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RESUMO 

O papilomavírus humano (HPV) é um importante fator etiológico no desenvolvimento 

do câncer cervical, o DNA viral infecta principalmente o epitélio e pode induzir lesões 

benignas e malignas das membranas de mucosa e pele. A carcinogênese é um processo 

de múltiplas etapas que envolvem tanto mudanças genéticas quanto epigenéticas. As 

duas mudanças epigenéticas mais estudadas são a metilação do DNA e acetilação das 

histonas. A metilação do DNA pode estar relacionada com o desenvolvimento do 

câncer, e a sua presença e ausência pode afetar no prognóstico. O objetivo deste estudo 

foi avaliar o prognóstico das pacientes portadoras de câncer cervical nos estádios I e II 

por meio da verificação de HPV de baixo e alto risco e da presença e ausência dos genes 

metilados e não metilados RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT. Foram analisados 129 

prontuários e amostras de biópsias parafinizadas das pacientes portadoras de câncer 

cervical nos estádios I e II. A detecção do DNA – HPV foi realizada por PCR para 

detectar o DNA do HPV de baixo e alto risco oncogênico e a MSP-PCR para detectar os 

genes metilados ou não, RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT. O cálculo de sobrevida 

utilizou-se o método de Kaplan-Meier e o teste de log-hank para comparação das 

médias de sobrevida entre os fatores prognósticos para câncer cervical. As sobrevidas 

globais aos 60 meses das pacientes com a presença de RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT 

metilado ou não foram de: 100%, 90,0%, 85,7%, 92,5%, respectivamente, e as 

sobrevidas livre de doença foram de 100%, 85,7%, 100%, 100%, respectivamente. A 

presença e ausência dos genes não interferiram nas sobrevidas global e livre de doença. 

A prevalência de HPV de baixo risco das pacientes foi de 45 % (58/129) e o HPV de 

alto risco foi de 76 % (98/129). Em relação as análises para avaliar a existência de 

relações estatísticas entre a presença e a ausência dos genes metilados ou não, RARβ, 

TIMP3, CDH1 e MGMT com as variáveis clínicas e do HPV, verificou-se que não 

houveram diferenças significativas com a presença e a ausência dos genes metilados ou 

não em relação com as distribuições das variáveis. O estudo demonstrou que a ausência 

e presença dos genes metilados ou não, RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT, não 

influenciaram no prognóstico das pacientes portadoras do câncer cervical nos estádios I 

e II. 

Palavras-chave: HPV, câncer cervical, metilação de DNA, não metilação, prognóstico. 
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ABSTRACT 

The human papillomavirus (HPV) is a major etiologic factor in the development of 

cervical cancer, DNA virus primarily infects the epithelium and may induce benign and 

malignant lesions of the mucous membranes and skin. Carcinogenesis is a multistep 

process that involves both changes genetic and epigenetic. The two changes epigenetic 

most studied are DNA methylation and histone acetylation. DNA methylation may be 

related development to cancer, and their presence or absence can affect the prognosis. 

The objective of this study was to evaluate the prognosis of patients with cervical cancer 

in stages I and II through the verification of HPV high and low risk, and the presence 

and absence of genes methylated and unmethylated RARβ, TIMP3, CDH1 and MGMT. 

We analyzed 129 records and samples of paraffin embedded biopsies of patients with 

cervical cancer in stages I and II. Detection of HPV - DNA was performed by PCR for 

HPV DNA of low and high oncogenic risk and MSP-PCR to detect the genes 

methylated or not, RARβ, TIMP3, CDH1 and MGMT. The calculation of survival used 

the Kaplan-Meier method and the log-hank test to compare means of survival between 

the prognostic factors for cervical cancer. The overall survival at 60 months of patients 

with the presence of RARβ, TIMP3, CDH1 and MGMT methylated or not were: 100%, 

90.0%, 85.7%, 92.5%, respectively, and survival free of disease were 100%, 85.7%, 

100%, 100%, respectively. The presence and absence of genes did not affect the overall 

and disease-free survival. The prevalence of HPV of low risk patients was 45% 

(58/129) and the high-risk HPV was 76% (98/129). Regarding the analysis to evaluate 

the existence of statistical relationships between the presence and absence of genes 

methylated or not, RARβ, TIMP3, CDH1 and MGMT with variables clinical and HPV, 

it was found that there were no significant differences in the presence and the absence 

of genes the methylated or not in relation to the distribution of variables. The study 

demonstrated that the absence and presence of genes methylated or not, RARβ, TIMP3, 

CDH1 and MGMT, did not influence the prognosis of patients suffering from cervical 

cancer in stages I and II. 

Key words: HPV, cervical cancer, DNA methylation, unmethylation, prognosis. 
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Esta tese de doutorado, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina 

Tropical e Saúde Pública – IPTSP/UFG, encontra-se estruturada na forma de artigos 

científicos. 

A tese é apresentada em oito partes: 1) Introdução / Revisão da Literatura; 2) 

Justificativa; 3) Objetivos; 4) Métodos; 5) Resultados; 5.1) Artigo 1; 5.2) Manuscrito 1; 

6) Discussão; 7) Conclusões; 8) Limitações do Estudo; 9) Referências Bibliográficas. 

Nessa tese de doutorado apresentou-se dados sobre o prognóstico de pacientes 

portadoras de câncer cervical e duas análises moleculares, a PCR para detectar o HPV de 

baixo e alto risco oncogênico e a MSP-PCR para identificar os genes RARβ, TIMP3, 

CDH1 e MGMT metilados e não metilados, de amostras teciduais em blocos de parafina 

de pacientes portadoras de câncer cervical, essa segunda técnica é inédita no estado de 

Goiás. 

O Artigo de Revisão (Artigo 1), abrange os genes de metilação de DNA que 

contribuem para o prognóstico do câncer cervical. O objetivo desse artigo foi identificar a 

frequência dos genes metilados mais frequentes no câncer cervical e a relação da 

hipermetilação com a infecção por papilomavírus humano (HPV). Ete artigo foi 

publicado na Revista da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e 

Obstetrícia (Femina) [ISSN 0100-7254]. Em setembro/outubro de 2012, vol 40, nº 5, pgs 

247-252. 

O Manuscrito 1, foi elaborado em razão da carência de estudos que relatam sobre 

o prognóstico por meio das sobrevidas global e livre de doença de 60 e 120 meses das 

pacientes portadoras de câncer cervical e a presença e ausência dos genes RARβ, TIMP3, 

CDH1 e MGMT metilados e não metilados. O objetivo desse artigo foi relacionar a 

presença e a ausência dos genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilados e não 

metilados com as características clínicas, anatomopatológicas e molecular (presença e 

ausência do DNA do HPV de baixo e alto risco oncogênico) das pacientes portadoras de 

câncer cervical nos estádios I e II e analisar o prognóstico por meio das sobrevidas global 

e livre de doença de 60 e 120 meses das pacientes portadoras de câncer cervical com 

genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilados e não metilados. Este manuscrito será 

submetido à European Journal of Cancer. 
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1.1- Câncer Cervical 

O câncer cervical é uma das principais causas de morte das mulheres em todo o 

mundo (PARKIN, 2001). De acordo com as estatísticas de GLOBOCAN, havia cerca de 

529.000 novos casos e 275.000 mortes em 2008, dos quais 85% ocorreram nos países em 

desenvolvimento (FERLAY et al. 2010). Em um estudo realizado no período de 1980 a 2009 

foram notificados 100.788 casos de óbitos por câncer cervical entre as mulheres brasileiras, e 

a região Norte apresentou o maior coeficiente de mortalidade (9,9/100.000 mulheres), seguida 

da região Centro-Oeste (8,6/100.000), Sul (6,7/100.000), Nordeste (6,3/100.000) e Sudeste 

(5.2/100,000) (GONZAGA et al. 2013). No Brasil, as estimativas de casos novos são de 

15.590, no estado de Goiás 620 e na capital Goiânia 60 (INCA, 2014).  

O câncer cervical é uma doença cuja evolução habitualmente é lenta, apresentando 

fases pré-invasivas, caracterizadas por lesões conhecidas como neoplasia intra-epitelial cervical 

(NIC). O período de evolução de uma lesão cervical inicial para a forma invasiva na maioria 

dos casos é de aproximadamente 20 anos (DEMAY, 1996). 

O Papilomavírus humano (HPV) é meditado o agente etiológico central envolvido na 

gênese dos tumores cervicais, detectado nos casos de câncer cervical e nas neoplasias intra-

epiteliais cervicais de alto grau, consideradas precursoras do câncer cervical (WALBOOMERS et 

al. 1999; BOSCH et al. 2008). 

A presença de múltiplos tipos de HPV em amostra cervical pode estar associada com 

risco de desenvolver neoplasia cervical, quando comparada com infecções por um único tipo 

(VAN DER GRAAF et al. 2002). No câncer cervical, os tipos de HPV, mais frequentes são os 

de alto risco oncogênico, HPV 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52 e 58. Desses, os HPV 16 e 18 são os 

mais detectados ocorrendo em até 70% dos casos (MUÑOZ et al. 2003). 

A infecção pelo HPV é a mais comum das doenças sexualmente transmissíveis 

(HOORY et al. 2008; KANODIA; FAHEY; KAST, 2007). Ocorre principalmente em jovens, 

sexualmente ativas, nos primeiros anos após a sua primeira relação sexual. A maior 

prevalência de HPV ocorre em mulheres com idade inferior a 25 anos; esta prevalência 

diminui entre os 45 e 50 anos, mas tende a aumentar após a menopausa (FERNANDES et al. 

2009). Existem outros fatores de risco como, número de parceiros sexuais, multiparidade, uso 

contínuo de anticoncepcionais orais e tabagismo (RAGIN et al. 2009, VACCARELLA et al. 

2006). 

As alterações epigenéticas, como a hipermetilação gênica têm sido extensivamente 

propostas como cofatores envolvidos na malignização e progressão das lesões do colo uterino 
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(VIRMANI et al. 2001; DONG et al. 2001; FENG et al. 2005; DUEÑAS-GONZÁLEZ et al. 

2005; JEONG et al. 2006; SZALMÁS & KÓNYA 2009). 

 

1.2- Papilomavírus Humano 

1.2.1- Histórico do HPV 

No final do século XIX foi registrada a natureza infecciosa das verrugas. Em 1891, 

Joseph F. Payne, em Londres, publicou um artigo clássico: On the contagiousness of commom 

warts, onde descreve o desenvolvimento, por auto-inoculação, de verrugas em seu próprio 

polegar, depois de ter raspado a superfície de uma lesão verrucosa de uma criança. Pouco 

tempo depois, em 1894, em trabalhos independentes, C. Licht e Gaston Variot, também 

demonstraram o caráter infeccioso daquelas lesões, provocando o aparecimento de verrugas 

em voluntários inoculados, experimentalmente, com macerados de tecido verrucoso 

(GARFIELD, 1988). 

No início do século XX, Ciuffo G. foi o primeiro a suspeitar que as verrugas eram 

causadas por vírus. Em seu experimento, usou um filtrado, que havia sido passado em poros 

incapazes de reter partículas com dimensões compatíveis com as dos vírus, para auto-

inocular-se e produziu verrugas na mão. Em 1933, Richard E. Shope, do Departamento de 

Patologia Animal e Vegetal, do Instituto Rockefeller para Pesquisa Médica, em Princepton, 

Nova Jersey, descobriu que os papilomas podiam ser transmitidos de coelhos selvagens, os 

rabo-de-algodão (Cottontail rabbits), aos coelhos domésticos por meio de filtrados livres de 

células. 

Descobriu também que o agente causador desses tumores era um vírus, muito 

semelhante ao que produzia os papilomas em homens, em bois e em cachorros e o denominou 

de papilomavírus. Em 1935, Peyton Rous e J. W. Beard, do Instituto Rockefeller para 

Pesquisa Médica, em Nova Iorque, observaram que os papilomas de Shope, tumores epiteliais 

benignos de coelhos, causados por vírus, podiam tornar-se malignos, progredindo para 

carcinomas escamosos (GARFIELD, 1988). 

A utilização da microscopia eletrônica a partir da década de 1930 e do cultivo de 

células na década de 1940, possibilitou um grande avanço na virologia. Em 1949, Maurice 

Strauss e outros pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Yale, New Haven, 

Connecticut, usando um microscópio eletrônico, observaram partículas semelhantes aos vírus 

em amostras retiradas de papilomas da pele. Um ano mais tarde, Strauss e colaboradores 
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identificaram o Papilomavírus humano, como o agente etiológico das verrugas (GARFIELD, 

1988). 

Apesar do conhecimento de que outros membros do grupo dos papilomavírus eram 

carcinogênicos em coelhos e também capazes de transformar alguns tipos de células de 

roedores, não havia sido estabelecida, até a década de 1970, uma relação entre o HPV e o 

carcinoma cervical humano (ZUR HAUSEN & DE VILLIERS, 1994). 

A partir do final da década de 1970, foram identificados diversos tipos de HPV em 

várias lesões de pele e de mucosas, verrugas, displasias epiteliais e carcinomas de cérvice 

uterina e de pênis, o que reforçou a importância médica do HPV (DOORBAR & STERLING, 

2001). Na década de 1980, o isolamento de tipos específicos de HPV em biópsias de câncer 

cervical abriu caminho para estudos detalhados do papel desses vírus nos cânceres genitais 

(ZUR HAUSEN & DE VILLIERS, 1994). Também nessa época, a descoberta de que a 

linhagem celular HeLa, originada de um carcinoma cervical e cultivada desde a década de 

1950, continha DNA de HPV integrado e transcrito ativamente, aumentou o interesse no 

estudo desses vírus. Atualmente, fortes evidências de estudos epidemiológicos, clínicos e de 

biologia molecular permitem afirmar que, na maioria, os cânceres genitais são doenças 

sexualmente transmissíveis, causadas por certos tipos de papilomavírus humanos 

(DOORBAR & STERLING, 2001). 

 

1.2.2- Classificação do HPV 

A taxonomia e a nomenclatura dos vírus são elaboradas por um comitê internacional 

de taxonomia viral – The International Comittee on Taxonomy of Viruses – ICTV– da Divisão 

de Virologia, da União Internacional de Associações de Microbiologia. Os papilomavírus são 

vírus DNA de dupla fita (dsDNA) que infectam vertebrados. Até o sexto relatório publicado, 

em 1995, por esse comitê, os gêneros Papillomavirus e Polyomavirus constituíam a família 

Papovaviridae (MURPHY et al. 1995). A partir do sétimo relatório foi criada a família 

Papillomaviridae, na qual passou a ser incluído o gênero Papillomavirus. Nesse gênero são 

descritas oito espécies e entre elas, a espécie Human papillomavirus (HPV). 

Atualmente mais de 100 tipos já foram identificados, sendo que cerca de 40 estão 

relacionados às infecções ano-genitais (MUÑOZ et al. 2003; DE VILLIERS et al. 2004; 

SMITH et al. 2007). Em 2004, o HPV foi classificado em 16 gêneros distintos, sendo sua 

nomenclatura representada por letras do alfabeto Grego, de “alfa” a “pi”. Em 2009, 29 

gêneros de HPVs já haviam sido descritos, havendo a necessidade de se acrescentar o prefixo 

“dyo” antes da letra grega correspondente, para se contemplar os “excedentes”. Os HPVs 
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humanos foram distribuídos em cinco gêneros (Alpha, Beta, Gama, Mu e Nu), sendo os HPV 

6, 11, 16 e 18 pertencentes ao gênero Alphapapillomavirus (DE VILLIERS et al. 2004; 

FRAZER et al 2006; BERNARD et al 2010). Os demais HPVs humanos de interesse clínico 

se encontram inseridos nos gêneros Beta e Gammapapillomavirus. Para se classificar um 

HPV como um novo genótipo é necessário que a sequência da proteína estrutural da região L1 

difere entre si num percentual de 10%, enquanto subtipos de 10 a 2% e, as variantes menos de 

2% (DE VILLIERS et al. 2004; BERNARD et al. 2010). 

Em relação ao risco oncogênico, os HPVs pertencentes ao gênero 

Alphapapillomavirus podem ser classificados em grupos de baixo e alto risco oncogênico 

(WALBOOMERS et al. 1999; SILVA, 2003; SOUTO et al. 2005; SMITH et al. 2007). HPVs 

considerados de baixo risco oncogênico, associados aos condilomas acuminados, são 

representados principalmente pelos tipos 6, 11, 40, 42, 43, 54, 61,70, 72, 81. Já os de alto 

risco oncogênico, por estarem frequentemente associados às lesões precursoras de câncer, às 

neoplasias invasoras e aos tumores anogenitais, são representados pelos tipos 16, 18, 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,68, 73 e 82 (MUÑOZ et al. 2003; DE VILLIERS et al. 2004; 

FRAZER et al. 2006). 

