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Resumo 

A infecção por Chlamydia trachomatis (CT) pode estar associada com a persistência 

dos tipos de Papilomavírus humano (HPV) oncogênicos e desenvolvimento da 

neoplasia cervical. Há indicações de que a detecção de CT por sorologia seja uma 

melhor medida de exposição cumulativa ou da exposição passada quando comparada a 

detecção pela reação da polimerase em cadeia (PCR). O objetivo deste estudo foi 

comparar a positividade para CT pelos métodos de ELISA e PCR e relacionar com a 

gravidade da neoplasia cervical em mulheres com anormalidades citológicas. Entre 

fevereiro de 2007 e março de 2009, 136 mulheres, foram encaminhadas à Clínica de 

Colposcopia na Santa Casa de Misericórdia em Goiânia-GO por exame citológico 

alterado. A detecção de DNA do HPV foi realizada por PCR utilizando os iniciadores 

PGMY09/PGMY11, e a genotipagem foi realizada por hibridização reversa em pontos. 

A positividade para CT foi avaliada por ELISA para detecção de anticorpos IgG e por 

PCR empregando iniciadores cujo alvo é uma região de plasmídeo críptico, gerando um 

fragmento de aproximadamente 512 pares de bases. A prevalência total da infecção por 

HPV foi 85,2%. A positividade para CT por sorologia foi de 25%. Trinta e uma 

amostras 26,7% foram positivas para HPV e CT. Destas 10,3% tinham diagnóstico de 

neoplasia intraepitelial cervical grau 1 (NIC1) ou cervicite, enquanto 16,3% tinham 

diagnóstico histológico de NIC 2 ou pior diagnóstico. Quando empregado o teste de 

PCR a positividade encontrada foi de 8,8%. Onze amostras 9,48% foram positivas para 

HPV e CT por PCR, sendo que 5,1% das pacientes apresentavam diagnóstico de NIC1 

ou cervicite e 4,3% tinham diagnóstico de NIC 2 ou pior diagnóstico. A concordância 

entre os testes de sorologia e PCR para CT foi considerado ruim (kappa=0,10 IC 95% 

069-7.9). Tomando como referência casos negativos para HPV/CT, a positividade para 

HPV/CT por sorologia foi significantemente associada com diagnóstico de NIC2 ou 

pior diagnóstico, para todos os tipos de HPV (OR=11.9 IC=2.00-91.5 p=0.0009) e para 

os tipos 16 e 18 (OR=16.25 IC=2.28-148.57 p=0.0005). Uma associação limítrofe foi 

observada considerando outros tipos de HPV (OR=7.50 IC=0.91-76.28 p=0.02). Houve 

associação estatisticamente significante após o ajustamento para infeção por HPV entre 

as infecções pelos tipos 16 e 18 e soropositividade para CT com a gravidade da 

neoplasia cervical. Quando empregado o teste de PCR, não houve associação entre a 

coinfecção HPV/CT e a gravidade da neoplasia cervical. Estes dados reforçam a 

hipótese de que a soropositividade para CT quando comparada a positividade por PCR 

em mulheres HPV positivas, especialmente para os tipos 16 e 18, é uma melhor medida 

de exposição anterior, o que reflete maior probabilidade de associação com a gravidade 

da neoplasia cervical.  

Palavras-chave: Chlamydia trachomatis, HPV, Sorologia, PCR, NIC.   
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Abstract 

Infection with Chlamydia trachomatis (CT) may be associated with persistent 

carcinogenic HPV types and the development of cervical neoplasia. There are 

indications that detection of CT serum antibodies rather than DNA is a better measure 

of cumulative exposure to CT or of exposure occurring several years prior to the 

development of cervical disease. The objective of this study was to compare the 

positivity for CT by ELISA and PCR and to correlate with the severity of cervical 

neoplasia in women with abnormal cervical smear. Between February 2007 and March 

2009, 136 women were referred to the colposcopy clinic at the Santa Casa de 

Misericordia in Goiânia-GO. HPV DNA was detected by the polymerase chain reaction 

(PCR) and genotyping was performed by reverse line-blot hybridization assay. CT 

seropositivity was tested by ELISA for the detection of IgG antibodies and the detection 

of CT was done by PCR to amplify a sequence in the cryptic plasmid generating a 

fragment of 512 base pairs. The total prevalence of HPV infection was 85.2%. 

Seropositivity for CT was 26%. Thirty-one women 26.7 were tested positive for CT 

antibodies and HPV-DNA. Of these 10.3% had diagnosis of cervical intraepithelial 

neoplasia grade 1 (CIN1) or cervicitis, while 16.3% had histological diagnosis of CIN2 

worse diagnosis. When employed PCR test positivity was found to be 8.8%. Eleven 

women 9.48% were tested positive for CT and HPV DNA. Of these 5.1% had diagnosis 

of cervicitis or CIN1 and 4.3% had a diagnosis of CIN2 or worse diagnosis. The 

agreement between serology and PCR tests for CT was considered poor (kappa=0.10 IC 

95% 0.69-7.9). Taking as reference the cases negatives for HPV and CT, a positivity for 

HPV and CT seropositivity was significantly associated with a diagnosis of CIN2 or 

worse diagnosis, for all HPV types (OR=11.9 IC=2.00-91.5 p=0.0009) and types 16 and 

18 (OR=7.50 IC=0.91-76.28 p=0.02). Significant association was observed after 

adjustment for HPV. A Borderline significance was observed considering other HPV 

types (OR=7.50 IC=0.91-76.28 p=0.02). CT seropositivity was associated with CIN2 

worse diagnosis in women infected by HPV, mainly when the types 16 and 18 were 

involved. This study did not show any association between CT infection detected by 

PCR and CIN2 or worse diagnosis. These data support the hypothesis that seropositivity 

for CT compared to PCR positivity in HPV positive women, especially for types 16 and 

18, is a better measure of previous exposure, which reflects a higher probability of 

association with the severity of cervical neoplasia. 

Keywords: Chlamydia trachomatis, HPV, serology, PCR, CIN. 
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1. Introdução 

 

1.1. Câncer do colo uterino 

O câncer cervical é o terceiro tipo mais comumente diagnosticado, e a quarta 

causa de óbitos em mulheres em todo o mundo, representando 9% (529,800) do total de 

novos casos de câncer e 8% (275.100) no total das mortes por câncer entre as mulheres. 

Mais de 85% dos casos e mortes ocorrem em países em desenvolvimento, sendo que as 

maiores taxas de incidência estão na África Oriental, Ocidental e Sul, bem como 

Centro-Sul da Ásia e na América do Sul. Menores taxas são encontradas na Ásia 

Ocidental, Austrália, Nova Zelândia e América do Norte (Jemal et al., 2011).  

O câncer de colo do útero se desenvolve a partir de lesões precursoras, as quais 

têm potencialidade para progressão se não são detectadas e tratadas precocemente. O 

alto índice nos países em desenvolvimento e em outros lugares, entre 

populações carentes  é em grande parte devido à deficiência nos programas de rastreio, 

que permite a detecção de lesões pré-cancerosas e câncer cervical em estágio inicial 

(Vizcaino et al., 2000; Parkin et al., 2008). A infraestrutura de atendimento nesses 

países não  mantem um padrão uniforme dos testes de rastreio como o teste de 

Papanicolaou (Sherris et al., 2009).  

Vacinas que protegem contra os tipos de Papilomavírus humano (HPV) 16 e 18, 

que causam  cerca de 70% do câncer de colo do útero no mundo estão disponíveis no 

mercado, no entanto, o preço pouco acessível é o fator mais crítico para introdução 

destas. Mesmo as meninas vacinadas, devem começar a triagem quando atingirem a 

idade recomendada de rastreio visto que, as vacinas não fornecem proteção para as 

infecções crônicas por outros tipos de HPV (30%) senão para os tipos oncogênicos de 

HPV 16 e HPV 18 (Villa et al., 2005; Harper et al., 2006).  

Embora o HPV seja conhecido como principal causador de neoplasia cervical e 

câncer cervical, vários fatores secundários parecem influenciar na persistência da 

infecção por HPV e aumentar o risco de progressão para neoplasia cervical, como o 

fumo, paridade, o uso de contraceptivos orais e outras infecções sexualmente 

transmissíveis (Castle et al., 2002). Contudo, a coinfecção que tem tido maior destaque 
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é a de HPV e Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) (Dillner et al., 1997; Koskela et 

al,. 2000; Anttila et al., 2001; Smith et al., 2002; Smith et al., 2004; Madeleine et al., 

2007). 

A infecção por C. trachomatis tem sido associada com hipertrofia cervical e 

indução de metaplasia escamosa fornecendo evidências para um possível papel da C. 

trachomatis na etiologia das lesões cervicais (Golijow et al., 2005). Além disto, a 

infecção por C. trachomatis parece aumentar a suscetibilidade ao HPV em um nível 

basal por facilitar o acesso às células epiteliais basais por microabrasões ou por alterar 

as características das células epiteliais, aumentando a carga viral da infecção e 

facilitando a persistência. Ainda, a infecção concorrente por C. trachomatis pode 

impedir a resolução da infecção pelo HPV por indução de uma mudança no padrão da 

resposta imune, uma vez que a resposta imune celular (do tipo T- helper 1) atua no 

clerance do HPV, e  a resposta imune humoral (do tipo T-helper 2) foi associada a 

infecção crônica por C. trachomatis (Smoff et al., 2005).   

 

1.2. Papilomavírus humano  

 

1.2.1. Biologia do vírus HPV 

O HPV e um vírus de DNA circular de cadeia dupla de 52-55 nm de diâmetro, 

não possui invólucro e apresenta um capsídeo viral icosaédrico composto por 72 

capsômeros. O genoma viral apresenta 8000 pares de bases (pb), e está dividido em 

duas regiões codificantes, região de leitura aberta (Open Reading Frames ORFs) e uma 

não codificante, região curta não codificadora (Short Non-coding Region SNR) com 

função biológica desconhecida. Por não possuírem invólucro os vírus são pouco 

imunogênicos (Doorbar, 2005; Zheng & Barker, 2006).      

A expressão das duas regiões codificantes ORFs é dependente da fase de 

diferenciação da célula hospedeira. Assim, de acordo com o momento de transcrição 

dos genes no ciclo viral, o genoma divide-se em uma região precoce (Early Region E) e 

em uma região tardia (Late region L) e em uma região regulatória, região controladora 

longa (Long Control Region LCR) (Southern & Herrington, 1998; Zheng & Barker 

2006) (figura 1). 
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A região tardia ocupa quase 40% do genoma do vírus, encontra-se a jusante da 

região precoce e codifica as ORFs L1 e L2 para a tradução de uma maior (L1) e uma 

menor (L2) proteína do capsídeo, é responsável pelas etapas finais de replicação do 

vírus, como síntese de proteínas estruturais do capsídeo (Florin et al., 2002; Finnen et 

al., 2003).   

A região regulatória, apresenta um segmento de cerca de 850 pb (10% do 

genoma de HPV, e tem funções não codificantes,  comporta a origem de replicação, 

bem como sítios de ligação de múltiplos fatores de  transcrição  que são importantes na 

regulação da RNA polimerase II iniciado desde reigião precose  viral bem como os 

promotores tardios, está localizada entre as proteínas L1 e E6 (de Villiers et al.,2004; 

Zheng e Barker, 2006; Bernard et al., 2010).  

A região precoce ocupa mais de 50% do genoma do vírus a partir de 5’ e 

codifica seis ORFs: E1, E2, E4, E5, E6 e E7 que estão envolvidas na transcrição, 

replicação, maturação viral e transformação celular (Buck et al., 2008).  

As duas proteínas reguladoras, E1 e E2, modulam a transcrição e replicação (de 

Villiers et al., 2004). A proteína E4 é expressa em infecções produtivas e está associada 

a um colapso nos filamentos de queratina celular (Zheng & Barker, 2006). A 

oncoproteína E5 atua por meio do aumento nos receptores de fator de crescimento 

epidérmico (EGFR) inibindo a expressão do principal complexo de 

histocompatibilidade MHC-I e MHC-II na membrana citoplasmática (Zheng & Barker, 

2006). 

As oncoproteínas E6 e E7 em particular, modulam o processo de transformação 

(de Villiers et al., 2004), alteram o metabolismo da célula hospedeira favorecendo o 

desenvolvimento neoplásico. Estas duas oncoproteínas causam a inativação de duas 

importantes proteínas supressoras tumoral p53 e retinoblastoma (pRb) (Rapose, 2009). 

Em situações normais, a p53 age como fator de transcrição, se ligando a sequências 

específicas do DNA. A ativação da p53 induz a parada do ciclo celular frente a fatores 

que danificam o material genético, permitindo o reparo do DNA antes da progressão do 

ciclo celular. Em algumas condições, a ativação da p53 pode resultar em apoptose 

celular (Levine, 1991). A pRb, na sua forma ativa, está ligada ao fator de transcrição 

E2F, inibindo a ação transcricional deste (Classon & Harlow, 2002; Grinstein, 2006). 



22 

 

Esta proteína atua na fase G1, controlando a proliferação, a diferenciação e a 

sobrevivência da célula. 

A oncoproteína E6 se liga e degrada a proteína p53 da célula hospedeira inibindo 

a apoptose da célula infectada. A oncoproteína E7 se liga a proteína do retinoblastoma 

(pRb) inibindo sua função (Scheurer et al., 2005). A perda da função das proteínas 

regulatórias pode resultar na deficiência ou perda do controle do ciclo celular, 

conduzindo a célula a um processo de proliferação desregulada, eventualmente 

propiciando o desenvolvimento de uma neoplasia (Snijderns et al., 2006).  

Eventualmente, as células que expressam E6 e ou E7 entram em um período de 

crise, a maioria das células morrem e subclones imortais podem surgir, mas apenas em 

baixa frequência. O desvio de um segundo obstáculo foi associado com a ativação do 

telômero de alongamento da enzima telomerase e detenção concomitante do telômero 

encurtamento (Snijderns et al., 2006). 

A oncoproteína E6 tem a função de ativação da telomerase através da expressão 

da subunidade catalítica da transcriptase reversa de telomerase humana (hTERT). A 

hTERT é um componente da atividade da telomerase, que em condições normais é 

expressa somente em células como as stem cells (células tronco). O aumento na 

expressão da hTERT é suficiente para produzir um fenótipo imortal em células epiteliais 

basais infectadas por HPV(Snijderns et al., 2006). È provável que E6 facilite a ativação 

da telomerase em conjunto com mudanças celulares. Estes efeitos micro celulares 

mediam a transferências de cromossomos humanos, ou de parte deles, em células 

imortalizadas por ação do HPV ou em células de câncer cervical resultando na parada 

do crescimento e em crise celular, sem ter um efeito conhecido sobre a E6 expressão 

(Snijderns et al., 2006).  

A oncoproteína  E6 promove a diminuição dos níveis de Notch1, gene humano 

que atua no controle do destino das células, mecanismo que tem sido apontado como 

necessário para sustentar a expressão de E6 juntamente com E7 e para a transformação 

maligna em fases tardias da carcinogênese cervical. A baixa regulação de Notch1 por 

E6 parece levar a inibição da diferenciação e ao crescimento celular anormal. Por fim, 

E6 também fragmenta as proteínas contendo o domínio PSD95/Dlg/ZO-1 (PDZ) que 

tem o papel de manutenção da polaridade das células, formação das junções de 
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aderência célula-célula e organização de vários complexos sinalizadores de proteínas. 

Esta fragmentação resulta em perda da polaridade celular ou mudança morfológica 

associada com a transição epitélio-mesenquimal podendo, portanto, levar a 

transformação e a carcinogênese (Yugawa & Kiyono, 2009). 

A oncoproteína E7 possue regiões conservadas em sua porção amino terminal, 

denominadas CR1 e CR2. CR1 é conhecida por seu papel importante na transformação 

celular provocada por E7. Recentemente, verificou-se que E7 interage com a proteína 

RB de 600 kDa, a p600, cuja função é diminuir a sinalização mediada por integrina 

levando a sensibilização das células à apoptose induzida pelo desprendimento celular. 

E7 desregula a proteína p600 inibindo indiretamente a apoptose (Yugawa & Kiyono, 

2009).  

Além disso, a oncoproteína E7 interage com a proteína p300 fator associado 

(P/CAF) que é um coativador transcricional encontrado na proteína RB acetilada, 

condição necessária para diferenciação celular. A proteína P/CAF ao interagir com a 

oncopritína E7 tem sua atividade de acetiltransferase reduzida levando a supressão da 

diferenciação dos queratinócitos e fortalecimento do crescimento celular. A expressão 

de E7 promove ainda o aumento da expressão do proto-oncogene DEK através de via 

dependente das proteínas da família pRb, e à evasão a senescência celular induzida pela 

proteína da leucemia promielocítica (PML) supressora de tumor, favorecendo a 

transformação oncogênica (Yugawa & Kiyono, 2009). 

Além disto, as oncoproteínas E6 e E7 podem causar desestabilização 

cromossômica (Zur Hausen, 2000; Moscicki, 2008). A desregulação do complexo 

ciclina e E/CDK2 E7 de HPV de alto risco, mas não da proteína E7 de HPV de baixo 

risco resulta em multiplicação excessiva de centrossomos multipolares aberrantes. As 

oncoproteínas E6 e E7 induzem cooperativamente aberrações numéricas nos 

centrossomos e eventuais aneuploidias em células super-expressando E6 e/ou E7. A 

quebra da ponte de fusão cromossômica favorece rearranjos cromossômicos, incluindo 

translocações, adições e exclusões. E6 e E7 também aumentam a expressão de genes 

envolvidos na transição da fase G à fase M do ciclo e progressão da mitose. Portanto, é 

altamente provável que as oncoproteínas E6 e E7 causem a perda da integridade dos 

cromossomos através de múltiplas vias, que inclui a desregulação da expressão gênica e 
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mitótica, embora os mecanismos moleculares subjacentes precisem ser definidos com 

mais detalhes (Yugawa & Kiyono, 2009) 

 

 

1.2.2. Classificação do HPV 

Os papilomavírus apresentam elevada variabilidade genética. Bernard et al. 

