto para a associação entre imunidade das células TCD4+ específicas a infecção 
por HPV-16 e o desenvolvimento de doenças induzidas pelo HPV-16. Adaptado de (Van Der Burg et al., 
2004). CIN: Neoplasia Intraepitelial Cervical; CxcA: Câncer Cervical. 
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Como dito anteriormente, a resposta imunológica do tipo Th2 (IL-4, IL-6 e IL-

10) está associada a um péssimo prognóstico de pacientes com lesões cervicais associadas ao 

HPV. A IL-10 em particular, bloqueia a síntese de outras citocinas produzidas pelos linfócitos 

T helper, monócitos ativados e células NK. Um decréscimo na atividade das células NK está 

associado com a reativação da infecção latente por HPV (Lee et al., 2004). IL-10 também está 

associado à downregulation do complexo principal de histocompatibilidade de classe I 

(MHC-I), resultando na redução da resposta Th1 (Bolpetti et al., 2010). As concentrações de 

IL-10 aumentam significativamente com a severidade da displasia (Bais et al., 2005). 

O interferon (IFN) induz um potente mecanismo de defesa antiviral, sendo 

sugerido até mesmo como tratamento para infecções por HPV. Porém, os níveis de IFN 

encontram-se reduzidos em células infectadas pelo HPV quando comparadas aos 

queratinócitos normais (Song et al., 2008; Beglin et al., 2009). No epitélio normal, linfócitos 

TCD4+ e TCD8+ são as principais fontes de IFN-γ.   Em   neoplasias   associadas   ao  HPV,   a  

diminuição de IFN-α  epitelial  pode  estar  relacionada com a depleção de TCD4+ (El-Sherif et 

al., 2001). 

A IL-2 é um potente ativador de linfócitos T, células NK, macrófagos, linfócitos 

B e estimula a liberação de outras citocinas. Seu efeito antitumoral promove a ativação de 

células NK e outras células citotóxicas, assim como a indução de IFN-γ  e  TNF-α  (Bermudez-

Morales et al., 2005), aumentando a capacidade de destruição das células tumorais (Clerici et 

al., 1997). 

O Fator de Necrose Tumoral (TNF)-α   é   um   dos   principais   mediadores   de  

inflamação da pele e da mucosa, com um potente efeito anti-proliferativo em células epiteliais 

normais. Numerosas observações indicam que o TNF-α   pode   influenciar   no   destino   das  

células infectadas por HPV (Boccardo et al., 2009). 

As células T helper 17 (Th17), desde a sua descoberta, ganharam notoriedade 

nos estudos de virologia, doenças autoimunes, inflamação e resposta imune a vários parasitas 

e fungos. Embora, sua função em grande parte destas condições ser bem definida, ainda é 

controversa seu papel na imunologia de tumores. Não existem trabalhos relacionando as 

células Th17 e cânceres relacionados ao HPV. Entretanto, alguns trabalhos com outros tipos 

de cânceres tem demonstrado uma grande importância deste tipo celular. Em pacientes com 

câncer de ovário, os níveis de IL-17 correlacionou-se positivamente com a sobrevivência da 

paciente. A média de sobrevivência de pacientes com níveis > 220 pg/mL foi de 78 meses, 
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enquanto em pacientes com menos IL-17 foi de 27 meses (Wilke et al., 2011). Com isso, 

torna-se importante a tentativa de entender o papel desta citocina nas infecções por HPV. 

Na associação com outras doenças, é desconhecido, no trato genital feminino, se 

a coinfecção com o HIV-1 afeta a síntese de citocinas do tipo 1 e 2, em mulheres infectadas 

com HPV, na medida em que contribui para o desenvolvimento de lesões intraepiteliais 

cervicais (Nicol, Fernandes e Bonecini-Almeida Mda, 2005). Pouco é conhecido como a 

imunidade celular por linfócitos T age contra o HPV nos diferentes estágios da progressão da 

doença (Seresini et al., 2007). Não existem dados na literatura, abordando a resposta do tipo 

Th1 e Th2 em homens, principalmente infectados pelo HPV. 

Em pacientes soropositivos para o HIV-1, observa-se predominância de 

citocinas Th2, podendo explicar, em partes, a susceptibilidade à infecções recorrentes do trato 

genital, permitindo o desenvolvimento de atipias neoplásicas (Fernandes et al., 2005). É 

observado também que o declínio na produção de citocinas do tipo 1 e o aumento das 

citocinas do tipo 2 estão associados com a progressão da infecção por HIV para Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) (Clerici et al., 1997). 

Algumas citocinas podem promover um microambiente favorável para uma 

acelerada transcrição do HPV e/ou proliferação celular, contribuindo para uma progressão das 

lesões intraepiteliais sob infecção por HIV-1. Sugere-se que o HPV pode evadir do sistema 

imune do hospedeiro em um microambiente cervical de citocinas Th2, muito observado em 

pacientes soropositivos para o HIV-1. As altas concentrações de citocinas Th2 diminuem a 

atividade dos LTCD8+, levando a uma infecção persistente (Nicol, Fernandes, Grinsztejn et 

al., 2005). 

Um medicamento, o Imiquimod, um modulador sintético da resposta imune, é 

utilizado para o tratamento de lesões genitais e perianais (verrugas). O medicamento induz a 

produção de TNF-α,  IFN-γ  e  IL-12, inibindo IL-5, demonstrando desvio imunológico para o 

tipo Th1 (Richwald, 1999). Atua na ativação de células dendríticas, induzindo a secreção de 

citocinas pró-inflamatórias e ativação de linfócitos T, resultando em uma profunda resposta 

imune direta contra o tumor (Terlou et al., 2010). 

Mesmo após mais de 25 anos do estabelecimento do HPV como agente causal 

do câncer cervical, ainda não existe um tratamento eficaz contra a infecção por HPV. Mesmo 

após o consenso da etiologia do HPV, a presença ou ausência do vírus não tem impacto 

nenhum na decisão do tratamento. A estratégia é primariamente anti-câncer e não anti-viral. 
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Diversas terapias estão disponíveis para o tratamento de doenças associadas ao HPV (Bharti 

et al., 2009). 