 

1.2.3- Morfologia e biologia molecular do HPV 

É um vírus DNA com diâmetro de 55nm, não envelopado de simetria icosaédrica, 

classificado na família Papillomaviridae (ICTV, 2013), que infecta pele e mucosas de 

humanos. A partícula viral, o vírion, consiste de uma capa protéica, o capsídeo, que envolve o 

genoma viral (DOORBAR & STERLING, 2001). A Figura 1 apresenta uma representação 

esquemática do capsídeo do HPV. 
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Figura 1 – Representação esquemática do capsídeo do HPV 

Fonte: <http://hypescience.com/as-10-doencas-mais-estigmatizadas-do-mundo>. 

 

O genoma da partícula viral é formado por fita circular de DNA, com cerca de 8.000 

pares de bases (pb), ligadas covalentemente e associadas a histonas de origem celular. O 

genoma possui oito genes na região não codificadora, também chamada região longa de 

controle – long control region, LCR, ou upstream regulatory region, URR – localizada em 

uma das fitas. A região LCR contém elementos reguladores da origem da replicação e da 

expressão de genes reguladores da transcrição viral (BOOY et al. 1998). Na Figura 2, 

apresenta uma ilustração do genoma epissomal do HPV-16. 

A região precoce E (de early region) codifica várias proteínas – E1, E2, E4, E5, E6 e 

E7 – que regulam a transcrição e a replicação viral e controlam o ciclo celular, conferindo a 

esses vírus potencial para transformar e imortalizar as células hospedeiras (DOORBAR & 

STERLING, 2001). No Quadro 1, apresenta as descrições das funções de cada gene viral. Na 

região chamada tardia L (de late region), localizam-se os genes L1 e L2. Esses genes têm 

sequências altamente conservadas em todos os papilomavírus (BERNARD et al. 1994). 
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Figura 2 - Representação esquemática do genoma epissomal do HPV-16 (Revisado 

por VILLA, 1997). 

 

 

Gene Função 

E1 Replicação viral 

E2 Transcrição e replicação viral 

E4 Maturação viral e alteração de matriz intracelular (coilocitose) 

E5 Provável codificação de proteína de membrana 

E6 Transformação celular por inibição da via do p53 

E7 Transformação celular por inibição da via do RB 

Quadro 1 - Função dos genes do HPV. 

 

1.3- Da infecção por HPV ao câncer cervical 
A interação do DNA-HPV está relacionada ao aumento da expressão gênica viral e ao 

crescimento celular, sendo esta forma muito observada em casos de câncer cervical e NIC 

(YU et al. 2005). 

Segundo Gallo et al. (2003), o fenômeno da integração é considerado um importante 

mecanismo para a progressão de tumor na cérvix uterina, sendo uma característica importante 

observada nestes tumores as elevadas taxas de carga viral. 
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A adsorção do HPV nas células hospedeiras pode ser compreendida através de três 

eventos: (1) o DNA viral é mantido sob a forma epissomal, estabelecendo uma infecção 

latente; (2) ocorre a conversão da infecção latente para infecção produtiva, associada à 

completa formação dos vírions; (3) o DNA é integrado no genoma humano (STEBEN & 

DUARTE-FRANCO, 2007). 

A integração do DNA viral no genoma humano e a subsequente expressão das 

oncoproteínas E6 e E7 representam dois mecanismos de progressão de lesões pré-invasivas 

para o carcinoma cervical. A integração de sequências genômicas virais pode ocasionar 

deleções e/ou ruptura do gene E2, resultando na perda de sua função como regulador da 

expressão gênica viral. Este evento é frequentemente seguido pela super estimulação da 

transcrição dos genes E6 e E7, que descontrolam o ciclo celular através da interação com 

diferentes proteínas celulares, como por exemplo, os produtos do gene supressor de tumor 

(p53) e a proteína retinoblastoma (Rb), induzindo a transformação e a imortalização de 

células infectadas pelo HPV (STEBEN & DUARTE-FRANCO, 2007). 

Em um estudo realizado por Yu et al. (2005), a maioria das integrações são 

ocasionadas pelos HPVs 16 e 18, todas dentro de sítios comuns e frágeis do genoma. Segundo 

Graham & Herrington (2000), o local da integração viral comumente está no E2 ou próximo 

dela, a qual regula a expressão de E6 e E7. Com a perda da regulação, E6 e E7 podem 

fornecer às células um fenótipo maligno. 

 

1.4- Estadiamento do câncer cervical 

O estadiamento mais amplamente utilizado foi estabelecido pela Federação 

Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO), em colaboração com a Organização 

Mundial da Saúde (OMG) e International Union Cancer (IUCC). Este estadiamento é 

baseado no exame físico ginecológico das pacientes, como mostra no quadro 2 (BENEDET; 

ODICINO; MAISONNEUVE, 2001). 
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Estádio Características Clínicas 

0 Tumor limitado ao colo 

Ia Carcinoma invasivo que apenas é diagnosticado por microscopia, com 

invasão profunda ≤ 5 mm e extensão ≥ 7 mm 

Ia1 Invasão do estroma ≤ 3 mm em profundidade e ≤ 7 mm em extensão 

Ia2 Invasão do estroma > 3,0mm e ≤ 5 mm em profundidade e ≤ 7 mm em 

extensão 

Ib Lesões invasivas, clinicamente visíveis, mas limitadas ao colo do útero ou 

doença microscópica acima de Ia* 

Ib1 Lesão clinicamente visível ≤ 4 cm na sua maior dimensão 

Ib2 Lesão clinicamente visível > 4 cm na sua maior dimensão 

II Carcinoma com invasão para além do útero, mas não atigindo a parede 

pélvica ou o 1/3 inferior da vagina 

IIa Sem invasão dos paramétrios 

IIa1 Lesão clinicamente visível ≤ 4 cm na sua maior dimensão 

IIa2 Lesão clinicamente visível > 4 cm na sua maior dimensão 

IIb Com invasão dos paramétrios 

III Extensão para a parede pélvica e/ou envolvimento do 1/3 inferior da vagina 

e/ou hidronefrose ou rim não funcionando# 

IIIa Envolvimento do 1/3 inferior da vagina sem envolvimento da parede pélvica 

IIIb Extensão para a parede pélvica e/ou hidronefrose ou rim não funcionando 

IV Extensão para além da pélvis ou envolvimento (confirmado por biopsia) da 

mucosa da bexiga ou reto 

IVa Envolvimento de órgãos adjacentes 

IVb Envolvimento de órgãos à distância 

Quadro 2 - Estadiamento da FIGO (2009) para o câncer do colo do útero. Fonte: 

<www.fspog.com/fotos/editor2/adenda_vol_ii.pdf> 
*Todas as lesões macroscopicamente visíveis, mesmo com invasão superficial, devem ser incluídas no estádio 

Ib. Invasão é limitada a um máximo de invasão do estroma em profundidade de 5 mm e um máximo de extensão 

horizontal de 7 mm. A invasão em profundidade não deve ser superior a 5 mm, tendo sempre como referência de 

base o epitélio do tecido original. Esta invasão deve ser sempre reportada em milímetros. 
#Ao toque retal detecta-se que a parede pélvica se encontra livre de tumor. Todos os casos de hidronefrose ou 

rim não funcionando devem ser incluídos, a menos que sejam devido a outras causas. 
±O envolvimento do espaço linfovascular deve ser sempre referido, mas não altera o estádio. 

 

1.5- Prognóstico das pacientes portadoras de câncer cervical 
O prognóstico está relacionado diretamente à fase clínica. Com estágio mais avançado 

da doença, a frequência de metástase aumenta, e a taxa de sobrevida diminui em 5 anos. As 

taxas de sobrevida das mulheres com câncer invasor do colo uterino geralmente são altas nos 

estádios iniciais. O quadro 2 apresenta as taxas de sobrevida em cinco anos para câncer de 

colo uterino pelo estadiamento da FIGO (THOMS et al. 1995). 

Embora as taxas de sobrevida e controle de doença pélvica associem-se com o estádio 

da FIGO, o prognóstico também é influenciado por outros fatores não incluídos no 
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estadiamento como: comprometimento dos linfonodos por células tumorais, tamanho do 

tumor, envolvimento parametrial e invasão do espaço linfovascular (LAI et al. 2007). 

 

 

Estádios Números de pacientes Sobrevida em 5 anos (%) 

I 12.143 81.6 

II 10.285 61.3 

III 8.206 36.7 

IV 1.378 12.1 

Quadro 3 - Taxas de sobrevida em cinco anos para câncer de colo uterino pelo estadiamento 

da FIGO. 

 

1.6- Diagnóstico laboratorial 

 

Para o diagnóstico laboratorial para o HPV podem ser utilizadas as técnicas de 

citologia esfoliativa convencional, citologia em base líquida, imunocitoquímica e os seguintes 

métodos moleculares para detecção do DNA-HPV, a hibridização com sondas (Southern blot, 

Dot blot e captura híbrida (CH)), o teste de hibridização in situ (ISH), a reação em cadeia da 

polimerase (PCR) e os chipes de DNA. 

 

1.6.1- Citologia esfoliativa convencional 

 

É uma técnica que apresenta uma alta eficácia, baixo custo e indolor, além de bem 

aceita pela população, indicada para o rastreamento do câncer de colo útero (WHO, 1998). O 

exame de Papanicolaou pelo método citológico convencional apresenta uma alta 

especificidade, porém uma baixa sensibilidade para detectar lesões intraepiteliais escamosas 

ou carcinoma invasivo (DAVEY & ZARBO, 2003). É importante ressaltar que cerca de 

33,3% dos diagnósticos falso-negativos são atribuídos ao erro de interpretação e 66,6% são 

devidos a amostras insatisfatórias (SOISSON et al. 1990) e têm graves implicações médicas, 

financeiras e legais (DAVEY; GALLION; JENNINGS, 1992). 
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1.6.2- Citologia em base líquida 

Esse método é considerado como importante alternativa à citologia convencional, 

especialmente pela menor perda celular no preparo da amostra e de melhor distribuição. As 

células são fixadas em meio líquido, ocorrendo preservação de proteínas, o que possibilita a 

análise molecular da amostra (HUTCHINSON; CASSIN; BALL, 1991). Estudos mostram 

uma queda no número de casos insatisfatórios e aumento de sensibilidade na detecção de 

anormalidades citológicas comparando as duas técnicas (citologia convencional e citologia 

em base líquida) com o exame histopatológico (HERBERT & JOHSON, 2002). 

Os meios líquidos possibilitam a realização de testes complementares de biologia 

molecular, como PCR, captura híbrida 2 (HC2) e imunocitoquímica, não sendo necessário 

convocar a paciente para novas coletas de exame (BIBBO et al. 2002; KEYHANI-

ROFAGHA & VESEY-SHECKET, 2002). 

 

1.6.3- Hibridização com sondas (Southern blot, Dot blot e Captura Híbrida) 

Os métodos Southern blot, Dot blot e Captura Híbrida, são baseados na análise do 

DNA celular total. A técnica Southern blot, foi o primeiro método adotado, esse já foi 

considerado “padrão ouro” para a identificação do HPV, pois apresentava especificidade e 

sensibilidade elevadas. A sensibilidade da técnica de Dot blot é menor que a de Southern blot 

(COODMAN, 2002; MOLINA & TOBO, 2004). 

A captura híbrida 2 para HPV de alto risco é uma solução hibridizadora que utiliza 

anticorpos na captura dos híbridos que são detectados por quimioluminescência através da 

amplificação de sinal para detectar os tipos de HPV os 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 

58, 59, 68, esse teste não determina o tipo específico presente no espécime. 

 

1.6.4- Teste de hibridização in situ (ISH) 

O objetivo desse teste é investigar a presença do DNA de HPV incluído em núcleos 

das células infectadas, em um corte histológico a fesco, fixado ou em esfregaços celulares. 

Portanto, essa técnica é morfológica e molecular, ou seja, mista, que possibilita avaliação 

quantitativa, assim como a demostração do vírus nas células neoplásicas ou normais 

(MOLINA & TOBO, 2004). 
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1.6.5- Reação em cadeia de polimerase (PCR) 

Essa técnica é enzimática sofisticada que possibilita a amplificação pelo menos um 

milhão de vezes de sequências de DNA na amostra do exame, pode ser aplicada em DNA 

extraído de tecido fresco ou fixado e é a mais sensível de que se dispõe. A tecnologia da PCR 

também é bastante flexível, permitindo uma série de modificações que possibilitam seu 

emprego na análise de uma grande variedade de amostras. Entre as principais técnicas 

resultantes de modificações da PCR, pode-se citar a reação da transcriptase reversa (RT-

PCR), nested PCR, multiplex PCR, PCR a partir de primers randômicos e PCR quantitativa 

em tempo real (qPCR) (MOLINA & TOBO, 2004). 

 

1.6.6- Chipes de DNA 

Esses chipes correspondem a mais nova tecnologia para análise dos ácidos nucleicos, 

são conhecidos como microarrays de DNA, chipe de DNA, chipe biológico ou biochipe. 

Consistem em lâminas de vidro nas quais fragmentos de fita única (sondas) são fixados e 

imobilizados de forma ordenada e específica, chamadas células de sondas e contêm milhões 

de cópias de um segmento gênico em particular (GUINDALINIC, 2007).  

É um método de diagnóstico por genotipagem, realizado in vitro, que é capaz de 

identificar qualitativamente e semi-quantitativamente 24 tipos de HPV, sendo seis de baixo 

risco e 18 de alto risco (PAPILLOCHECK®, 2008). 

 

1.6.7- Imunocitoquímica 

A imunocitoquímica vem sendo utilizada em estudos na tentativa de melhorar a 

sensibilidade do exame cervicovaginal convencional (TSOUMPOU et al. 2009; SOMA & 

KAMARAJ, 2010). Essa técnica utiliza marcadores como o anticorpo p16INK4a, p 16 e HPV 

L1 (NEGRI et al. 2006; UNGUREANU et al. 2010; SOMA & KAMARAJ, 2010). 

 

1.7- Fatores da epigenética 

O termo epigenética surgiu na metade do século XX após estudos correlacionando 

bases genéticas e embriológicas. O prefixo “epi”, do grego, apresenta uma forma de herança 

que se sobrepõe à herança genética com base no DNA. Epigenética é definida como o estudo 

das modificações do DNA e das histonas que são herdáveis e não alteram a sequência de 

bases do DNA (SZYF, 2007). 
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A epigenética pode ser definida também como o estudo da função de genoma que está 

contida no exterior do próprio DNA e por meio da qual as alterações na expressão de genes 

estáveis são fixados. Epigenética é um fenômeno bem conhecido que desempenha um papel 

importante numa variedade de processos biológicos, tais como o desenvolvimento 

embrionário, a biologia do cancer e a resposta do sistema imunitário, entre muitos outros. As 

duas mudanças epigenéticas mais estudadas são a metilação do DNA e acetilação das 

histonas, no entanto, o fenômeno de interferência de RNA, que provou estar implicado no 

silenciamento transcricional através de pequenas moléculas de RNA duplex que recrutam 

complexos silenciando à cromatina (BAKER et al. 1987; JABLONKA & LAMB, 2002; 

EGGER et al. 2004). 

Portanto, três fenômenos epigenéticos influenciam no controle da transcrição gênica 

em nível pré ou pós-transcricional. Estes mecanismos compreendem as modificações que as 

histonas podem sofrer (metilação, fosforilação e acetilação), a síntese de RNA de 

interferência (RNAi) e a metilação do DNA. Entretanto, na molécula de DNA ocorre apenas a 

metilação (Figura 3). O epigenoma, então, é dinâmico e varia de célula para célula dentro de 

um mesmo organismo multicelular (SZYF, 2007). Em relação ao desenvolvimento de 

neoplasias os padrões de metilação de DNA (hipo e hipermetilação) são os mais estudados e 

melhor entendidos (RODENHISER & MANN, 2006). 

 

 

Figura 3 - Esquema das principais modificações epigenéticas: modificação pós-traducional 

de histonas e metilação do DNA. Fonte: Rodenhiser & Mann, 2006 (adaptado). 
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1.7.1- Metilação do DNA 

A metilação do DNA é uma modificação química covalente que ocorre no anel da 

citosina, resultando na adição de um grupo metilo (CH3) na posição 5 de carbono (Figura 4). 

De acordo com o fato de que o DNA é constituído por quatro bases. O genoma humano não é 

metilado uniformemente e contém regiões de segmentos não metilados intercaladas com 

região metilado. O restante do genoma, apresenta regiões de DNA, denominado de ilhas CpG. 