(2010),  apresentaram uma expansão da classificação da família Papillomaviridae, que 

agora contém 29 gêneros formados por 189 tipos de papilomavírus sendo 120  isolados 

em seres humanos, 64 em outros mamíferos, 3 em aves e 2 em répteis. A classificação 

deste grupo de vírus, que incluem importantes patógenos humanos, tem sido debatida há 

três décadas. O HPV tem capacidade de infectar o trato anal, pele, cavidade nasal e 

orofaríngea, cerca de 40 tipos de HPV infecta o trato genital feminino (García-Espinosa 

et al., 2009). A infecção está limitada a células epiteliais, sendo necessário para o seu 

ciclo de vida a diferenciação celular (de Villiers et al., 2004).  

Os tipos de HPV que infectam a mucosa são divididos em subgrupos. Os vírus 

individuais são designados de alto e baixo risco oncogênico, de acordo com a propensão 

das células infectadas a progressão maligna (de Villiers et al., 2004). Os tipos de HPV 

considerados de baixo risco oncogênico, frequentemente associados à condilomas 

acuminados, são os tipos 6, 11, 40, 42, 43, 54, 61, 72 e 81. Aqueles considerados de alto 
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risco oncogênico, por estarem frequentemente associados às neoplasias intraepiteliais 

cervicais (NIC) de alto grau e as neoplasias invasoras são representados principalmente 

pelos tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 58, 59, 68, 73 e 82 (Muñoz et al., 2003) 

(quadro 1). 

Quadro1: Classificação filogenética das espécies de HPV do gênero 

Alphapapillomavirus. Adaptado de Bernard et al., 2010. 

Gênero Alphapapillomavirus   

Espé

cie 

Risc

o 

Tipos de HPV 

α 1 B 32, 42 

α 2 B 17, 10, 3, 28, 29,77, 78, 94 

α 3 B 89, 102, 83, 114, 84, 86, 87, 61, 72, 62, 81 

α 4 B 57, 2, 27 

α 5 A 26, 69, 51, 82 

α 6 B 30, 53, 56, 66 

α 7 A 45, 18, 97, 70, 39, 68, 59, 85 

α 8 B 40, 7, 43, 91 

α 9 A 31, 16, 35, 52, 67, 33, 58 

α 10 B 11, 6, 13, 44, 74 

α 11 A 34, 73 

α 12 B Não isolado em humanos 

α 13 B 54 

α 14 B 71, 106, 90 

(A) Alto risco oncogênico e (B) baixo risco oncogênico. 

 

Os vírus HPV são ainda classificados de acordo com seu nicho biológico, 

potencial oncogênico e classificação filogenética. Um novo tipo viral é identificado 

quando a sequência do DNA que forma a região L1 difere em mais de 10% da região 

correspondente no tipo mais próximo conhecido. Quando essa variação é de 2% a 10%, 

o mesmo é definido como um subtipo; e se a sequência variar em menos que 2%, o 

novo papilomavírus é considerado uma variante do tipo mais próximo já identificado 

(de Villiers et al. 2004; Bernard et al. 2010). 
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 De acordo com os critérios estabelecidos pelo Comitê Internacional de 

Taxonomia dos Vírus (ICTV), as diversas espécies de HPV que infectam o trato genital 

feminino são classificadas filogeneticamente no gênero Alphapapilomavírus. Essa 

classificação baseia-se na diversidade genômica da sequência completa do gene L1, que 

é muito conservada entre os diferentes tipos de HPV (de Villiers et al., 2004).  

Existem 14 espécies diferentes no gênero Alphapapilomavírus, as que se 

destacam são as espécies 9, 7 que incluem respectivamente os tipos oncogênicos 16, 18, 

e a espécie 10 que incluem os tipos não oncogênicos 6 e 11. Nestas espécies, também 

estão incluídos outros tipos de HPV com capacidade de infectar o trato genital e a 

mucosa oral (de Villiers et al., 2004; Hoory et al., 2008) (figura 2). A denominação das 

espécies comumente utilizada pela sociedade científica difere dos termos adotados pelo 

ICTV. Na classificação reconhecida pelo ICTV, os grupos alfa-9 e alfa-7, por exemplo, 

correspondem respectivamente às espécies Human papillomavirus 16 e Human 

papillomavirus 18 (de Villiers et al. 2004, Bernard et al., 2010). 
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1.2.3. História natural da infecção por HPV e mecanismos envolvidos na 

carcinogênese. 

Os HPVs possuem capsídeo icosaédrico e replicam seus genomas dentro do 

núcleo das células do hospedeiro, sendo, portanto, partículas intracelulares obrigatórias 

(epiteliotrópicos), com tropismo específico para os ceratinócitos, estando intimamente 

ligado ao grau de diferenciação celular (Longworth & Laimins, 2004).   

A infecção pelo HPV é auto-limitada com duração média de 8–12 meses 

(Schiller et al., 2010). O vírus penetra quando existe microabrasão da mucosa cervical, 

originando perda da integridade do epitélio de revestimento, que permite o acesso do 

vírus as células da camada basal e ou na zona de transformação (Zur Hausen, 2002). A 

entrada do vírus na célula hospedeira ocorre através das proteínas do capsídeo viral, L1 

e L2, que se ligam de forma específica a receptores presentes nas células basais. No 

interior da célula, o genoma é carreado para o núcleo, onde o maquinário de replicação 

do DNA da célula hospedeira passa a ser usado pelo vírus para replicar seu próprio 

DNA (Moscicki, 2008, Schiller et al., 2010). No núcleo da célula hospedeira, o DNA do 

HPV pode assumir duas formas de acordo com o padrão de infecção: a epissomal 

(latência e produtiva) e a integrada (transformante) (Ganguly & Parihar, 2009).  

Em seu ciclo de replicação normal, conhecido como infecção produtiva, o 

genoma viral se apresenta na forma epissomal (circular) em um número que pode variar 

de 50-100 cópias por célula.  As primeiras proteínas virais a ser expressas são os fatores 

de replicação, E1 e E2. Estas proteínas formam um complexo que se liga às sequências 

de origem da replicação viral, atuam recrutando polimerases celulares e proteínas 

acessórias para mediar à replicação e também são responsáveis por manter o DNA viral 

como epissoma (Ganguly & Parihar, 2009). A expressão dos genes que codificam as 

proteínas E6 e E7 é rigorosamente regulada pelo produto do gene E2, mantendo os altos 

níveis destas proteínas restritos à camada basal (Doorbar, 2005; Pett & Coleman 2007). 

Os produtos dos genes E6 e E7, expressos no início do processo de replicação, 

fazem com que a célula entre na fase S (síntese) do ciclo celular, ativando o maquinário 

celular de síntese do DNA, o qual é necessário para a replicação viral (Cheng et al., 

1995; Doobar et al ., 2005). Mais tardiamente, em células escamosas maduras, são 

expressas as proteínas L1 e L2, responsáveis pela montagem e empacotamento virais. A 
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produção final de partículas virais infecciosas depende do processo de maturação da 

célula epitelial. A liberação dessas partículas ocorre com a descamação normal destas 

células, caracterizando um ciclo não lítico e com pouca resposta inflamatória (Moscicki 

et al., 2008).  

Para que ocorra a integração do DNA do HPV ao genoma humano, é necessária 

a ruptura do gene E2 que resulta na sua inativação, impedindo a transcrição da proteína 

E2. A principal função conhecida do gene precoce E2 é regular a expressão dos genes 

E6 e E7 através de um feedback negativo. A perda deste gene faz com que haja um 

aumento da expressão das oncoproteínas E6 e E7, potencializando o processo de 

imortalização das células afetadas (Woodman et al., 2007; Pett & Coleman, 2007; 

Saunier et al., 2008; Burk et al., 2009).  

 A integração do genoma do HPV de alto risco ao genoma do hospedeiro pode 

representar um evento significativo na patogênese do câncer cervical associado à 

progressão de lesões pré-neoplásicas para câncer invasivo (Grm et al., 2009) (figura 3). 

A progressão da infecção pelo HPV para o câncer do colo do útero ocorre 

apenas em um pequeno percentual de mulheres infectadas (Burk et al., 2009). A 

persistência é considerada o fator determinante na progressão de lesões precursoras para 

o carcinoma invasor (Woodman et al., 2007). Tipos de HPV considerados de alto risco 

oncogênico, especialmente o HPV16, podem persistir por mais tempo, aumentando o 

risco de desenvolvimento do câncer do colo do útero (Zeferino & Derchain 2006; 

Wheeler, 2008; Chow et al., 2010). Nesses casos, a presença contínua do genoma viral 

no interior da célula hospedeira pode interferir no controle do ciclo celular, permitindo a 

replicação do DNA mesmo em situações onde o mesmo encontra-se danificado 

(Moscicki, 2008). 
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1.2.4 Epidemiologia da infecção por HPV 

A prevalência da infecção por HPV varia nas diversas regiões do mundo, de 

acordo com a metodologia de detecção empregada, do espécime analisado, das 

características sóciodemográficas e do comportamento sexual da população estudada 

(Clifford et al., 2005).  

A infecção por este vírus ocorre em um número elevado de mulheres (15 a 

40%), tipicamente logo após o inicio da atividade sexual e é mais prevalente em 

mulheres jovens (Bosch, 2003; de Sanjosé et al., 2007). Contudo, a infecção é resolvida 

espontaneamente na maioria das jovens, geralmente em 12-24 meses. Somente uma 

pequena proporção de mulheres irá desenvolver uma infecção crônica (Moscicki et al., 

2001; de Sanjosé et al., 2007; Woodman et al., 2007). A proporção de mulheres 

portadoras de HPV com idade igual ou superior a 35 anos é de 3 a 10% (Bosch, 2003). 

A elevada incidência da infecção pelo HPV em mulheres jovens explica a alta 

prevalência nesta faixa etária, enquanto que a persistência viral é o fator que melhor 

explica a prevalência da infecção pelo HPV em mulheres acima de 30 anos (Herrero et 

al., 2005).   

Um estudo realizado na Espanha no ano de 2007 e 2008, em 3.261 mulheres 

atendidas na rotina de rastreio citológico, encontrou a prevalência de HPV de 14.3% 

sendo que, 84.0% destes eram HPVs de alto risco oncogênico. Os tipos mais comuns de 

HPVs de alto risco encontrados foram, 16 (2.9%), 52 (1.2%), 51 (1.6%), 31 (1.3%) e 66 

(1.2%). Em mulheres jovens (18-25 anos) a prevalência foi de 28.8% (Castellsagué et 

al., 2012). A estimativa de prevalência encontrada na Espanha é de 3% a 17% em vários 

estudos conduzidos entre 1985 a 2007 (Munõz et al., 1996; de Sanjosé et al., 2003; 

González et al., 2006; Bernal et al., 2008; Martorell et al., 2010).  

Em estudo de base populacional com 24041 mulheres, no Nordeste da China, 

Wang et al. (2012),  relataram a infecção por HPV em 45.5% do total de casos e 

17.35% destes tiveram infecção persistente. Os tipos persistentes mais comuns foram 

HPV 16 (18.21%), 58 (13.2%), 18 (8.66%), 52 (7.08%) e 33 (6.78%).   

Rama e colaboradores (2008), no Brasil encontraram uma prevalência de 14,3% 

em mulheres na faixa etária de 15 a 65 anos, com resultado de exame citopatológico 

normal. Em Goiânia, Goiás, um estudo envolvendo adolescentes sexualmente ativas de 
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15 a 19 anos da Região Noroeste mostrou uma prevalência da infecção pelo HPV de 

21,9% (80/365) nos casos com citologia normal e uma prevalência global de 28,0% 

(incluindo adolescentes com anormalidades citológicas). Nesta população, os HPV de 

alto risco foram os tipos mais frequentes, representando 88,4% dos casos positivos para 

infecção pelo HPV (Alves, 2006). 

Barros et al. (2012), encontraram a prevalência de 86.3% de HPV em mulheres 

com citologia anormal atendidas na Santa Casa de Misericórdia, em Goiânia.  Ribeiro et 

al. (2011), também relatam uma alta prevalência de HPV (86%) em pacientes com 

diagnóstico de NIC ou carcinoma invasor. Outro dado importante encontrado no 

segundo estudo foi que a prevalência de HPV 16 aumentou proporcionalmente com a 

gravidade da lesão, sendo que 2/3 dos diagnósticos representavam NIC 2 52% e 88.8% 

carcinoma invasor (Ribeiro et al. 2011). 

Clifford et al. (2003), realizaram revisão de estudos relacionado detecção de 

HPV em casos de carcinoma cervical  (10058 casos), nas seguintes regiões mundiais: 

África (88.8%), Ásia (79.3%), Europa (85.9%), América do Norte e Austrália (88.1%), 

América Central e América do Sul (87.7%).  Observaram que os tipos mais comuns de 

HPV em carcinoma cervical escamoso foram HPV16 (46-63%), seguido de HPV18 (10-

14%), HPV45 (2-8%), HPV 31 (2-7%) e HPV 33 (3-5%) em todas as regiões exceto na 

Ásia, onde tipos de HPV58 (6%) e HPV 52 (4%) foram mais frequentes. Em 

adenocarcinoma, a prevalência de HPV foi significativamente menor (76,4%) do que no 

carcinoma cervical escamoso (87,3%), e HPV18 foi o tipo predominante em todas as 

regiões (37-41%), seguido por HPV 16 (26-36%) e HPV 45 (5-7%). 

Outro estudo multicêntrico confirmou a predominância do HPV 16 no câncer 

cervical, com uma taxa de positividade de 62% nos casos de carcinoma de células 

escamosas e de 50% em adenocarcinomas (de Sanjosé et al., 2010).  Os tipos HPV 18 e 

HPV45 foram, respectivamente, o segundo e o terceiro tipos mais frequentemente 

detectados, sendo mais prevalentes em adenocarcinomas (32% e 12%, respectivamente) 

do que em carcinomas escamosos (8% e 5%, respectivamente). Juntos, os tipos HPV16, 

HPV18 e HPV45 somaram uma prevalência de quase 77% do total de casos de câncer 

do colo do útero. Outros tipos associados principalmente ao carcinoma de células 

escamosas foram os HPVs 33, 31, 52, 58, 35 e 39 (de Sanjosé et al., 2010).  
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No Brasil, o tipo de HPV16 é também o mais prevalente nos casos de NIC3 e 

carcinoma invasor em todas as regiões representadas nos estudos de prevalência 

(Rabelo-Santos et al., 2003). O HPV18 é o segundo tipo mais frequente nas Regiões 

Norte, Sudeste e Sul. Nas Regiões Centro-Oeste e Nordeste, os tipos 33 e 31 ocupam o 

segundo lugar, respectivamente (Eluf-Neto et al., 1994; Bosch et al., 1995; Noronha et 

al., 1999; Lorenzato et al., 2000; Rabelo-Santos et al., 2003) (quadro 2). 

 

Quadro 2. Prevalência de diferentes tipos de HPV em cidades de cada região brasileira. 

Adaptado de Rabelo-Santos et al. 2003. 

   Regiões     

Centro-Oeste 
a
  

n 56 

Sul 
b
 

n 46 

 Sudeste 
c
 

n 186 

 Norte 
d 

n 147 

 Nordeste 
e
 

n 59 

Tipo %  Tipo %  Tipo %  Tipo %  Tipo % 

16 57,1  16 52,2  16 53,8  16 43,5  16 59,3 

33 8,9  18 8,7  18 8,6  18 8,2  31 11,9 

18 5,4  31 4,3  31/33 3,2  Vários 13,6  18 5,1 

31 1,8 
 

45 4,3 
 Não 

tipados 
18,8 

 Não 

tipados 
6,8 

 
33 5,1 

Não 

tipados 
7,1 

 
Outros 17,4 

 
  

 
  

 
Outros 8,5 

Total 79,0  Total 87,0  Total 84,4  Total 70,3  Total 89,8 
a
 Rabelo-Santos et al. 2003, 

b
 Bosch et al. 1995, 

c
 Eluf-Neto et al. 1994, 

d
 Noronha et al. 

1999, 
e
iLorenzato et al. 2000. 

 

1.2.5 Diagnóstico laboratorial da infecção por HPV 

Existem vários métodos para detectar a infecção pelo HPV. Estes podem ser 

classificados em indiretos (colposcopia, citologia, histologia e sorologia) e diretos 

(microscopia eletrônica, detecção do DNA por hibridização Southern Blotting, captura 

híbrida e reação em cadeia da polimerase (PCR) (Hubbard, 2003; Molijn et al., 2005).  

Até o momento, não é possível isolar o HPV em cultura celular assim o 

diagnóstico da infecção depende da utilização de técnicas de microscopia, imunologia e 

biologia molecular. Para a detecção ser eficiente é necessário que os testes empregados 

apresentem alta sensibilidade e especificidade, além de serem seguros, reprodutíveis, de 

baixo custo (Cavalcanti & Carestiato, 2006). 

 

1.2.5.1. Métodos moleculares de detecção do HPV  
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1.2.5.1.1. Hibridização por Southern Blotting 

A hibridização por Southern Blotting foi a primeira técnica utilizadada para 

isolamento direto do DNA do HPV. Neste método, o DNA é digerido com uma ou mais 

enzimas de restrição e os fragmentos resultantes são separados por eletroforese em um 

gel de agarose. Os fragmentos de DNA fita dupla são visualizados por coloração com 

brometo de etídio, desnaturados in situ com hidróxido de sódio e transferidos para uma 

membrana de nitrocelulose ou de náilon por capilaridade, com o auxílio de uma solução 

de alta concentração salina (Murray et al., 1999). Esta é uma técnica de baixa 

sensibilidade, laboriosa e inadequada para amplos rastreamentos. Assim, formatos 

alternativos de hibridação foram desenvolvidos (Molijn et al., 2005).  

