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RESUMO 

Fuza LMS. Comparação entre testes de detecção de HPV com alvos em E6/E7 e 
L1 em tumores cervicais invasivos. (Dissertação). São Paulo: Instituto de Medicina 
Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2017. 

 

O carcinoma cervical invasivo é o terceiro tipo de câncer que mais acomete as 
mulheres no mundo, sendo responsável por 270 mil óbitos por ano. Estudos 
multicêntricos puderam identificar a presença do DNA do HPV em quase 100% dos 
carcinomas cervicais, estando já bem esclarecido que o papilomavírus humano 
(HPV) é causa para o câncer cervical, sendo fator necessário, mas não suficiente 
para o desenvolvimento da doença. A melhor forma de evitar o câncer de colo do 
útero é a prevenção. Considera-se como prevenção primária a vacina anti-HPV e, 
como prevenção secundária, o rastreio de lesões precursoras do câncer, seja pela 
citologia oncótica ou o rastreio molecular. Este último, por identificar a presença de 
DNA de HPV de alto risco oncogênico, tem se mostrado a maneira mais eficaz. 
Existem dúvidas sobre o melhor teste a ser usado para este tipo de rastreio, uma 
vez que existem ensaios distintos que identificam diferentes genes alvo, 
considerando-se que, durante o processo de integração do genoma do HPV ao 
genoma do hospedeiro, pode ocorrer a perda de qualquer um dos genes virais. 
Este pode ser um dos motivos de alguns tumores cervicais apresentarem 
resultados falsos negativos para HPV. Neste trabalho foram utilizadas 57 amostras 
de câncer cervical confirmadas no exame anatomopatológico, negativas para HPV 
na plataforma BD Onclarity HPV Assay™, cujo gene alvo é E6/E7 e positivas para 
beta-globina humana, provenientes de um estudo anterior. Usando o restante do 
DNA já extraído, essas amostras foram genotipadas no sistema INNO-LiPA HPV 
Genotyping Extra II™, que tem como alvo o gene L1. Como controle, foram 
testadas mais 27 amostras cujo resultado foi positivo para algum tipo de HPV de 
alto risco naquela plataforma. Para tanto, selecionamos a amostra seguinte a cada 
uma das amostras negativas, cujo resultado fosse positivo. Nosso principal achado 
foi a constatação de que a concordância entre os dois métodos testados é boa 
(Kappa 70). Das 84 amostras genotipadas nas duas plataformas, 64 (76,2%) 
tiveram os mesmos resultados, sendo 26 negativas, 15 inadequadas e 23 positivas. 
No entanto, 20 amostras (23,8%) tiveram resultados discordantes. Para tentar 
esclarecer estes casos, foi realizado o ensaio de PCR em tempo real para HPV 16 
com alvo em E7 em 4 amostras positivas para HPV nos dois métodos e 2 amostras 
com resultado de HPV 16 apenas em um dos ensaios. Nenhum dos testes deste 
estudo pôde chegar a 100% de positividade nestes tumores cervicais, apesar da 
histologia realizada pelo setor de anatomia patológica do ICESP ter confirmado 
serem todos tumores primários do colo do útero. Assim sendo, sugerimos que 
esses resultados falsos negativos podem ser devidos a problemas na coleta do 
material, na preservação ou dificuldade dos métodos detectarem HPV em amostras 
fixadas em formol e embebidas em parafina, hipótese reforçada pela concordância 
obtida nos casos considerados inadequados para análise pelos dois métodos. 

Descritores: 1. Neoplasias do colo uterino. 2.HPV 3. Rastreamento. 4. PCR. 5. 
Integração.  



 

 

 
ABSTRACT 

Fuza LMS. Comparison of HPV detection tests with E6 / E7 and L1 targets in 
invasive cervical tumors. (Dissertation). São Paulo: Institute of Tropical Medicine of 
the University of São Paulo; 2017. 
 
Invasive cervical carcinoma is the third most common form of cancer in the world, 
accounting for 270,000 deaths per year. Multicenter studies have identified the 
presence of HPV DNA in almost 100% of cervical carcinomas, and it is well 
established that human papillomavirus (HPV) is cause of cervical cancer, being 
necessary, but not sufficient to the development of the disease. The best way to 
avoid cervical cancer is prevention. Primary prevention is the anti-HPV vaccine, and 
secondary prevention the screening of cancer precursor lesions, by either oncotic 
cytology or molecular screening, to identify the presence of high-risk oncogenic 
HPV. There are questions as to which test should be used for this type of screening, 
since they use different target genes, knowing that during the integration of the HPV 
genome into the host genome, any of the viral genes can be deleted . This may be 
one reason some cervical tumors have false negative results for HPV. In this work, 
we evaluated 57 samples of cervical cancer, confirmed by anatomic pathological 
examination, negative for HPV on the BD Onclarity HPV Assay™ platform, whose 
target is the E6 / E7 gene and positive for beta-globin, from a previous study using 
the remaining extracted DNA. These samples were genotyped by the INNO-LiPA 
HPV Genotyping Extra system, with target in L1 gene. As controls, we tested 
another 27 samples that were positive for some type of high-risk HPV on that 
platform. To do so, we selected the following sample to each of the negative 
samples, whose result was positive. Our main finding was that the results of the two 
methods were in good concordance (Kappa 70). Of the 84 genotyped samples in 
both platforms, 64 (76.2%) had the same results, 26 were negative, 15 inadequate 
and 23 were positive. Twenty samples (23.8%), however, presented different 
results. In the attempt to clarify the discordant cases, we performed real-time PCR 
for HPV 16 with E7 target, in four HPV positive samples in both methods, and two 
positive in only one of the assays. None of the tests in this study could reach 100% 
positivity in these cervical tumors, although the histology performed by ICESP's 
pathology department has confirmed that they were all primary tumors of the cervix. 
Therefore, these false negative results may be due to problems in the sample 
collection, preservation or difficulty of the methods to detect HPV DNA in formalin-
fixed and paraffin-embedded samples, a hypothesis reinforced by the agreement 
obtained in cases considered unsuitable for analysis by the two methods. 
 
Descriptors: 1. Neoplasms of the cervix. 2. HPV. 3. Screening. 4. PCR. 5. 
Integration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Epidemiologia do Câncer Cervical 

 

Com aproximadamente 530 mil casos novos por ano no mundo, o câncer do 

colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres (quadro 1), 

sendo responsável pelo óbito de 270 mil mulheres por ano. Da mesma forma, no 

Brasil, é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, atrás do câncer de 

mama e do colorretal, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer1.  

Os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimam 

16.340 novos casos por ano (para o biênio 2016 e 2017). Estratificando por regiões, 

são 1.970 casos na região Norte, 5.630 na região Nordeste, 1.560 na região 

Centro-Oeste, 2.240 na região Sul e 4.940 na região Sudeste, com um risco 

aproximado de 16 casos a cada 100 mil mulheres no país2. A análise da incidência 

regional do câncer do colo do útero no Brasil mostra a região Norte como a mais 

incidente, com 23,97 casos por 100.000 mulheres, as regiões Centro-Oeste e 

Nordeste, com taxas de 20,72/100 mil e 19,49/100 mil, respectivamente, ocupando 

a 3ª e 4ª posição fica a região Sudeste com 11,3/100 mil, e a Sul com 15,17/100 

mil3.  

 

 

Quadro 1 - Estimativa de câncer no Brasil em 20162.  
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1.2 HPV e câncer de colo do útero 

Os avanços das técnicas de biologia molecular possibilitaram a identificação 

do DNA do papilomavírus humano (HPV) em amostras de tecidos de carcinomas 

cervicais4. Estudos multicêntricos confirmaram a presença do DNA do 

papilomavírus em quase 100% dos carcinomas invasivos, levando à tese 

mundialmente aceita de que a infecção pelo HPV é "causa necessária para o 

desenvolvimento do carcinoma invasivo"5,6.  Atualmente, a relação causal entre a 

infecção por HPV e o câncer do colo do útero está bem estabelecida7.  