Todos os tratamentos são citodestrutivos, com exceção do uso do Imiquimod e 

uso de interferons intralesões, que são terapias imunoestimulantes. A taxa de recorrência da 

lesão, incluindo novas lesões previamente tratadas ou em novos sítios, é de geralmente 20-

30%. Atualmente, não há critérios definidos de qual paciente vai responder de forma 

favorável ao tratamento, quando a resposta irá ocorrer e qual paciente terá recaída (Stefanaki 

et al., 2009). Por isso a importância de se estudar os eventos imunológicos em pacientes com 

algum tipo de lesão associada ao HPV. 

A obrigatoriedade do papel do HPV no desenvolvimento do câncer cervical, a 

imunização de homens e mulheres utilizando uma vacina diretamente contra os tipos de HPV 

de alto risco mais comuns representa uma lógica estratégia de prevenção primária para a 

redução da ocorrência desta doença devastadora. A imunização, tanto de homens quanto de 

mulheres, com a vacina profilática quadrivalente, tendo como alvo estes tipos mais comuns de 

HPV irá resultar em uma redução da infecção por HPV e na carga atual das doenças 

relacionadas ao HPV (Villa, 2007). 

Além dos tratamentos, atualmente já estão aprovadas e licenciadas duas vacinas 

anti-HPV. São duas vacinas profiláticas baseadas em Virus-like-Particles (VLPs), licenciadas 

para uso humano, de diferentes fabricantes, adjuvantes e produzidas em diferentes tipos de 

células (Lepique et al., 2009) [Tabela 2]. A vacina Gardasil® (Merck & Co., Inc) é uma 

vacina quadrivalente contendo VLPs da proteína L1 dos tipos 6, 11, 16 e 18 e como 

adjuvante,  o  alumínio.  Outra  vacina,   também  licenciada,  é  a  Cervarix™  (GlaxoSmithKline), 

bivalente, contendo VLPs da proteína L1 de HPV-16 e 18 e como adjuvante o AS04 (Han et 

al., 2009). 
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Tabela 02: Vacinas Profiláticas baseados em VLPs de HPV. (Lepique et al., 2009) 
 Quadrivalente Bivalente 

Fabricante Merck Sharp & Dohme GlaxoSmithKline 

Tipos de VLP 6/11/16/18 16/18 

Dose da proteína L1 20/40/40/20 μg 20/20 μg 

Células Produtoras Saccharomyces cerevisiae 
expressando L1 

Linhagem celular de 
Trichoplusia ni infectada com 

Baculovírus e L1 recombinante 

Adjuvante 225 μg aluminum 
hydroxyphosphate sulfate 

500 ug aluminum hydroxide, 
50 ug 3-O-deacylated-4’-
monophosphoryl lipid A 

Administração 0, 2, 6 meses 0, 1, 6 meses 

 
 

Foi demonstrado que com a proteína recombinante L1, a principal proteína do 

capsídeo do HPV, ocorre automontagem em partículas semelhantes aos vírus (VLPs), 

morfologicamente similares aos vírions nativos, sem o genoma viral e capazes de induzir 

resposta de anticorpos neutralizantes (Tobery et al., 2003; Bhat et al., 2011).  

Enquanto a exposição à proteína L1 do capsídeo do HPV na infecção natural 

leva a produção de baixos títulos de anticorpos, devido à falta de uma fase sistêmica 

infecciosa e da natureza não-citolítica da infecção por HPV, a administração sistêmica da 

proteína L1 provoca uma vigorosa e protetora resposta de anticorpos do hospedeiro. Os 

anticorpos são gerados contra múltiplos epítopos conformacionais do capsídeo e a resposta é 

largamente genótipo-específica (Bhat et al., 2011). 

A duração da proteção de uma vacina representa um teste crítico para a sua 

utilidade como instrumento de intervenção em saúde pública. Algumas vacinas induzem 

imunidade a longo prazo. Outras requerem a administração de doses de reforço. A experiência 

com a vacina de Hepatite B pode fornecer algumas orientações sobre o tempo de imunidade 

da vacina para HPV, uma vez que ambas as vacinas tem desenho similar (Villa et al., 2006). 

A literatura sugere que dentro de 4 anos após o início da atividade sexual, mais 

de 63% das mulheres poderão ser infectadas por qualquer tipo de HPV. Estes dados reforçam 

a importância de uma intervenção precoce em relação ao câncer cervical (Olsson et al., 2009). 

É de grande conhecimento que a vacinação de meninas adolescentes deve ser feito de forma 

prioritária nos programas de vacinação (Schiller et al., 2008). 

As vacinas oferecem ao menos 5 anos de proteção e previnem não somente 

infecção persistente de HPV, mas também displasia epitelial anogenital e malignidade. As 
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vacinas para HPV, atualmente não apresentam ação terapêutica em lesões já existentes ou 

câncer instalado, porém observa-se uma reação cruzada dos genótipos presentes na vacina 

com outros genótipos causadores de câncer, particularmente o HPV-45 com o HPV-18 e o 

HPV-33 com o HPV-16. Entretanto, não previnem a infecção com todos os genótipos de alto 

risco (Bhat et al., 2011). 

A primeira vacina disponível e licenciada pela US Food and Drug 

Administration (FDA) foi a quadrivalente Gardasil®, aprovada em Junho de 2006 para uso em 

mulheres entre 9 e 26 anos de idade. A vacina bivalente, Cervarix®, não havia sido aprovada 

pelo FDA até outubro de 2009, por falta de dados, apesar de seu uso em diversos locais, como 

Europa, Austrália e Filipinas. A vacina bivalente é aprovada para administração em mulheres 

entre 10 e 25 anos de idade. (Sheinfeld Gorin et al., 2011). 