 

1.2.5.1.2. Hibridização in situ 

A hibridização in situ é uma técnica baseada na detecção de pequenos segmentos 

de DNA a partir de sondas específicas. Com esta técnica, é possível identificar DNA do 

HPV em células. Entretanto, a sensibilidade do exame é menor, quando comparada a de 

outros métodos de detecção do genoma viral, porque o DNA viral está presente apenas 

em pequenas quantidades em cada célula. É uma técnica mais sensível que a 

imunohistoquímica, porém inferior a reação e cadeia da polimerase (Birner et al., 2001). 

A hibridização in situ possui sensibilidade de 70% e especificidade de e 63% (Do 

Carmo & Fiorini, 2007). 

 

1.2.5.1.3. Captura híbrida 2 (CH2)  

É um método não radioativo de amplificação de sinal baseado na hibridização do 

DNA alvo do HPV marcado com sondas de RNA em solução. Os híbridos RNA-DNA  

resultantes são capturados em microplacas e detectados por anticorpos monoclonais 

específicos e substrato quimioluminescente, promovendo uma medida semi-quantitativa 

do DNA do HPV (Villa & Denny, 2006). Neste ensaio, são detectados de treze tipos de 

HPV de alto risco (16, 18, 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,59 e 68) e cinco tipos de 

baixo risco (6, 11, 42, 43 e 44) (Villa & Denny, 2006). 
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Esta técnica apesar de distinguir entre HPV de alto e baixo risco oncogênico 

apresenta como limitação a impossibilidade de determinação da carga viral e 

identificação dos genótipos específicos do HPV (Gravitt et al., 2003; Molijn et al. 

2005). Está técnica apresenta sensibilidade superior a Hibridização in situ e similar a 

técnica de PCR (Molijn et al., 2005). O teste de CH2 apresenta especificidade é de 

97,6% e sensibilidade de 98,1% (Stillman et al., 2009). 

 

1.2.5.1.4. Reação em cadeia da polimerase  

Os testes para detecção do HPV usando iniciadores de ácidos nucléicos são 

comercialmente disponíveis desde a década de 1980. A presença do genoma viral pode 

ser detectada por PCR, um método que permite a amplificação de pequenas quantidades 

de DNA e identificação de diferentes tipos de HPV (Villa e Denny, 2006). 

É uma técnica de alta sensibilidade e especificidade, pois permite a detecção de 

sequencias específica do DNA extraído de amostras biológicas (células e tecidos). Duas 

técnicas de detecção do DNA do HPV por PCR são relevantes (Villa e Denny, 2006). 

 

1.2.5.1.4.1. PCR tipo específico 

Esta técnica é utilizada para amplificação de um único genótipo utilizando 

iniciadores específicos. Para detectar a presença de mais de um genótipo de HPV devem 

ser realizadas múltiplas reações de PCR tipo específica separadamente. É uma técnica 

laboriosa, cara e os iniciadores para cada PCR tipo específica, devem ser validados 

(Molijn et al., 2005).  

 

1.2.5.1.4.2. PCR de consenso ou geral  

A PCR de consenso é utilizada para amplificar amplo espectro de genótipos de 

HPV e identificar novos tipos virais. A região L1 é a região mais conservada do genoma 

do HPV por isso, vários iniciadores são direcionadas a esta região (Molijn et al., 2005). 

Três modelos diferentes de iniciadores para PCR de consenso podem detectar 

um amplo espectro de genótipos de HPV. O primeiro compreende iniciadores dirigidos 

a uma região conservada, mas totalmente complementar a poucos genótipos de HPV. 

Para compensar as incompatibilidades em relação a outros genótipos, a PCR é realizada 
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a uma baixa temperatura de anelamento. Os iniciadores GP5+/GP6+ são exmplos deste 

sistema (de Roda Husman et al., 1995; Molijn et al., 2005). 

A segunda classe de iniciadores da PCR de consenso compreende os iniciadores, 

que contêm uma ou mais degenerações para compensar as variações na sequência entre 

os genótipos. Neste sistema não são necessárias baixas temperaturas de anelamento, o 

conjunto de iniciadores MY09/11 é um exemplo de iniciadores degenerados (Manos et 

al., 1989; Molijn et al., 2005). De fato, este conjunto de iniciadores compreende uma 

mistura de diferentes oligonucleótidos, a desvantagem deste sistema é que as 

degenerações não permitem que a reação seja altamente reprodutível e que haja variação 

nos oligonucletídeos de uma reação para outra (Manos et al., 2005; Molijn et al., 2005). 

 A terceira opção de iniciadores combinam um número distintos dos mesmos, 

destinados à mesma posição do viral genoma. Utiliza-se uma mistura definida de 

iniciadores não degenerados, tem como vantagem a elevada reprodutibilidade na síntese 

de oligonucleótidos, e a PCR é realizada em temperatura ótima de anelamento (Molijn 

et al., 2005). Exemplos de tais conjuntos de iniciadores são PGMY (Gravitt et al., 2000) 

e SPF10 (Kleter et al., 1999). (figura 4). 

Além da escolha dos iniciadores, o tamanho do produto de PCR é também 

importante, geralmente, a eficiência de uma reação de PCR diminui com o aumento no 

tamanho do fragmento amplificado (Gravitt et al., 2000; Molijn et al., 2005).   
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1.2.5.1.4.3. PCR em tempo real 

A PCR em tempo real é um método que permite a determinação da carga viral, 

bem como o estado físico (epissomal ou integrado) do DNA do HPV. A quantificação 

ocorre através do monitoramento do acúmulo de amplificações, utilizando iniciadores 

que podem ser marcados com sondas capazes de emitir fluorescência (Mackay et al., 

2002; Do Carmo & Fiorini, 2007). Iniciadores tipos específicos para cada genótipo de 

HPV podem ser combinados para detecção na PCR em tempo real, embora a 

multiplexação de vários iniciadores dentro de uma reacção pode se tecnicamente difícil 

(Molijn et al., 2005). Iniciadores de amplo espectro também podem ser utilizados na 

PCR em tempo real, mas são menos propícios a quantificação do que o sistema de 

iniciadores específicos. (Strauss et al., 2000; Cubinho et al., 2001; Molijn et al., 2005). 

 

1.2.5.1.4.4.  Métodos Detecção e análise dos produtos da PCR 

 Vários métodos têm sido utilizados com o propósito de aumentar a sensibilidade 

de detecção do DNA do HPV e permitir sua identificação. Dentre eles destacam-se o 

polimorfismo do comprimento dos fragmentos de restrição (RFLP) e a hibridização 

reversa (Molijn et al,. 2005). 

 

1.2.5.1.4.5. Polimorfismo do comprimento dos fragmentos de restrição 

(RFLP) 

Após amplificação, o produto da PCR com iniciadores de consenso para a região 

L1 pode ser identificado através do RFLP. A digestão do DNA amplificado com 

enzimas de restrição (endonucleases) produz fragmentos que podem ser separados 

através de eletroforese em gel, gerando um padrão de bandas específico para os 

diferentes genótipos do HPV. É um método de execução complexa e depende da 

disponibilidade de enzimas de restrição capazes de detectar mutações específicas no 

DNA dos diferentes tipos de HPV (Bernard et al., 1994; Coser et al., 2011). É uma 

técnica laboriosa, e apresenta menor sensibilidade para a detecção de infecções por 

múltiplos tipos de HPV (Coser et al., 2011). 
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1.2.5.1.4.6. Hibridização reversa 

A hibridização reversa consiste em hibridação simultânea de um produto de PCR 

para múltiplas sondas de oligonucleotídeos. Este método compreende a imobilização de 

múltiplas sondas de oligonucleotídeos sobre uma fase sólida e adição do produto de 

PCR na fase líquida. A fase de hibridização é seguida por uma fase de detecção (Moljin 

et al., 2005). 

A tecnologia de hibridização reversa utiliza uma tira de membrana contendo 

várias sondas imobilizadas como linhas paralelas, chamadas line probe assay (LIPA), 

ensaio line blot ou da matriz linear (Gravitt et al., 2000; Molijn et al., 2005). O produto 

da PCR é gerado, usando iniciadores biotinilados. Este é desnaturado em condições 

alcalinas e adicionado em solução tampão de hibridização. Após a hibridação, o 

material é lavado, e os híbridos podem ser detectados pela adição de um conjugado de 

estreptavidina e um substrato, gerando cor na linha de sonda, que pode ser visualmente 

interpretada. Este método permite a detecção de múltiplos tipos de HPV com uma alta 

sensibilidade em uma única etapa e requer somente uma quantidade limitada do produto 

da PCR (Molijn et al., 2005; Gravitt et al., 2000) (figura 5). 
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1.3. Chlamydia trachomatis 

 

1.3.1. Caracterização e classificação de Chlamydia trachomatis 

Os membros da família Chlamydiaceae são importantes patógenos para 

humanos. Além de frequentes estão associados a uma variada gama de infecções 

importantes, tais como tracoma, uretrite, pneumonia, linfogranuloma venéreo, psitacose 

e até mesmo ateroesclerose (Manory et  al., 2003). 

Historicamente todas as Chlamydias foram classificadas em uma única ordem, 

as Chlamydiales, família Chlamydiaceae, dentro de um único gênero Chlamydia e 

quatro espécies são reconhecidas: C. trachomatis, C. psittaci, C. pneumoniae e C. 

pecorum (Smith et al.,2002). Manory et al. (2003) contudo,  analisaram a sequência 16S 

e 23S do gene que codifica r-RNA indicaram que uma nova taxonomia deveria ser 

adotada. Foi proposto que a família Chlamydaceae, fosse constituída por dois gêneros: 

Chlamydia (C. trachomatis, C. muridarum, C. suis) e Chlamydophila (C. pneumoniae, 

C. psittaci, C. abortus, C. caviae e C. felis). Enquanto as espécies de Chlamydia 

parecem infectar apenas alguns mamíferos, as espécies do gênero Chlamydophila têm 

uma maior variabilidade de hospedeiros, como anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos. 

Os dois gêneros encerram espécies patogênicas importantes para o ser humano. 

(Manory et al., 2003) 

A C. trachomatis é uma bactéria diminuta (0,2 a 0,8 µm de diâmetro) 

intracelular obrigatória que infecta exclusivamente humanos, tem tropismo por células 

do tecido ocular e trato urogenital (Golijow et al., 2005). O genoma de C. trachomatis é 

formado por cromossomo circular com 1.042.519 pares de bases e um plasmídeo com 

7493 pares de bases. Sendo extremamente pequeno e complexo e contém RNA 

ribossomal de 23S 16S e 5S, capaz de codificar em torno de 600 proteínas (Thomas et 

al., 1997; Read et al., 2003).  

Os antígenos mais relacionados ao diagnóstico e à patogênese da infecção por 

essa bactéria são o antígeno lipopolissacarídico (LPS), mais encontrado no corpúsculo 

reticular, constituído principalmente por ácido cetodeoxietanóico e o antígeno da 

principal proteína externa da membrana (major outer membrane protein MOMP) 

(Schumacher et al.,2005). 
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As cepas de C. trachomatis são classificadas em sorotipos, ou sorovariantes por 

imunotipagem usando anticorpos policlonais ou monoclonais específicos para a MOMP 

depois da cultura de cepas (Bandea et al, 2001). Com base nas variações antigênicas 

presentes na MOMP foram identificados 18 sorovariedades de C. trachomatis 

(Brunham & Rey-Ladino, 2005). Os antígenos da MOMP são espécie e subespécie-

específicos, por isso são utilizados para a sorotipagem (caracterização é realizada 

através de painel de anticorpos monoclonais) (Schachter et al., 1999; Schumacher et al., 

2005). 

Os sorotipos A, B, Ba e C infectam o epitélio da conjuntiva e pode levar ao 

tracoma, uma doença caracterizada pelo desvio da margem palpebral que induz o 

crescimento dos cílios em direção ao globo ocular provocando irritação permanente da 

conjuntiva bulbar e da córnea podendo resultar em cegueira (Peeling et al., 2006). Os 

sorotipos Ba e C também foram isolados no trato genital (Brunham & Rey-Ladino 

2005). Os sorotipos D, Da, E, F, G, H, I, Ia, J e K são responsáveis por infecções 

urogenitais, mas, também podem causar conjuntivite auto-limitada e grave infecção no 

trato respiratório tanto em adultos como em crianças. Os sorotipos L1, L2a, L2b e L3 

causam o linfogranuloma venéreo, uma doença mais invasiva do que aquelas causadas 

pelos sorotipos D-K (Nelba et al., 2005; Erol et al., 2005). 

 

1.3.2. Ciclo evolutivo 

A infecção por C. trachomatis pode se adquirida através da relação sexual ou 

pelo contato da mucosa com outra área infectada. Todos os sorotipos podem infectar 

uma grande variedade de células eucarióticas, mas só se replicam em células epiteliais. 

Geralmente infectam células do epitélio da conjuntiva ocular e células do epitélio 

colunar simples, presentes na endocervice das mulheres e uretra dos homens (Peeling et 

al., 2005). Nestes sítios inicia-se o ciclo de vida bifásico da bactéria, no qual se 

apresentam sob duas formas: uma extracelular denominada corpúsculo elementar, e a 

outra forma intracelular chamada de corpúsculo reticular (Mpiga & Ravaoarinoro, 

2006). 

C. trachomatis assim como outras bactérias gram-negativas possui um sistema 

de secreção tipo III na sua superfície, necessário para a patogênese e crescimento 
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intracelular (Gottlieb et al., 2010). Esse sistema facilita a interação entre a bactéria e a 

célula do hospedeiro, sendo capaz de transportar proteínas da bactéria para o citosol da 

célula infectada o que favorece não só a captação de nutrientes, mas permite que os 

mecanismos de defesa da célula hospedeira sejam alterados (Muschiol et al., 2006).  

Os fatores de virulência das clamídias estão ligados ao ciclo de desenvolvimento 

celular desta bactéria que compreende três fases: internalização, proliferação/ 

diferenciação e saída (Mpiga & Ravaoarinoro, 2006). 

A internalização de C. trachomatis pelas células do organismo provavelmente 

ocorre por diferentes mecanismos, mas a forma infecciosa é sempre o corpúsculo 

elementar, partículas circulares que variam de 0,2 a 0,6 µm de diâmetro. Essas 

partículas são osmoticamente estáveis e metabolicamente inativas com função de 

penetrar na célula hospedeira através de fagocitose, pinocitose ou endocitose mediada 

por receptores de superfície da célula epitelial susceptível a infecção (Mpiga & 

Ravaoarinoro, 2006).  

O receptor específico ao qual o corpúsculo elementar se liga na célula 

permanece indefinido devido às diferenças biológicas existentes entre as sorovariedades 

de C. trachomatis que interferem nesta interação. Além disso, a bactéria possivelmente 

utiliza diferentes receptores e mecanismos para invadir a célula (Datry-Varsat et al., 

2005). A interação inicial ocorre através da ligação reversível com glicosaminoglicanas 

semelhantes ao sulfato de heparina presentes na superfície celular, entretanto, esse 

mecanismo não ocorre em todas as sorovariedades (Zhang & Stephens, 1992; Davis & 

Wyrick, 1997; Gottlieb et al., 2010).   

A fase de proliferação / diferenciação ocorre no fagossoma que se forma após a 

internalização da C. trachomatis, os corpúsculos elementares continuam seu ciclo em 

um vacúolo denominado inclusão clamidial (Scidmore et al., 1996; Brunham & Rekart, 

2008).O fagossoma formado não fusiona com lisossoma celular, devido a capacidade da 

bactéria modificar as características da membrana de inclusão tornado-a uma vesícula 

não-lisossomal e pela síntese de proteínas que impedem a fusão, assim a C. trachomatis 

fica protegida da ação letal dos componentes tóxicos deste compartimento. Os 

corpúsculos elementares permanecem dentro da inclusão clamidial sem sofrer ação das 
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enzimas lisossomais e após várias transformações se diferenciam em corpúsculos 

reticulares (Brunham & Rekart, 2008).  

Os corpúsculos reticulares têm diâmetro que varia de 0,6 a 1,5 µm, 

metabolicamente ativos e se dividem por fissão binária, aumentando o número de 

células bacterianas (Mpiga & Ravaoarinoro, 2006). Ainda, C. trachomatis libera no 

citosol da célula hospedeira uma protease responsável por degradar fatores de 

transcrição necessários para induzir a expressão de moléculas de MHC-I, responsáveis 

por apresentar antígenos intracelulares aos linfócitos T CD8+ (Zhong et al., 2001). 

Após aproximadamente 8 horas, o corpúsculo reticular começa a se dividir, e em 

18-24 horas se diferenciam novamente em corpúsculo elementar formando vacúolos 

contendo de 100 a 1.000 corpúsculos elementares que serão expelidos da célula. Neste 

momento a C. trachomatis pode induzir a apoptose celular estimulando a secreção de 

citocinas como o TNF-α ou ativando proteínas pró-apoptóticas (Jendro et al.,2004; 

Miyairi & Byrne, 2006). Em aproximadamente 48-72 horas pós-infecção quando estes 

vacúolos substituem quase todo o citoplasma da célula hospedeira, ocorre lise e 

lançamento dos corpúsculos elementares para o meio extracelular, podendo dar início a 

um novo ciclo de infecção (Mpiga & Ravaoarinoro, 2006). O mecanismo de 

diferenciação do corpúsculo elementar em corpúsculo reticular e vice-versa não é 

conhecido com precisão (Stamm et al., 2005) (figura 6). 
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 1.3.3. Epidemiologia da infecção por Chlamydia trachomatis 

A infecção por C. trachomatis apresenta altas taxas de prevalência no mundo e 

representa um grande problema de saúde pública, sendo considerada a maior causa de 

morbidade em indivíduos sexualmente ativos, com uma estimativa de 89 milhões de 

novos casos ocorrendo anualmente, sendo que indivíduos não tratados servem como 

reservatório para a transmissão das bactérias aos parceiros sexuais (Vicellete et al., 

1999; Golijow et al., 2005). 