Aproximadamente metade de todos os genes humanos têm ilhas de CpG, e estes estão 

presentes em ambos os genes de manutenção e genes com padrões específicos de tecido de 

expressão (BIRD, 1986; ANTEQUERA & BIRD, 1993a; ANTEQUERA & BIRD, 1993b; 

COLOT & ROSSIGNOL, 1999). Foram identificadas pelo menos três DNA metiltransferases 

funcionais (DNMTs), sendo o mais abundante é DNMT1, ele localiza a focos de replicação e 

é responsável pela manutenção dos níveis de metilação adequados durante a replicação e 

reparação do DNA (ROBERT et al. 2003; WANG & JAMES-SHEN, 2004). Outros 

metiltransferases funcionais conhecidas são DNMT3a e DNMT3b, que são responsáveis pela 

metilação durante a embriogênese (OKANO et al. 1999). Além DNMTs, a maquinária de 

metilação inclui demetilases são centros de proteção metilação (REIK; DEAN; WALTER, 

2001). O efeito da metilação do DNA na transcrição do gene pode apenas ser visto no 

contexto de remodelação da cromatina. Metilação do DNA pode interferir diretamente com o 

fator de transcrição de ligação e, assim, inibir a replicação (ZHU et al. 2003). 

 

 

 

Figura 4 - Estrutura de DNA mostrando a metilação do DNA e a transformação da citosina 

para 5’metilcitosina. Fonte: Barros & Offenbacher, 2009 (adaptado). 
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A metilação do DNA controla várias funções do genoma, sendo essencial durante a 

morfogênese para que ocorra desenvolvimento normal. Entre essas funções, podem ser 

citados: recombinação durante a meiose, controle da replicação, controle de DNA de 

“parasitas” que se inserem no genoma humano (ex.: DNA viral), estabilização e manutenção 

da expressão gênica, regulação da diferenciação celular e inativação do cromossomo X. 

Entretanto, a aberração na padrão de metilação na região promotora de um gene pode levar à 

perda de função desse gene e ser muito mais frequente do que a mutação genética 

(USHIJIMA & ASADA, 2010). 

 

1.8- Metilação do DNA e câncer 

A metilação contribui para processos patogênicos, dentre eles o mais estudado é o 

câncer. A hipometilação e hipermetilação podem desempenhar um papel proeminente na 

carcinogênese nas alterações epigenéticas do tipo hipermetilação são mais frequentemente 

observadas do que hipometilação (OLIVEIRA et al. 2010). Atualmente, considera-se que a 

hipermetilação de determinadas regiões do DNA é um fator diretamente relacionado com a 

formação tumoral. Este evento pode interferir de diversas formas no processo de 

carcinogênese. Um dos principais exemplos é a metilação de regiões promotoras de genes 

supressores de tumor. A principal função das proteínas originadas dos genes supressores de 

tumor é o controle da proliferação celular. Desta forma, a perda deste tipo de regulação está 

diretamente relacionada aos processos neoplásicos. A hipermetilação da região 5’ do gene que 

codifica para a pRB é um dos principais exemplos descritos na literatura sobre o 

silenciamento de um gene supressor de tumor e o processo de carcinogênese (HOWLEY et al. 

1991). 

Ainda não estão bem definidos os fatores que levam à metilação de alguns genes 

apenas em determinados tipos celulares. Sabe-se que células senescentes e/ou que sofreram 

ação de fatores ambientais, tais como radiação, fumo, exposição a determinados vírus, entre 

outros aspectos, apresentam maior incidência de hipermetilação em genes associados ao 

processo neoplásico (FENG et al. 2007). 

 

1.8.1- Hipermetilação e Silenciamento de Genes 

Observações que os genes supressores de tumor pode ser inativada, não só através de 

mudanças estruturais (mutação e supressão), mas também pela falta de expressão devido a 

hipermetilação da região promotora do gene supressor de tumor posicionado no silenciamento 
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epigenético (LAIRD & JAENISCH, 1994) O primeiro gene supressor conhecido por ser 

hipermetilado e silenciado foi RB (GREGER et al. 1989), o que foi seguido por várias 

publicações descrevendo descobertas semelhantes para uma grande variedade de genes 

supressores de tumores, entre os quais p16, MLH1, VHL e E-caderina (SANTINI; 

KANTARJIAN; ISSA, 2001). 

O gene promotor da hipermetilação é a causa ou consequência para o silenciamento do 

gene supressor de tumor, mas é ainda um motivo de controvérsia, no entanto, estes pontos de 

vista não são mutuamente exclusivas. Que a metilação do DNA é causal foi demonstrado pela 

capacidade dos diversos compostos farmacológicos e técnicas moleculares para reativar a 

expressão do gene após a inibição de metilação de DNA em células de câncer (SZYF, 2003). 

Por outro lado, outros resultados sugerem que o silenciamento de genes induzido por 

hipermetilação pode ser secundária a modificações que determinam a expressão do gene, tais 

como a modificação da cromatina, assim que a metilação ajuda a manter o estado do gene 

silenciado (BACHMAN, 2003). 

 

1.8.2- Hipometilação de genes 

Sabe-se que as células tumorais têm hipometilação de DNA que pode ser tão alta 

como 60% menos do que as células normais (GOELZ et al. 1985). Essa hipometilação ocorre 

principalmente no corpo de genes (regiões de codificação e intrões), bem como em regiões 

pericentroméricas de cromossomos ricos em sequências de DNA repetitivas (EHRLICH, 

2002). Curiosamente, hipometilação é progressiva a partir de condições pré-malignas de 

tumores malignos totalmente desenvolvidos (DUNN, 2003). Os principais mecanismos 

criados para causar o câncer por meio de hipometilação incluem a instabilidade cromossômica 

e a reativação de elementos transponíveis e/ou ativação inapropriada gene (GAMMA-SOSA 

et al. 1983). 

Algum relato enfatiza o fato de que muitas ilhas CpG são normalmente metiladas em 

tecidos somáticos (STRICHMAN-ALMASHANU, 2002) e que a desmetilação pode levar a 

ativação de genes próximos, como HRAS. De fato, existe demonstração experimental que a 

hipometilação leva à ativação de genes importantes para o desenvolvimento de câncer, 

incluindo a desmetilação do promotor CpG e superexpressão de 14-3-3sigma, maspin, 

heparanase e S100A4 em vários tipos de tumor (SATO et al. 2003; AKIYAMA et al. 2003; 

OGISHIMA et al. 2005). 
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1.9- Alterações epigenéticas no câncer cervical 

A infecção pelo HPV de alto risco é um fator de risco necessário para o 

desenvolvimento do câncer cervical, as alterações epigenéticas ocorrem no genoma viral e no 

genoma do hospedeiro podendo influenciar no processo carcinogênico (DUEÑAS-

GONZÁLEZ et al. 2005). 

 

1.10- HPV e metilação 

A percepção de que as infecções virais, através da inserção de genes virais no genoma 

do hospedeiro, pode desencadear mecanismos de defesa do hospedeiro, tais como a ativação 

da metilação tem despertado interesse no estudo de eventos epigenéticos que ocorrem 

genomas do vírus e humano (VERMA, 2003). Genomas humanos abrigam sequências de 

DNA que se assemelham as repetições terminais longas dos retrovirais e os elementos de 

transposição, e de fato há indicações de que em algumas situações inapropriada "ativação" 

dessas sequências normalmente silenciada poderia desempenhar um papel no processo 

carcinogênico (TAO et al. 2002). 

O papel do genoma do HPV na hipermetilação tem ultimamente sido objeto de estudo. 

Uma das primeiras indicações da importância da metilação do DNA e expressão gênica viral 

veio de estudos de células com genomas de HPV-16 metilados in vitro, demonstrando que, 

nestas circunstâncias o DNA é transcricionalmente reprimida (ROSL et al. 1993). 

A influência da metilação do DNA no ciclo de vida do HPV vem sido relatado em 

outro estudo que incidiu sobre a metilação de E2, o gene precoce que contribui para vários 

processos biológicos, incluindo a transcrição viral e da replicação do DNA viral. Tem sido 

demonstrado que a capacidade da proteína de se ligar E2BS in vitro é inibido por metilação 

desses citosinas (THAIN et al. 1996). 

 

1.11- Genes da metilação do câncer cervical 

A metilação aberrante pode atuar no desenvolvimento da carcinogênese cervical 

(VIRMANI et al. 2001). Tem sido proposto que, além da metilação aberrante, infecção por 

HPV, alterações genéticas ou epigenéticas podem manter um fenótipo maligno. Mudanças no 

estado de metilação do DNA estão entre as alterações moleculares mais comuns em 

neoplasias humanas (JONES, 1996). 
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1.11.1- RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT 

No estudo de NARAYAN et al 2003, foi identificado um total de metilação em 87,8% 

dos casos de câncer cervical, e o RARβ foi um dos marcadores de pior prognóstico. Foi 

relatado também no estudo de Virmani et al. (2001), que a frequência da metilação na região 

promotora dos genes foi de 72,4% nas mulheres com câncer cervical. A metilação dos genes 

CDH1, DAPK e RARβ foi maior em 25% dos casos. Já nos genes CDKN2A, MGMT, BRCA1, 

TP73, TIMP3, GSTP1 e MLH1 a metilação foi menor em 10% dos casos (NARAYAN et al. 

2003). Também foi relatado em outro estudo a metilação do RARβ em 33,3% do câncer 

cervical invasor, 11% no NIC I e 29% no NIC III (VIRMANI et al. 2001). 

A metilação de DNA aberrante que ocorre na região promotora dos genes MGMT, 

hMLH1 e p16INK4a foi identificada em amostras citológicas do colo de útero (SPATHIS et al. 

2011). Em um estudo, a metilação do gene MGMT foi correlacionada com fatores de risco 

previamente reportados para as lesões graves do colo uterino (TSOUMPOU et al. 2011), 

enquanto a metilação do hMLH1 foi correlacionada com os tipos de HPV de baixo risco. 

A Tabela 1, apresenta os genes que foram utilizados no presente estudo (DUEÑAS-

GONZÁLEZ et al. 2005; WANG et al. 2008). 

 

Tabela 1 - Os genes supressores tumorais hipermetilados em câncer cervical. 

 

Gene Nome do gene Função 

RARβ Beta do receptor de ácido retinóico Diferenciação celular 

TIMP3 Inibidor de metaloproteinase 3 MTs inibidor tecidual 

CDH1 Caderina 1, E-caderina, Caderina epitelial Adesão 

MGMT Metiltransferase de DNA-O-6-metilguanina Reparo do DNA 

 

1.12- Técnicas utilizadas para Análise de Metilação do DNA 

A detecção de metilação do DNA como ferramenta de biomarcador para o câncer foi 

revolucionada por duas grandes descobertas. A primeira foi o desenvolvimento do ensaio de 

tratamento do DNA genômico com bissulfito de sódio. Este tratamento promove a conversão 

de citosina não metiladas em uracila, ou seja, os resíduos de metilcitosina não são alterados 

por este tratamento. A segunda descoberta foi o desenvolvimento da técnica de PCR 

metilação específica (MSP). Com as diferenças geradas nas citosinas após o tratamento com 

bissulfito, esta técnica permitiu distinguir DNA metilado do não metilado a partir da 

utilização de dois pares de primers distintos (HERMAN et al. 1996). 

Uma vez que as fitas de DNA não são mais complementares após o tratamento, o 

primer pode ser desenhado para qualquer uma das fitas. Os fragmentos amplificados são 
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normalmente pequenos para facilitar a avaliação dos padrões de metilação, uma vez que 

podem ocorrer quebras no DNA em decorrência do tratamento com bissulfito (Figura 5). 

 

Figura 5 - Esquema mostrando o tratamento com bissulfito de sódio e da técnica de MSP- 

PCR. Fonte: Moysés, 2011(adaptado). 

 

Outra técnica que tem sido utilizada é a PCR em tempo real (q-MSP ou Methylight), 

que permite a quantificação confiável de DNA metilado. É mais sensível que a PCR 

convencional e permite detectar metilação em amostras com quantidade substancial de DNA 

não metilado, na proporção de um único gene metilado para 100.000 não metilados. Apesar 

de ser uma técnica de alto rendimento, o que poderia fazê-la adequada para utilização em 

programas de triagem e testes complementares, o qMSP ainda possui um custo elevado 

(EADS et al. 2000). 

Sintetizando, os genes metilados e não metilados são detectados pela reação em cadeia 

de polimerase de metilação específica (MSP-PCR) e a PCR de metilação quantitativa 

específica em tempo real (PCR-qMSP). No momento da PCR, as uracilas são convertidas em 

timinas. Na amplificação por PCR há dois diferentes pares de primers, em que cada par 

reconhece especificamente as sequências metiladas (com as citosinas mantidas em suas 

posições originais), ou as sequências não metiladas (com timinas nos lugares das citosinas). 

Portanto, para detectar a metilação dos genes, o DNA das amostras teciduais e citológicas é 

tratado pelo bissulfito de sódio, para ocorrer a mudança dessas bases nitrogenadas. 
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Para detectar mudanças no padrão de metilação de genes em amostras de câncer foi 

desenvolvido o ensaio de microarranjo. Essa técnica também depende do tratamento prévio do 

DNA com bissulfito de sódio. Em seguida, ocorre a amplicação do produto utilizando primers 

específicos para os genes de interesse. Os produtos são então hidridizados com um conjunto 

de pequenas sondas complementares em um microchip e a revelação é feita por análise de 

fluorescência, permitindo determinar diferenças quantitativas no grau de metilação, de acordo 

com a intensidade da fluorescência detectada. Esse ensaio pode ser utilizado para mapear 

genes metilados nas células e tecidos tumorais e verificar o padrão de metilação de centenas 

de genes ao mesmo tempo. Apesar de ser uma técnica ainda de alto custo, o microarranjo é 

um método promissor para fazer um mapeamento dos genes metilados nos diferentes tipos de 

neoplasia e traçar perfis epigenéticos do câncer (GITAN et al. 2002). 

 

1.13- Metilação do DNA como marcador no prognóstico 

A metilação do DNA pode estar relacionada com o desenvolvimento do câncer e seria 

interessante saber, se a sua presença ou ausência afeta também no prognóstico. Isso ajudaria 

em modificar as opções de tratamento inicial, monitorar a resposta do doente, à terapia e 

prevendo a sobrevivência. Recentemente, estudos têm mostrado vários genes metilados estar 

estreitamente relacionados com o prognóstico (MAEDA et al. 2003). Em câncer colo-retal, na 

região promotora do CDKN2A, esse gene foi encontrado hipermetilado em 61,1% de amostras 

tumorais e este foi correlacionado com a classificação do tumor e estadiamento (MAEDA et 

al. 2003). No câncer de pulmão também foi amplamente estudado, vários genes mostraram 

como marcadores no prognóstico. Esses incluem o gene RASSF1A, que está associado ao mau 

prognóstico de adenocarcinoma do pulmão na fase I (TOMIZAWA et al. 2002). Em outro 

estudo, p16 hipermetilado apresentou na análise uma reduzida sobrevivência livre de doença 

no câncer pulmão (NG et al. 2002). HAYASHI et al. (2001) demonstraram que pacientes cujo 

câncer de pulmão apresentaram uma reduzida expressão do gene HIC-1 e essas tiveram um 

período relativamente curto de sobrevivência. 

O perfil de metilação também pode ajudar na previsão a resposta de um agente 

quimioterapêutico. O aumento da metilação da região promotora do DNA do gene de reparo 

MGMT apresentou sensibilidade de gliomas de agentes alquilantes (ESTELLER et al. 2000). 

Em outro estudo, verificou-se que a metilação do gene hMLH1 em linhas celulares coloretal 

foi associada com aumento da resistência de drogas para o fluorouracil (ARNOLD; GOEL; 

BOLAND, 2003). 
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1.14- Terapia epigenética no câncer cervical 

Apesar de ampla evidência experimental apoiar o desenvolvimento de drogas que 

alvejam o epigenoma via inibição da metilação do DNA ou a modificação das histonas como 

terapia de câncer, os resultados clínicos estão pendentes. Atualmente, a maioria das 

informações foi gerada em neoplasias hematológicas e tumores sólidos avançados ou 

refratários. Decitabina foi usada contra o carcinoma do colo do útero avançado ou recorrente 

em um pequeno estudo de fase II numa altura em que já se sabia que essa droga era um agente 

demethylating. A programação utilizada foi de 75 mg/m2 por hora 3 vezes no dia 1, com 

intervalos de 7 horas e repetida a cada 5 semanas. Nenhum dos 14 pacientes avaliados para 

resposta respondeu ou mesmo teve estabilização da doença e um paciente morreu de 

neutropenia (FORRER et al. 2004). Aparicio et al. (2009), relataram um estudo de fase I 

usando 5-aza-2'-desoxicitidina em pacientes com tumores sólidos avançados, utilizando doses 

crescentes de 20, 30 e 40 mg/m2 utilizando uma infusão contínua de 72 horas cada 28 dias. 