Apesar do licenciamento da vacina e novos tratamentos para as lesões, inclusive 

na população masculina, há ainda pouca informação sobre a infecção por HPV em homens, 

principalmente, infectados pelo HIV-1. Entretanto, a infecção em homens se mostra tão 

prevalente quanto em mulheres. Em ensaios anteriores de nosso grupo utilizando a urina 

como fonte de detecção do vírus foi possível identificar a presença do HPV-DNA e os tipos 

de HPV presentes na população masculina infectada pelo HIV-1 (Costa et al, 2009).  

Com a imunodepressão observada em pacientes soropositivos para o HIV-1, e 

demonstrando-se que uma resposta imunológica eficiente do hospedeiro, está intimamente 

ligada à persistência ou clearence viral, e com as citocinas exercendo um papel muito 

importante na defesa do hospedeiro contra a infecção pelo HPV, com a polarização da 

resposta para Th1 ou Th2, existe a necessidade de se estudar o perfil imunológico dos 

pacientes infectados com HPV e correlacionar com a progressão de lesões, uma vez que vem 

sendo observado que a progressão das lesões e progressão para o câncer está intimamente 

ligadas a esta mudança no perfil de resposta imune de Th1 para Th2. Os resultados deste 

estudo fornecerão informações úteis para o melhor entendimento da resposta imune específica 

do hospedeiro ao HPV e a progressão da doença.  
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OBJETIVO GERAL 
 

Avaliar a resposta imune específica in vitro ao Papilomavírus Humano (HPV) em homens da 

cidade de São Paulo, Brasil. 

 

 

OBJETIVO EPECÍFICO 

1. Avaliar o padrão de resposta imune ao HPV, por meio de dosagem de citocinas, por 

citometria de fluxo, [INF-γ,  IL-2 e TNF-α (resposta Th1), IL-4, IL-6 e IL-10 (resposta Th2)] e 

IL-17 (Th17) no sobrenadante de cultura de linfócitos TCD4+. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 
Casuística 
 

Foram recrutados 31 pacientes e 11 voluntários, que formaram 4 grupos de 

estudo; sendo 12 pacientes infectados pelo HIV-1 e com lesões causadas por HPV (Grupo A – 

HIV+/HPV+); 09 pacientes soronegativos para o HIV-1 e com lesões causadas por HPV 

(Grupo B – HIV-/HPV+), que passavam por consulta médica com o urologista ou com o 

proctologista; 10 indíviduos soropositivos para o HIV-1 e sem infecção por HPV (Grupo C – 

HIV+/ HPV-); e 11 indivíduos saudáveis (Grupo D – HIV-/HPV-) [Figura 11].  

Os pacientes foram atendidos pelo médico em um Serviço de tratamento a 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e ambulatório de especialidades (HIV), dentro 

do Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS de São Paulo – CRT/SP. Após 

informados sobre a pesquisa e caso houvesse o aceite de participação, eram encaminhados a 

outra sala para serem orientados sobre o estudo, a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e a coleta do sangue periférico. 

 

 

 

 

 

Figura 11: Organograma do fluxo de estudo dos indivíduos da pesquisa para caracterização da Resposta 
Th. 

 

Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa de ambas as 

instituições, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – 

HC/FMUSP e Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS de São Paulo – CRT/SP. 

 

Grupo A 
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HIV+ 
Lesão por HPV 
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HIV- 
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Sem lesão por 
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Citometria de Fluxo 
Resposta Th1/Th2 

Grupo D 
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HIV- 
Sem lesão por 

HPV 
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COLETA DE SANGUE 

 
Foram coletadas amostras de sangue periférico através de punção venosa dos 

indivíduos participantes da pesquisa em três tubos vacutainer de 10 mL contendo heparina 

sódica (Becton & Dickinson, NJ, USA) para a realização da cultura celular.  

 
ISOLAMENTO DE CÉLULAS POLIMORFONUCLEARES DO SANGUE 
PERIFÉRICO (PBMCS) 

 

A técnica de separação de PBMCs é baseada na separação de gradiente de 

densidade utilizando-se Ficoll-Hypaque (GE Healthcare Life Sciences, Little Chalfont 

Buckinghamshire, England). As amostras de sangue total foram diluídas em solução salina na 

proporção 1:1 e transferidas para um tubo cônico de 50 mL contendo Ficoll-Hypaque na 

proporção 1:3 para posterior centrifugação a 800 xg, por 20 minutos, a 16 °C. 

As PBMCs separadas pelo gradiente de densidade foram removidas e 

transferidas para um tubo cônico de 15 mL e lavadas com solução salina sob centrifugação a 

450 xg, por 10 minutos, a 16°C. Uma segunda lavagem com solução salina foi realizada nas 

mesmas condições da lavagem anterior.  

O sobrenadante foi removido e o pellet de células foi ressuspendido em 1 mL de 

meio de cultura RPMI 1640 para contagem de leucócitos no citômetro Cell-Dyn (Abbott Park, 

Illinois, U.S.A). Foram separadas alíquotas contendo 2.106 células/mL com RPMI 1640 

suplementado com 10% de Soro AB, que foram adicionadas em placas de cultura de 24 poços 

e estimuladas com os estímulos específicos. 

 

ESTÍMULOS PARA CULTURA DE PBMCs  
 

 Foi utilizada vacina comercialmente disponível (Gardasil, Merck & Co., 

INC,USA) contendo antígenos da região L1 de quatro tipos de HPV (HPV-6, 11, 16 e 18) e 

proteína E7 de HPV-16, disponibilizada pelo Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo.   

As PBMCs foram suspensas em meio de cultura RPMI 1640 suplementado com 

10% de Soro AB a 2x106 cels/well em placa de cultura com 24 poços e estimuladas 

separadamente com 2 µg/mL da vacina Gardasil, 15 µg/mL da proteína E7 e controles. 
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Como controle positivo, as PBMCs foram estimuladas com 5 µg/ml de PHA e como controle 

negativo as PBMCs foram cultivadas apenas em meio de cultura RPMI 1640.  