A maioria das infecções urogenitais por C. trachomatis são assintomáticas. 

Assim, a maioria das pessoas infectadas permanecem sem tratamento. Nas mulheres, a 

infecção no trato genital inferior não tratada, pode ascender ao trato genital superior e 

pode causar doença inflamatória pélvica (PID), com o risco de sérias complicações 

reprodutivas, pois a bactéria também é a causa da infertilidade tubária e gravidez 

ectópica (Peipert, 2003). A exposição a C. trachomatis pode ser um fator importante na 

persistência do vírus HPV e progressão da neoplasia cervical (Barros et al., 2012; Smith 

et al., 2004).  

O maior impacto da infecção por clamídia ocorre no sistema reprodutivo das 

mulheres (Kjaer et al., 2000; da Ros & Schimitt, 2008). A recorrência da infecção é 

comum, especialmente nos indivíduos que se infectam antes dos 20 anos sendo a 

imunidade desenvolvida apenas parcialmente protetora (Seadi et al.,2002). A 

prevalência geral da infecção é em torno de 15%, podendo variar de 8% a 40% de 

acordo com a população estudada. As taxas mais altas estão relacionadas a grupos de 

risco (adolescência, promiscuidade, antecedentes DST, parceiro com uretrite não 

gonocócica, presença de ectopia cervical e/ou cervicite mucopurulenta) (da Ros & 

Schimitt, 2008). 

A infecção por C. trachomatis mostra a prevalência substancial do micro-

organismo em adultos e jovens sexualmente ativos. Em 2007, um total de 22.848 

infecções foram reportados na Noruega, constituindo 8,4% de indivíduos testados. 

Desses infectados, 61% eram mulheres (Norvegian Institute of Public Haelth, 2008). 

Para o total de infecções reportadas em mulheres, 68% tinham menos de 25 anos de 

idade (40% entre 20-24 anos, e 28% entre 15-19 anos). O grande aumento observado 
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entre 15-19 anos de idade, está em consonância ao relatado na Suécia, Dinamarca, 

Inglaterra, e Estados Unidos (Adans et al., 2004; Jensen et al., 2004; Lamontagne et al., 

2004; Center for Disease Control and Prevention, 2007; Laar et al.,2007; Hansdotter et 

al., 2008).  

Macleod et al. (2005), em um estudo realizado na Inglaterra, identificaram uma 

prevalência geral de C. trachomatis entre as mulheres de 3,6%, sendo a mesma maior 

entre jovens com menos de 25 anos (6,2%). Identificaram como mais forte determinante 

para a infecção a presença de um ou mais parceiros sexuais no passado. Araujo  et al. 

(2002), identificaram os fatores de risco relacionados com infecção cervical por C. 

trachomatis em 296 adolescentes e jovens do sexo feminino, em Goiânia. A idade 

menor que 20 anos e o fato de ter mais que um parceiro sexual foram os fatores de risco 

relacionados com infecção.  

No Brasil, foram encontradas prevalências de 11,4% a 16% em mulheres jovens 

(Codes et al., 2002; Miranda et al., 2004). No estudo conduzido por Araujo et al. 

(2006), a prevalência da infecção em adolescentes e mulheres jovens de Goiânia entre 

2000 e 2001 foi de 19,6%.  Em um estudo realizado na cidade de Porto Alegre, no 

período de 1987 a 1990, com 235 pacientes com doença inflamatória pélvica, o 

percentual de infecção por C. trachomatis relatado foi de 25,5% (Naud et al., 2001). 

Whitcher et al. (2001), encontraram uma prevalência de 21% de C. trachomatis 

em 121 mulheres que procuraram atendimento em clínicas por DST na cidade de 

Manaus. Munõz et al.(2002), obtiveram prevalência de 8% de coinfecção entre C. 

trachomatis / HIV em 200 mulheres que procuraram atendimento de HIV em unidades 

de saúde do Rio de Janeiro. 

Leite et al. (2001), encontraram a prevalência de 10.2% em 207 pacientes 

gestantes atendidas no ambulatório de pré-natal em Minas Gerais. Sheffield (2005), 

analisando uma população de mulheres grávidas concluiu que a prevalência da infecção 

assintomática por C. trachomatis foi de 9%. Santos et al. (2003), fizeram levantamento 

bibliográfico em 16 estudos brasileiros, encontraram prevalência variando entre 0,6% e 

20,2%, mostrando a grande variabilidade da taxa de infecção   

Em Goiânia, um estudo realizado com 131 mulheres encaminhadas a clínica de 

colposcopia da Santa Casa de Misericórdia com diagnóstico citológico alterado, 
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encontrou a soroprevalência de 26% de C. trachomatis empregando o método de ELISA 

(Barros et al., 2012). 

 

1.3.4. Diagnóstico laboratorial da infecção por Chlamydia trachomatis  

O diagnóstico da infecção por C. trachomatis baseia-se na identificação da 

bactéria ou em alguma alteração detectada em exame complementar em laboratório, que 

pode ser realizado por diferentes técnicas em amostra clínica. Uma coleta adequada é 

essencial e se relaciona diretamente com a sensibilidade e a especificidade do teste 

diagnóstico (Seadi et al., 2002).  

O centro de controle e prevencção de doenças (CDC) recomenda triagem anual 

para C. trachomatis, em todas as mulheres sexualmente ativas com idade menor ou 

igual a 25 anos, e em mulheres mais velhas com fatores de risco para infecção (não 

utilizar métodos contraceptivo de barreira regularmente e/ou tenha trocado de parceiro 

nos últimos 90 dias ou múltiplos parceiros sexuais), e em todas as mulheres grávidas. 

Uma avaliação de risco sexual adequada sempre deve ser realizada por um profissional 

de saúde (Center for Disease Control and Prevention, 2010) (quadro 3). 

 

1.3.4.1. Cultura em células 

A cultura em células envolve um meio no qual é inoculado uma monocamada de 

células suscetíveis, com uma amostra adequadamente coletada e transportada. Após 48-

72 horas de crescimento, as células infectadas desenvolvem características inclusões 

intracitoplasmáticas que contêm um número substancial de corpúsculos elementares e 

reticulares. 

Essas inclusões são detectadas por fluoresceína conjugada a um anticorpo 

monoclonal que é específico para a MOMP de C. trachomatis (Pate & Hook, 1995). A 

cultura é considerada como padrão ouro de diagnóstico de C. trachomatis, apresentando 

variação na sensibilidade de 80-90% e especificidade de 100% (Mc Gregor & French 

1998; Su et al., 2011). Porém, a sensibilidade relativamente baixa a demora na obtenção 

de resultados, as dificuldades no processo, intensidade de trabalho, a complexidade 

técnica, transporte rigorosos e custo relativamente alto são os principais requisitos de 
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desvantagens no isolamento de C. trachomatis pela cultura de células.  (Black, 1997; 

Center for Disease Control and Prevetion, 2010; Su et al., 2011). 

 

1.3.4.2. Testes de detecção de antígenos 

Os testes de detecção de antígenos de Chlamydia trachomatis baseiam-se na 

reação com os antígenos contidos no LPS e na Momp (Seadi et al., 2002; Mylonas, 

2012). 

1.3.4.2.1. Imunofluorêscencia direta (IFD) 

O antígeno de C. trachomatis pode ser detectado por IFD, tanto na molécula 

MOMP quanto no LPS. A amostra é obtida com escova ou swab endocervical. A 

técnica consiste em cobrir o esfregaço com anticorpos monoclonais marcados com 

fluoresceína, que se ligam aos corpúsculos elementares da bactéria. Os corpúsculos 

elementares são marcados, e identificados por microscopia de fluorescência. Apenas C. 

trachomatis marcar-se com anticorpos anti-MOMP utilizados em kits comerciais. Os 

anticorpos monoclonais anti-LPS utilizados em determinados kits comerciais podem 

causar reação cruzada com outras espécies de bactérias, como C. pneumoniae e C. 

psittaci (Center for Disease Control and Prevetion, 2010; Mylonas, 2012).  

O teste de IFD é considerado altamente específico, quando executado por um 

microscopista experiente, exige competência em microscopia de fluorescência e 

treinamento adequado para identificação dos corpúsculos elementares de C. 

trachomatis. O método é mais adequado para laboratórios que testam um número 

limitado de amostras, porque o procedimento é cansativo e demorado (Center for 

Disease Control and Prevetion, 2002).  Este método apresenta uma sensibilidade entre 

70-90% e especificidade de 85-98%, tendo como inconveniente a incapacidade dessa 

técnica distinguir organismos mortos ou vivos (Black et al.,1997; Center for Disease 

Control and Prevetion, 2010 ).  

 

1.3.4.2.2. Ensimaimunoensaio (EIA) 

A detecção direta de antígeno pode ser realizada por testes de EIA, os quais 

podem variar quanto ao tipo de fase sólida (como microplacas, pérolas, tubos) onde está 

ligado o anticorpo primário. Quando o antígeno está presente, este reage com um 



46 

 

anticorpo marcado com enzima, cujo produto final pode ser avaliado por 

espectrofotometria, fluorescência ou quimiluminescência e correlacionado com a 

positividade ou não do teste (Black et al., 1997; Seadi et al., 2002; Muvunyi et al., 

2011).  

As técnicas de EIA que empregam anticorpo anti- lipopolissacarídeo apresentam 

a desvantagem de poderem resultar em reação cruzada com o lipopolissacarídeos de 

outras bactérias, levando à resultados falso-positivos. São descritas reações cruzadas 

com bactérias gram-negativas como Acinetobacter sp., membros da família das 

enterobactérias, Gardnerella, Neisserias e Salmonelas (Black, 1997). A possibilidade 

da técnica de EIA ser realizada em equipamento automatizado é uma vantagem para 

laboratórios que processam um grande número de amostras (Mylonas, 2012). 

A demonstração da C. trachomatis diretamente do material coletado da paciente, 

através da técnica de EIA tem sensibilidade de 67-98% e especificidade de 85-100%, 

mas apesar de proporcionar um diagnóstico rápido requer aparelhos específicos para a 

leitura (de Roberts & Hib, 2006). 

 

1.3.4.3. Testes de detecção de anticorpos 

As técnicas sorológicas para a pesquisa de anticorpos mais comuns são a fixação 

do complemento, a imunofluorescência indireta (IFI) e o enzimaimunoensaio indireto 

(ELISA) e a microimunofluorescência indireta (MFI) detectam antígenos LPS presente 

nos corpúsculos elementares ou reticulares (Seadi et al., 2002; Muvunyi et al., 2011; 

Mylonas, 2012).  

A sorologia é recomendada para estudos epidemiológicos e infecções sistêmicas, 

porém, não é recomendada para o diagnóstico de infecções urogenitais devido à 

frequência de exposição aos sorotipos da C. trachomatis e pela ocorrência de reações 

cruzadas, com outras espécies (Seadi et al., 2002; Muvunyi et al., 2011). 

As técnicas que permitem detectar separadamente anticorpos de classe IgG, IgA 

e IgM são mais úteis, embora a pesquisa de IgM seja freqüentemente indetectável 

quando a infecção é recorrente (Schachter & Stamm, 1997; Muvunyi et al., 2011). 
 
A 

presença de anticorpo IgM e ou IgA e um aumento significativo (pelo menos dois 

títulos) de IgG entre uma amostra colhida na fase aguda e outra na convalescente 
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evidenciam uma infecção recente (Warford et al., 1999; Cravioto et al., 2003, Muvunyi 

et al., 2011). No México, através de um estudo transversal multicêntrico, encontrou-se 

uma prevalência de C. trachomatis através da pesquisa da IgG de 11,4% e IgA de 4,4%. 

A infertilidade por dano tubário foi de 8,4% (IgG) e 1,4% (IgA) (Cravioto et al., 2003; 

Molano et al., 2003).  

 

1.3.4.3.1. Enzimaimunoensaio indireto  

O ELISA é um ensaio para detecção de anticorpos IgG e IgM no soro humano, 

amplamente empregado para pesquisa de exposição a bactéria, pois tem a vantagem de 

utilizar um único conjugado em diferentes sistemas e conjugado classe-específica para a 

determinação de anticorpos de diferentes classes (Vaz, 2007; Muvunyi et al., 2011). 

Trata-se de um teste clássico para detecção de C. trachomatis, escolhido quando os 

recursos financeiros são limitados, pois é relativamente barato (de Roberts & Hib, 

2006). Como este método pode identificar a presença de anticorpos tardios, ou seja, que 

foram produzidos após a infecção e persistem por anos, pode-se recomendá-lo em 

estudos epidemiológicos, para que sejam detectadas pessoas que já entraram em contato 

com a bactéria (Murray et al., 2006; Mylonas, 2012).  

 

1.3.4.3.2. Imunofluorescência Indireta 

O teste de IFI detecta anticorpos contra o antígeno LPS dos corpúsculos 

elementares ou corpúsculos reticulares, utilizando lâminas onde estão aderidos os 

antígenos de Chlamydia, sobre a qual será acrescentado o soro diluído do paciente. Esta 

preparação é incubada com conjugado fluorescente (fluorescência ligado a uma anti-

imunoglobulina humana), após etapas de lavagem. A leitura é feita com o auxílio de 

microscópio de fluorescência. Esta técnica utiliza como antígenos C. trachomatis L2, 

que reage com todos os sorotipos de C. trachomatis e com as outras espécies de 

Chlamydia (Barnes, 1989; Seadi et al., 2002; Mylonas, 2012). 

Este teste é adequado para triagem de um grande número de amostras por ser de 

metodologia simples e por detectar anticorpos contra os sorotipos predominantes. Por 

outro lado, não permite a distinção entre as cepas que usualmente infectam o olho e o 
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trato genital, ou entre C. trachomatis e outras espécies de Chlamydia (Muvunyi et al., 

2011). 

 

1.3.4.3.3. Microimunofluorescência indireta  

O teste de MIF é utilizado para a pesquisa de anticorpos espécie e subespécie 

específico. O princípio da técnica é o mesmo da IFI, mas difere nos antígenos, que são 

utilizados em quantidades mínimas, representando todas as espécies e sorotipos da 

clamídia (agrupados opcionalmente por afinidades). O MIF é a técnica de escolha para a 

pesquisa do anticorpo IgM no diagnóstico de pneumonia por Chlamydia no recém-

nascido e a mais sensível entre as técnicas sorológicas, mas é laboriosa e os antígenos 

são onerosos e a disponibilidade é limitada. Por estas razões, o teste é realizado apenas 

em laboratórios de pesquisa (Black, 1997; Seadi et al., 2002; Mylonas, 2012).  

 

1.3.4.4. Testes moleculares 

A introdução dos métodos de amplificação de DNA específico vem permitindo o 

desenvolvimento de métodos diagnóstico para todos os tipos de micro-organismos, 

incluindo os fastidiosos e agentes não cultiváveis. Essas técnicas detectam com rapidez 

pequenas quantidades de ácidos nucléicos em amostras clínicas (Seadi et al., 2002; 

Black et al, 2002; Martin et al., 2004). 

A amplificação de DNA ou RNA consiste na obtenção de milhares de cópias de 

um segmento de DNA a partir de iniciadores de uma sequência de DNA alvo. O 

aumento da sensibilidade dos testes de amplificação de ácidos nucleicos é atribuível a 

sua capacidade de produzir um sinal positivo a partir de apenas uma única cópia do alvo 

DNA ou RNA. Os iniciadores definem as regiões de DNA a serem amplificadas e a 

especificidade da técnica. Semelhante aos outros testes não culturais, os testes de 

amplificação de ácidos nucléicos (NAATs) não requerem organismos viáveis (Chan, 

2002; Seadi et al., 2002). 

Os iniciadores empregados para detecção de C. trachomatis não apresentam 

reação cruzada com DNA de outras bactérias encontradas em seres humanos. Os 

NAATs também são mais suscetíveis à resultados falso-positivos do que os não-NAATs 
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por causa de contaminação, por isso, quando essa técnica é empregada deve seguir um 

rigoroso controle de qualidade (Van der Pol et al., 2001; Martin et al., 2004). 

Os testes comerciais diferem em seus métodos de amplificação e suas sequências 

alvo. O Roche Amplicor® (fabricado pela Roche Diagnostics Corporation, Teste de 

Basel, Suíça) utiliza PCR. O Abbott LCx® (Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois) 

utiliza a reação em cadeia da ligase (LCR) e  Becton Dickinson BDProbeTec ET test® 

(Becton, Dickinson and Company, Franklin Lakes, New Jersey), utiliza o deslocamento 

vertente de amplificação para amplificar seqüências de DNA em  plasmídeo críptico que 

é encontrado em mais de 99% de cepas de C. trachomatis. O ensaio Gen-Probe 

APTIMA™® (Gen-Probe Incorporated, San Diego, Califórnia), para C. trachomatis 

utiliza amplificação mediada por transcrição (TMA) para detectar RNA ribossomal alvo 

(Van der Pol et al., 2001; Martin et al., 2004). 