Reação Metil-Light quantitativa foi utilizada para avaliar as alterações na metilação do 

promotor em 19 genes, mas nenhuma evidência consistente de desmetilação gene foi 

documentada, apesar do fato de que a neutropenia de grau 4 foi encontrado em cerca de um 

terço dos pacientes. Esta última descoberta argumenta contra a sua utilização como um agente 

de desmetilação de DNA em tumores sólidos, porque, apesar de tal toxicidade, são inferiores 

aos níveis necessários in vitro para desmetilar promotores de genes (SEGURA-PACHECO et 

al. 2003). 
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O câncer cervical apresenta-se como o terceiro carcinoma mais frequente na 

população feminina e é responsável por cerca de 5.160 mortes (Informações sobre 

Mortalidade - SIM/2011). Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), para o ano de 

2014, foram estimados 15.590 casos novos de câncer cervical. Mundialmente, 

aproximadamente 20 milhões de mulheres estão infectadas pelo HPV e está presente em 

mais de 95% dos cânceres cervicais (INCA 2014). 

A metilação do DNA pode estar relacionada com o desenvolvimento do câncer e 

seria interessante saber, se a sua presença e ausência afeta também no prognóstico. Isso 

ajudaria em modificar as opções de tratamento inicial, monitorar a resposta do doente, à 

terapia e prevendo a sobrevivência. Recentemente, estudos têm mostrado vários genes 

metilados estar estreitamente relacionados com o prognóstico (MAEDA et al. 2003). E é 

importante ressalta-se que o estudo de sobrevida é um indicador de acompanhamento e 

controle do câncer. 

Estudos epigenéticos podem gerar informações para compreender a regulação 

gênica e desenvolver estratégias para avaliação de risco, detecção precose e prevenção do 

câncer cervical. Os genes metilados e não metilados de DNA, RARβ, TIMP3, CDH1 e 

MGMT têm sidos avaliados quanto à sua utilidade como marcadores tumorais, determinar 

o risco para o desenvolvimento do câncer cervical, diagnosticar precocemente os 

tumores, delinear o prognóstico das pacientes e predizer a resposta ao tratamento. 

Portanto, o estudo de metilação de DNA é um marcador importante que poderia 

auxiliar no desenvolvimento de protocolos para a detecção precoce, diagnóstico 

molecular e monitorização da recorrência das doenças e no prognóstico, justificando a 

necessidade de condução do presente trabalho. 
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3.1- OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o prognóstico das pacientes portadoras de câncer cervical, estádios I e II 

por meio da verificação de HPV de baixo e alto risco e da presença e ausência dos genes 

metilados e não metilados RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT. 

 

3.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1- Analisar a sobrevida global das pacientes portadoras de câncer cervical nos 

estádios I e II, de acordo com os genes metilados e não metilados RARβ, TIMP3, CDH1 e 

MGMT; 

 

3.2.2- Analisar a sobrevida livre de doença das pacientes portadoras de câncer cervical 

nos estádios I e II, de acordo com os genes metilados e não metilados RARβ, TIMP3, 

CDH1 e MGMT; 

 

3.2.3- Verificar a frequência dos genes metilados e não metilados RARβ, TIMP3, 

CDH1 e MGMT das pacientes portadoras de câncer cervical nos estádios I e II; 

 

3.2.4- Analisar a frequência dos genes metilados e não metilados RARβ, TIMP3, 

CDH1 e MGMT de acordo com as características clínicas, anatomopatológicas e do HPV 

de alto e baixo risco oncogênico das pacientes portadoras de câncer cervical. 
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4.1. Considerações éticas 

O projeto de pesquisa foi apreciado e aprovado (número do protocolo 006/10) 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Associação de Combate ao Câncer em Goiás 

(CEP/ACCG) (Anexo 1). 

 

4.2. Tipo do estudo 

Estudo de coorte retrospectivo, avaliando prontuários de 129 mulheres portadoras 

de câncer cervical nos estádios clínicos I e II, no período de 1992 a 2004. 

 

4.3. Seleção da amostra 

Foi obtida a lista de todas as pacientes com diagnóstico de câncer do colo uterino 

que foram atendidas no Hospital Araújo Jorge da Associação de Combate ao Câncer em 

Goiás (HAJ/ACCG), usando o banco de dados do Registro de Câncer de Base Hospitalar 

(RCBH), entre os anos de 1992 a 2004. A partir dessa lista foram pré-selecionadas todas 

as pacientes estadiadas como EC I e EC II. Não foram localizados pelo Serviço de 

Arquivo Médico e Estatística do Hospital Araújo Jorge (SAME/HAJ) 231 prontuários, de 

um total de 1038 prontuários solicitados. A partir desse ponto foi realizada nova seleção 

de prontuários, incluindo todos os casos em que as pacientes foram submetidas à 

histerectomia radical com linfadenectomia pélvica, tendo sido analisados um total de 160 

prontuários nessa etapa. A partir desta nova seleção, foi elaborada uma lista solicitando 

ao Serviço de Anatomia Patológica do HAJ a disponibilização dos blocos de parafina dos 

espécimes tumorais em questão, pois o estudo previa a detecção do HPV de baixo e alto 

risco no material tumoral fixado em formol e preparado em parafina. Contudo, só 

puderam ser resgatados para análise, naquela ocasião, 129 blocos de parafina no Serviço 

de Anatomia Patológica do HAJ, para a execução dos exames de PCR para a detecção do 

HPV e de MSP-PCR para detecção dos genes metilados e não metilados. 

Para análise de sobrevida realizou-se uma busca ativa de pacientes utilizando o 

contato telefônico. Na falha desse mecanismo, foram utilizados o envio de telegramas e o 

banco de dados do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO) com o intuito de 

reduzir o índice de censura por perda de seguimento. 
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4.4. População estudada 

Foram selecionadas 129 pacientes portadoras de câncer cervical que estavam nos 

estádios clínicos I e II, obdecendo os seguintes critérios de inclusão e exclusão. 

 

4.4.1. Critério de inclusão 

 Pacientes com diagnóstico de câncer cervical nos estádios I e II, de acordo com as 

normas da FIGO (Quadro2). 

 Pacientes com tumores do tipo histológico epitelial. 

 Pacientes submetidas à histerectomia radical com linfadenectomia pélvica no 

Serviço de Ginecologia e Mama do HAJ/ACCG. 

 Possuir exame anatomopatológico e os respectivos blocos de parafina arquivados 

no Setor de Anatomia Patológica do HAJ/ACCG. 

 

4.4.2. Critério de exclusão 

 Pacientes cujos blocos de parafina não continham o tumor. 

 Pacientes que tenham tido diagnóstico de outras neoplasias malignas invasoras. 

 

4.5. Análise dos prontuários 

Foram analisados os prontuários do Arquivo Médico do HAJ/ACCG. Os dados 

clínicos, patológicos e prognóstico das pacientes com câncer cervical, os quais foram 

correlacionados ao resultado da PCR para o HPV. 

 

4.5.1. Características clínicas e patológicas 

Foram analisados nos prontuários os seguintes dados: 

 Idade, expressos em anos completos, por ocasião do diagnóstico do câncer. 

 Tipo histológico do tumor conforme classificação da OMS, o qual será 

denominado como Carcinoma espinocelular, Adenocarcinoma, Adenoescamoso, 

indiferenciado e outros tipos. 

 Grau de anaplasia foi classificado em graus, I, II, III e indiferenciado, de 

acordo com a OMS. 

 Invasão linfovascular, devendo ser classificada como sim, quando houver 

a presença de células neoplásicas nos vasos linfáticos peri-tumorais, e não quando 

estas características citadas não forem encontradas. 
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 Linfonodos pélvicos comprometidos foram considerados como sim, 

quando houver um ou mais linfonodos comprometidos por células tumorais, 

devendo também ser considerado o número de linfonodos comprometidos. 

 

4.5.2. Tratamento 

 Cirúrgico exclusivo: considerado nos casos em que a paciente foi 

submetida somente à histerectomia radical com linfadenectomia pélvica. 

 Adjuvante: cirurgia radical seguida de radioterapia (RT) pós-operatória; 

 Neoadjuvante: radioterapia pré-operatória + cirurgia radical; 

 Resgate: radioterapia e/ou quimioterapia após o episódio da recidiva 

tumoral. 

 

4.6. Local de coleta 

A coleta de dados clínicos e anatomopatológicos das pacientes foi realizada nos 

prontuários do Arquivo Médico e os blocos de parafina foram processados e analisados 

pelos profissionais do Serviço de Anatomia Patológica do HAJ/ACCG, em Goiânia – 

Goiás. 

 

4.7. Análise anatomopatológico 

Os blocos de parafina foram retirados do arquivo do Serviço de Anatomia 

Patológica do HAJ/ACCG. Posteriormente, com o uso do micrótomo para cada bloco 

parafinado selecionado foi seccionado de forma seriada de 5 µm e acondicionados em 

tubos de 2 ml contendo dois a quatro fatias do bloco de parafina. 

Foram reavaliados novamente por patologista as lâminas e analisou a presença das 

características patológicas. A Figura 6 apresenta um corte histológico de carcinoma 

espinocelular invasivo de uma paciente do presente estudo. Foram selecionadas somente 

os blocos de parafina que continham tumor, para serem submetidas para análise de PCR 

para detectar a presença e ausência do DNA do HPV de baixo e alto risco oncogênico e a 

MSP-PCR para detectar a presença e ausência dos genes metilados e não metilados 

RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT. 
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Figura 6 - Carcinoma espinocelular invasivo do colo uterino (HE 100X). 

 

4.8. Transporte das amostras 

Os 129 blocos cortados e acondicionados em tubos foram encaminhados ao 

Instituto de Pesquisa em Oncologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

(IPON/UFTM) para realização dos exames moleculares. 

 

4.9- Prognóstico 

 Estado na última visita: A paciente foi considerada em quatro categorias: viva 

sem apresentar recidiva da doença; viva, porém tendo apresentado recidiva tumoral; 

morta sem doença, nos casos em que até a ocasião do óbito da paciente não foi detectada 

recidiva tumoral; e morta pela doença, quando o óbito da paciente tivesse sido em 

consequência do tumor maligno do colo uterino. 

 Sobrevida livre de doença: Definido como período de tempo do tratamento até a 

recidiva tumoral, quando houver, ou até a última visita. 

 Recidiva: Foi considerada como sendo o diagnóstico de células tumorais do colo 

uterino, por citologia ou histologia. 

 Sobrevida global: Intervalo de tempo da última visita da paciente ou última 

informação obtida sobre a mesma. 
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4.10- Detecção do DNA-HPV de alto e baixo risco oncogênico 

4.10.1- Desparafinização da parafina 

Foram utilizadas amostras de biópsias parafinizadas positivas para o câncer 

cervical. Para remoção da parafina, acrescentou-se 1 ml de Xylol a 97% em cada amostra 

homogenizou-se e as amostras foram aquecidas a 60ºC, por 10 minutos e posteriormente 

foram centrifugadas a 550 g por 10 min. O excesso de Xylol no sobrenadante foi retirado 

e o processo de lavagem foi repetido por três vezes. Em seguida, as amostras foram 

adicionadas de 1 ml de etanol 99,5% para retirar o Xylol e centrifugadas a 800 xg por 10 

min por duas vezes e as amostras foram matidas a 4°C por 24horas para secagem. (Figura 

10- I: A; B; C e D). 

 

4.10.2- Extração de DNA 

A extração de DNA foi realizada em cada amostra após a desparafinização 

adicionando-se 1 ml de Trizol®, seguindo o protocolodo do fabricante. Brevemente, cada 

amostra contendo Trizol foi adicionada de 200 µl de clorofórmio, com agitação por 15 

segundos, incubada a  25°C por 3 min e centrifugada a 810 xg por 15 min a 4 ºC. Após 

centrifugação a mistura se separa em três fases, a primeira fase ou superior: incolor 

aquosa encontra-se o RNA; na segunda fase ou intermediária: aspecto leitoso, as 

proteínas; na terceira fase ou fenol-clorofórmio ou inferior: vermelho, o DNA. Após 

centrifugação a mistura se separa em três fases (Figura 7). 

 

 

Figura 7 - As três fases que aparece na etapa da extração. A: 1ª Fase – Superior: incolor 

aquosa encontra-se o RNA; B: 2ª Fase – Intermediária: aspecto leitoso, as proteínas; C: 

3ª Fase Fenol-clorofórmio – Inferior: vermelho, o DNA. 
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Posteriormente, colocou-se a fase fenólica (3ª Fase) em outro tubo adicionou 300 

µm de etanol 100%, agitou no vórtex por 15 segundos, incubou a temperatura ambiente 

por cerca de 2 a 3 minutos e centrifugou à 1500 xg por 10 minutos à 4 ºC. Em seguida 

houve a separação da amostra em duas fases: 

1ª Fase: o sobrenadante sem DNA; 

2ª Fase: o DNA encontrado na fase sólida do tubo, ou seja, precipitado. 

A primeira fase foi removida e o DNA precipitado foi lavado duas vezes com 1,0 

ml de citrato de sódio 0,1 M à 10% de etanol, com posterior homogenização manual por 

15 segundos, incubação a temperatura ambiente por 30 minutos e centrifugação à 1500 

xg por 15 minutos à 4 ºC. Após duas lavagens, foi adicionado a cada amostra 1 ml de 

etanol à 75% e incubou por 20 minutos a temperatura ambiente. Em seguida foram 

centrifugadas à 1500 xg por 5 minutos à 4 ºC e levadas à geladeira para secagem por 12 

horas. 

Após a secagem do DNA, este foi diluído em 100 µl de NaOH a 8 mM, para 

posterior realização da PCR (Figura 9. II: E; F; G; H; I; J). Antes de fazer as PCRs, o 

DNA extraído, foi quantificado por meio do espectrofotômetro, para verificar a qualidade 

do material.  

 

4.10.3- PCR para o HPV de alto e baixo risco oncogênico 

Os componentes para amplificação de HPV de alto risco com volume final de 

25,0µl, a solução foi preparada contendo os seguintes constituintes citados abaixo. 

 

Tampão 10x--------------------------------------2,5μL 

dntp 10mΜ-----------------------------------------1,5μL 

MgCl2 50mM---------------------------------------1,5μL 

Taq DNA polimerase-----------------------------0,3μL 

Primer 1F----------------------------------------------2,5μL 

Primer 2R----------------------------------------------2,5μL 

DNA --------------------------------------------------10,0μL 

 

 

 

 



Métodos           49 

 

 

Tese de Aline Almeida Barbaresco D’Alessandro 

Os componentes para amplificação de HPV de baixo risco com volume final de 

25,0µl, a solução foi preparada contendo os seguintes constituintes citados abaixo. 

 

 

Tampão 10x--------------------------------------2,5μL 

dntp 10mΜ-----------------------------------------1,0μL 

MgCl2 50mM---------------------------------------1,5μL 

Taq DNA polimerase-----------------------------0,3μL 

Primer 1F----------------------------------------------2,0μL 

Primer 2R----------------------------------------------2,0μL 

DNA --------------------------------------------------15,0μL 

 

Na tabela 1 apresenta as sequências dos primers utilizados na detecção do HPV de 

alto e baixo risco. 

 

 

Tabela 2 - Sequências dos oligonucleotídeos iniciadores sintetizados para a amplificação de 

fragmentos específicos de DNA. 

 Sequências Direta 

5’-3’ 

Sequências Reversa 

3’-5’ 

T.A 

(ºC) 

T.P 

(pb) 

HPV de 

Baixo 

Risco 

 

TACACTGCTGGACAACATGC 

 

 

GTGCGCAGATGGGACACAC 

 

54 

 

175 

HPV de 

Alto 

Risco 

 

TTTGTTACTGTGGTAGATACTAC 

 

GAAAAATAAACTGTAAATCATATTC 

 

52,1 

 

302 

T.A: Temperatura de Anelamento, T.P: Tamanho do produto. 

 

4.10.4- Ciclo de amplificação 

A reação de desnaturação inicial foi de 94°C por 5 minutos e extensão a 72 °C 

durante 2 minutos. Em seguida, foram executados 34 ciclos a 94 °C por 30 segundos e 

72°C por 2 minutos, e um ciclo final a 94°C por 30 segundos e 72°C durante 8 minutos. 

Todos os experimentos incluíram dois controles negativos: um sem DNA e o 

outro com DNA humano negativo para HPV. Quatro microlitros de material amplificado 

pela PCR foi visualizados pela eletroforese em gel de poliacrilamida a 14% e revelados 

pela prata, usando a técnica proposta por Sanguinetti et al. 1994, o Ф X-Hae III marcador 

de peso molecular foi corrido ao lado das amostras. Os resultados foi analisados 
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conforme os tamanhos e alturas dos pares básicos. A reação foi amplificada utilizando 

um termociclador (MJ Research) com 64 orifícios. 

Os géis foram foto documentado pelo aparelho de Gel Logic 212 PRO Imaging 

System (Figura 8). 

 

 

 

 

Figura 8 - Gel de poliacrilamida a 14% revelados pela prata representativos de nove 

amostras teciduais conservadas em blocos de parafina amplificadas pela PCR de HPV de 

alto risco. A canaleta 1 encontra-se o PM: peso molecular e as canaletas de 2 a 10 

apresentam as amostras. 