As culturas foram submetidas a condições de 72 horas, 37 °C e 5% de CO2. 

Após o período de cultura celular, o sobrenadante foi coletado e congelado à – 72 °C, para 

posterior análise. 

 

ENSAIO CYTOMETRIC BEAD ARRAY (CBA) 
 
  Para as análises de expressão de citocinas por citometria de fluxo, foi utilizado 

o kit BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse Th1/Th2/Th17 Cytokine. O Kit  BD CBA 

Human Th1/Th2/Th17 cytokine pode ser utilizado para medir os níveis de proteínas IL-2, IL-

4, IL-6, IL-10, TNF, IFN-γ e IL-17 em uma única amostra. O kit pode ser padronizado para 

análise de concentrações fisiológicas relevantes (pg/mL) de citocinas específicas em 

sobrenadantes de cultura de tecidos, plasma EDTA e amostras de soro (Becton & Dickinson, 

NJ, USA). O kit de CBA fornece um método de captura de um analito solúvel ou set de 

analitos com beads de tamanhos conhecidos e fluorescentes, tornando-se possível detectarmos 

analitos utilizando-se citometria de fluxo. 

  Cada bead de captura é conjugada com anticorpos específicos. O reagente de 

detecção fornecido no kit é uma mistura de anticorpos conjugados com ficoeritina (PE), que 

fornece um sinal fluorescente na proporção do analito que ocorreu ligação. 

  Quando as beads de captura e o reagente detector são incubados com uma 

amostra desconhecida contendo analitos, é formado um complexo-sanduíche (bead de captura 

+ analito + reagente de detecção). Estes complexos podem ser medidos utilizando citometria 

de fluxo para identificar partículas com fluorescência.  

  O kit CBA utiliza a tecnologia de beads array para detectar simultaneamente 

múltiplas citocinas protéicas em amostras de pesquisa. Sete populações de beads com 

intensidades fluorescentes distintas foram revestidos com anticorpos específicos para IL-2, 

IL-4, IL-6, IL-10, TNF, IFN-y e Th17.  

  Resumidamente, a técnica consiste em transferir as beads da curva padrão 

padrão para um tubo de 15 mL de polipropileno e reconstituir em 2 mL de tampão diluente, 

fornecido pelo kit. Incubar por 15 minutos a temperatura ambiente (TA). Com este padrão, 

realizou-se uma diluição seriada: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256. 
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  Ressuspendeu-se as beads de captura, localizadas em garrafas individuais. 

Adicionou-se uma alíquota de 10 uL de cada bead de captura para cada tubo a ser analisado, 

dentro de um único tubo marcado com MIXED CAPTURE BEADS. 

  Em cada tubo identificado, foi adicionado 50 µL de sobrenadante de cultura, 

previamente descongelado. Posteriormente, adicionou-se 50 µL do reagente de detecção 

Mouse Th1/Th2/Th17 PE em cada um dos tubos. Foi realizada incubação de 3 horas, a 

temperatura ambiente.  

  Após o final da incubação, foram realizadas lavagens, adicionando-se 1 mL de 

Wash Buffer, centrifugando-se a 200g por 5 minutos. Descartou-se o sobrenadante e 

adicionou-se 300 µL de wash buffer. Os sobrenadantes foram analisados imediatamente em 

citômetro de fluxo BD LSR Fortessa cell analyzer (Becton & Dickinson, NJ, USA). O limite 

de detecção de cada citocina está representada na tabela 03. 
 

Tabela 03: Limites de detecção das citocinas IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ, TNF, IL17A e IL-10 do kit BD Cytometric 
Bead Array (CBA) Mouse Th1/Th2/Th17 Cytokine. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa Graphpad Prism 

versão 4.03 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). O teste de análise de variância 

“ANOVA”  foi  utilizado.  Valores de p <0.05 foram considerados como significativos. 
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RESULTADOS 
Citometria de Fluxo e dosagem de citocinas pelo kit BD Cytometric Bead Array (CBA) 
Mouse Th1/Th2/Th17 Cytokine 
  A tabela 04 demonstra a mediana e a variação de produção de citocinas , sob 

estímulo de proteína E7 de HPV-16, dentre os diferentes grupos de estudo, demonstrando 

grande produção de citocinas do tipo 2 (Th2) e menor produção de citocinas do perfil Th1, em 

pacientes coinfectados pelo HIV e HPV.  
 

Tabela 04: Mediana e variação da produção de citocinas nos grupos HIV+/HPV+, HIV-/HPV+, HIV+/HPV- e 
HIV-/HPV- sob estímulo de proteína E7. 

Grupos IFN-γ 
 

IL-2 TNF-α  IL-10 
 

IL-6 
 

IL-17 
 

HIV+/HPV+ 5,28 
(0 - 4226,75) 

0,00 
(0 - 2,96) 

504,72 
(23,58 - 41445,14) 

 180,99 
(57,72 -  
2075,28) 

40199,13 
(34323,02 - 
45953,69) 

0 
(0 - 11,43) 

 
HIV-/HPV+ 28,77 

(0 - 137,5) 
 

1,01 
(0 - 8,44) 

1167,88 
(4,96 - 1921,8) 

 121,61 
(0 – 917,46) 

33186,65 
(594,84 - 
39591,79 

 

0 
(0 – 2,9) 

HIV+/HPV- 0 
(0 - 5,63) 

0 
(0 - 8) 

29,89 
(0 - 1065,18) 

 1,34 
(0 - 620,73) 

2266,85 
(198,66 -  
40735,43) 

0 

HIV-/HPV- 6,98 
(0 - 436,16) 

1,14 
(0 - 7,05) 

1123,94 
(0 - 14339,14) 

 36,75 
(0 - 686,31) 

29026,88 
(240,45 -
39703,58) 

0 
(0 - 22,8) 

   

A Tabela 05 demonstra o perfil de citocinas dos grupos de estudo sob estímulo da vacina 

Gardasil. Foi observada elevada produção de IL-6 em todos os grupos sob estímulo da vacina, além 

da citocina TNF-α nos grupos HIV+/HPV+ e HIV-/HPV+, sem significância estatística. O grupo 

HIV+/HPV- tem a níveis elevados de todas as citocinas em estudo. 