A maioria dos NAATs comerciais foram aprovados pela Food and Drug 

Administration (FDA) para detectar CT em swabs endocervicais de mulheres, swabs 

uretrais em homens, e de urina em homens e mulheres. Além disso, em outros 

espécimes (por exemplo, da vagina e olho) têm demonstrado desempenho satisfatório, 

embora estas aplicações não tenham sido autorizadas pela FDA.  Em amostras retais e 

da orofaríngea os NAATs tem avaliação limitada e não são recomendados (Currie & 

Bowden, 2007; Center for Disease Control and Prevetion, 2010).  

A capacidade dos NAATs para detecção de C. trachomatis sem um exame 

pélvico ou amostra de swab uretral, por exemplo  com teste na urina é uma vantagem 

dessas técnicas, facilitando a triagem em homens e mulheres. A desvantagem das 

técnicas de amplificação de ácidos nucleicos, é que as amostras podem conter inibidores 

de amplificação e resultar em resultados falso-negativos. Alguns fabricantes oferecem 

controles de amplificação para detectar a inibição (Center for Disease Control and 

Prevetion, 2010).  

Como vantagem as técnicas oferecem a oportunidade de utilizar amostras não 

invasivas para o rastreamento em indivíduos assintomáticos. Essa vantagem é 

importante porque a maioria das infecções causadas por C. trachomatis em mulheres e 

em uma proporção significativa dos homens é assintomática. Além disso, há relatatos 

que os testes de amplificação de DNA usando amostras não invasivas são 30% mais 
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sensíveis que os testes de rastreamento usuais realizados em amostras invasivas (Black 

et al, 2002; Seadi et al., 2002; Martin et al., 2004).   

A técnica que está sendo utilizada há mais tempo é a PCR. A especificidade e a 

sensibilidade da técnica de PCR dependem dos iniciadores utilizados, da técnica de 

referência, do tipo de material, da população a ser analisada, da preparação da amostra e 

do método de detecção do produto amplificado, considerando-se a presença de 

inibidores (Seadi et al., 2002; Martin et al., 2004). 

George et al. (2003) compararam os resultados entre PCR realizado a partir de 

secreção cervical e realizado a partir de amostra urinária, e identificaram a 

sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo e negativo, respectivamente de 

100%, 98%, 96% e 100% para amostra genital e 82%, 100%, 100% e 92%,  para 

amostra urinária. A sensibilidade da PCR cervical foi maior quando secreção 

endocervical mucopurulenta esteve presente (84%). Toye et al (1998), encontraram em 

amostras cervicais a sensibilidade de 97% e especificidade de 100% e valor preditivo 

positivo 96% e negativo de 100%. Apesar do teste de PCR realizado a partir de amostra 

de urina apresentar alta sensibilidade, tem como principal limitação muitos resultados 

falso-negativos, provavelmente pela presença de inibidores. Assim amostras coletada a 

partir de swab cervical podem ser a melhor maneira de diagnosticar a infecção por C. 

trachomatis (George et al., 2003).   

 

1.3.4.4.1. Testes de hibridização  

Dois ensaios de hibridização de ácidos nucleicos são aprovados pela FDA para 

detectar C. trachomatis: o PACE 2  Gen-Probe® e a Captura Híbrida II® (Qiagem). Os 

ensaios de Captura Híbrida conseguem detectar C. trachomatis ou Neisseria gonorrhae 

em uma amostra. Estes testes não diferenciam entre os dois microorganismos, e quando 

positivos, devem ser seguidos por testes para cada microorganismo para obter um 

resultado específico. No ensaio de hibridização Gen-Probe®, uma sonda de DNA que é 

complementar a uma sequência específica de C. trachomatis ou Neisseria gonorrhae 

hibridiza com o rRNA complementar que está presente na amostra (Kluytmans et al., 

1991; Harkins & Munson, 2011).  
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Uma versão de sonda competitiva do ensaio PACE 2® é comercialmente 

disponível para aumentar a especificidade do teste. Nesta versão, o teste é repetido em 

amostras inicialmente positivas com e sem adição de uma sonda não marcada. A sonda 

não marcada inibe competitivamente a ligação da sonda marcada, e há uma redução no 

sinal quando o ensaio é positivo. Sondas de hibridização de RNA no ensaio Qiagem são 

específicas para as sequências de DNA de C. trachomatis e Neisseria gonorrhae, 

incluindo tanto o DNA genômico e DNA plasmídeo críptico (Modarress et al., 1999; 

Harkins & Munson, 2011). 

Exigências técnicas e conhecimentos necessários para a realização de testes de 

hibridização de ácidos nucleicos são semelhantes aos do EIAs. Uma vantagem dos 

testes de hibridização de ácidos nucleicos é a capacidade de armazenar e transportar 

material em até sete dias sem refrigeração antes da recepção pelo laboratório (Center 

For Disease Control And Prevention, 2010). 

Quadro 3: Principais características dos métodos de diagnóstico de Chlamydia 

trachomatis. Adaptado de (Mylonas, 2012). 

Metodologia S E Vantagens Desvantagens 

Amplificação de DNA 80-90% > 

98

% 

Teste sensível. 

Amostra não 

invasiva. 

Custo e 

contaminação. 

Sonda de DNA 65-

75

% 

98-

99

% 

Semi-

automatizado. 

Simples 

Baixa 

sensibilidade. 

Recomendado teste 

de confirmatório. 

Captura híbrida < 

95

< 

99

Automatizado Custo, utilizado 

apenas em amostras 
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% % cervicais. 

Cultura de células 60-

80

% 

> 

99

% 

Indicado em 

questões medico-

legais. Cepas 

específicas. 

Baixa 

sensibilidade, 

método laboratorial 

complexo e 

demorado. 

Imunofluorescência 

direta 

65-

75

% 

97-

99

% 

Teste simples e 

unitário. 

Baixa 

sensibilidade, 

técnica laboriosa e 

subjetividade de 

leitura. 

Enzimaimunoensaio 60-

75

% 

97-

99

% 

Automação. Baixa 

sensibilidade, 

Recomendado teste 

de confirmatório. 

Microimunofluorescên

cia 

74

% 

93

% 

Teste sorológico 

com maior 

sensibilidade. 

Custo e técnica 

laboriosa. 

Enzimaimunoensaio 

indireto 

43-

72

% 

77-

85

% 

Baixo custo, 

determinação de 

diferentes 

classes. 

Baixa 

sensibilidade. 

Imunofluorescência 43 61 Simples, grande Baixa sensibilidade 
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indireta % % reprodutibilidade

. 

e especificidade. 

Não distingue as 

cepas. 

S: sensibilidade; E: especificidade.  

 

1.4. Infecção por C. trachomatis e seu papel como cofator do HPV na 

carcinogênese cervical 

A extensa investigação sobre o HPV mostra que este vírus é a causa principal de 

câncer cervical, sendo que os tipos de HPVs oncogênicos estão associados com um 

maior risco de doença (Schiffman & Castle, 2003; Scheurer et al., 2005). Sabe-se ainda 

que, apenas uma pequena proporção de mulheres infectadas com HPV progride para 

carcinoma cervical (Zur Hausen, 2002; Woodman et al., 2007). 

A infecção por HPV não é suficiente para induzir a progressão de neoplasias 

intra-epitelial cervical e o desenvolvimento do câncer cervical, cofatores podem 

aumentar o risco das células infectadas por HPV progredirem para pré-malignidade e 

câncer invasivo (Smith et al., 2004).  

A associação ente HPV e o comportamento sexual têm motivado vários 

investigadores na pesquisa de agentes sexualmente transmissíveis que possam 

influenciar a história natural da infecção por HPV ao longo de todo processo de 

persistência, progressão ou resolução da mesma (Castle et al., 2003). Muitos estudos 

(Dillner et al., 1997; Koskela et al 2000; Anttila et al., 2001; Smith et al., 2002; Smith 

et al., 2004; Madeleine et al., 2007; Barros et al., 2012), mas nem todos (Yoshikawa et 

al., 1999; Castle et al., 2003), tem observado que C. trachomatis está associada ao 

câncer cervical ou com a persistência de tipos de HPVs carcinogênicos. 

A infecção por C. trachomatis pode aumentar a suceptibilidade ao HPV por 

causar micro-abrasões ou alterações nas células epiteliais, facilitando assim a entrada 

dos virions. Na verdade, a capacidade de eliminar a infecção por HPV parece 

comprometida, favorecendo a persistência da infecção, sendo um passo essencial para 

progressão da neoplasia intra-epitelial de alto grau e câncer cervical (Paba et al., 2008). 
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Ainda, algumas células infectadas por C. trachomatis secretam alta quantidade 

de citocinas, resultando em um intenso estado inflamatório, alterando a adesão celular, e 

afetando a diferenciação celular (Simonetti et al., 2009). A resposta inflamatória está 

associada à produção de radicais livres, que desempenham um papel crucial na iniciação 

e progressão tumoral. Estas substâncias causam danos no DNA celular e nas proteínas 

de reparação do DNA celular, inibindo apoptose, e permitindo o desenvolvimento de 

instabilidade genética (Verteramo et al., 2009). As células inflamatórias além de 

produzir citocinas, produzem quimiocinas, fatores angiogênicos e fatores de 

crescimento que podem promover o crescimento tumoral (Smith et al., 2002).                  

 Infecções simultâneas por C. trachomatis e HPV têm sido relacionadas com alta 

expressão de Ki 67, um marcador de proliferação celular presente no núcleo de células 

em fase de multiplicação, no epitélio. A infecção por C. trachomatis também aumenta a 

expressão de HPV16 nas NICs o que pode indicar que esta infecção modifica a 

atividade do vírus. Além disto, a infecção por C. trachomatis aumenta a expressão de 

receptor de fator de crescimento epidérmico (EGFR) e fator de crescimento 

transformante α (TGF-α) o que pode potencializar os mecanismos envolvidos na 

carcinogênese cervical (Barros et  al., 2012).  

Vários estudos têm demonstrado que a taxa de infecção por C. trachomatis é 

maior em mulheres HPV positivas e esta co-infecção está relacionada com maior risco 

de lesões cervicais, demonstrando mais uma vez que a infecção por C. trachomatis tem 

estreita relação com o HPV no desenvolvimento do câncer cervical (Castle et al., 2003; 

Dillner et al., 1997; Koskela et al 2000; Anttila et al., 2001; Smith et al., 2002; Smith et 

al., 2004;  Madeleine et al., 2007; Barros et al., 2012). Golijow et al. (2005) 

encontraram uma  prevalência substancial de HPV de alto risco em mulheres C. 

trachomatis positivas. De forma semelhante, Finan et al (2002) também observaram 

essa associação. 

A associação positiva entre C. trachomatis e HPV, e a detecção de NIC ou 

cancer cervical foi encontrada em estudos comparando a soropositividade para C. 

trachomatis e a positividade do DNA do HPV avaliada por técnicas moleculares 

altamente sensíveis, depois de controlar para outros potenciais fatores de confusão 

(Smith et al., 2002).  
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Estudos realizados a partir de avaliações sorológicas e testes de biologia 

molecular encontraram uma associação positiva entre HPV e C. trachomatis para lesões 

pré-neoplásicas e ou câncer cervical (Dillner et al., 1997,Koskela et al 2000; Anttila et 

al., 2001; Smith et al., 2002; Smith et al., 2004; Madeleine et al., 2007). No entanto a 

estudos que apresentam resultados contraditórios e a associação entre HPV e C. 

trachomatis com a gravidade da neoplasia cervical não foi encontrada (Yoshikawa et 

al., 1999; Wallin et al., 2002; Castle et al., 2003; Golijow et al., 2005). A associação 

entre C. trachomatis e HPV com a gravidade da neoplasia cervical ou cancer invasivo 

também foi reportada em estudos em que C. trachomatis foi detectada por PCR ou 

outros testes de DNA, mas esses dados não são consensuais (Tamim et al., 2002, Wallin 

et al., 2002; Matsumoto et al., 2003; Golijow et al., 2005; de Paula et al., 2007). 

A pesquisa de anticorpos séricos contra C. trachomatis, provalvelmente seja 

uma melhor forma de avaliar a exposição cumulativa a C. trachomatis ou uma 

exposição que tenha ocorrido vários anos antes do desenvolvimento de doença cervical 

(Golijow et al., 2005). Considerando o longo invervalo de tempo entre a infecção por C. 

trachomatis e desenvolvimento de NIC ou câncer invasor, a infecção por C. trachomatis 

geralmente parece não persistir ou permanecer detectáveis no tecido (Gopalkrishna et 

al., 2000; Wallin et al., 2002). Assim, há indicações de que a C. trachomatis atua como 

cofator ao HPV nas etapas iniciais da neoplasia cervical, possivelmente por meio de 

respostas inflamatórias crónicas produzidas no epitélio cervical (Belland et al., 2001).   
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2. Justificativa 

 

Desde o surgimento das primeiras evidencias implicando o Papilomavírus 

humano como o agente causal do carcinoma de células escamosas e de neoplasia 

intraepitelial cervical, uma grande quantidade de dados epidemiológicos foram 

acumulados sobre potenciais fatores de risco para infecção por HPV, desenvolvimento 

de neoplasia cervical e progressão ao câncer cervical. Atualmente, os HPVs de alto 

risco oncogênicos são reconhecidos como sendo associados ao câncer cervical e suas 

lesões precursoras em quase 100% dos casos. No entanto, torna-se cada vez mais claro 

que diversos cofatores são necessários para completar a via causal da infecção por HPV 

para neoplasia intraepitelial de alto grau e câncer cervical.  

A infecção por C. trachomatis tem sido apontada em vários estudos como 

possível cofator para a persistência da infecção por HPV e progressão para a neoplasia 

cervical. Contudo, ainda há controvérsias sobre esta questão e os resultados não são 

consensuais mesmo em estudos que utilizam metodologias semelhantes. Assim é 

importante analisar a concordância entre os métodos de diagnóstico de C. trachomatis 

para avaliar qual seria o teste que melhor refletiria esta possível associação.  Coletas de 

material biológico para a sorologia e PCR realizadas no mesmo momento podem ser 

úteis para responder este questinamento. 

Diante do exposto, este estudo analisou a prevalência das infecções pelos tipos 

de HPV e as associações entre as mesmas e a positividade para C. trachomatis pelas 

técnicas de PCR e ELISA em mulheres com anormalidades nos esfregaços cervicais 

atendidas na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia em Goiânia-GO. 

.  
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3. Objetivos  

 

3.1. Objetivo geral 

Avaliar a soropositividade por ELISA e positividade por PCR para C. 

trachomatis e relacionar com a infecção por tipos específicos de HPV e com a 

gravidade da neoplasia cervical em mulheres com anormalidades citológicas.  

 

3.2. Objetivos específicos  

Comparar a soropositividade por ELISA e a positividade por PCR para C. 

trachomatis.  

Avaliar a associação entre a soropositividade para C. trachomatis e positividade 

para HPV por PCR, com gravidade da neoplasia cervical.  

Avaliar a associação entre a coinfecção por C. trachomatis e HPV pelo método 

de PCR, com gravidade da neoplasia cervical. 
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4. Métodos 

 

4.1. População em estudo 

Este estudo incluiu 136 mulheres com idades entre 14-68 anos, com diagnóstico 

citopatológico anormal encaminhadas à clínica de colposcopia na Santa Casa de 

Misericórdia de Goiânia, localizada no Hospital Universitário. O período de realização 

das coletas foi entre fevereiro de 2007 e março de 2009.  A média de idade das 136 

mulheres incluídas no estudo foi de 34,9 anos, e a mediana foi de 32 anos variando de 

14 a 68 anos.  

O Comitê de Ética em Pesquisa aprovou o protocolo do estudo, e todas as 

participantes assinaram um termo de consentimento informado prévio.  

Após a inclusão, todas as pacientes foram submetidas à colposcopia, e um 

segundo esfregaço citopatológico com representação endocervical foi coletado na 

primeira visita.  As células do colo do útero foram obtidas, utilizando o kit comercial 

Universal Collection Medium (UCM) (Qiagem São Paulo, Brasil), que contem uma 

escova e um tubo cónico com meio de transporte para estabilizar a amostra.  O material 

da escova foi lavado e armazenado em 1,0 ml do meio para detecção de DNA de HPV e 

de DNA de C. trachomatis. Amostras de sangue foram coletadas de cada participante do 

estudo para a detecção de anticorpos anti- IgG C. trachomatis  . 

A biópsia foi realizada quando foram identificadas imagens colposcópicas 

suspeitas com visualização completa. Mulheres com diagnóstico de neoplasia 

intraepitelial cervical (NIC2 ou NIC3) foram submetidas à conização cervical, e aquelas 

com diagnóstico de câncer cervical foram encaminhadas para tratamento especializado. 

As mulheres com imagem colposcópica suspeita penetrando o canal endocervical, e 

aquelas com achados colposcópicos insatisfatórios e com um segundo esfregaço 

citopatológico anormal também foram submetidas à conização cervical. 

 

4.2. Histopatologia 

O material da biopsia foi corado com hematoxilina e eosina (HE) de acordo com 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) e classificado em: neoplasia intraepitelial 
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cervical grau 1, 2, 3, carcinoma escamoso invasivo ou adenocarcinoma invasivo (Scully 

et al., 1994). Todas as análises histológicas foram realizadas em um laboratório de 

patologia e em todos os casos o diagnóstico foi feito pelo mesmo patologista. 

 

4.3. Sorologia para Chlamydia trachomatis 

As respostas de anticorpos séricos IgG à C. trachomatis foram determinados no 

soro das pacientes por enzimaimunoensaio (ELISA) (Symbiosis Diagnóstica Ltda, 

Leme, SP, Brazil), utilizando peptídeos sintéticos derivados da principal proteína de 

membrana externa (MOMP) de domínio variável. Esta característica permite o 

rastreamento e diagnóstico da infecção pelo C. trachomatis, para ser executado sem a 

interferência de anticorpos contra a Chlamydia pneumonie. Este ensaio foi realizado de 

acordo com as instruções do fabricante. Os resultados foram baseados na densidade 

optica e medida do valor de cut-off. A absorbância foi determinada utilisando 

espectofotometro bicromatizado em 450nm, calibrado com uma solução branca, na 

faixa de comprimento de onda entre 620-630nm. Todas as medições foram realizadas 

em 10 minutos após calibração. As amostras com valores de indice ≥ 1.1 foram 

concideradas positivas, e amostras com valores < 0.9 são consideradas negativas. 