 

Na Figura 9 apresenta o resumo da técnica de PCR Convencional. 

PM 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Figura 9 - Etapas para fazer a PCR Convencional. I- Etapa da Desparafinização: A- 1 ml 

de Xylol a 97% em cada tubo; B- Estufa; C- Centrífuga; D- Amostra dentro do tubo sem 

a parafina; II- Etapa da Extração de DNA: E- 1 ml de Trizol e posteriormente 

acrescentou 200 µl de clorofórmio; F- Centrífuga; G- Separação das três fases; H: 

Retirada do sobrenadante, deixando somente o material que tem a presença de DNA; I- 

DNA da amostra dentro do tubo; J- Após a secagem do DNA, foi colocado em cada 

amostra 100 µl de NaOH a 8 mM, para posterior realização da PCR. III- PCR para os 

HPVs de Alto e Baixo Risco: L- Preparação da Reação do MIX; M- Termociclador; IV- 

N- Preparação do gel de Poliacrilamida; V- O: Eletroforese do gel; P: Revelação do gel, 

apresentando a formação das bandas para detecção dos HPVs de alto e baixo risco; Q: 

Aparelho de Gel Logic 212 PRO Imaging System. R: O gel foto documentado. 
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4.11- Tratamento com bissulfito de sódio 

Antes de realizar a MSP-PCR, o DNA extraído foi submetido a um tratamento de 

bissulfito de sódio, conforme descrito por EpiTect® Bisulfite Handbook do kit Qiagen 

(QIAGEN 2009) e posteriormente as amostras tratadas por bissulfito de sódio foi 

realizada a MSP-PCR. 

 

4.12- Análise de reação em cadeia de polimerase de metilação específica 

(MSP-PCR) 

As sequências dos primers dos genes metilados e não metilados RARβ, TIMP3, 

CDH1 e MGMT foram obtidas de Vidal et al. (2007) (Tabela 3). 

As reações de PCR foram realizadas com o kit Taq DNA polymerase conforme 

instruções do fabricante (Invitrogen/Life technologies). 

 

 

Tabela 3 - Sequências dos primers utilizados na MSP-PCR. 

Genes Sequências Direta 

5’-3’ 

Sequências Reversa 

3’-5’ 

T.A  

(ºC) 

T.P  

(pb) 

RARβ M GGATTGGGATGTCGAGAAC TACAAAAAACCTTCCGAATACG 60 100 

RARβ NM AGGATTGGGATGTTGAGAATG TTACAAAAAACCTTCCAAATACA 62 100 

TIMP3 M CGTTTCGTTATTTTTTGTTTTCGGTTTC CCGAAAACCCCGCCTCG 69 116 

TIMP3 NM TTTTGTTTTGTTATTTTTTGTTTTTGGTTTT CCCCCCAAAAACCCCACCTCA 66 100 

CDH1 M TTAGGTTAGAGGGTTATCGCGT TAACTAAAAATTCACCTACCGAC 66 115 

CDH1 NM TAATTTTAGGTTAGAGGGTTATTGT CACAACCAATCAACAACACA 62 97 

MGMT M TTTCGACGTTCGTAGGTTTTCGC GCACTCTTCCGAAAACGAAACG 68 81 

MGMT NM TTTGTGTTTTGATGTTTGTAGGTTTTTGT AACTCCACACTCTTCCAAAAACAAAACA 70 93 

M: Metilado, NM: Não Metilado, T.A: Temperatura de Anelamento, T.P: Tamanho do produto 
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Para os componentes de amplificação dos genes metilados RARβ, TIMP3, CDH1 

e MGMT, com volume final de 20 µl, foi preparada contendo os seguintes constituintes: 

 

Tampão 10x-------------------------------------------------------------2,0 µl 

MgCl2 50nM ------------------------------------------------------------1,25 µl 

dNTPs -------------------------------------------------------------------0,05 µl 

Primer *MF -------------------------------------------------------------5 µl 

Primer*MR -------------------------------------------------------------5 µl 

DNA----------------------------------------------------------------------1 µl 

KCl------------------------------------------------------------------------1,0 µl 

H20------------------------------------------------------------------------4,58 µl 

Taq DNA polimerase (Invitrogen)-----------------------------------0,12 µl 

*MF: Metilado Forward; *MR: Metilado Reverse 

 

Para os componentes de amplificação dos genes não metilados RARβ, TIMP3 e 

CDH1 com volume final de 20 µl, foi preparada contendo os seguintes constituintes: 

 

Tampão 10x-------------------------------------------------------------2,0 µl 

MgCl2 50nM ------------------------------------------------------------1,25 µl 

dNTPs -------------------------------------------------------------------0,05 µl 

Primer *NMF -------------------------------------------------------------5 µl 

Primer*NMR -------------------------------------------------------------5 µl 

DNA----------------------------------------------------------------------1 µl 

KCl------------------------------------------------------------------------1,0 µl 

H20------------------------------------------------------------------------4,58 µl 

Taq DNA polimerase (Invitrogen)-----------------------------------0,12 µl 

*NMF: Não Metilado Forward; *NMR: Não Metilado Reverse 
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Os componentes para amplificação do gene não metilado MGMT com volume 

final de 20 µl, a solução foi preparada contendo os seguintes constituintes citados abaixo. 

 

Tampão 10x-------------------------------------------------------------2,0 µl 

MgCl2 50nM ------------------------------------------------------------1,25 µl 

dNTPs -------------------------------------------------------------------0,05 µl 

Primer *NMF -------------------------------------------------------------7 µl 

Primer*NMR -------------------------------------------------------------7 µl 

DNA----------------------------------------------------------------------1 µl 

KCl------------------------------------------------------------------------1,0 µl 

H20------------------------------------------------------------------------0,58 µl 

Taq DNA polimerase (Invitrogen)-----------------------------------0,12 µl 

*NMF: Não Metilado Forward; *NMR: Não Metilado Reverse 

 

4.12.1- Ciclo de amplificação - MSP-PCR 

A reação de desnaturação inicial foi de 94°C por 5 minutos e extensão a 94 °C 

durante 45 segundos. Em seguida, foram executados 40 ciclos a 62 °C por 1 minuto e 

72°C por 1 minuto, 72 °C por 10 minutos e um ciclo final a 16°C. 

Para a detecção dos produtos amplificados, as amostras foram aplicadas em gel de 

poliacrilamida a 8% e coradas com nitrato de prata (SANGUINETTI; DIAS NETO; 

SIMPSON, 1994). 

Os géis foram foto documentado pelo aparelho de Gel Logic 212 PRO Imaging 

System (Figura 10). 
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Figura 10 - Gel de poliacrilamida a 8% revelados pela prata representativos de nove 

amostras teciduais conservadas em blocos de parafina amplificadas pela MSP-PCR dos 

genes metilados e não metilados. A canaleta 1 encontra-se o PM: peso molecular e as 

canaletas de 2 a 10 apresentam as amostras. 

 

4.13- Análise dos prognósticos 

Para sobrevida global foi considerado como morte no estudo o óbito da paciente, 

independente de sua causa. Para sobrevida associada ao câncer o critério aplicado foi o 

evento (recidiva da doença locorregional ou metastática). Pacientes que, por ocasião da 

última visita médica, estavam vivas e/ou foram a óbito após 60 e/ou 120 meses de 

seguimento foram consideradas censuradas. 

 

4.14- Armazenamento de dados 

A coleta de dados foi obtida pelo meio de revisão de prontuários e de acordo com 

a ficha de pesquisa clínica confeccionada com um banco de dados codificados e 

armazenados em planilha de Microsoft Excel, versão 2007. 
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4.15- Análises estatísticas 

Os resultados foram analisados por meio do programa estatístico Statiscal 

Package for Social Science (SPSS®) versão 20.0. A análise da associação entre as 

variáveis qualitativas foi feita usando o teste do χ2 (qui-quadrado) ou teste exato de 

Fisher. Para o cálculo de sobrevidas foi utilizado o método de Kaplan-Meier para 

comparação das médias de sobrevida entre os fatores prognósticos para câncer cervical e 

para análise estatística foi usado o teste log-rank. Foram considerados estatisticamente 

significativos quando p<0,05. 
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4.16- Delineamento experimental 
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Resumo 

O diagnóstico laboratorial de metilação de DNA pode ser uma ferramenta fundamental 

para auxiliar no rastreio do câncer cervical. Os genes de metilação contribuem para o 

prognóstico de tumores do câncer cervical. O objetivo deste estudo foi identificar a 

frequência dos genes metilados mais frequentes no câncer cervical e a relação da 

hipermetilação com a infecção por papilomavírus humano (HPV). Realizou-se uma 

revisão bibliográfica de publicações entre 2002 a 2012, utilizando-se a base de dados da 

PubMed. Os artigos selecionados revelaram que os genes metilados mais frequentes no 

câncer cervical são: CDH1, DAPK, RARβ, HIC1, DKK3, SFRP2, SOX17, WIF1, 

MGMT, hTERT e RASSF1A. Não houve correlação estatística significativa entre a 

positividade do HPV e a hipermetilação. Esses dados sugerem que os genes metilados 

mais frequentes no câncer cervical podem influenciar no início da progressão da 

doença. Acredita-se que o conhecimento sobre metilação de DNA no câncer cervical 

possa ser útil para prever as neoplasias do colo do útero, evitar a progressão da doença e 

servir como alvos de tratamento. 

Palavras-chave: Metilação de DNA; Genes; Neoplasias do colo do útero; HPV 

Abstract 

Laboratory diagnosis of DNA methylation may be a fundamental tool to help cervical 

cancer screening. Methylated genes contribute to the prognosis of cervical tumors. The 

objective of this study was to identify the frequency of the methylated genes most 

commonly found in cervical cancer and the correlation between hypermethylation and 

human papillomavirus (HPV) infection. A literature review was conducted of papers 

published between 2002 and 2012 using the PubMed database. The selected papers 

showed that the most common methylated genes in cervical cancer are: CDH1, DAPK, 

RARβ, HIC1, DKK3, SFRP2, SOX17, WIF1, MGMT, hTERT and RASSF1A. No 

statistically significant correlation was found between HPV positivity and 

hypermethylation. These data suggest that the methylated genes most commonly found 

in cervical cancer may exert an effect on the onset of disease. It is believed that the 

knowledge about DNA methylation in cervical cancer may be useful for predicting 

uterine neoplasias, avoid disease progression and may reveal possible targets for 

treatment. 

Keywords: DNA methylation; Genes; Uterine cervical neoplasms; HPV. 
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INTRODUÇÃO 

A metilação baseia-se em uma modificação covalente do DNA em que um 

grupamento metil (CH3) é transferido da S-adenosilmetionina para o carbono 5 de uma 

citosina (5-MeC), geralmente precedido por uma guanina (dinucleotídeo CpG), pela 

ação de uma família de enzimas que recebe o nome de DNA metiltransferase (DNMT)1 

(A). 

No genoma dos mamíferos, a metilação do DNA ocorre com maior frequência 

nos dinucleotídeos CpG de células diferenciadas, e tem uma importante função na 

regulação da expressão gênica e no silenciamento de elementos repetitivos no genoma2 

(B). 

A metilação do DNA controla várias funções do genoma humano, como a 

recombinação durante a meiose, a replicação, o controle de DNA viral que se insere no 

genoma humano, a estabilização e a manutenção da expressão gênica, a regulação da 

diferenciação celular e a inativação do cromossomo X. Quando ocorre aberração na 

metilação da região promotora de um gene, isso pode levar à perda de função desse 

gene e ser muito mais frequente do que a mutação genética3 (B). 

As alterações epigenéticas em tumores ocorrem com mais frequência na 

hipermetilação do que na hipometilação. A metilação de DNA em regiões ricas de 

citosina e guanina podem ocorrer em genes implicados com diferentes funções durante 

o desenvolvimento do câncer, como supressão do tumor (p14, p15, p16, p73 e BRCA1), 

reparo do DNA (hMLH1 e MGMT), invasão e metástase (CDH1, ECAD, TIMP1, 

TIMP2, TIMP3 e DAPK)4 (B). Esses genes podem ser identificados como marcadores 

da metilação de DNA. O câncer cervical (CC) configura-se como o segundo tipo de 

câncer mais frequente, e a quarta causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. A 

principal alteração que pode levar ao câncer é a infecção persistente pelo papilomavírus 

humano (HPV), de alguns tipos de alto risco5 (C), justificando a realização da revisão 

da literatura sobre a frequência dos genes metilados no câncer cervical e a correlação da 

hipermetilação com o HPV. 

 

MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão bibliográfica de publicações entre 2002 a 2012, 

utilizando-se a base de dados da Public Medical Literature Analysis and Retrieval 

System on Line (PubMed), com as seguintes palavras-chave: methylation of DNA, 

cervical cancer and HPV. Foram encontrados 98 artigos em língua inglesa, entre artigos 
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originais e revisões, dos quais foram selecionados 10. Foram incluídos nessa revisão, 

principalmente, estudos que avaliaram a frequência de genes metilados de DNA no 

câncer cervical como também a presença de DNA do HPV nas amostras cervicais. E 

foram excluídos artigos de revisão sobre metilação que ocorre fora da região promotora 

do gene metilado, metilação de histona e estudos sem relatos de análise molecular do 

HPV (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1 – Pesquisa bibliográfica e seleção dos artigos. HPV: papilomavírus humano; 

CC: câncer cervical. 

 

RESULTADOS 

Os principais resultados dos 10 estudos sobre metilação de DNA no câncer 

cervical e a presença de DNA do HPV foram elaborados de forma descritiva e expostos 

na Tabela 1 6-15 (B). 
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Tabela 1 – Síntese dos resultados dos artigos revisados sobre metilação de DNA no câncer cervical 

e a presença de DNA do vírus do HPV 

Autor n Gene(s) Estudado(s) Resultados 

Cohen et al.6 (B) n=51 

CEC: 31 

AC: 20 

RASSF1A Metilação em 45% dos casos de AC e sem 

metilação em 100% dos casos de CEC. 

Amostras de AC positivas para HPV 16 em 

33%. 

Narayan et al.7 

(B) 

n=90 

CEC: 77 

AC: 05 

Linhagem 

de células: 

08 

CDH1, DAPK, RARβ, HIC1, 

FHIT, RASSF1A, APC, 

CDKN2A, MGMT, BRCA1, 

TP73, TIMP3, GSTP1, MLH1, 

p14ARF e RB1 

CDH1, DAPK, RARβ, e HIC1 tiveram uma 

frequência elevada de metilação. O RARβ e o 

BRCA1 foram considerados marcadores de 

pior prognóstico. 95,6% das mulheres foram 

positivas para o HPV, sendo 61,1% do HPV 16 

e 25,6% do HPV 18. 

Widschwendter et 

al.8 (B) 

n=45 

NIC I: 03 

NIC II: 18 

NIC III: 13 

CC: 11 

SOCS1, CDH1, TIMP3, GSTP1, 

DAPK, hTERT, CDH13, 

HSPA2, MLH1, RASSF1A e 

SOCS2 

Aumento da metilação do DNA com a 

gravidade da lesão cervical, na região 

promotora dos 11 genes. 68 e 82% das 

mulheres tiveram respectivamente HSIL e CC e 

100% das mulheres foram positivas para o 

HPV de alto risco oncogênico. 

Eijsink et al. 9 (B) n=43 

CC: 20 

NIC II: 15 

NIC I: 08 

JAM3, TERT, EPB41L3 e 

C13ORF18 

Metilação em 95% que tiveram CC, 80% com 

NIC II e 0% com NIC I. O HPV de alto risco 

foi positivo em 80, 100 e 63% com CC, NIC II 

e NIC I, respectivamente. 

Spathis et al.10 

(B) 

n=403 

CC: 340 

Citologia 

normal: 63  

p16 INK4a, MGMT e hMLH1 A positividade do HPV 16, 45, 53, 61, 68 foi 

correlacionada com a metilação na região 

promotora dos genes obtendo um  

p < .001. 
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Tabela 1: Continuação. 

van der Meide et 

al.11 (B) 

n=131 

AC: 45 

ACIS: 11 

NIC III: 27 

CEC: 28 

Citologia normal: 

20 

APC, AXIN2, DKK3, 

SFRP2, SFRP4, SFRP5, 

SOX17, WIF1 e WNT5A 

Frequência de DKK3 e SFRP2 foi maior nas 

mulheres com CEC. Frequências de metilação 

dos genes estudados com variação de 4 a 55% 

nas lesões precursoras e de 0 a 5% em biópsias 

normais. 58% das mulheres foram positivas 

para os HPV 16 e 18. 