Isso acontece devido a infecções persistentes pelo HPV de alto risco 

oncogênico, entre outros fatores de risco para o câncer cervical. Estudos para o 

rastreio do câncer do colo do útero têm demonstrado que o uso de técnicas de 

biologia molecular apresenta vantagens em relação ao Papanicolaou, pelo fato de 

identificar a presença do vírus7-11. 

De acordo com Lorincz et al.12, os tipos individuais de HPV que infectam o 

colo do útero têm diferentes graus de associação oncogênica; HPV 6 e HPV 11 têm 

pouca associação oncogênica, e HPV 16 e HPV 18 têm maior associação 

oncogênica. Os autores também observaram que a frequência de detecção de HPV 

16 aumenta com o grau da lesão intra-epitelial, sendo cerca de 20% no NIC 1 

(neoplasia intra-epitelial cervical), 43% no NIC 2 e 50% no NIC 3. Os mesmos 

autores constataram que 47% dos casos de carcinoma escamoso continham HPV 

16, o que sugere que o câncer cervical pode se desenvolver de forma gradual 

através de lesões intra-epiteliais. As infecções com HPV 6 ou HPV 11 resultam em 

uma lesão benigna que pode persistir ou regredir, mas raramente evoluir para 

câncer13,14. É por esta razão, que certos tipos de HPV são considerados fatores de 

baixo risco, enquanto outros são considerados de alto risco para o desenvolvimento 

de câncer cervical. Mais estudos são necessários para elucidar o real grau de 
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oncogenicidade de cada tipo de HPV. De fato, alguns estudos sugerem que o HPV 

6 e o HPV 11 são, raramente, associados com a iniciação de neoplasias malignas 

epiteliais8,15,16. Outros trabalhos indicam que tumores contendo o HPV 16 têm um 

curso clínico mais agressivo e maior possibilidade de recorrência do que os 

tumores do colo do útero semelhantes com HPV 1817-21. Também foi relatado que 

as pacientes com HPV 16 ou HPV 18 tinham significativamente mais recorrências 

após tratamento do que as pacientes com HPV 6 ou HPV 1122. Todas estas 

observações tendem a demonstrar que os genótipos de HPV podem influenciar o 

resultado clínico e sugerir que genótipos de HPV poderiam ser um indicador de 

prognóstico em lesões do colo do útero17.  

A classificação epidemiológica de genótipos de HPV coloca 15 tipos como 

de alto risco (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68,73 e 82); três como prováveis 

tipos de alto risco (26,53 e 66) e 11 foram classificados como de baixo risco 

(6,11,40,42,43,44,54,61,70,81 e CP6108)23.  

 

1.3 Biologia do HPV 

 

1.3.1 Papilomavírus humano 

O Papilomavírus humano pertence à família Papillomaviridae, tem cerca de 

8.000 pares de bases (pb) e formato icosaédrico. Seu ciclo de vida é diretamente 

ligado a diferenciação das células epiteliais do hospedeiro. O genoma do HPV 

(figura 1) é constituído por aproximadamente oito open reading frames (ORF), 

possuindo pelo menos seis genes que se expressam precocemente e dois genes 

que se expressam tardiamente, sendo denominados respectivamente de E (Early) e 

L (Late)24,25.  

A região E é formada pelos genes E1, E2, E4, E5, E6 e E7. Dentre estes, E1 

tem relação com a replicação viral, E2 com a transcrição e replicação, E4 com a 
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maturação viral e alteração da matriz intracelular e E5, E6 e E7 estão envolvidos na 

transformação celular24,26-28.  

A região L é formada pelos genes L1 e L2, que codificam as proteínas do 

capsídeo. Somando-se a isso, o genoma é dotado de uma região reguladora LCR 

(Long Control Region) ou URR (Upstream Regulatory Region), variando de 400 a 

1000 pb, localizadas entre as regiões L1 e E6. Nessa região, existem sequências 

estimuladoras e repressoras da transcrição viral, além da origem de replicação26,29.  

A principal diferença entre baixo e alto risco, a nível molecular, diz respeito à 

capacidade de E6 e E7 de se ligar e inativar os dois principais supressores 

tumorais, p53 e pRb. Os efeitos da E6 e E7 sobre p53 e pRb, entre outras proteínas 

hospedeiras, respondem por grande parte do potencial oncogênico dos genótipos 

de alto risco de HPV30.  

 

 

Figura 1 - Genoma do HPV (adaptado de Genta MLN.) 31.  
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Uma vez que o vírus penetra na camada basal do epitélio, por microlesões, 

inicia-se a infecção (figura 2). Nessa localização não há replicação viral, o vírus 

apenas mantém seu genoma na forma epissomal, em baixa quantidade, 

aproximadamente 50 a 100 cópias por célula. A fase replicativa e a síntese proteica 

ocorrem nos queratinócitos diferenciados das camadas suprabasais. O DNA do 

HPV replica em células basais diferenciadas e progride para a superfície do epitélio. 

O tempo de evolução e o tipo de lesão se correlacionam com a quantidade de 

partículas virais detectadas26,32.  

 

 

Figura 2 - Infecção do epitélio pelo HPV33. 

Quando ocorre a infecção pelo HPV, o genoma viral pode aparecer de duas 

diferentes formas: HPV de alto risco oncogênico epissomal, HPV de alto risco 

oncogênico integrado, ou nas duas formas misturadas. Na forma epissomal, o DNA 

viral permanece circular no núcleo da célula do hospedeiro, e essa forma é 

identificada em lesões benignas. Para que ocorra a integração do DNA do HPV ao 

genoma humano, é necessário o rompimento da região E1-E2, com desregulação 

do controle transcricional dos genes virais. Durante essa integração, muitas vezes a 

região L1 é perdida, enquanto a região E6/E7 sempre estará presente34,35.  
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Apesar de esse ser o modelo mais comum, estudos mais recentes têm 

mostrado casos de câncer com DNA epissomal, infecções assintomáticas/NIC1 

com integração, onde nem sempre o rompimento acontece nas regiões E1 e E2. O 

rompimento pode ocorrer em diferentes regiões do genoma, e inclusive acarretar a 

perda dos genes E6 e E736.  

 

2 Prevenção 

 

2.1 Vacinas 

A vacinação é uma medida primária contra a infecção pelo HPV, 

responsável pelo câncer do colo uterino, e tem-se mostrado eficaz e segura. Ainda 

é cedo para constatar a eficácia da vacinação na incidência do câncer cervical, mas 

dados iniciais mostram que a vacinação contra o HPV tem sido efetiva na proteção 

contra a infecção persistente por HPV 16 e HPV 18 e na redução da incidência de 

verrugas genitais (devido à proteção contra HPV 6 e HPV 11), que a vacina 

quadrivalente fornece, em diversas populações37.  

A Austrália foi o primeiro país a implantar a vacina quadrivalente, em 2007, 

para meninas de 12 e 13 de idade, na escola. Em 2009, foram implantados mais 2 

programas de rastreamento, um para meninas de 13 a 18 anos, na escola, e o 

outro para mulheres de 18 a 26 anos, na comunidade38. Um estudo australiano 

publicado em 2013, mostrou uma redução significativa das lesões de alto grau na 

citologia e também naquelas confirmadas pela histologia39.  

No Brasil, a introdução da vacina quadrivalente para HPV no calendário 

vacinal, que protege contra os tipos de HPVs 6, 11, 16 e 18, ocorreu em 2014, para 
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meninas de 9 a 13 anos de idade. Em 2017, a vacinação foi estendida para 

meninas de 14 anos de idade e meninos de 11 a 14 anos de idade40.  

Um estudo retroativo, em 7 Registros Hospitalares de Câncer (RHC) dos 

Estados Unidos da América, aponta que os HPVs 16 ou 18 foram encontrados em 

67% dos casos de carcinoma cervical invasivo. Assim, espera-se que a partir da 

introdução da vacina quadrivalente, que protege contra a infecção pelo HPV dos 

tipos oncogênicos HPV 16 e 18, e contra os tipos de HPV de baixo risco 

oncogênico HPV 6 e 11, em meninas a partir dos 9 anos de idade, o cenário do 

rastreamento mude. O que se espera, para o futuro do rastreio pela citologia, é que 

haverá uma dificuldade maior em rastrear lesões precursoras, devido a diminuição 

da incidência destas lesões. Ou seja, quando as meninas vacinadas hoje 

alcançarem a idade recomendada para o rastreamento, as lesões precursoras 

causadas pelos vírus 16 e 18, os mais frequentes, poderão ter quase desaparecido, 

tornando o achado citológico muito mais raro e de muito mais difícil diagnóstico, 

justamente por ser raro41.  