Amostras entre 0.9 e 1.1 foram concideradas inconclusivas.  

 

4.4. Processamento das amostras e extração do DNA  

Após ressuspensão por agitação em vórtex, alíquotas de 200 µl de UCM 

utilizado para a coleta de células do colo do útero foram transferidas para tubos estéreis 

(para posterior PCR), os quais foram centrifugados durante 10 minutos a 13.000 rpm. 

Os sobrenadantes foram imediatamente removidos e os pellets celulares foram 

armazenados a - 80°C antes da extração de ácidos nucleicos e detecção de HPV. Os 

pellets celulares foram ressuspendidos por agitação e em seguida adicionado 200 µl de 

solução de digestão (1mM Tris, 200 µg de proteinase K/mL, e dodecil sulfato de sódio 

0.5%) as amostras foram digeridas a 55°C por 2 horas. A mistura resultante foi 

incubada por um período de 5 minutos a 95ºC para inativação da proteinase K. Os 

ácidos nucleicos foram purificados por extração com fenol-clorofórmio seguida de 

precipitação com etanol. Após secagem, os pellets de DNA foram dissolvidos em 100 µl 
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de solução tampão Tris-ácido etilenodiaminotetracético (Tris 1 mM de ácido 

etilenodiaminotetra-acético 100 µM, pH 8,2). Os ácidos nucleicos foram armazenados a 

-80 º C até utilização. 

4.5. Amplificação do DNA e genotipagem do HPV 

O DNA de HPV foi amplificado por PCR com o par de iniciadores de consenso 

para a região L1 PGMY09/PGMY11 marcados com biotina. O controle de amplificação 

foi feito através do par de iniciadores para o gene da β-globina GH20 e PC04 marcados 

com biotina. A genotipagem do HPV foi realizada por meio de um sistema de 

hibridização reversa o produto da PCR foi desnaturado com uma solução de NaOH a 

0.4%. Após a desnaturação, o material foi aplicado em uma tira de nylon contendo 

sondas imobilizadas para duas concentrações diferentes de β-globina, 18 genótipos de 

HPV de alto risco oncogênico (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 55, 56, 58, 

59, 68, 73, 82 e 83) e nove tipos de baixo risco oncogênico (HPV 6, 11, 40, 42, 53, 54, 

57, 66 e 84) (Gravitt et al., 1998; Gravitt et al., 2000). O volume de 100 µL da mistura 

de amplificação continha 4 mM de MgCl2, 50 mM de KCl, 7.5U de AmpliTaq DNA 

polimerase Gold® (Perkin-Elmer, Foster City, CA), 200 mM DNTPs, 100 pmol dos 

iniciadores biotinilado PGMY09/PGMY11, e 2,5 pmol de iniciadores  de β-globina 

PCO4 GH20. O perfil de amplificação utilizado foi: A ativação de AmpliTaq Gold 

durante 9 minutos a 95 º C, a desnaturação durante 1 minuto a 95 º C, anelamento 

durante 1 minuto a 55 º C, extensão a 72 º C durante 1 minuto, para um total de 40 

ciclos, seguido de 5 minutos para etapa de extensão a 72 ºC (Gravitt et al., 1998; Gravitt 

et al., 2000). A presença de híbridos na tira foi detectada por um sistema de precipitação 

de cor nas linhas contendo sondas específicas para os diferentes genótipos do HPV 

através da adição de um conjugado de estreptavidina-peroxidase e o respectivo 

substrato. 

 

4.6. Teste de DNA para Chlamydia trachomatis 

O DNA extraído a partir das células foi submetido à PCR para a detecção de C. 

trachomatis, empregando iniciadores cujo alvo é uma região de plasmídio críptico 

gerando um fragmento de aproximadamente 512 pares de bases (Lima et al., 2007). 

Para testar a qualidade do DNA da amostra, o gene GAPDH foi amplificado e analisado 
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por eletroforese em gel de poliacrilamida a 8% corado por nitrato de prata. A mix da 

PCR foi preparada com 2,5ml de Cloreto de magnésio (MgCl
2
), 200µM de dNPTs, 10 

pmol de cada iniciador (h1/h2), 1,5µl de Platinum Taq DNA polimerase e 2µL de 

amostra foram incorporados a reação, obtendo volume final de 20µL. A mistura da 

reação foi incubada por 5 minutos a 94°C , seguido por 40 ciclos de 1  minuto a 94°C, e 

1 minuto a 72°C, e uma etapa final de alongamento de 7 minutos a 72°C. O produto 

total amplificado foi analisado por eletroforese em gel de poliacrilamida a 8% corado 

com nitrato de prata. A sorovariante L2 de C. trachomatis foi utilizada como controle 

positivo, e como controle negativo utilizou-se água miliQ. 

 

4.7. Análises estatísticas 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa estatístico 

SAS, versão 8.0. Os dados foram expressos em percentagem do total ou com a 

frequência de DNA de HPV positivo e DNA de C. trachomatis positivo ou 

soropositividade para C. trachomatis por ELISA. A prevalência dos tipos de HPVs 

específicos e C. trachomatis foram comparados em cada grupo de diagnóstico 

utilizando o teste do Chi-quadrado com correção de Yate’s. A associação entre os 

genótipos específicos de HPV, teste de DNA de C. trachomatis positivo, 

soropositividade para C. trachomatis e diagnóstico histológico final foi calculado pelo 

odds ratio (OR) com seu respectivo intervalo de confiança de 95% (IC 95%). A 

referência para o cálculo de OR foram casos de DNA de C. trachomatis e sorologia para 

C. trachomatis e DNA para HPV negativos. Quando houve infecção por HPV 16 e HPV 

18, outros tipos de HPV foram utilizados como referência, e quando houve infecções 

por outros tipos de HPV, o HPV16 e HPV18 foram tomados como referência, assim os 

resultados foram considerados como ajustados para DNA de HPV. Para avaliar a 

concordância entre os testes de sorologia e PCR para C. trachomatis foi utilizado o 

coeficiente Kappa.   
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 5. Resultados 

 

A prevalência total da infecção por HPV foi de 85,2% (116/136). As infecções 

simples representaram 50,9% (59/116) dos casos, infecções múltiplas foram detectadas 

em 49,1% (57/116) dos casos (dados não mostrados).  

A soroprevalência para C. trachomatis foi de (25%; 34/136). Trinta e uma 

amostras (26,7%; 31/116) foram positivas para HPV e para anticorpos contra C. 

trachomatis. Embora a soropositividade para C. trachomatis tenha sido maior em 

mulheres HPV positivas, essa diferença não foi estatisticamente significante (p=0,26) 

(tabela 1). 

Tabela 1: Prevalência da infecção por HPV e soropositividade para Chlamydia 

trachomatis em mulheres com diagnóstico citopatológico alterado. 

Sorologia    HPV(+) HPV(-) Total OR (IC 95%)* p-value 

Chlamydia 

trachomatis (+) 

31 (26,7%) 3 (15,0%)  34 (25,0%) 

2,06  (0,56-7,54) 0,26 Chlamydia 

trachomatis  (-) 

85 (73,3%) 17 (85,0%) 102 (75,0%) 

Total  116 (85,3%) 20 (14,7%) 136 (100%) 

OR: Odds ratio; CI: Intervalo de confiança. Referência*: HPV-negativo e Chlamydia trachomatis soronegativo.  

   

Quando empregado o teste de PCR para C. trachomatis a prevalência encontrada 

foi de 8,8% (12/136). A coinfecção entre HPV e C. trachomatis foi encontrada em onze 

amostras pelo método de PCR (9,48%; 11/116). Houve maior positividade para C. 

trachomatis em mulheres HPV positivas, contudo, esta diferença também não foi 

estatisticamente significante (p=0, 55) (tabela 2).  
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Tabela 2: Prevalência da infecção por HPV e positividade para Chlamydia 

trachomatis por PCR em mulheres com diagnóstico citopatológico alterado. 

PCR    HPV(+) HPV(-) Total OR (IC 95%)* p-value 

Chlamydia 

trachomatis(+) 

11 (9,5%) 1 (5,0%)  12 (8,8%) 

1,99 (0,24-6,33) 0,56 Chlamydia 

trachomatis (-) 

105 (90,5%) 19 (95,0%) 124 (91,2%) 

Total  116 (85,3%) 20 (14,7%) 136 (100%) 

OR: Odds ratio; CI: Intervalo de confiança. Referência*: HPV-negativo e Chlamydia trachomatis negativo.   

 

A tabela 3 mostra a concordância entre os testes de sorologia e PCR  para C. 

trachomatis. O coeficiente Kappa encontrado foi considerado ruim (k=0.10). 

 

Tabela 3: Concordância no diagnóstico de Chlamydia trachomatis entre os métodos 

de sorologia e PCR. 

  PCR 

Sorologia Positivo Negativo 

Positivo 05 29 

Negativo 07 95 

Total  12 124 

k (IC 95%) = 0,10 (OR=2,3; 0,69-7,9). 

 

O HPV 16 foi o mais prevalente (37,5%; 51/136) em infecções simples (18,4%; 

25/136) ou múltiplas (19,1%; 26/136). O segundo tipo mais prevalente foi o HPV 31 

(9,55%; 13/136) seguido pelo HPV 35 (7,35%; 10/136). A prevalência de infecção por 

HPV 18 foi (5,8%; 8/136) (dados não mostrados).  

A tabela 4 mostra as prevalências de positividade para HPV, e soropositividade e 

positividade para C. trachomatis de acordo com o diagnóstico histológico. Em mulheres 

soropositivas para C. trachomatis, as prevalências encontradas em pacientes com 

diagnóstico negativo para neoplasia foi de 19,2% (5/26), 16,6% (9/54) em pacientes 

com NIC1, 34,7% (9/36) em mulheres com diagnóstico de NIC2, 32,0% (8/25) em 
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pacientes com diagnóstico de NIC3 e 60,0% (3/5) em mulheres com diagnóstico de 

câncer invasor. Em mulheres C. trachomatis positivas pelo método de PCR, a 

prevalência global encontrada em pacientes com diagnóstico negativo para neoplasia foi 

de 7,7% (2/26), 9,2% (5/54) em pacientes com NIC1, 7,7% (2/26) em mulheres com 

diagnóstico de NIC2 e 12,0%(3/22) em pacientes com diagnostico de NIC3.  

 

Tabela 4: Prevalência de soropositividade e positividade para Chlamydia 

trachomatis em mulheres HPV positivas em relação ao diagnóstico 

histológico. 

Chlamydia 

trachomatis sorologia 

Negativo NIC1 NIC2 NIC3 CA 

n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

Soropositivos  5 (19,2) 9 (16,6) 9 (34,7) 8 (32,0) 3(60,0) 

Soronegativos 21(80,8) 45 (83,4) 17(65,3) 17 (68,0) 2(40,0) 

Total  26(100) 54(100) 26(100) 25(100) 5(100) 

Chlamydia  Negativo NIC1 NIC2 NIC3 CA 

trachomatis PCR n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

Positivos  2 (7,7) 5 (9,2) 2 (7,7) 3 (12,0) -  

Negativos  24 (92,3) 49(90,8) 24 (92,3) 22 (88,0) 5 (100) 

Total  26(100) 54(100) 26(100) 25(100) 5 (100) 

NIC1: Neoplasia intraepitelial cervical grau 1; NIC2:  neoplasia intraepitelial cervical grau 2; NIC3: 

neoplasia intraepitelial cervical grau 3; CA: carcinoma invasor.   

 

Trinta e uma mulheres (26,7%; 31/116) apresentaram resultado positivo para C. 

trachomatis por sorologia e HPV simultaneamente, 96,8% dos casos (30/31) incluíam 

infecção por um tipo de HPV de alto risco oncogênico. O tipo de HPV mais prevalente 

nas mulheres C. trachomatis soropositivas foi o HPV16 (54,8%; 17/31), o segundo tipo 

mais prevalente foi o HPV 35 (19,3%; 6/31), seguido do tipo de HPV18 (9,6%; 3/31) e 

HPV52 (6,4%; 2/31) (tabela 5).   
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Tabela 5: Prevalência dos tipos de HPV em mulheres Chlamydia trachomatis 

soropositivas em relação ao diagnóstico histológico. 

Tipos de 

HPV 

Negativo NIC1 NIC2 NIC3 CA Total 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

16 1 (25) 2 (25,0) 2 (22,2) 2 (28,6) 3 (100) 10 (32,2) 

16/18 - - - 1 (14,3) - 1 (3,2) 

16/35 - - 2 (22.2) - - 2 (6,4) 

16/ outros* 1 (25) 1 (12,5) 2 (22,2) - - 4 (13,0) 

18 1(25) - - - - 1 (3,2) 

18/39 - - 1 (11,1) - - 1 (3,2) 

35 - 2 (25,0) - 1 (14,3) - 3 (6,4) 

35/61 - - 1 (11,1) - - 1 (6,4) 

52 - - 1 (11,1) - - 1 (3,2) 

52/82 - - - 1 (14,3) - 1 (3,2) 

31 - 1 (12,5) - - - 1 (3,2) 

56 - - - 1 (14,3) - 1 (3,2) 

69 - 1 (12.5) - - - 1 (3,2) 

6 1 (25) - - - - 1 (3,2) 

45/56 - - - 1 (14,3) - 1 (3,2) 

66/CP6108 - 1 (12.5) - - - 1(3,2) 

Total 4 (100) 8 (100) 9 (100) 7 (100) 3 (100) 31 (100) 

NIC1: neoplasia intraepitelial cervical grau 1; NIC2:  neoplasia intraepitelial cervical grau 2; NIC3:  neoplasia 

intraepitelial cervical grau 3; CA: carcinoma invasor.  HPV 35, 39, 48, 51, 53, 58*; Outros tipos: HPV 31, 35, 45, 

56, 66, 69; CP6108. 

 

Onze mulheres (9,4%; 11/116) foram C. trachomatis e HPV positivas por PCR, 

sendo que (90,9%; 10/11) apresentavam infecção por HPV de alto risco. O tipo mais 

prevalente foi HPV16 (36,3%; 4/11), o segundo mais prevalente foi HPV18 (27,2%; 
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3/11) e o terceiro foi o HPV 35 (18,8%; 2/11) seguido dos tipos HPV31 HPV52, ambos 

presentes em (9,1%; 1/11) dos casos (tabela 6). 

 

Tabela 6: Prevalência dos tipos de HPV em mulheres positivas para Chlamydia 

trachomatis por PCR em relação ao diagnóstico histológico. 

Tipos de 

HPV 

Negativo NIC1 NIC2 NIC3 CA Total 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

16 - 1(20,0) - 2 (50,0) - 3(27,2) 

16/35 - - 1 (50,0) - - 1 (9,1) 

16/ outros* - 1(20,0) - - - 1 (9,1) 

18 1 (100) - - - - 1 (9,1) 

18/outros** - 1 (20,0) 1(50,0) - - 2 (18,2) 

35 - 1 (20,0) - - - 1 (9,1) 

52 - 1 (20,0) - - - 1 (9,1) 

33 - - - 1 (25,0) - 1 (9,1) 

Total 1 (100) 5 (100) 2 (100) 4 (100) 3 (100) 11 (100) 

NIC1: neoplasia intraepitelial cervical grau 1; NIC2:  neoplasia intraepitelial cervical grau 2; NIC3:  

neoplasia intraepitelial cervical grau 3; CA: carcinoma invasor. HPV 51, 53 *; HPV 39, 51**.  

 

A positividade para HPV e soropositividade para C. trachomatis foi 

significativamente associada com NIC 2 ou pior diagnóstico, tomando como referência 

os casos de HPV negativos e C. trachomatis soronegativos (OR=11,9; IC=2,00-9,15; 

p=0,0009). Quando casos HPV positivos e C. trachomatis negativos foram tomados 

como referência, foi encontrada uma associação limítrofe entre HPV e C. trachomatis e 

NIC2 ou pior diagnóstico (OR=2,38; IC=0,95-6,02; p=0,04). 

O diagnóstico de NIC2 ou lesão mais severa foi significativamente associado 

com infecções simples ou múltiplas por HPV16 e/ou 18 e soropositividade por C. 

trachomatis (OR=16,25; IC=2,28-148,57; p=0,0005) tomando como referência os casos 
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HPV-negativos e C. trachomatis soronegativos. Uma associação positiva também foi 

encontrada após ajuste para HPV (OR=5,11; IC=1,42-19,15; p=0,04).   

A infecção por outros tipos de HPV e a soropositividade para C. trachomatis 

tiveram associação limítrofe com diagnostico de NIC2 ou lesão mais severa, tomando 

como referência os casos HPV-negativos e C. trachomatis negativos (OR=7.50; 

IC=0,91-76,28; p=0,02). Essa associação não foi encontrada, após ajuste para 

HPV(OR=0,90; IC=0,20-3,95; p=0,8) (tabela 7).  

 

Tabela 7: Associação entre positividade de HPV e soroprevalência para Chlamydia 

trachomatis de acordo com diagnóstico histológico. 

              ≥  NIC2 versus NIC1 e cervicite 

 Odds ratio
*
 p-value Odds ratio

**
 p-value 

HPV+/ Chlamydia 

trachomatis + 
11,9 (2,00-91,5)  0,0009 2,38 (0,95-6,02) 0,04 

HPV16 e18 /Chlamydia 

trachomatis + 
16,25 (2,28-48,57)  0,0005 5,11 (1,42-19,15)

 
0,04 

Outros tipos de HPV/ 

Chlamydia trachomatis + 
7,50 (0,91-76,28)

 
  0,02 0,90 (0,20-3,95) 0,8 

*
A referência para Odds ratio foram os testes HPV-negativo e C. trachomatis- soronegativos; 

**
Referência 

para Odds ratio foram os testes HPV-positivo e C. trachomatis-soronegativos. 