Missaoui et 

al.12 (B) 

n=60 

Tecidos normais: 

08  

Lesões benignas: 

10 

NIC I-III: 28 

CEC: 14 

CDH13, TWIST1, DAPK1 

e p16 INK4a 

CDH13, TWIST1 e DAPK1 foram os genes 

que sofreram a hipermetilação no início e na 

progressão da neoplasia cervical, sendo 

considerados como marcadores de CC. O 

HPV16 foi o mais frequente. 

Eijsink et al.13 

(B) 

n=190 

CC: 84 

Colo uterino 

normal: 106 

JAM3, EPB41L3, 

C13ORF18, TERT, 

SLIT2_1, SOX1, JPH3, 

LMX1A, POMC, WT1_1, 

SLIT1, CDH4, TFPI2, 

ALX3, DKK2_1, 

DKK2_2, WT1_2, RPRM, 

SLIT2_2 e LOC285016 

Metilação de JAM3, EPB41L3, C13ORF18 e 

TERT foi encontrada nos casos de CC. O HPV 

de alto risco foi detectado em 88% dos casos de 

CC. 

Jha et al.14 (B) n=125 mulheres 

com CC 

p16INK4a, p14ARF e p15INK4b O gene p16INK4a foi o mais frequente com 36% 

de CC. A positividade do HPV 16 foi de 

69,8%. 

Patel et al.15 (B) n=151 mulheres 

com CC 

ESR1, DCC, p16 e LINE1 Ocorreu metilação na região promotora dos 

genes ESR1 (p < .001) e o DCC (p= 0.002) nas 

mulheres positivas para o HPV 16. 

n: número da população; CC: câncer cervical; CEC: carcinoma de células escamosas; AC: adenocarcinoma; ACIS: 

adenocarcinoma in situ; HPV: papilomavírus humano; NIC I: neoplasia intraepitelial cervical grau I; NIC II: 

neoplasia intraepitelial cervical grau II; NIC III: neoplasia intraepitelial cervical grau III; HSIL: lesão intraepitelial de 

alto grau. 
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Nos estudos selecionados para esta revisão, foram mencionados 53 genes 

metilados, dos quais 38 genes (SLIT2_1, SOX1, JPH3, LMX1A, POMC, WT1_1, 

SLIT1, CDH4, TFPI2, ALX3, DKK2_1, WT1_2, RPRM, SLIT2_2, LOC285016, 

p15INK4b, ESR1, DCC, p16, LINE1, RARβ, HIC1, FHIT, CDKN2A, BRCA1, TP73, 

SOCS2, hMLH1, AXIN2, DKK3, SFRP2, SFRP4, SFRP5, SOX17, WIF1, WNT5A, 

TWIST1, DAPK1), foram estudados 1 vez, 13 (JAM3, EPB41L3, C13ORF18, TERT, 

p14ARF, CDH1, DAPK, APC, MGMT, TIMP3, GSTP1, MLH1 e CDH13) foram 

pesquisados 2 vezes e dois (p16INK4a e RASSF1A) analisados 3 vezes. 

Houve metilação dos genes RASSF1A, CDH1, DAPK, RARβ, HIC1, BRCA1, 

SOCS1, TIMP3, GSTP1, DAPK, hTERT, CDH13, HSPA2, MLH1, SOCS2, JAM3, 

TERT, EPB41L3, C13ORF18, MGMT e hMLH1, TWIST1, DAPK1, p16INK4a, p14ARF, 

p15INK4b, ESR1, DCC. 

 

DISCUSSÃO 

A metilação do DNA tem sido constantemente estabelecida como desreguladora 

no desenvolvimento do câncer cervical16 (A). Quanto ao aumento da metilação de DNA, 

esse ocorre na região promotora dos genes durante a progressão da lesão17 (B). Alguns 

desses genes metilados mencionados na Tabela 1 foram relatados em CC, e esses genes 

podem potencialmente servir como biomarcadores de detecção precoce da doença. 

 

Metilação de DNA dos genes estudados no câncer cervical 

A metilação aberrante pode atuar no desenvolvimento da carcinogênese 

cervical17 (B). Tem sido proposto que, além da metilação aberrante, infecção por HPV, 

alterações genéticas ou epigenéticas podem manter um fenótipo maligno. Mudanças no 

estado de metilação do DNA estão entre as alterações moleculares mais comuns em 

neoplasias humanas18 (A). A Figura 2 apresenta metilação aberrante na região 

promotora do gene. 
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Figura 2 – Esquema com exemplo do gene RASSF1A no câncer cervical, 

demonstrando a metilação das ilhas CpG na região promotora do gene. I: Cromossomo; 

II: Exemplo do gene do câncer cervical; III: Região Promotora do gene; IV: Repressão 

transcricional; V: Mecanismos que ocorrem no câncer cervical. 

 

Todos os genes metilados e não metilados são detectados pela reação em cadeia 

de polimerase de metilação específica (MSP-PCR) e a PCR de metilação quantitativa 

específica em tempo real (PCR-qMSP). No momento da PCR, as uracilas são 

convertidas em timinas. Na amplificação por PCR há dois diferentes pares de primers, 

em que cada par reconhece especificamente as sequências metiladas (com as citosinas 

mantidas em suas posições originais), ou as sequências não metiladas (com timinas nos 

lugares das citosinas). Portanto, para detectar a metilação dos genes, o DNA das 

amostras teciduais e citológicas é tratado pelo bissulfito de sódio, para ocorrer a 

mudança dessas bases nitrogenadas. 

 

Gene RASSF1A 

O estudo de Cohen et al.6 (B), demonstrou a hipermetilação da região promotora 

do gene RASSF1A nos casos de adenocarcinoma (AC), e não teve frequência desse 

gene no carcinoma de células escamosas (CEC) do colo uterino. A relação entre a 

infecção por HPV e a inativação do RASSF1A é importante no CC. A correlação 

observada entre a infecção por HPV 16 e a metilação RASSF1A em tumores primários 
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de linhagem de células do CEC de cabeça e pescoço podem refletir uma interação 

funcional entre o RASSF1A e as proteínas virais (E6/E7)19 (B). Essa interação pode ter 

um desempenho importante, tanto na transformação neoplásica, quanto na imortalização 

de células epiteliais do colo uterino, embora não se tenha observado uma correlação 

entre a metilação do RASSF1A e a infecção por HPV 16 em AC do CC. A ausência de 

metilação RASSF1A no tipo histológico CEC de colo uterino, associada à elevada 

incidência de infecção por HPV 16 foi observada também no CEC de cabeça e 

pescoço19 (B). Estudos mais amplos são necessários para estabelecer a relação entre a 

metilação RASSF1A e a infecção pelo HPV 16 em CEC e AC do colo uterino. 

 

Genes CDH1, DAPK, RARβ, HIC1, hTERT e SOCS2 

No estudo de Narayan et al.7 (B), foi identificado um total de metilação em 

87,8% dos casos de CC, e os genes metilados RARβ e BRCA1 foram marcadores de 

pior prognóstico. Foi relatado também no estudo de Virmani et al.17 (B) que a 

frequência da metilação na região promotora dos genes foi de 72,4% nas mulheres com 

CC. A metilação dos genes CDH1, DAPK e RaRβ foi maior em 25% dos casos, 

enquanto nos HIC1, FHIT, RASSF1A e APC foram menos frequentes nas mulheres 

com CC. Já nos genes CDKN2A, MGMT, BRCA1, TP73, TIMP3, GSTP1 e MLH1 a 

metilação foi menor em 10% dos casos7 (B). 

Estudo tem mostrado que a perda da função do gene CDH1 ocorre nos tipos de 

tumores epiteliais por mecanismos mutacionais, ou hipermetilação da região 

promotora20 (B). Outra pesquisa demonstrou que a perda de expressão do gene DAPK 

foi associada com o fenótipo metastático agressivo e em muitos tipos de tumores21 (B). 

Também foi relatado em outro estudo a metilação do RARβ em 33,3% dos CC 

invasivos, 11% no NIC I e 29% no NIC III17 (B). 

SOCS2 e CDH1 foram metilados em quase 25% das pacientes com lesão 

intraepitelial escamosa de baixo grau (LSIL), indicando que a metilação desses genes é 

um evento precoce na carcinogênese cervical, enquanto que a metilação de hTERT 

sugere um evento tardio8 (B). 

 

Genes p16INK4A, MGMT e hMLH1 

 

A metilação de DNA aberrante que ocorre na região promotora dos genes 

MGMT, hMLH1 e p16INK4a foi identificada em amostras citológicas do colo de útero10 
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(B). Em um estudo, a metilação do gene MGMT foi correlacionada com fatores de risco 

previamente reportados para as lesões graves do colo uterino22 (B), enquanto a 

metilação do hMLH1 foi correlacionada com os tipos de HPV de baixo risco. 

 

Genes DKK3, SFRP2, SOX17 e WIF1 

O estudo de van der Meide et al.11 (B), por meio da análise QMSP-PCR, 

mostrou que DKK3, SFRP2 e SOX17 foram diferencialmente metilados em AC e CEC. 

Isso corrobora outro estudo, em que o APC e o SFRP5 metilados foram encontrados 

com mais frequência no AC, comparado com o CEC do CC23 (B). 

 

Genes CDH13, DAPK1 e TWIST1 

No estudo de Missaoui et al.12 (B), a hipermetilação da região promotora dos 

genes CDH13, DAPK1 e TWIST1 foi negativa em tecidos normais. No entanto, a 

hipermetilação desses genes foi detectada em lesões de NIC I, e aumentou com a 

severidade da neoplasia presente na biópsia cervical. Esses achados foram confirmados 

em relato anterior8 (B). 

A perda da expressão do gene DAPK1 tem sido demonstrada em certo número 

de doenças malignas, incluindo o CC; principalmente, por hipermetilação e por aumento 

do potencial metastático de células cancerosas7 (B). 

 

Metilação de DNA e câncer cervical 

Tem sido claramente demonstrado que as alterações de metilação do DNA 

ocorrem na iniciação e na progressão do câncer, e podem servir como um marcador 

convincente de diagnóstico e prognóstico da doença humana24 (B). 

A hipermetilação do gene DAPK1 foi observada em 33,3% dos NIC I, 50% de 

NIC III, e 71,4% de amostras de CEC. Em outra investigação, a hipermetilação do 

DAPK1 foi observada em 2% do normal, 66% de NIC III e 100% dos casos de câncer25 

(B). 

 

Metilação de DNA e HPV 

Relatos mostraram que não houve correlação estatística significativa entre a 

positividade do HPV e a hipermetilação observada nas regiões promotoras dos genes. 

Acredita-se que a metilação de DNA aberrante em mulheres com ou sem infecção pelo 
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HPV possa ajudar a identificar grupos em maior risco de progressão histológica, ou de 

desenvolvimento do CC7,8 (B). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A revisão bibliográfica identificou como genes metilados mais frequentes no 

CC, o CDH1, DAPK, RARβ, HIC1, DKK3, SFRP2, SOX17, WIF1, MGMT, hTERT e 

RASSF1A. Esses dados sugerem que os genes metilados podem desempenhar uma 

função significativa no início do câncer, e que a metilação de alguns genes está 

associada a um estágio avançado da doença. Esse conhecimento de metilação de DNA 

no CC pode ser útil para prever as neoplasias do colo do útero, evitar a progressão da 

doença e servir como alvo de tratamento. 
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Resumo 

Introdução: Os genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT, tem sido descritos como possíveis 

biomarcadores de metilação durante a carcinogênese de câncer cervical, por apresentarem 

frequências relativamente altas no câncer cervical. Diante disso, o objetivo deste estudo 

foi relacionar a presença e a ausência dos genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT 

metilados e não metilados com as características clínicas, anatomopatológicas e do HPV 

das pacientes portadoras de câncer cervical e analisar o prognóstico por meio das 

sobrevidas global e livre de doença de 60 e 120 meses. 

Metódos: Foram analisadas 129 amostras de biópsias parafinizadas positivas para o 

câncer cervical. A análise molecular foi realizada por meio da PCR para detectar o DNA 

do HPV de baixo e alto risco oncogênico e a MSP-PCR para detectar a metilação e não 

metilação de DNA dos genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT. No cálculo de sobrevida 

utilizou-se o método de Kaplan-Meier e o teste de log-hank para comparação das médias 

de sobrevida entre os fatores prognósticos para câncer cervical. 

Resultados: A sobrevida global de 60 meses das pacientes com a presença de RARβ, 

TIMP3, CDH1 e MGMT metilado e não metilado foi de: 100%, 90,0%, 85,7%, 92,5%, 

respectivamente. E a sobrevida livre de doença foi de 100%, 85,7%, 100%, 100%, 

respectivamente. A presença e ausência dos genes não interferiram nas sobrevidas global 

e livre de doença. 

Conclusão: O estudo demonstrou que a ausência e presença dos genes RARβ, TIMP3, 

CDH1 e MGMT metilados e não metilados e do HPV de baixo e alto risco não 

influenciaram no prognóstico do câncer cervical nos estádios I e II. 

PALAVRAS-CHAVES: Câncer cervical, HPV, Genes, Metilação, Não Metilação, 

Prognóstico; Sobrevida. 

 

1. Introdução 

O câncer cervical é uma das principais causas de morte por câncer nas mulheres 

em todo o mundo [1]. No Brasil, as estimativas de novos casos são de 15.590 [2]. O fator 

de risco mais significativo na etiologia do câncer cervical é a infecção oncogênica pelo 

Papillomavirus humano (HPV) e está presente em quase todos os casos de câncer 

cervical [3]. Existem também alterações genéticas, que podem desempenhar um papel no 

desenvolvimento de câncer cervical, [4,5] a metilação do DNA é citada como uma delas, 
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podendo ser útil como um marcador para o screening [4,6]. Na epigenética a metilação 

do DNA é importante devido ao seu mecanismo de silenciamento e tem sido demonstrada 

em câncer cervical [7,8,9]. 

A metilação do DNA é uma modificação química covalente, que ocorre no anel 

de citosina, resultando na adição de um grupo metil (CH3) na posição do carbono 5 de 

citosinas adjacentes a guaninas, ou seja, os dinucleotídeos CpG [10,11]. Esta ação ocorre 

na presença de uma família de enzimas que recebe o nome de DNA metiltransferase 

(DNMT) [12]. O genoma humano não é metilado uniformemente e contém região de 

segmento não metilada intercalada com região metilada [13]. 

Os genes RARβ (Beta do receptor de ácido retinóico), TIMP3 (Inibidor de 

metaloproteinase 3), CDH1 (Caderina 1, E-caderina, Caderina epitelial) e MGMT 

(Metiltransferase de DNA-O-6-metilguanina), têm sidos descritos como biomarcadores 

de metilação durante a carcinogênesede câncer cervical e por apresentarem frequências 

relativamente altas [14-17]. Diante disso, o objetivo deste estudo foi relacionar a 

presença e a ausência dos genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilados e não 

metilados com as características clínicas, anatomopatológicas e molecular (presença e 

ausência do DNA do HPV de baixo e alto risco oncogênico) das pacientes portadoras de 

câncer cervical e analisar o prognóstico por meio das sobrevidas global e livre de doença 

de 60 e 120 meses das pacientes portadoras de câncer cervical com genes metilados e não 

metilados RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT. 

2. Material e Métodos 

2.1. Os sujeitos do estudo 

Trata-se de um estudo de corte retrospectivo, no qual foram avaliados prontuários 

de 129 pacientes portadoras de câncer cervical nos estádios clínicos I e II, no período de 

1992 a 2004. O projeto de pesquisa foi apreciado e aprovado (número do protocolo 
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006/10) pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Associação de Combate ao Câncer em 

Goiás (CEP/ACCG). 

Foram incluídas pacientes portadoras de câncer cervical nos estádios I e II, de 

acordo com as normas da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO); 

pacientes com tumores do tipo histológico epitelial; pacientes submetidas à histerectomia 

radical no serviço de Ginecologia e Mama do Hospital Araújo Jorge da Associação de 

Combate ao Câncer em Goiás (HAJ/ACCG) e que apresentassem exame 

anatomopatológico e os respectivos blocos de parafina arquivados no setor de Anatomia 

Patológica do HAJ/ACCG. 

Foram excluídas as pacientes cujos blocos de parafina não continham o tumor e 

pacientes que tinham tido diagnóstico de outras neoplasias malignas invasoras. 

2.2. Desparafinização do Bloco de Parafina e Extração de DNA 

Foram utilizadas amostras de biópsias parafinizadas positivas para o câncer 

cervical. Para remoção da parafina, acrescentou-se 1 ml de Xylol a 97% em cada amostra 

homogenizou-se e as amostras foram aquecidas a 60ºC, por 10 minutos e posteriormente 

foram centrifugadas a 550 g por 10 min. O excesso de Xylol no sobrenadante foi retirado 

e o processo de lavagem foi repetido por 3 vezes. Em seguida, as amostras foram 

adicionadas de 1 ml de etanol 99,5% para retirar o Xylol e centrifugadas a 800xg por 10 

min por duas vezes e as amostras foram matidas a 4°C por 24horas para secagem. 