 

3 Rastreio 

Um estudo realizado em 2008 por Ronco et al11; analisou a sensibilidade da 

citologia convencional e teste molecular para HPV, em dois grupos separados por 

idade, e concluiu que nas mulheres de 25-34 anos, o teste do HPV tem uma 

sensibilidade relativa maior, em comparação com a citologia. Nas mulheres com 

idade de 35-60 anos, o ganho na sensibilidade foi menor do que nas mulheres mais 

jovens11.  

Em 2010, Ronco et al42 concluíram que o rastreio com o teste para HPV é 

mais eficaz do que a citologia na prevenção do câncer do colo do útero invasivo, 

através da detecção prévia de lesões de alto grau persistentes, e proporciona um 

maior período de intervalo entre os rastreios. No entanto, em mulheres mais jovens, 
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abaixo dos 30 anos, o rastreio do HPV leva ao excesso de diagnóstico de NIC 2 

regressivo42.  

Hoje em dia, vários países fazem o rastreio primário utilizando o teste 

molecular, uma vez que ele tem se mostrado vantajoso em países tão diferentes 

quanto a África do Sul e a Holanda, entre outros43,44.  

Em março de 2012, a U. S. Preventive Services Task Force (USPSTF) 

recomendou o rastreio com Papanicolaou a cada 3 anos, para mulheres de 21 a 65 

anos. Para as mulheres de 30 a 65 anos que querem aumentar o intervalo do 

rastreamento, triagem com uma combinação de citologia e teste de HPV a cada 5 

anos45. Cada país tem sua realidade de sistema de saúde, o que interfere na 

decisão de qual a melhor opção de rastreamento. Uma pesquisa realizada em 

2012, em países da Europa, usando um modelo holandês de micro simulação, 

concluiu que o rastreio pelo teste de HPV é mais vantajoso financeiramente, na 

maioria dos diferentes cenários analisados, embora só deva ser implantado em 

cenários em que o rastreio esteja bem organizado46.  

Em 2014, a partir do estudo Athena, o FDA aprovou o screening cervical 

baseado no teste de DNA do HPV (COBAS HPV TEST), para mulheres acima de 

25 anos. Neste protocolo, caso o resultado do teste seja HPV 16 e/ou HPV 18, a 

mulher é encaminhada para colposcopia47.  

Um estudo relevante realizado no Brasil, na cidade de São Paulo, em 2016, 

pôde mostrar a alta sensibilidade para detecção de lesões pré-malignas pelo teste 

molecular para HPV de alto risco oncogênico, que não foram detectadas pela 

citologia em meio líquido8.  

De acordo com Tjalma WAA e Depuydt CE34, “O futuro do rastreio do câncer 

cervical será baseado no teste de HPV”. Porém, existem dúvidas de qual teste usar, 
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devido à diferença existente entre as plataformas para realização dos ensaios, 

iniciadores, tipo de extração e de leitura dos resultados. 

Em um amplo estudo feito nos EUA, pôde–se concluir a eficácia do 

rastreamento primário com teste para DNA do HPV COBAS (Roche™), mostrando 

que para mulheres com 25 anos ou mais, a detecção de NIC 3+ é equivalente ao 

resultado obtido com os dois testes em paralelo. Mas, o rastreamento, quando 

realizado dessa maneira, apesar de permitir aumentar o intervalo entre exames, 

aumenta o número de encaminhamentos para colposcopia9.  

3.1 Rastreio Molecular 

Métodos moleculares mais avançados e diversos estudos sobre a história 

natural da doença resultaram em novas tecnologias para o rastreio do material 

genético do HPV, especificamente dos tipos oncogênicos, que são os agentes 

causais do câncer cervical. A maior sensibilidade dos testes moleculares em 

relação ao Papanicolaou já é amplamente conhecida, além disso, essas técnicas 

automatizadas são compatíveis com grandes rotinas, como o rastreio populacional 

do câncer cervical10,48.  

Para entender melhor a carcinogênese do vírus, e para avaliar melhor as 

condutas no rastreamento do câncer cervical, é muito importante detectar e 

genotipar os HPVs de alto risco oncogênico presentes nos carcinomas48.  

A partir da introdução do ensaio high-risk HPV Hybrid Capture 2 (HC2), um 

teste validado clinicamente pela Food and Drug Administration (FDA), capaz de 

detectar o genoma todo do vírus, a maioria dos ensaios de identificação do DNA do 

HPV começaram a ser desenvolvidos usando polymerase chain reaction (PCR) 

com conjuntos de iniciadores consenso, da região L1 do genoma do vírus49. Os 
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métodos de detecção de HPV variam em vários aspectos, existem ensaios de PCR 

em tempo real, PCR convencional, hibridização e sequenciamento50.  

 

3.2 Alvos no genoma do HPV e testes moleculares 

Os tipos de ensaios de PCR para detecção de HPV incluem iniciadores 

consenso da região conservada em L1, sendo eles (MY9/11, SPF10, GP5+/6+) e o 

(PGMY9/11) desenvolvido posteriormente, tido como uma versão mais curta do 

MY9/11. Esses iniciadores consenso da região L1 amplificam fragmentos de DNA 

de tamanhos diferentes (de 65 pb com SPF10 até 455 pb com MY9/11). Há ainda 

ensaios que têm como alvo outras regiões do genoma do vírus, tais como E1, E2, 

E6 e E734,51.   
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Quadro 2 - Testes comercialmente disponíveis em 201252. 
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O quadro 2, do estudo de Poljak et al52 (2015), mostra testes moleculares 

para HPV disponíveis no mercado. Existem mais de 190 testes, o que representa 

um aumento de 54% desde 2012. A maioria tem como alvo o gene L1 do vírus52.  

Em um estudo realizado em 2011, com o intuito de saber se existe câncer 

cervical HPV negativo, usando como testes PapilloCheck®, que amplifica um 

fragmento de aproximadamente 350 pb com alvo na região E1 do HPV, e Linear 

Array HPV Genotyping, que amplifica um fragmento de aproximadamente 450 pb 

com alvo na região L1, entre outros testes tentando identificar o genoma todo do 

HPV, pôde-se obter 99% dos tumores cervicais positivos para HPV. O trabalho 

sugere que os casos de câncer cervical negativo para HPV podem ser devidos à 

metástase de tumores extra cervicais, e que não tem relação com HPV, e/ou falha 

nos testes50.  

Em um estudo publicado em 2013 para validação clínica do BD Onclarity 

HPV Assay ™ (Becton, Dickinson and Company, EUA), este teste foi comparado 

com a técnica já validada Hybrid Capture 2 (HC2, QIAGEN), e mostrou que a 

sensibilidade e a especificidade foram equivalentes em mulheres acima de 30 anos 

com NIC2+49.  

Em outro estudo realizado com 10.575 casos de câncer cervicais invasivos 

diagnosticados em 38 países da Europa, um número substancial de amostras foi 

negativo para DNA do HPV, dentre as quais, 38% dos casos de adenocarcinoma e 

13% dos casos de carcinomas escamocelulares. Nesse estudo, a genotipagem foi 

feita com iniciadores SPF-10 da região L1. Dos casos negativos, foram analisadas 

200 amostras escolhidas aleatoriamente, 60% destas amostras foram negativas 

para beta globina e beta actina, de onde os autores concluem que a negatividade 

para DNA de HPV dessas amostras pode ser atribuída a problemas técnicos de 
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fixação, armazenamento, sobretudo levando-se em consideração o fato das 

amostras serem provenientes de muitos laboratórios diferentes53.  