 

A positividade para HPV e a positividade para C. trachomatis por PCR não foi 

significativamente associada com NIC2 ou pior diagnóstico, tomando como referência 

os casos de HPV negativos e C. trachomatis negativos (OR=4,4; IC=0,62-35,49; 

p=0,07). Quando casos HPV positivos e C. trachomatis negativos foram tomados como 

referência, não foi encontrada associação entre HPV e C. trachomatis e NIC2 ou pior 

diagnóstico (OR=0,99; IC=0,24-3,97; p=0,98).   

O diagnóstico de NIC2 ou lesão mais severa não foi estatisticamente significante 

associado com infecções simples ou múltiplas por HPV16 e/ou 18 e positividade por C. 

trachomatis (OR=5,33; IC=0,62-53,9; p=0,06) tomando como referência os casos HPV 

negativos e C. trachomatis negativos. Não houve associação após ajuste para HPV 

(OR=1,95; IC=0,35-10,7; p=0,37).  
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Não houve associação estatisticamente significante entre infeções por outros 

tipos de HPV e C. trachomatis com NIC2 ou pior diagnóstico tanto utilizando casos 

HPV negativos como referência (OR=2,67; IC=0,0-71,01; p=0,46), ou após ajuste para 

HPV (OR=0,34; IC=0,01-5,40; p=0,38) (tabela 8).  

Tabela 8: Associação entre positividade de HPV e prevalência para Chlamydia 

trachomatis por PCR de acordo com diagnóstico histológico. 

                 ≥  NIC2 versus NIC1 e cervicite 

 Odds ratio
*
 p-value Odds ratio

**
 p-value 

HPV+/ Chlamydia 

trachomatis + 
   4,44 (0,62 –35,49)  0,07 0,99 (0,24 – 3,97) 0,98 

HPV16 e18/ Chlamydia 

trachomatis + 
5,33 (0,62 – 53,59)  0,06 1,95 (0,35 – 10,7)

 
0,37 

Outros tipos de HPV/ 

Chlamydia trachomatis + 
2,67 (0,0 – 71,01)

 
  0,46 0,34 (0,01 – 5,40) 0,38 

*
A referência para Odds ratio foram os testes HPV-negativo e Chlamydia trachomatis-negativos; 

**
Referência para Odds ratio foram os testes HPV-positivo e Chlamydia trachomatis-negativos. 
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6. Discussão 

 

Esse estudo encontrou uma associação positiva entre a positividade para HPV e 

soropositividade para C. trachomatis e a gravidade da neoplasia cervical, especialmente 

quando os tipos HPV16 e HPV18 estavam envolvidos. Quando empregado o teste de 

PCR na detecção de C. trachomatis, não houve associação entre a coinfecção por HPV e 

C. trachomatis com a gravidade da neoplasia cervical.   

A alta prevalência de HPV encontrada neste estudo (85,2%) está de acordo com 

outros estudos, onde mulheres com alterações citopatológicas foram selecionadas 

(Ribeiro et al., 2011; Barros et al., 2012). Uma alta taxa de exposição a C. trachomatis 

(25%) foi encontrada neste estudo utilizando o método sorológico, o mesmo não 

ocorreu quando a detecção de C. trachomatis foi realizada pela técnica de PCR (8,8%).  

O índice kappa entre os testes de sorologia e PCR foi considerado ruim. A pouca 

concordância entre os métodos pode ser explicada pelos tipos de amostras serem 

diferentes, uma vez que a sorologia foi realizada com o sangue das pacientes e para o 

teste de PCR utilizou-se amostras que foram coletadas do canal endocervical. Outro 

possível fator para a discrepância entre os testes, é que a sorologia tem função de 

pesquisar os anticorpos de C. trachomatis, assim apenas indivíduos que apresentaram 

resposta imunológica adaptativa a infecção (soroconversão) foram diagnosticados 

(Seadi et al. 2002; de Roberts & Hib, 2006; Vaz, 2007; Gottlieb et al., 2010). O método 

de PCR tem como principal função amplificar uma sequencia específica do plasmídeo 

da bactéria, logo é necessário que o DNA de C. trachomatis esteja presente na amostra 

(Van der Pol et al., 2001; Martin et al., 2004; Lima et al., 2007).   

Apesar da maior frequência de infecções por C. trachomatis pelos dois métodos 

ter sido observada em mulheres HPV positivas, os resultados não apontaram associação 

estatisticamente significante. de Paula et al. (2006) em estudo com método de PCR 

encontraram uma maior frequência de DNA de C. trachomatis em amostras HPV 

positivos, mas esse resultado não foi estatisticamente significante. Outros estudos 

também encontraram uma maior prevalência de DNA de C. trachomatis em mulheres 

HPV positivas (Lehmann et al.,1999; Molano et al., 2003). Há vários relatos de maior 
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taxa de soropositividade de C. trachomatis em mulheres HPV positivas, apesar destes 

resultados não serem estatisticamente significantes (Cavaliere et al.,1993; Smith et al., 

2002; Silva et al. 2004; Barros et al., 2012).Por outro lado, Finan et al., (2002) 

encontraram maior prevalência de soropositividade para C. trachomatis em mulheres 

HPV positivas, estes resultados foram estatisticamente significantes.  

Uma associação positiva entre HPV e DNA de C. trachomatis foi encontrada em 

um estudo com 2319 mulheres, o método de escolha deste estudo foi o ensaio de 

captura híbrida (Guiliano et al., 2001). Uma associação positiva entre C. trachomatis e 

HPV também foi encontrada utilizando PCR em estudo com 129 mulheres atendidas em 

ambulatórios de ginecologia e obstetrícia no Líbano, (Tamim et al., 2002). Associações 

positivas entre C. trachomatis e HPV foram encontradas em outros dois estudos 

utilizando a técnica PCR, o primeiro com um grupo de 118 mulheres do Norte da 

Suécia (Wallin et al., 2002), e o segundo e em índias do Nordeste argentino (Deluca et 

al., 2011) (quadro 4).  

A maior frequência de detecção de C. trachomatis em mulheres HPV positivas 

pode indicar apenas um comportamento sexual de alto risco, uma vez que ambos os 

patógenos são transmitidos sexualmente (de Paula et al., 2006). de Lima Soares et al. 

(2003) em estudo com população rural do Nordeste brasileiro verificaram que 43,3% 

dos casos de infecção de HPV ocorreram simultaneamente a outras doenças 

sexualmente transmissíveis.  
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Quadro 4: Levantamento de estudos que pesquisaram a associação entre a coinfecção 

HPV e C. trachomatis.  

Associação entre a coinfecção HPV/C. trachomatis    

Estudo Posit

iva 

Nega

tiva 

Metodologi

a 

Barros et al., 2012  X Sorologia 

Silva et al., 2004  X Sorologia 

Cavaliere et al., 1993  X Sorologia 

Smith et al., 2002  X Sorologia 

Finan et al., 2002 X  Sorologia 

de Paula et al., 2006  X PCR 

Guiliano et al., 2001 X  Captura 

híbrida 

Tamim et al., 2002 X  PCR 

Wallin et al., 2002 X  PCR 

Deluca et al., 2011 X  PCR 

 

Há indícios que a infecção por C. trachomatis pode desempenhar um papel 

importante na etiologia da carcinogênese cervical porque pode facilitar a entrada e a 

persistência do HPV (Delucca et al., 2011). Estudos revelaram que a C. trachomatis tem 

atividade citotóxica através de mediadores de resposta inflamatória (Beland et al., 2001; 

Gottlieb et al., 2010), possivelmente devido à superexpressão de citocinas, ou a 

alteração de adesão célula-a-célula e padrões de diferenciação celulares que predispõem 

o epitélio cervical a aquisição da infecção pelo HPV (Beland et al., 2001; Prozialeck et 

al., 2002; Gottlieb et al., 2010). De fato, a infecção por C. trachomatis pode aumentar a 

susceptibilidade ao HPV causando microabrasões e alterações das células epiteliais, 

facilitando a entrada do vírus (Zur Hausen, 2002; Verteramo et al., 2009). Alguns 
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estudos sugerem que a infecção concorrente por C. trachomatis pode reduzir a 

capacidade do hospedeiro para resolver a infecção pelo HPV, a inflamação cervical 

crônica parece influenciar na persistência do HPV por meio de uma elevada produção 

de radicais livres e uma redução da imunidade celular mediada na célula hospedeira 

(Samof et al., 2005; Verteramo et al., 2009). 

A associação positiva entre C. trachomatis e HPV com a detecção de neoplasia 

cervical ou câncer invasivo foi encontrada em estudos que a positividade por C. 

trachomatis foi avaliada por técnicas sorológicas (Dillner et al., 1997; Koskela et al., 

2000; Anttila et al., 2001; Smith et al., 2002; Smith et al., 2004; Madeleine et al., 2007; 

Barros et al., 2012). Outros estudos apresentam resultados controversos (Yoshikawa et 

al., 1999; Castle et al., 2003; Naucler et al., 2007) (quadro5). O estudo mostrou que o 

diagnóstico de NIC2 ou lesão mais grave foi mais comum que o diagnostico de cervicite 

ou NIC1 em mulheres HPV positivas e C. trachomatis soropositivas. A alta prevalência 

dos tipos HPV16 e/ou HPV18 deve ser levada em consideração, pois estes tipos 

apresentam um alto potencial oncogênico (Clifford et al., 2003; Snijders et al., 2006; 

Wheeler et al., 2006; Cottier et al., 2009). Há indícios de que, a infecção por C. 

trachomatis aumenta a expressão de proteínas do HPV 16 em lesões escamosas de 

baixo grau, sugerindo que a infecção poderia alterar a atividade do vírus (Fischer, 

2002). 

Há indicações de que a detecção de anticorpos séricos de C. trachomatis seja 

uma melhor medida da exposição cumulativa a C. trachomatis, ou da exposição 

ocorrida há vários anos antes do desenvolvimento da neoplasia cervical (Golijow et al., 

2005). Este estudo encontrou uma associação positiva entre a soropositividade para C. 

trachomatis e HPV com NIC 2 ou pior diagnóstico, mesmo após ajuste para infecção 

por HPV e quando a técnica de PCR foi utilizada nenhuma associção foi observada.  

Smith et al. (2002) observaram que a soropositividade para C. trachomatis 

aumentou o risco de câncer cervical em mulheres HPV positivas. Matsumoto et al., 

(2003) encontraram fortes indícios que infecção por C. trachomatis atua como um 

cofator importante para o desenvolvimento de NIC após ajuste para soropositividade de 

HPV. Barros et al. (2012) observaram que a soropositividade por C. trachomatis esteve 
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associada a neoplasia de alto grau em mulheres HPV positivas, especialmente quando 

os tipos HPV16 e HPV18 foram envolvidos.   

Madeleine et al. (2006) encontraram associação entre anticorpos de C. 

trachomatis e um aumento no risco de carcinoma escamoso, mas não encontraram esta 

associação com adenocarcinoma cervical. Antila et al. (2001) observaram 

soropositividade para C. trachomatis em todos casos de carcinoma invasivo. Além 

disso, um estudo caso-controle de câncer cervical invasivo da Agência Internacional 

para Pesquisa sobre Câncer (IARC) encontrou uma associação positiva entre a sorologia 

de C. trachomatis e câncer cervical invasivo entre mulheres HPV positivas (Smith et 

al., 2004) . Alterações inflamatórias, como as desencadeadas por uma infecção crônica 

por C. trachomatis têm sido apontadas como cofatores relacionados ao aumento no 

risco de neoplasia cervical (Tamim et al., 2002).  Estes resultados reforçam a evidência 

de que há uma ligação entre a infecção passada por C. trachomatis e o carcinoma 

cervical. 

Pelo método de PCR este estudo encontrou maior prevalência de coinfecção 

entre C. trachomatis e HPV nos casos de cervicite ou NIC 1. Estes dados estão de 

acordo com os de outros estudos, que empregando o método de PCR encontraram maior 

prevalência da coinfecção nos casos de lesões menos severas (Golijow et al., 2005; de 

Paula et al., 2006). 

Existe um número limitado de estudos usando o método de PCR para avaliar 

associação entre coinfecção por C. trachomatis e HPV e gravidade da neoplasia cervical 

(Wallin et al., 2002; Golijow et al., 2005; Safaeian et al., 2010). Este estudo não 

demonstrou associação significativa entre a coinfecção por C. trachomatis e HPV e 

severidade da lesão, apesar da alta prevalência de tipos de HPV de alto risco oncogênico 

(90,9%;10/11), ou mesmo após controlar por HPV. Estes resultados estão de acordo 

com outros que utilizaram a técnica de PCR para detecção de C. trachomatis (Golijow 

et al., 2005; de Paula et al., 2006). Considerando o longo intervalo de tempo entre a 

infecção por HPV e C. trachomatis e o desenvolvimento da neoplasia cervical, é 

possível que a infecção pela bactéria não persista e desta maneira não permaneça 

detectável no epitélio com neoplasia cervical (Gopalkrishna et al., 2000; Wallin et al., 

2002).  
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Safaeian et al. (2010) realizaram estudo envolvendo 182 mulheres com 

diagnostico histológico de NIC2, NIC3 e Carcinoma invasor e não encontraram 

associação estatisticamente significante entre a detecção de C. trachomatis por 

sorologia ou PCR com diagnóstico de NIC2 ou lesão mais severa, após ajuste para HPV 

de alto risco oncogênico. Estes autores indicaram que associações positivas entre C. 

trachomatis e a neoplasia cervical podem ser causados por outros potenciais fatores 

relacionados a infecção pelo HPV.  Segundo estes autores, é possível que a C. 

trachomatis esteja associada com a neoplasia cervical porque esta associada com a 

aquisição de HPV uma vez que estas infecções têm fatores de risco comuns. Por outro 

lado, Tamim et al. (2002), sugerem que a infecção por C. trachomatis é um cofator do 

HPV no desenvolvimento das NICs, possivelmente por modulação da imunidade do 

hospedeiro e precipitação de inflamação crônica.  

Os resultados deste estudo mostram que a soropositividade para C. trachomatis 

quando comparada a positividade por PCR em mulheres HPV positivas, especialmente 

para os tipos 16 e 18, é uma melhor medida de exposição anterior, o que reflete maior 

probabilidade de associação com o grau da neoplasia cervical. É possível sugerem que a 

C. trachomatis pode atuar como um cofator ao HPV nas etapas iniciais da neoplasia 

cervical, possivelmente por meio de respostas inflamatórias crônicas produzidas no 

epitélio. Assim, pode ser importante pesquisar a presença de C. trachomatis em 

mulheres infectadas com HPV, tendo vista que esta associação pode apresentar efeitos 

patológicos sinérgicos. 
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Quadro 5: Levantamento de estudos que pesquisaram a associação entre HPV e C. 

trachomatis e a severidade da NIC. 

Associação entre HPV/C. trachomatis e > NIC2    

Estudo Positi

va 

Negat

iva 

Metodologi

a 

Barros et al., 2012 X  Sorologia 

Anttila et al., 2001 X  Sorologia 

Koskela et al., 2000 X  Sorologia 

Smith et al., 2002 X  Sorologia 

Smith et al., 2004 X  Sorologia 

Madeleine et al., 2007 X  Sorologia 

Dilner et al., 1997 X  Sorologia 

Matsumoto et al., 2003 X  Sorologia 

Castle et al., 2003  X Sorologia 

Yoshikawa et al., 1999  X Sorologia 

Naucler et al., 2007  X Sorologia 

Safaeian et al., 2010  X Sorologia 

de Paula et al., 2006  X PCR 

Golijow et al., 2005  X PCR 

Tamim et al., 2002  X PCR 

Wallin et al., 2002  X PCR 

Safaeian et al., 2010  X PCR 
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7. Conclusões 

 

Embora tenha sido detectada uma alta positividade para C. trachomatis por 

sorologia ou PCR em mulheres HPV positivas, esta associação não foi estatisticamente 

significante.  

A concordância entre os testes de sorologia e PCR para C. trachomatis foi 

considerada ruim.  

Houve associação estatisticamente significante entre a infecção por HPV de alto 

risco oncogênico especialmente HPV16 e HPV18, e a soropositividade para C. 

trachomatis com a gravidade da neoplasia cervical.  

Não houve associação entre a coinfecção por HPV e C. trachomatis detectados 

por PCR e a gravidade da neoplasia cervical.  
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Anexo I- Termo de consentimento livre e 

esclarecido. 
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Consentimento Informado 

PESQUISA: Prevalência e genotipagem das infecções por Papilomavirus 

humano e soropositividade para Chlamydia trachomatis em mulheres portadoras de 

neoplasias cervicais. 

Eu,sra_________________________________________________________Idade,

____RG_________________________,endereço____________________________

____________________________Telefone de contato________________, registro 

hospitalar________________ , atendida na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, 

no Ambulatório de Oncologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia fui convidada 

a participar desta pesquisa porque o resultado do meu exame de prevenção 

(Colpocitologia oncótica) mostrou anormalidades das células do colo uterino. Sei 

que responderei a um questionário sobre informações pessoais mantendo meu 

anonimato (serão avaliadas somente pelo médico que me atendeu) e que as fichas 

ficarão de posse do(s) Doutor(es)  responsáveis pela pesquisa que são da 

Universidade Federal de Goiás e Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. 