Tabela 05: Mediana e variação da produção de citocinas nos grupos HIV+/HPV+, HIV-/HPV+, HIV+/HPV- e 
HIV-/HPV- sob estímulo da vacina Gardasil. 

Grupos IFN-γ 
 

IL-2 TNF-α  IL-10 
 

IL-6 
 

IL-17 
 

 
HIV+/HPV+ 

6,60 
(0 - 4790,41) 

1,87 
(0 - 5,94) 

296,29 
(14,05 - 40404,95) 

 159,96 
(40,86 -  1619,07) 

39281,56 
(33469,65 - 
42096,16) 

0 
(0 - 11,43) 

 
 

HIV-/HPV+ 
10,84 

(0 - 38,97) 
 

3,71 
(0-13,37) 

306,12 
(0 - 840,97) 

 37,11 
(0 – 620,73) 

21010,87 
(158,13- 
39513,6) 

 

0 
(0 – 35,6) 

 
HIV+/HPV- 

0 
(0 - 0,32) 

0,05 
(0-126,1) 

0 
(0 - 18,19) 

 0 
(0 - 2,6) 

25,07 
(2,4- 

7557,75) 

0 
(0 - 7,58) 

 
HIV-/HPV- 

1,27 
(0 -529,44) 

4,47 
(0-59,77) 

0 
(0 -92,24) 

 0 
(0 -16,45) 

132,97 
(54,62- 

30058,3) 

0 
(0 -15,34) 
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 IL-17 

  Foram encontrados baixos níveis de IL-17 nos grupos de estudo. Quando 

estimuladas com a proteína E7 de HPV-16, encontramos o Grupo D (HIV-/HPV-) com níveis 

maiores de IL-17, quando comparados aos demais grupos de estudo, porém não foi 

encontrada significância estatística (p=0.64) (Figura 12).  

  Sob estímulo da vacina, encontramos níveis mais elevados da citocina IL-17 no 

grupo infectado somente por HPV (HIV-/HPV+), enquanto que nos demais grupos, manteve-

se os mesmos níveis de produção. Entretanto, não foi observada significância estatística 

(p=0.27) (Figura 12). 
 

Figura 12: Produção de IL-17 nos 4 grupos de estudo. 

 

 IFN- γ 
  Os níveis de IFN-γ dosados no sobrenadante de cultura de linfócitos TCD4+ 

foram semelhantes, em ambas as condições de cultura. Entretanto, observamos um discreto 

aumento no nível desta citocina, em células de pacientes com estímulo da vacina Gardasil, 

porém sem significância estatística [p=0.4636 (E7) e p=0.4344 (vacina) [Figura 13]. 
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Figura 13: Produção de IFN-γ  nos 4 grupos de estudo. 

 

 TNF-α 

  Foram encontrados altos níveis de TNF-α no grupo coinfectado HIV+/HPV-, 

sob ambos os estímulos. Entretanto, os grupos HIV-/HPV+ e HIV+/HPV- apresentaram 

discreta produção desta citocina sob estímulo da proteína E7, enquanto sob estímulo da 

vacina, houve baixa produção, sem significância estatística (Figura 14).  Sob estímulo de E7, 

o grupo HIV-/HPV- demonstrou uma discreta produção.  

 

Figura 14: Produção de TNF-α nos 4 grupos de estudo. 
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 IL-2 

  Em ambos os estímulos utilizados na cultura de linfócitos TCD4+, observamos 

baixa produção de IL-2 (Th1) no grupo coinfectado (HIV+/HPV+). O estímulo com a vacina, 

induziu uma alta produção de IL-2 nos HIV+/HPV- e HIV-/HPV-, porém sem significância 

estatística (Figura 15). 

Figura 15: Produção de IL-2 nos 4 grupos de estudo. 

 

 IL-10 

  Foi observada elevada produção de IL-10 (Th2) nos grupos HIV+/HPV+ e 

HIV-/HPV+ em ambas as condições de cultura. Ao estímulo de proteína E7, observou-se 

maior produção em relação ao estímulo da vacina, entretanto sem significância estatística. 

  Quando comparados os níveis de IL-10 entre os grupos sob estímulo da vacina, 

encontrou-se significância estatística entre a produção de IL-10 do grupo coinfectado 

(HIV+/HPV+) e grupo infectado somente por HIV (HIV+/HPV-) [p<0.0001]; grupo 

coinfectado (HIV+/HPV+) e grupo controle (HIV-/HPV-) [p<0.0001]. [ Figura 17]. 
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Figura 16: Produção de IL-10 nos 4 grupos de estudo. 

 IL-6 

  A citocina IL-6, do perfil Th2, foi a citocina mais produzida entre todas as 

citocinas descritas, em todos os grupos e todas as condições de cultura, E7 (figuras 19, 20, 21, 

22) e Vacina (Figuras 23, 24, 25, 26). Observou-se elevada produção de IL-6 em todos os 

grupos, principalmente entre o grupo HIV+/HPV+, em ambas as condições de cultura celular. 

Sob estímulo de proteína E7, a produção de IL-6 do grupo HIV+/HPV+, quando comparada 

aos grupos HIV-/HPV+, HIV+/HPV- e HIV-/HPV-; mostrou significância estatística 

(p<0.0005; p<0.0001 e p<0.0436, respectivamente). Observou-se significância estatística 

também na produção de IL-6 entre os grupos HIV+/HPV- e HIV-/HPV- [p<0.0241] [Figura 

18]. 