A maioria dos testes, como o COBAS 4800 (ROCHE) e o INNO-LIPA 

(INNOGENETICS), tem como alvo, conjuntos de iniciadores da região L1 do DNA, 

por ser uma região mais conservada. Outros testes usam como alvo o RNA 

mensageiro (mRNA) E6/E7, esses testes são mais específicos, já que são 

proteínas expressas pelos oncogenes virais E6/E7, relacionadas com a atividade 

oncogênica, que provavelmente progredirão para câncer. Porém, há uma grande 

dificuldade em trabalhar com RNA, devido à fácil degradação dessa molécula48,52,54.  
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4 JUSTIFICATIVA 

São necessários mais estudos para esclarecer as causas de alguns 

carcinomas cervicais invasivos terem resultado negativo para HPV. Uma vez que se 

espera que 100% desses tumores sejam positivos para HPV, é necessário avaliar 

as causas destes falsos negativos, e com isso reduzir falhas no rastreamento do 

câncer cervical. 
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5 OBJETIVO 

Comparar dois métodos de detecção e genotipagem de HPV em amostras 

de tumores cervicais, a fim de esclarecer qual o melhor alvo, L1 ou E6/E7.  
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6 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram testadas 84 amostras de tumores cervicais fixadas com formol e 

embebidas em parafina para detecção e genotipagem de HPV, utilizando-se dois 

métodos moleculares, BD Onclarity HPV Assay™ e INNO-LiPA. Um terceiro 

método, PCR em tempo real para HPV 16 com alvo em E7, foi usado ao final, para 

retestar 7 amostras. 

. 

6.1 Amostras 

As amostras avaliadas foram obtidas do setor de Anatomia Patológica do 

ICESP/HCFMUSP, tendo sido objeto de estudo anterior da Tese de Doutorado: 

“Genotipagem do Papilomavírus Humano (HPV) nos casos de câncer de colo 

uterino do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) no período de 2008 

a 2012”31.  

Como a plataforma BD Onclarity HPV Assay ™ não prevê o teste de 

material fixado com formol e embebido em parafina, para a genotipagem destas 

amostras, foi necessário realizar algumas etapas pré-analíticas, manualmente: 

- realização de 3 cortes histológicos, com espessura de 10µm, depositados 

em um microtubo; 

- Identificação com etiquetas dos tubos BD Onclarity™ HPV LBC em que 

foram colocadas as amostras;  

- passagem dos 3 cortes do microtubo para o tubo BD Onclarity™ HPV LBC; 

- adição de 0,5 ml de água destilada; 
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- inversão do tubo com o material parafinado dentro, 3-4 vezes para garantir 

a mistura do material com o diluente.  

A seguir, os tubos foram colocados na plataforma BD Onclarity HPV 

Assay™ para detecção e genotipagem. 

Esse procedimento foi realizado com 446 amostras, das quais foram 

excluídas 32 por falha do método, devido aos erros apontados pelo aparelho, tal 

como conteúdo insuficiente (ET) ou ausência de controle interno (IC) no fragmento 

analisado.  

Neste trabalho, 414 amostras de pacientes diagnosticadas com tumor 

primário e invasivo de colo uterino, previamente confirmadas, foram genotipadas na 

plataforma BD Onclarity HPV Assay (sistema Viper). Destas, as 57 que foram 

negativas para todos os tipos de HPV de alto risco compõe as amostras aqui 

estudas. 

Para este estudo, foi usado o restante do DNA já extraído destas 57 

amostras negativas. Além destas, selecionamos outras 27 amostras do mesmo 

estudo anterior com resultado positivo na plataforma BD Onclarity HPV Assay ™, 

ou seja, testamos uma amostra positiva para cada 2 negativas. Como critério para 

seleção das 27 amostras, além do resultado positivo para HPV na plataforma BD 

Onclarity HPV Assay ™, as amostras tinham o diagnóstico histológico de carcinoma 

escamocelular ou adenocarcinoma. Para selecionar estas 27 amostras, localizamos 

os ensaios do qual faziam parte as 57 amostras negativas. Dentro de cada um 

desses ensaios, organizados em ordem cronológica, foi escolhido o primeiro caso 

com resultado positivo na sequência de um negativo. Este processo foi repetido a 

cada duas amostras negativas. 
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Dos 57 casos considerados negativos para HPV neste estudo, 41 amostras 

tiveram resultado negativo para todos os tipos de HPV de alto risco e 16 tiveram 

resultado IC, ou seja, ausência de controle interno no relatório emitido pelo Viper. 

Os dados brutos destas amostras tidas como IC, foram extraídas do sistema Viper 

através de um pen drive e enviadas para a BD dos Estados Unidos da América, 

para serem analisadas. Essa análise mostrou que apesar do resultado IC, as 

amostras eram positivas para beta globina (gene humano) e negativas para todos 

os tipos de HPV. Isso aconteceu pelo fato do equipamento ter sido parametrizado 

para uso com citologia líquida, e não para material fixado em formol e embebido em 

parafina. Dessa maneira, o DNA existente na amostra não alcançava o limiar de 

fluorescência pré-estabelecido, após os ciclos de PCR.  

As 84 amostras selecionadas foram testadas no sistema INNO-LiPA HPV 

Genotyping Extra.  

 

6.2 BD Onclarity HPV Assay™ 

Atualmente, o único teste de DNA com alvo em E6/E7 é o BD Onclarity HPV 

Assay™. Esse ensaio é baseado na amplificação e detecção simultânea do DNA 

alvo por meio de iniciadores de amplificação e sondas de detecção marcadas com 

fluorescência usando a reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real. O 

Onclarity HPV Assay™ detecta simultaneamente 14 genótipos de HPV de alto 

risco, a partir dos genes E6 e E7 do DNA do vírus, tendo capacidade para 

amplificar um fragmento de DNA viral de 79-137 pares de bases. Esta metodologia 

fornece a genotipagem individual de seis HPVs (HPV 16, 18, 31, 45, 51 e 52), e de 
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três grupos genotípicos compostos por oito HPVs (P1: HPV 33-58; P2: HPV 56-59-

66; e P3: HPV 35-39-68)49.  

A primeira etapa aconteceu no aquecedor BD Pre Warm (figura 3) para 

homogeneizar a matriz, lisar células e liberar o DNA. A próxima etapa, que envolve 

a extração do DNA alvo e a amplificação, aconteceu no Viper LT, plataforma 

totalmente automatizada (figura 6).  

 

 

Figura 3 - Aquecedor BD Pre Warm. 
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6.2.1 Extração 

O processo tem início pela transferência da amostra para um tubo de 

extração que contém partículas de óxido férrico em um filme solúvel. É adicionado 

ácido para reduzir o pH e induzir uma carga positiva no óxido férrico, que por sua 

vez, se liga ao DNA, uma molécula negativamente carregada. As partículas e o 

DNA ligados são então atraídos para as laterais do tubo de extração por imãs e a 

amostra tratada é aspirada como resíduo. Após a lavagem das partículas, um 

tampão de eluição com alto pH é adicionado para eluir o DNA purificado, e um 

tampão de neutralização é usado para ajustar o pH do eluato, para um pH ótimo 

para amplificação do DNA.  

 

6.2.2 Amplificação 

Os reagentes necessários as reações apresentam-se liofilizados em três 

diferentes tubos G1 (azul), G2 (verde) e G3 (laranja). Cada tubo contém os 

iniciadores de amplificação, sondas de detecção marcadas com fluorescência, DNA 

polimerase, nucleotídeos e outros reagentes necessários para amplificação, além 

de um controle interno, um fragmento de DNA proveniente do gene da beta globina 

humana, como mostra a figura 4.                           

Cada amostra é transferida para cada um dos 3 tubos de PCR. O tubo 

identificado como G1 contém sondas e iniciadores para amplificação dos genótipos 

de forma individual 16, 18 e 45, o G2 amplifica os genótipos 31 individualmente e 

agrupados (33 e 58) e (56, 59 e 66) e o G3 amplifica os genótipos de forma 

individual 51 e 52 e de forma agrupada (35, 39 e 68).  
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Cada placa é montada para, no máximo, 30 amostras e dois controles. Em 

seguida, a placa é tampada com um selante transparente, a fim de prevenir 

contaminação. (figura 5) 

 
 
 
 
 

                         G1              G2              G3 
          Azul           Verde       Laranja 

 

Figura 4 - Tubos para PCR na plataforma BD Onclarity HPV Assay, e os 

genótipos que cada um identifica. 
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Figura 5 - Placa de PCR montada para 30 amostras e 2 controles. 