A extração de DNA foi realizada em cada amostra após a desparafinização 

adicionando-se 1 ml de Trizol®, seguindo o protocolodo do fabricante. Brevemente, cada 

amostra contendo Trizol foi adicionada de 200 µl de clorofórmio, com agitação por 15 

segundos, incubada a 25°C por 3 min e centrifugada a 810 xg por 15 min a 4 ºC. Após 

centrifugação a mistura se separa em três fases, a primeira fase ou superior: incolor 



Manuscrito 1       77 

 

Tese de Aline Almeida Barbaresco D’Alessandro 

aquosa encontra-se o RNA; na segunda fase ou intermediária: aspecto leitoso, as 

proteínas; na terceira fase ou fenol-clorofórmio ou inferior: vermelho, o DNA. 

2.3. Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) para o HPV de Alto e Baixo Risco 

Oncogênico 

Cada amostra de DNA (10,0μL) para amplificação de HPV de Alto risco foi 

adicionada aos seguintes constituintes, tampão 10x (2,5μL), dntp 10mΜ (1,5μL), MgCl2 

50mM (1,5μL), Taq DNA polimerase (0,3μL), Primer F (2,5μL) e Primer R (2,5μL). 

Os reagentes para amplificação de HPV de Baixo risco foram tampão 10x 

(2,5μL), dntp 10mΜ (1,0μL), MgCl2 50mM (1,5μL), Taq DNA polimerase (0,3μL), 

Primer F (2,0μL), Primer R (2,0μL) e DNA (15,0μL). 

A reação de desnaturação inicial foi de 94°C por 5 minutos e extensão a 72 °C 

durante 2 minutos. Em seguida, foram executados 34 ciclos a 94 °C por 30 segundos e 

72°C por 2 minutos, e um ciclo final a 94°C por 30 segundos e 72°C durante 8 minutos. 

Para a detecção dos produtos amplificados, as amostras foram aplicadas em gel de 

poliacrilamida a 8% e coradas com nitrato de prata [26]. 

A tabela 1 apresenta as sequências dos primers utilizados na detecção do HPV de 

alto e baixo risco e detecção e dos genes RARβ, TIMP3, CDH1, MGMT metilados e não 

metilados. 
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Tabela 1 

Sequências dos oligonucleotídeos iniciadores sintetizados para a amplificação de fragmentos 

específicos de DNA. 

 Sequências Direta 

5’-3’ 

Sequências Reversa 

3’-5’ 

T.A 

(ºC) 

T.P 

(pb) 

HPV de Baixo 

Risco 

TACACTGCTGGACAACATGC GTGCGCAGATGGGACACAC 54 175 

HPV de Alto 

Risco 

TTTGTTACTGTGGTAGATACTAC GAAAAATAAACTGTAAATCATATTC 52,1 302 

RARβ M GGATTGGGATGTCGAGAAC TACAAAAAACCTTCCGAATACG 60 100 

RARβ NM AGGATTGGGATGTTGAGAATG TTACAAAAAACCTTCCAAATACA 62 100 

TIMP3 M CGTTTCGTTATTTTTTGTTTTCGGTTTC CCGAAAACCCCGCCTCG 69 116 

TIMP3 NM TTTTGTTTTGTTATTTTTTGTTTTTGGTTTT CCCCCCAAAAACCCCACCTCA 66 100 

CDH1 M TTAGGTTAGAGGGTTATCGCGT TAACTAAAAATTCACCTACCGAC 66 115 

CDH1 NM TAATTTTAGGTTAGAGGGTTATTGT CACAACCAATCAACAACACA 62 97 

MGMT M TTTCGACGTTCGTAGGTTTTCGC GCACTCTTCCGAAAACGAAACG 68 81 

MGMT NM TTTGTGTTTTGATGTTTGTAGGTTTTTGT AACTCCACACTCTTCCAAAAACAAAACA 70 93 

M: Metilado, NM: Não Metilado, T.A: Temperatura de Anelamento, T.P: Tamanho do produto. 

 

2.4. Tratamento do Bissulfito de Sódio 

O DNA extraído foi submetido a um tratamento de bissulfito de sódio, conforme 

descrito por EpiTect® Bisulfite Handbook do kit Qiagen (QIAGEN 2009) [18] e 

posteriormente as amostras tratadas por bissulfito de sódio foram realizadas a Reação em 

Cadeia de Polimerase de Metilação Específica - MSP-PCR. 

2.5. Análise de metilação de DNA por PCR metilação específica (MSP-PCR) 

Foi realizada uma reação de PCR específica para detecção de metilação, o MSP-

PCR (methylation specific PCR) [19,20]. Foram testados os genes, RARβ metilado, RARβ 

não metilado, TIMP3 metilado, TIMP3 não metilado, CDH1 metilado, CDH1 não 

metilado, MGMT metilado, MGMT não metilado (Tabela 1) [21]. 
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A reação de desnaturação inicial foi de 94°C por 5 minutos e extensão a 94 °C 

durante 45 segundos. Em seguida, foram executados 40 ciclos a 62 °C por 1 minuto e 

72°C por 1 minuto, 72 °C por 10 minutos e um ciclo final a 16°C. Para a detecção dos 

produtos amplificados, as amostras foram aplicadas em gel de poliacrilamida a 8% e 

coradas com nitrato de prata [22]. 

2.6. Análise dos Prognósticos 

Para sobrevida global foi considerado como morte no estudo o óbito da paciente, 

independente de sua causa. Para sobrevida associada ao câncer o critério aplicado foi o 

evento (recidiva da doença locorregional ou metastática). Pacientes que, por ocasião da 

última visita médica, estavam vivas e/ou foram a óbito após 60 e/ou 120 meses de 

seguimento foram consideradas censuradas. 

2.7. Análises estatísticas 

Os resultados foram analisados por meio do programa estatístico Statiscal 

Package for Social Science (SPSS®) versão 20.0. A análise da associação entre as 

variáveis qualitativas foi feita usando o teste do χ2 (qui-quadrado) ou teste exato de 

Fisher. Para o cálculo de sobrevidas foi utilizado o método de Kaplan-Meier para 

comparação das médias de sobrevida entre os fatores prognósticos para câncer cervical e 

para análise estatística foi usado o teste log-rank. Foram considerados estatisticamente 

significativos quando p<0,05. 

3- Resultados 

3.1. Características dos sujeitos do estudo 

A média de idade das pacientes portadoras de câncer cervical foi de 44,7 anos 

(±11,00). As tabelas 2 e 3 apresentam as distribuições de características clínicas, o 

resultado da PCR dos HPVs de baixo e alto risco oncogênico e a relação desses dados 

com a frequência da presença e ausência dos genes metilados e não metilados RARβ, 

TIMP3, CDH1 e MGMT. Segundo os resultados das tabelas 2 e 3, das 129 pacientes, 

70,5% (91/129) estavam na faixa etária ≤ 50 anos de idade e encontravam-se no 
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estadiamento I com 72,1% (93/129). No anatomopatológico o tipo histológico foi o 

carcinoma espinocelular invasor com 86,8% (112/129), o grau do tumor II com 71,3% 

(92/129) e a maioria das pacientes não tiveram recidivas com 89,9 (116/129), nos 

resultados da PCR, para o HPV de baixo risco  maioria foram negativas com 55,0% 

(71/129) e 76,0% (98/129) positivas para o HPV de alto risco. 

3.2. Análise estatística dos dados clínico-patológicos e do HPV relacionados com a 

presença e a ausência de genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilados e não 

metilados 

Foram realizadas análises para avaliar a existência de relações estatísticas entre a 

presença e a ausência de genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilados e não metilados 

com as variáveis clínicas e moleculares, sendo adquiridos os valores de “p” para cada 

análise (Tabelas 2 e 3), e não houveram diferenças significativas com a presença e 

ausência dos genes metilados e não metilados em relação com as distribuições das 

variáveis. 
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Tabela 2 

Distribuição categórica dos dados clínicos e do HPV das pacientes com câncer cervical e a relação das 

frequências dos genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilados. Goiânia, 2014. (n=129). 

CEI: Carcinoma Espinocelular Invasor; FIGO: Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. 

O valor de p corresponde aos testes χ2 e exato de Fisher.

Variável Número 

Pacientes 

(%) 

GENES METILADOS 

   

  RARβ TIMP3 CDH1 MGMT 
  Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente 

Faixa Etária          

≤ 50 91 (70,5) 14 (66,7) 77 (71,3) 67 (69,8) 24 (72,7) 22 (81,5) 69 (67,6) 49 (66,2) 42 (76,4) 

> 50 38 (29,5) 7 (33,3) 31 (28,7) 29 (30,2) 9 (27,3) 5 (18,5) 33 (32,4) 25 (33,8) 13 (23,6) 

Significado  p=0,79 p=0,75 p=0,16 p=0,21 

Estágio de FIGO          

I 93 (72,1) 15 (71,4) 78 (72,2) 67 (69,8) 26 (78,8) 19 (70,4) 74 (72,5) 52 (70,3) 41 (74,5) 

II 36 (27,9) 6 (28,6) 30 (27,8) 29 (30,2) 7 (21,2) 8 (29,6) 28 (27,5) 22 (29,7) 14 (25,5) 

Significado  p=1,00 p=0,32 p=0,82 p=0,59 

Tipo Histológico          

CEI 112 (86,8) 15 (71,4) 97 (89,8) 83 (86,5) 29 (87,9) 21 (77,8) 91 (89,2) 60 (81,1) 52 (94,5) 

Adenocarcinoma 13 (10,1) 5 (23,8) 8 (7,4) 10 (10,4) 3 (9,1) 5 (18,5) 8 (7,8) 11 (14,9) 2 (3,6) 

Adenoescamoso 4 (3,1) 1 (4,8) 3 (2,8) 3 (3,1) 1 (3,0) 1 (3,7) 3 (2,9) 3 (4,1) 1 (1,8) 

Significado  p=0,61 p=0,97 p=0,25 p=0,07 

Grau do Tumor          

II 92 (71,3) 15 (71,4) 77 (71,3) 67 (69,8) 25 (75,8) 20 (74,1) 72 (70,6) 52 (70,3) 40 (72,7) 

III 37 (28,7) 6 (28,6) 31 (28,7) 29 (30,2) 8 (24,2) 7 (25,9) 30 (29,4) 22 (29,7) 15 (27,3) 

Significado  p=1,00 p=0,51 p=0,72 p=0,76 

Recidiva          

Sim 13 (10,1) 3 (14,3) 10 (9,3) 12 (12,5) 1 (3,0) 5 (18,5) 8 (7,8) 7 (9,5) 6 (10,9) 

Não 116 (89,9) 18 (85,7) 98 (90,7) 84 (87,5) 32 (97,0) 22 (81,5) 94 (92,2) 67 (90,5) 49 (89,1) 

Significado  p=0,44 p=0,11 p=0,10 p=0,78 

HPV Baixo Risco          

Negativo 71 (55,0) 11 (52,4) 60 (55,6) 53 (55,2) 18 (54,5) 13 (48,1) 58 (56,9) 38 (51,4) 33 (60,0) 

Positivo 58 (45,0) 10 (47,6) 48 (44,4) 43 (44,8) 15 (45,5) 14 (51,9) 44 (43,1) 36 (48,6) 22 (40,0) 

Significado  p=0,81 p=0,94 p=0,41 p=0,32 

HPV Alto Risco          

Negativo 31 (24,0) 6 (28,6) 25 (23,1) 23 (24,0) 8 (24,2) 6 (22,2) 25 (24,5) 14 (18,9) 17 (30,9) 

Positivo 98 (76,0) 15 (71,4) 83 (76,9) 73 (76,0) 25 (75,8) 21 (77,8) 77 (75,5) 60 (81,1) 38 (69,1) 

Significado  p=0,91 p=0,97 p=0,80 p=0,11 
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Tabela 3 

Distribuição categórica dos dados clínicos e do HPV das pacientes com câncer cervical e a relação das 

frequências dos genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT não metilados. Goiânia, 2014. (n=129). 

CEI: Carcinoma Espinocelular Invasor; FIGO: Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. 

O valor de p corresponde aos testes χ2 e exato de Fisher. 

 
 

3.3. Frequência dos genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilados e não metilados 

Nas pacientes que não apresentaram os genes metilados, os mais frequentes foram 

os RARβ 83,7% (108/129), CDH1 79,1% (102/129), MGMT 42,6% (55/129) e TIMP3 

25,6% (33/129). Naquelas que apresentaram os genes metilados, os mais frequentes 

foram TIMP3 74,4% (96/129), MGMT 57,4% (74/129), CDH1 20,9% (27/129) e RARβ 

16,3% (21/129). Em relação a ausência dos genes não metilados os mais frequentes 

Variável Número 

Pacientes 

(%) 

GENES NÃO METILADOS 

   

  RARβ TIMP3 CDH1 MGMT 

  Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente 

Faixa Etária          

≤ 50 91 (70,5) 18 (69,2) 73 (70,9) 12 (80,0) 79 (69,3) 24 (68,6) 67 (71,3) 22 (68,8) 69 (71,1) 

> 50 38 (29,5) 8 (30,8) 30 (29,1) 3 (20,0) 35 (30,7) 11 (31,4) 27 (28,7) 10 (31,2) 28 (28,9) 

Significado  p=0,82 p=0,39 p=0,76 p=0,79 

Estágio de FIGO           

I 93 (72,1) 16 (61,5) 77 (74,8) 10 (66,7) 83 (72,8) 25 (71,4) 68 (72,3) 24 (75,0) 69 (71,1) 

II 36 (27,9) 10 (38,5) 26 (25,2) 5 (33,3) 31 (27,2) 10 (28,6) 26 (27,7) 8 (25,0) 28 (28,9) 

Significado  p=1,79 p=0,61 p=0,91 p=0,38 

Tipo Histológico          

CEI 112 (86,8) 24 (92,3) 88 (85,4) 13 (86,7) 99 (86,8) 30 (85,7) 82 (87,2) 30 (93,8) 82 (84,5) 

Adenocarcinoma 13 (10,1) - 13 (12,6) 1 (6,7) 12 (10,5) 4 (11,4) 9 (9,6) 2 (6,2) 11 (11,3) 

Adenoescamoso 4 (3,1) 2 (7,7) 2 (1,9) 1 (6,7) 3 (2,6) 1 (2,9) 3 (3,2) - 4 (4,1) 

Significado  p=0,06 p=0,67 p=0,95 p=0,33 

Grau do Tumor          

II 92 (71,3) 16 (61,5) 76 (73,8) 10 (66,7) 82 (71,9) 26 (74,3) 66 (70,2) 19 (59,4) 73 (75,3) 

III 37 (28,7) 10 (38,5) 27 (26,2) 5 (33,3) 32 (28,1) 9 (25,7) 28 (29,8) 13 (40,6) 24 (24,7) 

Significado  p=0,21 p=0,67 p=0,64 p=0,85 

Recidiva          

Sim 13 (10,1) 2 (7,7) 11 (10,7) 2 (13,3) 11 (9,6) 3 (8,6) 10 (10,6) 1 (3,1) 12 (12,4) 

Não 116 (89,9) 24 (92,3) 92 (89,3) 13 (86,7) 103(90,4) 32 (91,4) 84 (89,4) 31 (96,9) 85 (87,6) 

Significado  p=0,65 p=0,65 p=0,72 p=0,13 

HPV Baixo Risco          

Negativo 71 (55,0) 15 (57,7) 56 (54,4) 6 (40,0) 65 (57,0) 17 (48,6) 54 (57,4) 16 (50,0) 55 (56,7) 

Positivo 58 (45,0) 11 (42,3) 47 (45,6) 9 (60,0) 49 (43,0) 18 (51,4) 40 (42,6) 16 (50,0) 42 (43,3) 

Significado  p=0,76 p=0,21 p=0,36 p=0,50  

HPV Alto Risco          

Negativo 31 (24,0) 6 (23,1) 25 (24,3) 1 (6,7) 30 (26,3) 10 (28,6) 21 (22,3) 4 (12,5) 27 (27,8) 

Positivo 98 (76,0) 20 (76,9) 78 (75,7) 14 (93,3) 84 (73,7) 25 (71,4) 73 (77,7) 28 (87,5) 70 (72,2) 

Significado  p=0,89 p=0,09 p=0,46 p=0,07 
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foram TIMP3 88,4% (114/129), RARβ 79,8% (103/129), CDH1 72,9% (94/129), MGMT 

75,2% (97/129). Já na presença os genes não metilados CDH1 27,1% (35/129), MGMT 

24,8% (32/129), RARβ 20,2% (26/129) e TIMP3 11,6% (15/129) foram os frequentes. 