  Sob o estímulo da vacina Gardasil, também foi observada elevada produção de 

IL-6 no grupo HIV+/HPV+. Quando comparado este grupo com os demais grupos de estudo, 

encontramos significância estatística em todas as comparações entre este grupo e os grupos 

HIV-/HPV+, HIV+/HPV- e HIV-/HPV-;  (p<0.0009; p<0.0001 e p<0.0001, respectivamente). 
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Também observamos significância estatística entre o grupo HIV-/HPV+ e os grupos 

HIV+/HPV- e HIV-/HPV- (p<0.0057 e p<0.0381, respectivamente). 

 

Figura 17: Produção de IL-6 nos 4 grupos de estudo. 

  

 

Figura 18: Produção de Citocinas no grupo HIV+/HPV+ sob estímulo de proteína E7. 
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Figura 19: Produção de Citocinas no grupo HIV-/HPV+ sob estímulo de proteína E7. 

 

 

Figura 20: Produção de Citocinas no grupo HIV+/HPV- sob estímulo de proteína E7. 
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Figura 21: Produção de Citocinas no grupo HIV-/HPV- sob estímulo de proteína E7. 

 

Figura 22: Produção de Citocinas no grupo HIV+/HPV+ sob estímulo da vacina Gardasil. 
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Figura 23: Produção de Citocinas no grupo HIV-/HPV+ sob estímulo da vacina Gardasil. 

 

Figura 24: Produção de Citocinas no grupo HIV+/HPV- sob estímulo da vacina Gardasil. 
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 Figura 25: Produção de Citocinas no grupo HIV-/HPV- sob estímulo da vacina Gardasil. 
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Discussão 
 

Perfil de Resposta Imunológica Th1/Th2 

Os Papilomavírus são vírus de DNA quem induzem transformação celular 

epitelial durante o curso da infecção. A infecção com tipos oncogênicos de HPV pode resultar 

em lesões precursoras, como neoplasia intraepitelial cervical, que geralmente regridem 

quando uma resposta imunológica apropriada é ativada contra o vírus. A infecção persistente 

de HPV é requisito necessário para a progressão neoplásica e a falha no clearence viral tem 

sido atribuída a uma deficiência na resposta imunológica (Kloth et al., 2008). 

Doenças causadas por HPV são caracterizadas por ausência de resposta 

citotóxica específica para HPV e ausência de células TCD4+ do tipo Th1 que secretam IFN-γ,  

IL-2 e TNF-α.  Estes tipos celulares são críticos na geração efetiva de imunidade adaptativa 

mediada por linfócitos T antivirais (James et al., 2011). As citocinas são moléculas vitais para 

guiar uma resposta imunológica eficiente contra inúmeros patógenos intracelulares (Scott et 

al., 2006). 

Já foi descrito que uma polarização da resposta Th1 está associada com o 

clearence da infecção por HPV e a regressão das lesões cervicais, enquanto as citocinas 

imunossupressivas (Th2) são associadas com persistência viral e progressão das lesões 

cervicais (Tsukui et al., 1996; Azar et al., 2004; Fernandes et al., 2008). Poucos trabalhos na 

literatura, principalmente no Brasil, foram publicados demonstrando essa mudança de perfil 

de resposta Th1/Th2 na infecção por HPV. Além também da utilização de diferentes 

metodologias para análise do perfil de resposta imune. 

Este trabalho analisou o perfil Th através de citometria de fluxo de pacientes que 

formaram 4 grupos: Grupo A, soropositivos para o HIV-1 e com lesão decorrente de HPV 

(HIV+/HPV+); Grupo B, soronegativos para o HIV-1 e com lesão causada por HPV (HIV-
/HPV+); Grupo C, soropositivos para o HIV e negativos para HPV (HIV+/HPV-) e o 

Grupo D, controle, com voluntários saudáveis (HIV-/HPV-). 
As análises dos dados demonstraram uma elevada produção de citocinas tanto do 

perfil Th1 (IFN-γ e TNF-α) quanto do perfil Th2 (IL-10 e IL-6) entre os pacientes 

coinfectados pelo HIV-1 e HPV, quando comparados com os demais grupos de estudo. A 

infecção pelo HIV por si só causa uma desregulação na produção de citocinas (Willians et al., 

2013). Além do que, pouco se conhece se a coinfecção por HIV afeta a síntese de citocinas do 
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perfil Th1 e Th2 em pacientes infectados pelo Papilomavírus Humano. Sabe-se que pacientes 

infectados pelo HIV-1 apresentam altas prevalências de HPV, mais persistência por tipos 

oncogênicos e progressão mais rápida para o câncer (Lee et al., 1999).  

  Os dados deste trabalho sugerem uma forte imunomodulação na coinfecção 

HIV e HPV, uma vez que, estes níveis elevados não foram observados nos demais grupos. 

Estes resultados corroboram os resultados de outro trabalho que demonstrou altos níveis de 

IL-6 e IL-10 em mulheres infectadas pelo HIV e HPV. Os autores sugerem que a presença 

destas coinfecções no trato genital pode causar um desbalanço nos níveis de citocinas, o que 

pode facilitar as infecções oportunistas (Guha & Chatterjee, 2009). 

  A mediana dos níveis de citocinas foi calculada. Foi observado que, sob o 

estímulo da proteína E7 e da vacina Gardasil, a mediana dos níveis de citocinas do perfil Th1 

(IFN-γ, TNF-α e IL-2) do grupo HIV+/HPV+ é inferior quando comparados aos níveis dos 

demais grupos de estudo. Entretanto, quando foi analisada a produção de citocinas do perfil 

Th2 (IL-6 e IL-10) o grupo coinfectado HIV+/HPV+ demonstrou níveis mais elevados do que 

os demais grupos (Tabela 04).  