 

 

6.2.3 Detecção 

O resultado é definido pela presença ou ausência de DNA de HPV, que é 

determinada pelo ciclo de PCR no qual o sinal cruza um limiar pré estabelecido. O 

equipamento imprime uma listagem ao final do ciclo com os resultados. 
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Figura 6 - Equipamento Viper LT™ da BD usado com a plataforma BD 

Onclarity HPV assay™ para detecção e genotipagem de HPVs de 

alto risco oncogênico. 

 

6.3 INNO-LiPA HPV Genotyping Extra (FUJIREBIO) 

É um teste molecular que se baseia no princípio da hibridização reversa, 

identifica 28 genótipos diferentes de HPV com alvo para sequências específicas na 

região L1 do genoma do HPV, tamanho do amplicon de 65 pares de base. O ensaio 

utiliza os iniciadores SPF10 para amplificação do HPV50.  

O ensaio com INNO-LiPA, diferentemente da plataforma BD Onclarity, é 

totalmente manipulado por técnico de laboratório, que deve manter a limpeza 

cuidadosa do fluxo laminar, para evitar a contaminação da estação de trabalho, dos 

equipamento e materiais utilizados e também das amostras. Esse procedimento 

inclui o uso de hipoclorito 0,1%, etanol 70% e 15 minutos de exposição à luz 

Ultravioleta. 
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6.3.1 Extração 

Foi usado o DNA extraído na plataforma BD Onclarity HPV Assay ™, como 

descrito no item extração, do ensaio com Onclarity. 

 

6.3.2 Amplificação 

Foi utilizado o Kit para amplificação INNO-LiPA HPV Genotyping Extra Amp 

- 81064 (FUJIREBIO). Dentro de uma cabine de fluxo laminar, é feito o preparo da 

reação de PCR. Em um microtubo de 1,5 ml foram adicionados 37,7 microlitros (µL) 

de AMP MIX e 2,3 microlitros (µL) de ENZ MIX, após centrifugação e 

homogeneização, foram distribuídos 40 µL em microtubos de 200 µL. A seguir, 

foram acrescentados 10 µL de DNA de cada amostra. Foram incluídos também um 

tubo para controle negativo (água deionizada livre de DNA/DNase) e um tubo para 

controle positivo (0,5pg plasmídeo HPV16 + 1ng HeLa/ (HPV18) + 5 µ (HPV6/ HLA-

DPB1).  

Em seguida, todos os tubos foram transferidos para o termociclador, 

programado com os tempos e temperaturas ideais padronizados pelo fabricante.  
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6.3.3 Detecção 

Para esta etapa, foram usadas tiras de nylon (figura 8) onde ocorrem a 

reação de hibridização e a lavagem estringente. Para tanto, foram utilizados 

tampões mantidos em banho-maria a 49°C, podendo variar no máximo 0,5°C. A 

temperatura é conferida com termômetro até o fim da reação. Os demais reagentes 

utilizados foram mantidos em temperatura ambiente.  

Com o auxílio de uma pinça, cada tira foi identificada a lápis, e com essa 

marcação voltada para cima, depositada em uma bandeja. Em seguida, adicionou-

se no canto de cada canaleta da bandeja, contendo a tira identificada, 10 µL da 

solução de denaturação por 5 minutos, homogeneizando com a pipeta e 

cuidadosamente adicionando 10 µL do produto amplificado.  

Após estas etapas, a bandeja foi colocada dentro do Autoblot-3000 

(FUJIREBIO, Europa) (figura 7), e programados os passos para hibridização. O 

equipamento suporta 20 tiras em cada reação, que dura 3 horas. 

 

 

Figura 7 - Hibridizador Autoblot-3000 (FUJIREBIO, Europa) 
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Após esta etapa, as tiras foram retiradas e colocadas sobre papel 

absorvente por cerca de 12 horas, para secagem (figura 8). 

A leitura dos resultados foi realizada de acordo com a intensidade do 

precipitado (roxo/marrom) nas tiras, usando-se o cartão de leitura para obter o 

resultado a partir da comparação com o gráfico de interpretação (figura 9). 

 

 

Figura 8 - Tiras de nylon para identificação dos genótipos no ensaio com 
INNO-LiPA. 
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Figura 9 - Gráfico usado para interpretação dos resultados do ensaio com 

INNO-LiPA. 

 

6.4 PCR em tempo real para HPV 16 com alvo em E7 

O terceiro ensaio realizado foi PCR em tempo real específico, com alvo na 

região E7 do HPV 16. O conjunto de iniciadores (figura 10) usado neste ensaio foi 

descrito por Wallboomers et al.6 e é capaz de amplificar um fragmento de até 100 

pb. 

  

Figura 10 - Iniciadores usados para amplificação do HPV 16. Adaptado de 
Wallboomers et al.6  

 
 
A sonda utilizada nessa reação foi padronizada no Instituto de Medicina 

Tropical da Universidade de São Paulo para uma tese de doutorado. A sonda 5` 

TTTAAGGAGTACCTACGACATG 3` foi marcada com FAM (6-Carboxifluoresceína) 
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como reporter na porção terminal 5` e com MGB (Minor Groove Binder) na porção 

3` da sonda50.  

 

6.4.1 Extração 

Foi usado o DNA extraído na plataforma BD Onclarity HPV Assay ™, como 

descrito no item extração, do ensaio com Onclarity. 

 

6.4.2 Amplificação 

O ensaio foi feito com cada amostra em duplicata, utilizando o kit Taqman 

PCR Master Mix (Applied Biosystems, Inc., EUA). Dentro de um fluxo laminar é feita 

a mistura para a PCR. Em micro-tubo de 100 µL, foram adicionados 12,5 µL do 

Master Mix (DNA polimerase, tampão, nucleotídeos),1 µL (400nM) de iniciadores 

HPV 16-E7 senso e 1 µL (400nM) de iniciadores HPV 16-E7 anti-senso, 0,5 µL (200 

nM) de sonda específica para HPV 16. Após homogeneização da mistura, foram 

adicionados cuidadosamente, para não formar bolhas, 5 µL (250 ng) de DNA da 

amostra e água livre de DNAse/RNAse (Life Technologies, USA) até um volume 

final de 25 µL, sendo distribuídos 12,5 µL para cada micro tubo. 

Como controle positivo foram usadas células da linhagem Caski e HeLa, e 

como controle negativo foi usada água. 

Após ser feita essa mistura, cada amostra foi pipetada em sua posição na 

placa de PCR, para ser acondicionada no termociclador Quantstudio™ 5 System 

(Applied Biosystems, Inc., EUA) (figura 11). Foram realizados ciclos com diferentes 

temperaturas para amplificação, 50°C por 2 minutos, 95°C por 10 minutos, 

seguidos de 40 ciclos (95°C por 15 segundos, 55°C por 1 minuto e 60°C por 1 

minuto). 
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Figura 11 - Termociclador Quantstudio™ 5 System (Applied Biosystems, 
Inc., EUA) 

 

 

6.4.3 Detecção 

O resultado da PCR em tempo real é interpretado a partir de um gráfico, 

onde cada linha representa uma amostra e seu crescimento exponencial, de acordo 

com a amplificação ocorrida em cada ciclo de temperatura (figura 12). Quando a 

linha atinge um limiar pré-estabelecido (cT - Cycle Threshold), pode-se ver a 

expressão do gene alvo, se ele estiver presente. O limiar (Cycle Treshold) é 

definido pelo equipamento com base nas leituras dos primeiros ciclos, o que 

equivale ao background50,55. 