3.4. Análise das sobrevidas global e livre de doença 

O seguimento médio das pacientes estudadas foi de 141,46 meses, variando de 05 

a 250 meses, a mediana de 155,00 meses. A sobrevida global aos 60 e 120 meses foram 

de 92,8% e 93,6%, respectivamente, e a sobrevida livre de doença aos 60 e 120 meses 

foram de 95% e 91,4%, respectivamente. 

Das 129 pacientes estudadas, 13 apresentaram recidiva da doença e 21 faleceram 

no período estudado. As análises da sobrevida global aos 60 meses das pacientes de 

acordo com a presença de RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilado e não metilado foram 

de: 100%, 90,0%, 85,7%, 92,5%, respectivamente. A sobrevida global aos 60 meses das 

pacientes ausente para RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilado e não metilado, foram 

de: 93,9%, 96,2%, 93,1%, 92,3%, respectivamente (Figura 1). 

E na sobrevida livre de doença aos 60 meses das pacientes de acordo com a 

presença de RARβ, TIMP3, CDH1, MGMT metilado e não metilado foram de: 100%, 

85,7%, 100%, 100%, respectivamente. A sobrevida livre de doença aos 60 meses das 

pacientes ausente para RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilado e não metilado, foram 

de: 95,9%, 95,8%, 95,3%, 91,6%, respectivamente (Figura 2). 
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Figura 1. Análise de sobrevida global aos 60 meses de pacientes portadoras de câncer cervical 

de acordo com a presença e ausência dos genes (A) RARβ Metilado e Não Metilado, (B) 

TIMP3 Metilado e Não Metilado, (C) CDH1 Metilado e Não Metilado e (D) MGMT Metilado e 

Não Metilado. 
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Figura 2. Análise de sobrevida livre de doença aos 60 meses de pacientes portadoras de 

câncer cervical de acordo com a presença e ausência dos genes (A) RARβ Metilado e Não 

Metilado, (B) TIMP3 Metilado e Não Metilado, (C) CDH1 Metilado e Não Metilado e (D) 

MGMT Metilado e Não Metilado. 

 

3.5. Análise univariada das sobrevidas global e livre de doença 

Análise de sobrevida univariada revelou que a detecção dos genes metilados e não 

metilados em amostras de biópsias parafinizadas não foi significativamente associada 

com os resultados para as sobrevidas global e livre de doença (Tabelas 4 e 5). 

 

 

Tabela 4 
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Análise univariada de sobrevivência. Sobrevidas global e livre de doença aos 60 meses em 129 

pacientes com câncer cervical. 

 Sobrevida Global Sobrevida Livre de Doença 

Variáveis N 

(óbitos/total) 

p* 

 

n 

(recidiva/total) 

p* 

 

RARβ Metilado 2/21 0,60 2/21 0,29 

RARβ Não Metilado 2/26 0,85 1/26 0,81 

RARβ M e NM 0/2 0,85 0/2 0,65 

TIMP3 Metilado 8/96 0,32 5/96 0,55 

TIMP3 Não Metilado 1/15 0,94 1/15 0,64 

TIMP3 M e NM 1/10 0,76 1/10 0,75 

CDH1 Metilado 4/27 0,06 2/27 0,52 

CDH1 Não Metilado 1/35 0,26 1/35 0,51 

CDH1 M e NM 1/9 0,17 0/9 0,60 

MGMT Metilado 6/74 0,53 3/74 0,72 

MGMT Não Metilado 1/32 0,34 0/32 0,15 

MGMT M e NM 1/17 0,70 0/17 0,52 

*Teste Log-Rank, M: Metilado e NM: Não Metilado. 

 

Tabela 5 

Análise univariada de sobrevivência. Sobrevidas global e livre de doença aos 120 meses em 129 

pacientes com câncer cervical. 

 Sobrevida Global Sobrevida Livre de Doença 

Variáveis N 

(óbitos/total) 

p* 

 

n 

(recidiva/total) 

p* 

 

RARβ Metilado 2/21 0,48 2/21 0,61 

RARβ Não Metilado 1/26 0,60 1/26 0,60 

RARβ M e NM 0/2 0,81 0/2 0,88 

TIMP3 Metilado 7/96 0,40 6/96 0,30 

TIMP3 Não Metilado 1/15 0,84 1/15 0,86 

TIMP3 M e NM 1/10 0,79 1/10 0,73 

CDH1 Metilado 4/27 0,32 3/27 0,28 

CDH1 Não Metilado 1/35 0,33 1/35 0,33 

CDH1 M e NM 1/9 0,17 0/9 0,30 

MGMT Metilado 5/74 0,73 4/74 0,70 

MGMT Não Metilado 0/32 0,10 0/32 0,10 

MGMT M e NM 1/17 0,70 0/17 0,40 

*Teste Log-Rank, M: Metilado e NM: Não Metilado. 

 

4. Discussão 

O câncer cervical é a principal causa de morte por câncer em mulheres. Apesar da 

mortalidade estar reduzindo, ela ainda continua elevada nas regiões Norte, Centro-Oeste, 

Sul, Nordeste e Sudeste, dados demonstrados no estudo de Gonzaga et al. 2013 [23]. 
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Várias características clínicas e histopatológicas, ou seja, estadiamento, grau do tumor, 

recidiva, análise da presença e ausência de DNA de HPV de baixo e alto risco, foram 

consideradas fatores de prognósticos para o câncer cervical [24-27]. No presente estudo, 

verificamos que não houve comparação estatística entre a presença e a ausência dos 

genes metilados e não metilados com as características clínicas, anatomopatológicas e 

molecular (presença e ausência do DNA do HPV de baixo e alto risco oncogênico) das 

pacientes portadoras de câncer cervical. Segundo, outros estudos também não há muito 

relação com essas características [14,27]. 

É importante ressaltar, que as alterações genéticas desempenham um papel 

importante no desenvolvimento do câncer cervical [28-30]. Nossas análises moleculares 

de metilação identificaram a frequência dos genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT 

metilados e não metilados no câncer cervical, esses dados corroboram com outros estudos 

[31,32]. No entanto, a epigenética, alteração na tumorigênese cervical não é bem 

caracterizada [33,34]. Neste estudo, verificamos que os genes metilados mais frequentes 

foram, o TIMP3 e o MGMT, já em outro trabalho eles estudaram os genes estudados por 

nós e outros, os CDH1, DAPK, RARβ, HIC1, FHIT, RASSF1A, APC, CDKN2A, MGMT, 

BRCA1, TP73, TIMP3, GSTP1, MLH1, p14ARF e RB1, e descreveram que os CDH1, 

DAPK, RARβ e o H1C1, foram os mais frequentes no câncer cervical [16]. Em outro 

estudo, o CDH1, FHIT, TERT, CDH13, MGMT, TIMP3 e HIC1, foram os mais 

frequentes [35] e em um outro os genes p16, MGMT e RARβ [26]. 

Poucos estudos relatam o prognóstico por meio das sobrevidas global e livre de 

doença de 60 e 120 meses das pacientes portadoras de câncer cervical e a presença e 

ausência dos genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilados e não metilados. O 

presente estudo demonstrou que a presença e ausência desses genes metilados e não 

metilados, não influenciaram na sobrevida global, tampouco na sobrevida livre de 

doença. Um estudo realizado por Abudukadeer et al. 2012 [27], estudou dois genes, o 

CDH1 e o CDH13, verificaram que a análise de sobrevivência univariada revelou que a 

detecção de CDH1 metilado no soro de pacientes com câncer cervical foi 

significativamente associado com resultado ruim para as sobrevidas global e livre de 

doença (p=0.009 e p=0.032), respectiamente. 

Para nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo que correlaciona a presença e 

a ausência dos genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilados e não metilados com as 

sobrevidas global e livre de doença e é a continuação do nosso estudo do prognóstico do 

HPV 16 e 18 que difere do trabalho de Zampronha et al. 2013 [36]. Apesar dos resutados 
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negativos, nosso estudo apresenta grande relevância. Alguns fatores podem causar 

diferenças dos resultados encontrados, a maior possibilidade seria, o baixo número de 

pacientes que faleceram (21/129) e recidivaram (13/129), ou seja, o que influenciou ao 

viés foi o baixo número de pacientes que faleceram e recidivaram. 

Concluímos que o HPV de baixo e alto risco não influenciaram no câncer cervical 

e que a presença e ausência dos genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilados e não 

metilados não influenciaram nas sobrevidas global e livre de doença, por tanto, não 

houve alteração no prognóstico das pacientes estudadas. 
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O câncer cervical é a principal causa de morte por câncer em mulheres. Apesar da 

mortalidade estar reduzindo, ela ainda continua alta nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sul, 

Nordeste e Sudeste, dados demonstrados no estudo de GONZAGA et al. 2013. Várias 

características clínicas e histopatológicas, ou seja, estadiamento, grau do tumor, recidiva, 

análise da presença e ausência de DNA de HPV de baixo e alto risco, foram consideradas 

fatores de prognósticos para o câncer cervical (GRAFLUND et al. 2002; METINDIR & 

BILIR, 2007; TERRA et al. 2007; ABUDUKADEER et al. 2012). No presente estudo, 

verificamos que não houve comparação estatística entre a presença e a ausência dos 

genes metilados e não metilados com as características clínicas, anatomopatológicas e 

molecular (presença e ausência do DNA do HPV de baixo e alto risco oncogênico) das 

pacientes portadoras de câncer cervical. Segundo, outros estudos também não há muito 

relação com essas características (NARAYAN et al. 2003; ABUDUKADEER et al. 

2012). 

É importante ressaltar, que as alterações genéticas desempenham um papel 

importante no desenvolvimento do câncer cervical (ZUR HAUSEN & ROSL, 1994; 

CHO, 2002). Nossas análises moleculares de metilação identificaram a frequência dos 

genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilados e não metilados no câncer cervical, esses 

dados corroboram com outros estudos (MITRA et al. 1995; PULIDO et al. 2000). No 

entanto, a epigenética, alteração na tumorigênese cervical não é bem caracterizada 

(VIRMANI et al. 2001; DONG et al. 2001). Neste estudo, verificamos que os genes 

metilados mais frequentes foram, o TIMP3 e o MGMT, já em outro trabalho eles 

estudaram os genes estudados por nós e outros, os CDH1, DAPK, RARβ, HIC1, FHIT, 

RASSF1A, APC, CDKN2A, MGMT, BRCA1, TP73, TIMP3, GSTP1, MLH1, p14ARF e 

RB1, e descreveram que os CDH1, DAPK, RARβ e o H1C1, foram os mais frequentes no 

câncer cervical (FENG et al. 2005). Em outro estudo, o CDH1, FHIT, TERT, CDH13, 

MGMT, TIMP3 e HIC1, foram os mais frequentes (WENTZENSEN et al. 2009) e em um 

outro os genes p16, MGMT e RARβ (TERRA et al. 2007). 

Poucos estudos relatam o prognóstico por meio das sobrevidas global e livre de 

doença de 60 e 120 meses das pacientes portadoras de câncer cervical e a presença e 

ausência dos genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilados e não metilados. O 

presente estudo demonstrou que a presença e ausência desses genes metilados e não 

metilados, não influenciaram na sobrevida global, tampouco na sobrevida livre de 

doença. Um estudo realizado por Abudukadeer et al. (2012), estudou dois genes, o CDH1 

e o CDH13, verificaram que a análise de sobrevivência univariada revelou que a detecção 
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de CDH1 metilado no soro de pacientes com câncer cervical foi significativamente 

associado com resultado ruim para as sobrevidas global e livre de doença (p=0.009 e 

p=0.032), respectiamente. 

Para nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo que relaciona a presença e a 

ausência dos genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilados e não metilados com as 

sobrevidas global e livre de doença e é a continuação do nosso estudo do prognóstico do 

HPV 16 e 18 que difere do trabalho de Zampronha et al. (2013). Apesar dos resutados 

negativos, nosso estudo apresenta grande relevância. Alguns fatores podem causar 

diferenças dos resultados encontrados, a maior possibilidade seria, o baixo número de 

pacientes que faleceram (21/129) e recidivaram (13/129), ou seja, o que influenciou ao 

viés foi o baixo número de pacientes que faleceram e recidivaram. 
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O HPV de alto e baixo risco não influenciaram no câncer cervical e a presença e 

ausência dos genes RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilados e não metilados não 

influenciaram nas sobrevidas global e livre de doença, por tanto, não houve alteração no 

prognóstico das pacientes estudadas. 

A sobrevida global aos 60 meses das pacientes de acordo com a presença de 

RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilado e não metilado foram de: 100%, 90,0%, 85,7%, 

92,5%, respectivamente. A sobrevida global aos 60 meses das pacientes ausente para 

RARβ, TIMP3, CDH1e MGMT metilado e não metilado, foram de: 93,9%, 96,2%, 93,1%, 

92,3%, respectivamente. 

E na sobrevida livre de doença aos 60 meses das pacientes de acordo com a 

presença de RARβ, TIMP3, CDH1, MGMT metilado e não metilado foram de: 0%, 

85,7%, 100%, 100%, respectivamente. A sobrevida global aos 60 meses das pacientes 

ausente para RARβ, TIMP3, CDH1 e MGMT metilado e não metilado foram de: 95,9%, 

95,8%, 95,3%, 91,6%, respectivamente. 

Os genes metilados, os mais frequentes foram TIMP3 74,4%, MGMT 57,4%, 

CDH1 20,9% e RARβ 16,3%. E os genes não metilados CDH1 27,1%, MGMT 24,8%, 

RARβ 20,2% e TIMP3 11,6% foram os mais frequentes das pacientes portadoras de 

câncer cervical. 

Em relação com a frequência dos genes metilados e não metilados RARβ, TIMP3, 

CDH1 e MGMT com as características clínicas, anatomopatológicas e molecular 

(presença e ausência do DNA do HPV de baixo e alto risco oncogênico) das pacientes 

portadoras de câncer cervical, não houve relação com a presença e ausência dos genes 

metilados e não metilados com as características clínicas, anatomopatológicas e do HPV 

das pacientes estudadas. 
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As limitações deste estudo referem-se, principalmente, à forma de generalização 

de seus achados, desse modo as limitações do presente estudo foram, que a sobrevida 

livre de doença foi maior, pois teve menos recidivas, já na sobrevida global foi menor, 

porque houve mais óbitos. 

Como estudos futuros recomendam-se mais pesquisas sobre o prognóstico das 

pacientes portadoras de câncer cervical e a utilização de outros genes metilados e não 

metilados específicos para o câncer cervical, como: RASSF1A, hTERT, DAPK, HIC1 e 

outros (BARBARESCO et al. 2012). 
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Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética. 
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Anexo 2 - Ficha de Pesquisa Clínica 

 

01) Número do prontuário:___________________________________________ 

02) Iniciais da paciente:_____________________________________________ 

03) Idade ao diagnóstico __________________________anos completos. 

04) Gestações:____________________________________________________ 

05) Paridade:_____________________________________________________ 

06) Estádio clínico ao diagnóstico (FIGO): 

(  ) 61. IA; IA1; IA2; 

(  ) 62. IB; IB1; IB2; 

(  ) 63. IIA; 

(  ) 64. IIB 

 

Número de identificação do exame anatomopatológico 

07) Tipo histológico do tumor ( ) 71. Carcinoma Espinocelular Invasor (CEC); (  ) 72. 

Adenocarcinoma; (  ) 73. Adenoescamoso; ( ) 74 Indiferenciado; ( ) 75. Outros. 

08) Grau de anaplasia do tumor (  ) 81.I; (  ) 82.II; (  ) 83.III; (  ) 84 IV; (  ) 999. 

Desconhecido. 

09) Invasão linfovascular: (  ) 9.1 Sim; (  ) 92. Não; (  ) 999. Desconhecido. 

10) Linfonodos pélvicos comprometidos: ( ) 101.Sim; ( ) 102.Não; ( ) 999 Desconhecido. 

11) Número de linfonodos comprometidos ________; (   ) se desconhecido 999. 

12) Tratamento inicial: ( ) 121 Histerectomia Radical; ( ) 122. Radioterapia preoperatoria 

e cirurgia (  ) 123. Cirurgia + Radioterapia pós-operatório. 

13) Recidiva da doença: (  )131Sim; (  )132. Não; (  ) 133 Desconhecido 

14) Estado na ultima visita (  )141. Viva sem doença; (  )142. viva com doença; 

(  )14.3 Morta sem doença; (  ) 144. Morta com doença; (  )145 Desconhecido. 

15) Intervalo livre de doença do término do tratamento ______ meses. 

16) Sobrevida global do termino do tratamento _______ meses 

17) Tratamento de resgate pós-recidiva: 

(  )171 Radioterapia; (  )172 Quimioterapia; (  )173 Outros (  ) Não precisou fazer. 



Anexos        118 

 

Tese de Aline Almeida Barbaresco D’Alessandro  

Anexo 3 - Normas do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade 

Federal de Goiás - IPTSP/UFG. 
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Anexo 4 – Publicação do Artigo 1 
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