  Com isto, comprovamos que o grupo HIV+/HPV+ tem uma produção maior de 

citocinas do perfil Th2 quando comparados a outros indíviduos, corroborando outros estudos 

que comprovam este desbalanço, principalmente em pacientes com lesões associadas ao HPV, 

promovendo uma progressão mais rápida a lesões precursoras e cânceres. Um trabalho 

realizado em 2007 demonstrou que as citocinas do perfil Th2 eram produzidas em maiores 

níveis no sangue de mulheres com displasia cervical, acompanhando o aumento do grau de 

lesão, NIC II e NIC III (Bais et al., 2007). Um trabalho publicado em 1999 demonstrou 

produção de IL-6 (Th2) em secreções cérvico-vaginais, com níveis aumentados em mulheres 

com lesão quando comparadas ao grupo controle, relacionando-se a produção de IL-6 à 

severidade da neoplasia cervical (Tjiong et al., 1999). 

 

 IL-17 

  Há duas décadas atrás foi proposto que os linfócitos TCD4+ diferenciam-se em 

dois tipos, com funções e padrões de citocinas específicos, denominados Th1 e Th2. A partir 

de 2005, um terceiro tipo celular foi identificado: Th17. Alguns estudos demonstram que a 

IL-17 favorece o crescimento de tumores e que estes efeitos são superiores aos efeitos anti-

tumorais de células T. Em câncer de próstata, por exemplo, é bem definida a produção de 

receptores de IL-17. No câncer de ovário, as células Th17 encontram-se aumentadas, com os 
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autores reportando um papel patogênico da IL-17 no desenvolvimento do câncer (Tesmer et 

al., 2008). Não existem dados na literatura, relacionando os níveis de IL-17 com lesões ou 

câncer relacionados ao HPV. 

  Nossos dados demonstraram um aumento na produção de IL-17 em pacientes 

infectados pelo HPV-16, com lesão, sob estímulo da vacina Gardasil (Figura 12), porém não 

foi encontrada significância estatística. Entretanto, estes dados podem ser importantes para 

entendermos os mecanismos em que alguns pacientes podem evoluir mais rapidamente para o 

câncer e outros não.  
 

 IFN- γ 
 

Nosso estudo demonstrou que o grupo coinfectado demonstrava níveis mais 

elevados de IFN-γ quando comparados aos demais grupos, tanto no estímulo de E7 quanto no 

estímulo da vacina. Estes dados corroboram dados anteriores publicados por Hong et al., 

(1998), em pacientes com TCD4+ >500 cels/mm3, onde foi observado aumento de IL-2 e 

IFN-γ,  sugerindo que o perfil de citocinas pode ser influenciado pela infecção pelo HIV, na 

era pré-HAART (Hong et al., 1998). Com a HAART, ocorre aumento das células TCD4+ e o 

perfil de citocinas mais predominante é a normalização da produção de IL-2 e INF-γ  (Autran 

et al., 1997). 

 

 TNF-α 

  O controle direto da infecção do HPV pelo TNF-α   ocorre   pela   indução   da  

apoptose em células infectadas pelo HPV e células de câncer cervical, além de que o excesso 

de TNF-α pode resultar em uma resposta inflamatória prejudicial que pode contribuir para 

uma infecção persistente. O nível de expressão desta citocina também pode afetar os níveis de 

apresentação de antígeno. Apresentação insuficiente de antígenos ao linfócito T efetor pode 

contribuir para a persistência de HPV-16 e progressão para o câncer cervical (Deshpande et 

al., 2005). 

  Os resultados de nosso estudo demonstraram produção elevada de TNF-α no 

grupo HIV+/HPV+ (Figura 14). Azar et al., em 2004, demonstraram altos níveis de TNF-α 

em pacientes com lesão de alto grau (Azar et al,. 2004). Uma vez que, os pacientes destes dois 

estudos eram indivíduos infectados pelo HPV-16, torna-se plausível a produção elevada de 

TNF-α, no grupo HIV+/HPV+, comparados aos demais grupos de estudo. Os pacientes 
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possuem lesões causadas por HPV-16, com algum nível inflamatório, o que pode influenciar 

na persistência da infecção. Porém, não foi encontrada significância estatística. 

 

 IL-2 
 

  A IL-2 (perfil Th1) é uma importante citocina produzida pela ativação de 

células T e é responsável pela proliferação clonal de células T (Lin et al., 2007). Entretanto, 

este estudo demonstrou, sob estímulo da vacina, baixos níveis de IL-2 no grupo coinfectado 

(HIV+/HPV+) e infectado por HPV (HIV-/HPV+), ambos com lesão, em relação aos grupos 

HIV+/HPV- e HIV-/HPV-, sem lesão (Figura 15). Estes dados corroboram o trabalho de 

Tsukui et al. (1996), que foi o primeiro a demonstrar que a produção in vitro de citocinas Th1, 

principalmente IL-2, por linfócitos que responderam aos peptídeos de HPV, encontravam-se 

diminuídos em mulheres com neoplasia intraepitelial cervical (Tsukui et al., 1996). Em 2003, 

Lee et al. encontraram menor proporção de linfócitos TCD4+ produzindo IL-2, IFN-γ e TNF-

α em pacientes com lesões de alto grau quando comparadas com grupo controle (Lee et al., 

2003). 

  Garcia-Pineres et al. (2007), após incubação de linfócitos TCD4+ com VLPs 

de L1, demonstrou aumento significante de citocinas Th1, principalmente IL-2 e IFN-γ 

(Garcia-Pineres et al., 2007). A cultura de células realizadas neste estudo, sob estímulo da 

vacina, formada por VLPs, também induziu maior produção de IL-2, corroborando o estudo 

anterior, porém sem significância estatística. Este dado demonstra o potencial da vacina na 

indução de uma resposta Th1, resposta esta associada ao clearence viral. 