Na figura 12 podemos ver a representação gráfica da PCR em tempo real, 

onde Rn é o sinal fluorescente do reporter dividido pela fluorescência de uma 

referência passiva. No eixo horizontal, temos o número de ciclos de temperatura 

realizados50,55.  
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Figura 12 - Gráfico da amplificação das amostras após os ciclos de 
temperatura.  
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7 RESULTADOS 

No presente estudo foram analisadas 84 amostras de tumores cervicais, 

sendo 57 negativas e 27 positivas na plataforma BD Onclarity HPV Assay ™. 

Dentre as negativas, 4 (7%) provinham de pacientes com menos de 30 anos 

de idade, 39 (68,4%) de mulheres entre 30 e 64 anos e 14 (24,6%) com 65 anos ou 

mais. 

Em relação às positivas, 3 (11,1%) eram de pacientes com menos do que 30 

anos, 21 (77,8%) entre 30 e 64 anos e 3 (11,1%) com 65 anos ou mais.  

 
Tabela 1 - Distribuição das amostras E6/E7 negativas por faixa etária das 

pacientes e tipo histológico do tumor.  

 

Das 57 amostras E6/E7 negativas (Tabela 1), observou-se que 39 (68,4%) 

tumores acometeram mulheres de 30 a 64 anos, sendo 14 (35,9%) 

adenocarcinomas, 22 (56,4) carcinomas escamocelulares, e 3 (7,7%) outros tipos 

de tumores cervicais (1 adenoescamoso, 1 adenosarcoma de baixo grau e 1 

carcinoma indiferenciado).   

 

FX ETARIA ADC CEC OUTROS TOTAL 

A) Até 29 
1 

25% 
3 

75% 
- 

4 
7% 

B) 30 a 64 
14 

35.9% 
22 

56.4% 
3 

7.7% 
39 

68.4% 

C) 65 e + 
5 

35.7% 
9 

64.3% 
- 

14 
24.6% 

TOTAL 
20 

35.1% 
34 

59.6% 
3 

5.3% 
57 
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Tabela 2 - Distribuição das amostras E6/E7 positivas por faixa etária das 
pacientes e tipo histológico do tumor. 

FX ETÁRIA ADC CEC Total 

Até 29 
2 

66,7% 
1 

33,3% 
3 

11,1% 

De 30 a 64 
15 

71,4% 
6 

28,6% 
21 

77,8% 

65 e + 
1 

33,3% 
2 

66,7% 
3 

11,1% 

Total 
18 

66,7% 
9 

33,3% 
27 

 

       

Em relação às amostras E6/E7 positivas, a tabela 2 mostra que a grande maioria 

dos tumores também acometeu mulheres na faixa etária dos 30 aos 64 anos. Nesta 

faixa etária, dos 21 tumores cervicais, 15 (71,4%) são adenocarcinomas e 6 

(28,6%) carcinomas escamocelulares. 

 

Tabela 3 - Resultados do ensaio com E6/E7 agrupados em relação ao tipo 
histológico do tumor.   

Histologia 
E6/E7 

Falha de IC Negativas Positivas Total 

ADC 
5 

13,2% 
15 

39,5% 
18 

47,4% 
38 

45,2% 

CEC 
11 

25,6% 
23 

53,5% 
9 

20,9% 
43 

51,2% 

Outros - 
3 

100% 
- 

3 
3,6% 

Total 
16 

19% 
41 

48,8% 
27 

32,1% 
84 

 

 

A tabela 3 mostra os tipos histológicos dos tumores nas amostras do estudo, 

em relação aos resultados no ensaio com E6/E7, sendo 38 (45,2%) 

adenocarcinomas, 43 (51,2%) carcinomas escamocelulares e 3 (3,6%) outros tipos 

de tumores (1 adenoescamoso, 1 adenosarcoma de baixo grau e 1 carcinoma 

indiferenciado).   
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Das 16 (19%) amostras com resultado de falha de IC no teste com E6/E7, 5 

são adenocarcinomas e 11 são carcinomas escamocelulares. 

Dentre as 41 (48,8%) negativas, 15 são adenocarcinomas, 23 são 

carcinomas escamocelulares e 3 outros tipos histológicos. 

Das 27 (32,1%) positivas, 18 são adenocarcinomas e 9 carcinomas 

escamocelulares. 

 

Tabela 4 - Resultados do teste com L1 agrupados em relação ao tipo 
histológico do tumor. 

Histologia 
L1 

Inadequadas Negativas Positivas Total 

ADC 
7 

18,4% 
12 

31,6% 
19 

50% 
38 

45,2% 

CEC 
19 

44,2% 
13 

30,2% 
11 

25,6% 
43 

51,2% 

Outros 
1 

33,3% 
2 

66,7% 
- 

3 
3,6% 

Total 
27 

32,1% 
27 

32,1% 
30 

35,7% 
84 

 

A tabela 4 mostra a relação entre o tipo histológico dos tumores e os 

resultados do ensaio com L1, 27 (32,1%) amostras tiveram resultado inadequado 

para amplificação na reação de PCR, provavelmente devido à quantidade 

insuficiente de DNA presente na amostra ou má qualidade do material. Destas, 7 

são adenocarcinomas, 19 carcinomas escamocelulares e 1 adenoescamoso. 

Dentre as 27 (32,1%) negativas, 12 são adenocarcinomas, 13 carcinomas 

escamocelulares e 2 de outro tipo histológico (1 adenosarcoma de baixo grau e 1 

carcinoma indiferenciado).  

Das 30 (35,7%) positivas, 19 são adenocarcinomas e 11 carcinomas 

escamocelulares. 
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Tabela 5 - Distribuição das amostras, considerando os resultados positivos 
agrupados, com os testes L1 e E6/E7. 

L1 
E6/E7 

IC Negativas Positivas Total 

Inadequadas 
15 

55,6% 
12 

44,4% 
- 

27 
32,1% 

Negativas - 
26 

96,3% 
1 

3,7% 
27 

32,1% 

Positivas 
1 

3,3% 
3 

7,3% 
26 

86,7% 
30 

35,7% 

Total 
16 

19% 
41 

48,8% 
27 

32,1% 
84 

 

 

 

A tabela 5 mostra os resultados obtidos nos dois testes para todas as 

amostras sendo todos os positivos agrupados. Das 16 (19%) amostras IC no ensaio 

com E6/E7, 15 foram inadequadas no ensaio com L1, das 41 (48,8%) amostras 

negativas com E6/E7, 26 foram negativas com L1 e das 27 (32,1%) positivas com 

E6/E7, 26 foram positivas no ensaio com L1.   

Para verificar a concordância entre os testes foi usado o cálculo de Kappa, 

resultando em 70, ou seja, uma boa concordância.  

Na tabela 6, podemos ver a concordância excelente (Kappa=92,8), quando 

analisamos as amostras válidas, ou seja, somente aquelas que puderam ser 

efetivamente testadas. 

 

Tabela 6 - Distribuição das amostras, considerando os resultados positivos 
agrupados, com os testes L1 e E6/E7 (exclui amostras não válidas). 

L1 

E6/E7 

Negativas Positivas Total 

Negativas 26 1 27 

Positivas 3 26 29 

Total 29 27 56 
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Tabela 7 - Distribuição das amostras por resultado específico com os testes para 
L1 e E6/E7. 

L1 
E6/E7 

Negativas IC 16 18 33 e 58 35, 39 e 68 45 Total 

Negativas* 26 - 1 - - - - 27 

Inadequadas 12 15 - - - - - 27 
16 1 1 19 - - - - 21 

18 - - - 1 - - - 1 

33 - - - - 1 - - 1 

35 - - - - - 1 - 1 

39 - - - - - 1 - 1 

52 1 - - - - - - 1 
82 1 - - - - - - 1 

16 e 58 - - 1 - - - - 1 

16 e 18 - - - 1 - - - 1 

16, 18, 68 e 83 - - - - - - 1 1 

Total 41 16 21 2 1 2 1 84 

* Tendo em vista o propósito desta análise, as 2 amostras positivas para HPV 6 e HPV 11 

foram agrupadas com as demais negativas para HPV de alto risco oncogênico. 
 

 

Em relação aos genótipos encontrados (tabela 7) na plataforma BD 

Onclarity, para os 27 casos cujo resultado foi positivo, 21 aparecem como HPV 16, 

2 como HPV 18, 1 HPV 45, um com genótipo P1 (33 e/ou 58) e 2 com P3 (35 e/ou 

39 e/ou 68). 

Comparando os dois métodos, das 57 amostras E6/E7 negativas, 26 

também foram negativas para HPV de alto risco oncogênico quando testadas pelo 

método usando como alvo L1. Das 16 que foram inadequadas (IC) para 

amplificação com E6/E7, 15 foram também inadequadas no ensaio com L1.  

Dentre as 57 negativas com E6/E7, 2 foram positivas para HPV 16, 1 foi 

positiva para HPV 52 e 1 para HPV 82 no ensaio com L1.  

Das 27 amostras E6/E7 positivas, usadas como controle, 1 foi negativa na 

genotipagem por L1, 19 foram positivas para HPV 16, 1 foi positiva para HPV 18, 1 

para HPV 33, 1 para HPV 35 e 1 para HPV 39. Foram observados 3 casos com 

genótipos múltiplos: (16 e 18), (16 e 58) e (16,18,68 e 83).  



48 
 

 

 

É importante ressaltar que nas amostras E6/E7 negativas do presente 

estudo, também se pôde identificar, no ensaio com L1, um evento raro, 2 casos de 

carcinomas escamocelulares (CEC) positivos apenas para HPVs de baixo risco, 

sendo 1 HPV 6 e 1 HPV 11. Esta identificação foi possível, pois o ensaio com 

INNO-LiPA detecta e genotipa alguns HPVs de baixo risco.  

 

 

Tabela 8 - Distribuição dos resultados com L1 das amostras E6/E7 
negativas por tipo histológico do tumor. 

L1 
Histologia 

ADC CEC Outros Total 

Negativo 
12 

46,2% 
12 

46,2% 
2 

7,7% 
26 

45,6% 

Inadequado 
7 

25,9% 
19 

70,4% 
1 

3,7% 
27 

47,4% 

16 
1 

50% 
1 

50% 
- 

2 
3,5% 

52 - 
1 

100% 
- 

1 
1,8% 

82 - 
1 

100% 
- 

1 
1,8% 

Total 
20 

35,1% 
34 

59,6% 
3 

5,3% 
57 

 

 

Na tabela 8 podemos observar que, dos 4 casos positivos no ensaio com L1 

que foram negativos com E6/E7, 3 são carcinomas escamocelulares e 1 

adenocarcinoma. 
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Tabela 9 - Distribuição dos resultados nos ensaios com L1 e E6/E7, 
considerando HPV 16/18 e demais positivos agrupados.  

L1 

E6/E7 

16/18 Outros gen. IC Negativas Total 

16/18 22 1 1 1 25 

Outros gen. - 3 - 2 5 

Inadequadas - - 15 12 27 

Negativas 1 - - 26 27 

Total 23 4 16 41 84 

 

 

Na tabela 9 tem-se uma visão geral dos resultados dos 2 testes, agrupados 

por HPVs 16 e 18, por serem os genótipos mais importantes na etiologia do câncer 

cervical. Os demais grupos são formados pelos genótipos restantes agrupados, 

amostras inadequadas e amostras negativas.  

A partir desse resultado, optamos por retestar 7 amostras, sendo as três 

HPV16 com resultados discordantes e outras 4 amostras com resultado HPV 16 

nos 2 ensaios como controle, em um terceiro método de PCR, cujo alvo é o gene 

E7, como forma de tentar esclarecer a discordância. Os resultados obtidos são 

mostrados no quadro 3. 
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Quadro 3 - Comparação entre os resultados e valores de cTs dos testes para HPV 
16. 

 

Após a realização do ensaio específico para HPV 16 com alvo em E7, 

pudemos observar que, para as duas primeiras amostras discordantes, os 

resultados foram os mesmos do teste com E6/E7. Em relação à terceira amostra 

discordante, que foi positiva para o ensaio com E6/E7, também foi positiva no 

terceiro teste. 

Em relação às amostras de controle, positivas nos dois ensaios, 3 foram 

positivas no ensaio com E7 e uma foi negativa. 

Esses cTs mais baixos do Onclarity, sugerem uma maior sensibilidade em 

relação ao ensaio de PCR em tempo real com alvo em E7. Podemos ver que uma 

das amostras de controle, positiva nos dois primeiros ensaios e negativa no ensaio 

com E7, só alcançou o limiar pré-estabelecido no ensaio com E6/E7 com mais de 

34 ciclos, demonstrando uma baixa quantidade de DNA, que não deve ter sido 

suficiente para ser detectada no ensaio com E7. 

AMOSTRAS 
TESTES 

ONCLARITY E6/E7 INNO-LiPA L1 E7 PCR-RT 

Discordantes Negativa Positiva Negativa 

Discordantes Negativa Positiva Negativa 

Discordantes 29,49 Negativa 35,73/36,19 

Concordantes 20,68 Positiva 30,22 / 28,97 

Concordantes 28,87 Positiva 33,26 / 34,06 

Concordantes 34,11 Positiva Negativa 

Concordantes 31,77 Positiva 37,45 / 36,82 
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8 DISCUSSÃO 

As amostras deste estudo são provenientes do único estudo realizado no 

Brasil, de detecção e genotipagem de HPV em tumores cervicais invasivos, 

preservados em parafina, usando a plataforma BD Onclarity HPV assay™. 

Estudos como este visam diminuir o peso desta doença na população 

feminina mundial, tendo em vista os dados da Organização Mundial de Saúde, que 

mostram a incidência de cerca de 530 mil casos de câncer de colo do útero no 

mundo, sendo 16.000 destes casos no Brasil. No mundo, o câncer de colo do útero 

leva cerca de 270 mil mulheres a óbito por ano, deixando clara a importância da 

realização de novos estudos e fortalecendo a ideia de investir em vacinas e 

rastreios moleculares1,2,37.  

Muitos estudos comprovaram a presença de DNA de HPV em quase 100% 

de carcinomas cervicais invasivos, e esta relação entre o HPV e o câncer já é bem 

definida. Além disso, outros estudos têm mostrado a eficiência do rastreio molecular 

em relação à citologia oncótica, pelo fato do teste molecular poder identificar a 

presença do HPV de alto risco. Já a lesão, algumas vezes não é identificada pelo 

profissional que avalia as lâminas de citologia4-11.  

Estudos para identificação do HPV começaram com a introdução do ensaio 

high-risk HPV Hybrid Capture 2 (HC2), capaz de detectar o genoma todo do vírus. 

Posteriormente, começaram a ser desenvolvidos testes usando polymerase chain 

reaction (PCR) com conjuntos de iniciadores consenso da região L1 do genoma do 

vírus. Esses iniciadores consenso da região L1 amplificam diferentes tamanhos de 

fragmentos de DNA (de 65 pb com SPF10 até 455 pb com MY9/11). Há ainda 

ensaios que tem como alvo regiões do genoma do vírus, tais como, E1, E2, E6 e 

E733,48,49.  
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Por muito tempo se afirmou que a perda de genes que acontecem na 

integração do genoma do HPV ao genoma do hospedeiro, aconteceria geralmente 

na região E1e E2 do genoma do vírus, porém outro estudo pôde mostrar que a 

deleção pode ocorrer em qualquer região do genoma do vírus, ocasionando 

resultados falsos negativos para DNA de HPV34-36. No presente estudo, apesar de 

terem sido testado alvos diferentes do genoma do HPV, a detecção entre eles foi 

semelhante.  

Apesar de estudos mostrarem que o futuro do rastreio cervical está na 

biologia molecular, ainda não se sabe qual o melhor alvo, e em que método pode-

se encontrar o maior equilíbrio entre sensibilidade e especificidade34. Um relevante 

estudo aqui no Brasil, mostrou a importância dos testes moleculares para o rastreio 

de lesões precursoras do câncer cervical, quando comparado com a citologia, para 

prevenção do câncer cervical8.  