 

 IL-10 
 

  Este trabalho demonstrou elevada produção de IL-10 na população coinfectada 

(HIV+/HPV+) e infectada somente pelo HPV (HIV-/HPV+), com significância estatística 

entre a produção de IL-10 do grupo coinfectado (HIV+/HPV+) e grupo infectado somente por 

HIV (HIV+/HPV-) [p<0.0001]; grupo coinfectado (HIV+/HPV+) e grupo controle (HIV-

/HPV-) [p<0.0001] [Figura 17].  

  Os dados obtidos em relação a produção de IL-10 corroboram os resultados 

obtidos por Bhairavabhotla et al. (2007). Neste estudo foram obtidas biópsias de tumores 

cervicais que demonstraram a presença de mRNA de IL-10 nas amostras, explicando o estado 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bhairavabhotla%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18341210
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imunossupressivo dos pacientes com câncer cervical. Park et al, em 2013, demonstrou uma 

porcentagem elevada de células TCD3+/IL-10+, em pacientes com verrugas, sugerindo que 

uma mudança para o padrão Th2 de resposta e o aumento de IL-10 pode impedir o 

clareamento da infecção (Park et al., 2013). 

  Azar et al., em 2004, demonstraram altos níveis de IL-10 em pacientes com 

lesão de baixo grau, sugerindo que esta regulação da secreção de IL-10 pode inibir a resposta 

imune contra a infecção por HPV em lesões cervicais de baixo grau, tornando-se um 

indicador útil para a resposta imune local e do estágio de lesões cervicais induzidas pelo HPV 

(Azar et al,. 2004). 

  Bais et al, em 2007, descreveu um aumento da expressão de IL-4 e IL-10 no 

estágio de NIC III. Os resultados obtidos em nosso estudo corroboram os resultados 

encontrados por Bais para a IL-10, exceto IL-4, na qual em nosso estudo não houve secreção, 

e com isso uma alteração do padrão Th1 para Th2 (Bais et al., 2004).  

   

 IL-6 
 

  A IL-6 é uma citocina pró-inflamatória, que vem sendo implicada no câncer 

cervical, embora sua função continue indefinida. Nosso estudo demonstrou níveis elevados de 

IL-6 no grupo coinfectado HIV+/HPV+ e HIV-/HPV+, sob estímulo da vacina. 

  Tjiong et al. (1999), demonstrou que a IL-6 estava presente em maior 

concentração em pacientes com câncer cervical. Estes dados corroboram os resultados obtidos 

por nosso estudo, demonstrando que a coinfecção HIV+/HPV+, induz a produção de IL-6 e 

relaciona-se com a severidade da lesão (Tjiong, et al.,1999). Wei et al., (2001), demonstrou 

altos níveis de IL-6 em tecido biopsiado de câncer. Com isto, sugeriu-se que um 

microambiente com altos níveis de IL-6, pode promover angiogênese e o desenvolvimento do 

câncer (Wei., 2001).  

  Outro estudo realizado em 2010, demonstrou a elevada produção de IL-6, 

comparado com o grupo controle. O que confirma nossas evidências demonstrando elevada 

produção de IL-6 no grupo HIV+/HPV-, com significância estatística quanto aos demais 

grupos  de estudo (Kemp, et al., 2010). O estímulo da vacina promoveu a secreção de IL-6 em 

níveis elevados, corroborando diversos autores. 

Infelizmente, na literatura existem poucos trabalhos relacionando os níveis de 

citocinas, de forma individual, com respeito à história natural da infecção pelo HPV (Song et 
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al., 2008) e principalmente com a coinfecção por HIV em homens. Estudos posteriores são 

necessários para o entendimento da regulação da resposta imune antiviral mediada por 

linfócitos T a fim de desenvolver novas estratégias para mudar o equilíbrio de polarização 

para citocinas do tipo Th1 nos cânceres associados ao HPV (Xu et al., 2009). 
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CONCLUSÕES 

 

1 - Foi demonstrada uma elevada produção de citocinas no grupo HPV+/HIV+, sugerindo 

uma forte imunomodulação pela coinfecção HIV/HPV.  

 

2 – O grupo coinfectado HIV/HPV apresentou um perfil Th2 de citocinas, principalmente 

pela elevada produção de IL-6 e IL-10 (p<0.0001, ambas as citocinas) e baixa produção de 

citocinas do perfil Th1. 

 

3 – Com base na literatura, corroborando outros autores, sugerimos que IL-6 e IL-10 possam 

servir como biomarcadores para persistência viral, uma vez que, os pacientes soropositivos 

para HIV apresentam maior persistência de HPV, além de monitorar a progressão para lesões 

mais graves decorrentes da infecção pelo vírus. 

 

4 – O estímulo com a vacina tetravalente mostrou-se um bom indutor de resposta Th1, em 

pacientes não infectados pelo HPV, uma vez que, observou-se níveis mais elevados das 

citocinas IFN-γ e IL-2, quando comparados com o estímulo da proteína E7. Entretanto, não 

observou-se tal aumento em pacientes já infectados pelo HPV, proporcionando uma proteção 

mais eficaz no grupo que nunca entrou em contato anteriormente com o vírus. 

 

5 – Mais estudos abordando a IL-17 e sua relação com os tipos de cânceres associados ao 

HPV devem ser realizados, uma vez que alguns estudos demonstram que a IL-17 favorece o 

crescimento de tumores e que estes efeitos são superiores aos efeitos anti-tumorais de células 

T. Nosso estudo demonstrou um aumento de IL-17 em pacientes infectados pelo HPV, com 

lesão. Com isso, torna-se importante o entendimento desta citocina na progressão/indução de 

lesões e câncer associados ao HPV. 

 

6 – Com dados obtidos neste estudo, torna-se importante a realização de novas pesquisas, de 

forma mais detalhada, sobre as citocinas do perfil Th1/Th2/Th17 e sua relação com os graus 

de lesão e câncer associado ao HPV, a fim de entendermos melhor o papel destas moléculas 

na resposta imunológica antitumoral, principalmente em homens e na população soropositiva 

para o HIV, cuja informação são muito escassas e/ou inexistentes na literatura. 
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