O presente estudo teve como finalidade tentar identificar qual o melhor alvo 

para detecção do DNA do HPV. Nosso principal achado foi a constatação de que a 

concordância entre os dois métodos testados é alta. Isto pode ser percebido desde 

os casos considerados IC e inadequado até o resultado da genotipagem. 

Das 414 amostras de tumores cervicais analisadas, 86% foram positivas 

para HPV de alto risco, dados corroborados por outro estudo que usou a plataforma 

BD Onclarity HPV Assay™ em comparação com outros três métodos de detecção e 

genotipagem de HPV31,51. Atingir 100% de positividade para HPV em tecidos 

tumorais do colo do útero, que é o esperado, usando apenas um método de 

detecção, é difícil. Um estudo que usou amostras frescas congeladas pôde chegar 

a 99% de positividade, utilizando vários testes para detecção do vírus50.  
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Foi possível detectar, no ensaio com L1, em seis amostras de carcinomas 

invasivos do colo do útero, a presença do papilomavírus humano, que não havia 

sido detectado no ensaio com E6/E7, na plataforma BD Onclarity. Ou seja, dentre 

57 amostras de tumores cervicais negativos para HPV com E6/E7, 6 (10,5%) 

amostras foram positivas para HPV no ensaio com INNO-Lipa. Porém, duas destas 

amostras de tumores cervicais invasivos, continham a presença de HPVs de baixo 

risco para câncer de colo, o HPV 6 e o HPV 11, tipos que não são identificados na 

plataforma BD Onclarity HPV Assay™. Apesar de não ser frequente, outro grande 

estudo que envolveu 38 países também relatou casos de carcinomas cervicais 

invasivos contendo DNA de HPV de tipos de baixo risco53. São necessários outros 

estudos visando confirmar a presença destes HPVs de baixo risco. De toda forma, 

as vacinas quadrivalente e nonavalente já abrangem os genótipos 6 e 11. 

Mesmo considerando as diferenças encontradas entre os dois ensaios, tais 

como um HPV 45 e um HPV 16 detectados no ensaio com E6/E7, e não detectado 

no ensaio com L1, se analisarmos apenas as amostras válidas, a concordância 

entre os resultados foi de 92,8, considerada excelente pelo cálculo de Kappa. 

Resultado semelhante foi encontrado no estudo de Castro et al.51, que comparou 4 

métodos de genotipagem em amostras de tumores cervicais fixados com formol e 

embebido com parafina, incluindo dois dos métodos utilizados neste estudo. 

Ainda dentre as amostras com resultado discordante nos dois ensaios, 

temos uma amostra positiva para HPV 45 com E6/E7, que no ensaio com L1, 

apesar de negativa para esse genótipo, foi positiva para múltiplos genótipos (HPVs 

16, 18, 68 e 83), genótipos que em um rastreamento chamariam a atenção para 

possíveis lesões. Cabe lembrar que o HPV 45 aparece em 3ª posição na 

prevalência dos tumores cervicais de alguns estudos31,53.  
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Levando em consideração apenas os HPVs 16 e 18, temos 22 casos 

identificadas pelos dois métodos, o que mostra a grande sensibilidade de ambos 

para identificação dos dois principais tipos de HPVs, responsáveis pelo câncer do 

colo do útero no Brasil e no Mundo53. Também mostraram igual sensibilidade para o 

HPV 33, tipo de alto risco que se mostra prevalente em muitos tumores do colo do 

útero31,53.  

Apesar da boa concordância, é importante buscar entender as possíveis 

razões para as discordâncias. A primeira é a diferença entre os ensaios, sendo a 

plataforma BD Onclarity HPV Assay™, um ensaio de PCR em tempo real, 

totalmente automatizado, desde a extração até a leitura dos resultados da PCR, em 

comparação ao ensaio com INNO-LiPA HPV Genotyping Extra II, que é um ensaio 

manual. Além disso, diferem os genes alvos e o tamanho do fragmento que eles 

amplificam, sondas, métodos de extração e forma de leitura de resultados.  

A outra questão importante diz respeito às amostras cujo resultado foi 

negativo em ambos os testes, ainda que o anatomopatológico tenha confirmado 

tratar-se de carcinoma cervical invasivo. Estudos levantam algumas possíveis 

explicações, desde o comprimento grande do amplicon promover resultados falsos 

negativos, pelo fato da eficiência de uma reação de PCR geralmente diminuir com 

aumento do tamanho do amplicon, seja pela má fixação do material no momento da 

coleta, por quantidade insuficiente de formol ou uso de álcool ou outros produtos 

inadequados. Este tipo de problema também é recorrente em outras técnicas 

laboratoriais que trabalham com amostras fixadas em formol e embebidas em 

parafina, tais como FISH e Imunoístoquímica, onde deixar a peça fora do formol 

após a biópsia ou cirurgia, por um tempo prolongado, colocá-la em quantidade 

insuficiente de formol ou usar outros conservantes, tais como álcool ou hipoclorito 
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de sódio, degrada o material para análise posterior. Cabe ainda lembrar que o 

próprio formol também pode degradar o DNA. Em alguns casos, os falsos negativos 

podem ter relação com erro na classificação histológica (tumor não ser primário do 

colo do útero), risco afastado nesse estudo, já que as amostras foram avaliadas 

duas vezes pelo Setor de Anatomia Patológica do ICESP. Um estudo que testou 

vários métodos moleculares de genotipagem, com diferentes alvos do genoma do 

vírus, usando amostras frescas, pôde chegar até 99% de positividade50, mas 

estudos de prevalência normalmente têm mostrado 80-90% de positividade em 

material parafinado, o que indica a necessidade de mais pesquisas para esclarecer 

as causas desses falsos negativos e a importância de garantir a qualidade na coleta 

e preservação das amostras31,50,51,53. 

Um artigo que fez uma revisão de estudos que comparam iniciadores 

consenso em L1 e PCR para tipo específico com alvo prioritariamente em E6/E7, 

mostrou que L1 como alvo, falhou mais em detectar infecções por HPV do que 

E6/E734. Já neste estudo, 4 casos (7%) dos negativos na plataforma BD Onclarity 

HPV Assay™ foram positivos quando o alvo era L1. 

Na PCR em tempo real realizada para HPV 16 em 3 amostras discordantes 

nos ensaios com L1 e E6/E7, duas foram negativas nos ensaios com PCR em 

tempo real para E6/E7 e E7 isolado, e positivas para o gene L1, indicando que 

possivelmente houve deleção do gene E7. Já a amostra que foi negativa para L1 e 

positiva nos ensaios com E6/E7 e E7, possivelmente teve deleção da região L1. 

Das 4 amostras usadas como controle, 3 confirmaram a presença de HPV 16 já 

detectada nos dois primeiros métodos. Uma amostra foi negativa para o ensaio cujo 

alvo é E7, porém essa amostra mostrou baixa quantidade de ácido nucleico no 

ensaio que foi feito com alvo em E6/E7, já que as amostras que cruzam o limiar 
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pré-estabelecido com mais de 30 ciclos, demonstram baixa quantidade de DNA55. 

Também podemos observar que todas as amostras apresentam um cT mais baixo 

no ensaio com E6/E7 do que no ensaio com E7, o que sugere uma maior 

sensibilidade do BD Onclarity, em relação ao ensaio de PCR em tempo real com 

alvo em E7.  

Por fim, para definir qual o melhor teste para ser usado no rastreio de 

grandes populações, devemos levar em consideração que o Onclarity realiza 30 

testes por ensaio, é totalmente automatizado e tem um custo significativamente 

menor, o que torna mais factível a sua utilização na rotina. 
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9 CONCLUSÃO 

Nenhum dos dois testes deste estudo pôde chegar a 100% de positividade 

nestes tumores cervicais, apesar da revisão histológica ter confirmado serem todos 

tumores primários do colo do útero. Assim sendo, esses resultados falsos negativos 

podem ser devidos a problemas na coleta, preservação ou dificuldade dos métodos 

em detectarem HPV em material parafinado, hipótese reforçada pela concordância 

obtida nos casos considerados inadequados para análise pelos dois métodos. 
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