Sei que serei submetida à uma investigação que é necessária para esclarecer as 

alterações encontradas no meu exame preventivo e receber o tratamento que for 

preciso. Esta investigação consta de novo preventivo, e da mesma forma, será 

colhida secreção para descobrir se existe um tipo de vírus chamado HPV 

relacionado ao meu problema. Esta secreção será utilizada para fazer exame 

chamado de reação em cadeia da polimerase (PCR) e também poderá ser utilizada 

posteriormente para outras pesquisas também relacionadas ao HPV. Será realizado 

também um exame colposcópico, no qual o médico vai olhar o colo do meu útero 

com lente de aumento, e caso seja encontrada alguma alteração, esta será biopsiada, 

ou seja, será retirado um pedaço muito pequeno para saber com certeza o que eu 

tenho. Esta biópsia é feita no ambulatório, é simples, não dói e o máximo que pode 

causar é um pequeno sangramento, que logo para. Caso seja descoberto que eu 

tenho uma alteração mais grave serei submetida a uma retirada de pedaço maior, 

feito com anestesia local para que eu não sinta dor. Este procedimento também é 

simples, normalmente feito no ambulatório, e às vezes pode causar um sangramento 
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maior, porém caso isto ocorra, serei tratada com segurança, pois estarei no hospital 

com médicos capacitados para resolver o problema. Também conforme indicação 

do médico e de acordo com o resultado do meu exame histopatológico, poderei ser 

submetida a uma cirurgia se este for o caso. 

Além disto, também serei submetida      a uma coleta de sangue que será realizada 

por um profissional habilitado. Este material será destinado a um exame para 

informar se tenho ou já tive outro tipo de infecção causada por uma bactéria 

chamada Chlamydia trachomatis. Em caso de resultados positivos serei tratada 

conforme a conduta clínica de rotina adotada pelos médicos responsáveis pelo meu 

atendimento. 

Todos estes exames estão indicados para o esclarecimento, diagnóstico e tratamento 

de possíveis lesões de colo de útero que podem estar presentes em casos como o 

meu. Não serei submetida a exames desnecessários, tudo será feito como 

normalmente se faz, de acordo com os programas de prevenção do câncer do colo 

do uterino, e tratamento adequado. Após o diagnóstico e tratamento inicial 

dependendo da indicação médica, deverei retornar em intervalos de mais ou menos 

6 meses para acompanhamento e controle de meu problema. 

Autorizo os pesquisadores da Universidade Federal de Goiás e Santa Casa de 

Misericórdia de Goiânia a realizarem uma cópia dos resultados dos exames de 

laboratório para que sejam anexados às fichas de pesquisa. Autorizo também o 

arquivo de material biológico para ser utilizado em pesquisas futuras. 

Fui esclarecida quanto ao meu direito de não participar da pesquisa e de ser atendida 

no ambulatório sempre que necessário. A não aceitação na participação no estudo 

não implicará na perda dos direitos iniciais rotineiramente oferecidos pelo 

ambulatório. 

Em caso de dúvidas ou esclarecimento, tenho o direito de telefonar para as Doutoras 

Silvia Rabelo (32096044), Megmar Carneiro (32096129) ou Rosane Alves. Sei que 

não serei paga para participar deste estudo. 

Goiânia_____de ____________de 200_____ 

____________________________ 

Rúbrica da paciente 
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________________________________________ 

Médico responsável pelo atendimento 
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Anexo II- Questionário padronizado. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

 

Estudo epidemiológico e Molecular da Infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) em 

Mulheres Portadoras de Lesões Cervicais em uma Alta Prevalência de Câncer do Colo 

Uterino - Região Centro-Oeste 

 

Ficha pré-codificada para conduta diagnóstica e terapêutica 

Ficha I__I__I__I                                             Registro I__I__I__I__I__I__I__I 

 

Data da primeira consulta I__I__/__I__/__I__I 

Nome completo__________________________________________________________ 

Idade _____________ 

Data da última menstruação _________________ 

Endereço: Rua _______________________________      número _________ 

Bairro __________________________________Cidade _____________________ 

Telefone: (___)_______________________ 

Telefone para contato: (__)________________     Falar com:_________________ 

Observação:_________________________________________________________ 

Informações epidemiológicas 

Início da atividade sexual: 

Número de parceiros:  

Ùltimo Exame Realizado: 

Número de gestações :                                Abortos:                        

Tabagismo: (  ) Sim           (  ) Não 

Número de cigarros /dia: 

Uso de naticoncepcional: (   )   Sim            (   ) Não 

Tempo de uso:     

1. Diagnóstico citológico 

1.1 EncaminhamentoData   I__I__/__I__/__I__ 

- Código de Citologia Oncológica de Encaminhamento 

Reusltado: 

I1INegativo para Lesões Intra-epiteliais ou Malignidades 

I1AI Normal 

I1BI Alterações celulares benignas  

I3I ASC-US  I4I ASC_H  I5I HPV  I6I NIC I  I7I NIC II  I8I NIC III 

I9I Carcinoma escamoso invasivo 

I10I AG ½11½AG (Prov. Neop.) ½12½ AIS ½13½Adenocarcinoma endocervial  

invasivo I14I Outras neoplasias invasivas (metastáticas) I15I AIS + NICIII I16I NIC III 

+ AG I17I CA Adenoescamoso   I18I AG endometrial I19I Adenocarcinoma 

endometrial I20I Outros__________ 

 

Código:_____ 

 

1.2.Cito 2 Data__|__/__|__/__|__ 

 

Número I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
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Resultado: 

 Código: ____ 

 

1.3 Seguimento Cito 3 

Número       I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Resultado: 

Código: ____ 

 

1.4, Seguimento Cito 4 

Número    I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Resultado: 

Código: ____ 

 

1.5. Seguimento Cito 5 

Número    I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Resultado 

Código: ____ Data__|__/__|__/__|__                     

Obs: 

 

Data__|__/__|__/__|__ 

Obs: 

 

 

Data__|__/__|__/__|__ 

Obs: 

2.Colposcopia                                                      Data__|__/__|__/__|__ 

Código: ____ 

| 1 | Ausência de imagem suspeita 

 | 2 | Epitélio aceto-branco | 3 | Mosaico 

| 4 | Vasos atípicos 

 | 5 | Pontilhado | 6 | Leucoplasia | 7 | Schiller positivo 

| 8 | Insuficiente 

 | 9 | não realizado Outros_________________ 

 

3.Anátomo-patológico: 

CÓDIGO DO EXAME ANÁTOMO-PATOLÓGICO 

I1I Cervicite   I2I Metaplasia escamosa madura   I3I Metaplasia escamosa imatura 

I4I alteração glandular reacional I5I atipia glandular neoplásica sem outras 

especificações I6I adenocarcinoma ―in situ‖ I7I Adenocarcinoma invasivoI7I 

Carcinoma adenoescamoso invasivo I8I HPV/Condiloma  I9I NIC I I10I NIC II  I11I 

NIC III I12I Carcinoma escamoso microinvasivo I13I Carcinoma escamoso invasivo 

I14I Adenocarcinoma endometrial invasivo I15I NIC III + AIS I16I Outros______ 

 

3.1.Biópsia de colo     InãoI             IsimI 

Resultado:                                            Código:____ Data__|__/__|__/__|__ 

 

3.2 CAF                      InãoI                 IsimI 
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Resultado:  

Código:____ 

 

MARGENS   ½  ½ livres     ½  ½ comprometidas   

 

Código:______ 

 Data__|__/__|__/__|__ 

 

3.3.Conização a frio InãoI             IsimI 

No Biópsia|__|__|__|__|__|      Código:____ 

MARGENS   ½  ½ livres     ½  ½ comprometidas  Código:______

 Data__|__/__|__/__|__ 

 

3.4. I__I  HISTERECTOMIA  I__I  WERTHEIM-MEIGS  

 

No Biópsia |__|__|__|__|__|__I__I__I__I            Data __|__/__|__/__|__ 

Código___ 

MARGENS   ½  ½ livres                         ½  ½ comprometidas         

Código___ 

LINFONODOS    I   I livres           I   I Comprometidos 

Código___ 

4  Diagnósticos moleculares 

 Código dos resultados dos diagnósticos moleculares: 

4.I  REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) 

 I1I Negativo para DNA de HPV 

 

 I2I Positivo para DNA de HPV  

4.2 GENOTIPAGEM 

I1I   HPV 6                             I10I HPV 16                                      I19I HPV 52 

I2I   HPV 11                           I11I HPV 18                                      I20I HPV 55 

I3I   HPV 40                           I12I HPV 26                                      I21I HPV 56 

I4I   HPV 42                           I13I HPV 31                                      I22I HPV 58 

I5I   HPV 53                           I14IHPV 33                                       I23I HPV 59 

I6I   HPV 54                           I15I HPV 35                                      I24I HPV 68 

I7I   HPV 57                           I16I HPV 39                                      I25I MM4(W13B) 

I8I  HPV 66                            I17I HPV 45                                      I26I MM7(P291) 

I9I  HPV MM18(P155)           I18IHPV 51                                       I27I MM8(P155) 

 

4.3 Variantes de HPV 16 e 18 envolvias 

(   ) Européias 

(   ) Não Européias 

4.4 Carga viral 

I__I Alta                  I__I  Baixa         Valor____________ 

4.5 Estado Físico do genoma viral 

(    ) Epissomal                                       (    ) Integrado 
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Anexo III- Artigo  
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Association between Human papillomavirus and 

Chlamydia trachomatis co-infection and the severity of 

cervical neoplasia in women with cytological abnormalities 

in Brazilian women 

Associação entre a coinfecção por Papillomavirus 

humano e Chlamydia trachomatis e a gravidade da 

neoplasia cervical em mulheres brasileiras com 

anormalidades citológicas   

ABSTRACT  

Several studies have found Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) to be 

associated with cervical cancer or with persistent infection by carcinogenic HPV 

types. Nevertheless, this finding has been contradicted by other investigators. The 

objective of this study was to correlate positivity for C. trachomatis according to 

serology and PCR assay with positivity for HPV and to evaluate the relationship of 

these findings with the severity of cervical neoplasia. Between February 2007 and 

March 2009, 136 women were referred to a colposcopy clinic in Santa Casa de 

Misericórdia in Goiania, Brazil for cervical abnormalities. HPV-DNA was detected 

by PCR and genotyping. C. trachomatis positivity was evaluated both by ELISA to 

detect IgG antibodies and by PCR-DNA detection. Seropositivity for C. trachomatis 

was 25% (34/136). Thirty-one samples were simultaneously PCR-positive for HPV 

and seropositive for C. trachomatis. According to PCR analysis, 12/136 samples 

(8.8%) were positive for C. trachomatis. Positivity for HPV, particularly HPV16 

and HPV18, and seropositivity for C. trachomatis were significantly associated with 

the severity of cervical neoplasia (CIN 2 or worse), however, no statistically 

significant association was found between co-infection by HPV and PCR detected 

C. trachomatis and the severity of cervical neoplasia, even after controlling for HPV 

type. C. trachomatis possibly may act as a cofactor with HPV in the early stages of 

cervical neoplasia then can better reflect prior exposure. 
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KEY WORDS: Chlamydia trachomatis. Human Papillomavirus DNA Tests. 

Cervical intraepithelial neoplasia. Polymerase chain reaction. Serology.  

 RESUMO 

Diversos estudos encontraram associação entre a infecção por Chlamydia 

trachomatis (C. trachomatis) com câncer do colo uterino ou com a infecção 

persistente por tipos oncogênicos de HPV. No entanto, essas conclusões foram 

contestadas por outros investigadores. O objetivo desse estudo foi correlacionar a 

positividade por C. trachomatis pelos métodos de sorologia e PCR com a 

positividade para HPV e avaliar a relação entre os achados com a gravidade da 

neoplasia cervical. Entre fevereiro de 2007 e março de 2009, 136 mulheres foram 

encaminhadas à Clínica de Colposcopia na Santa Casa de Misericórdia em Goiânia-

GO por exame citológico alterado. O DNA do HPV foi detectado por PCR seguido 

por genotipagem. A positividade para C. trachomatis foi avaliada por ELISA para 

detecção de anticorpos IgG e por PCR para detecção de DNA bacteriano.  A 

soropositividade por C. trachomatis foi de 25% (34/136). Trinta e uma amostras 

foram simultaneamente positivas para HPV e soropositivas para C. trachomatis. De 

acordo com as análises por PCR, 12/136 amostras (8,8%) foram positivas para C. 

trachomatis. A positividade por HPV, particularmente pelos genótipos 16 e 18, e a 

soropositividade por C. trachomatis estiveram associados à gravidade da neoplasia 

cervical (NIC2 ou pior), entretanto, não foram encontradas associações 

estatisticamente significantes entre a coinfecção por HPV e C. trachomatis por PCR 

e a gravidade da neoplasia cervical, mesmo após controle por genótipo específicos 

de HPV.     A infecção por C. trachomatis possivelmente pode atuar como cofator 

com HPV nos estágios iniciais da neoplasia cervical podendo refletir a exposição 

prévia.     

PALAVRAS-CHAVE: Chlamydia trachomatis. Papillomaviridae. Neoplasia 

Intraepitelial Cervical. Reação em Cadeia da Polimerase. Sorologia. 
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INTRODUCTION 

Mortality from cervical cancer highlights the striking global disparities in 

access to healthcare and is associated with poor socioeconomic conditions. Overall, 

this is the third most commonly diagnosed cancer and the fourth leading cause of 

death from cancer in females worldwide, accounting for 9% of all new cases of 

cancer and 8% of all deaths from cancer in females.
1
 

Epidemiological and molecular studies have unequivocally confirmed that 

human papillomavirus (HPV) infection is the main causal factor in initiating the 

progressive transformation that leads to high-grade cervical intraepithelial neoplasia 

(CIN) and to cervical cancer.
2
 However, HPV infection alone is insufficient to 

induce the development of cervical cancer.  Cofactors might increase the risk of 

HPV-infected cells progressing to premalignancy and invasive cancer.  Several 

studies
3-8

 have found Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) to be associated with 

cervical cancer or with persistent infection by carcinogenic HPV types. 

Nevertheless, this finding has been contradicted by other investigators.
9-12

    

C. trachomatis infection may increase susceptibility to HPV by causing 

micro-abrasions or alterations in epithelial cells, thus facilitating the entry of 

virions. Indeed, the ability of women with C. trachomatis to clear HPV appears to 

be impaired, favoring persistence of the infection, which is an essential step in the 

development of high-grade CIN and invasive cancer.
13-15

  

A pooled analysis of case-control studies on invasive cervical cancer 

conducted by the International Agency for Research on Cancer (IARC) found a 

positive association between C. trachomatis serology and invasive cervical cancer 

in HPV-positive women.
6
  

After the realization of another study, of our researcher’s group, we could find 

a positive association between Seropositivity for C. trachomatis and the severity of 

cervical neoplasia. We raised a question, if we could have this same association 

using the polymerase chain reaction (PCR) method that characterizes the true 
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coinfection, once that the bacteria’s DNA and the virus are presented in the same 

sample.
8
  

OBJECTIVE 

The objective of the present study was to analyze positivity to C. trachomatis 

according to enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and PCR and to 

correlate the findings with HPV infection and with the severity of cervical 

neoplasia. 

METHODS 

Between February 2007 and March 2009, a series of 136 women of 14-68 

years of age, referred to a colposcopy clinic at a hospital in central Brazil due to an 

abnormal cervical smear, were included in this study. One hundred thirty-one 

women of the 136 women included in the study already presented results of 

serology to C. trachomatis and HPV – DNA tests. The tests were done on the other 

5 patients following the same methodology of Barros et al.
8
 The mean age of the 

women was 34.9 years, with a median of 32 years (range 14 to 68 years).  

The study protocol as well as informed consent was approved by the Ethics 

Committee of the Colpocopy Clinic (Santa Casa de Misericórdia de Goiás – number 

051/06) and all participants gave their written informed consent prior to being 

admitted to the study. Women under 18 years and  married or living with a partner, 

could sign the informed consent without parental consent. Teenagers under 18 

years, it was requested authorization from the judicial authority (Department of 

Justice and Court of Childhood and Youth), for those women participating in the 

study including signing a written consent.  

Following enrollment, all patients underwent colposcopy and a second 

cervical smear with endocervical sampling was performed at the first study visit.  

The residual material was rinsed and stored in 1.0 mL of Universal Collection 

Medium (QUIAGEN Sample & Assay Technologies) for HPV DNA and C. 
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trachomatis DNA testing.  Blood samples were collected from each study 

participant for the detection of anti-C. trachomatis IgG antibodies. 

A punch biopsy was performed whenever a suspicious colposcopic image 

with complete visualization was identified. Biopsy specimens were stained with 

hematoxylin and eosin, reviewed according to the World Health Organization 

criteria and classified as: CIN 1, CIN 2, CIN 3, invasive squamous cell carcinoma or 

invasive cervical adenocarcinoma.
16

  

The sample processing and DNA extraction was performed as previously 

described by Ribeiro et al., 2011.
17

 

HPV-DNA was amplified using PGMY09/11 specific primers that amplify the 

450-bp fragment of the L1 open reading frame of HPV. HPV-DNA genotyping was 

performed using a reverse line blot hybridization assay, which involved the 

hybridization of the 450-bp PCR amplicon generated by the PGMY primer set to a 

nylon strip containing immobilized probes.
18

  

C. trachomatis DNA detection was performed by PCR to amplify a sequence 

in the cryptic plasmid, generating a fragment of about 512 bp.
19

  PCR was 

performed in a mixture of 2.5 mM MgCl2, 200 mM dNTPs, 10 pmol of each primer 

(H1/H2), 1.5 µl of Platinum Taq DNA polymerase (Invitrogen, CA) and 2µl of 

sample for a final volume of 20 µl.  The reaction mixture was incubated for 5 

minutes at 94 °C, followed by 40 cycles of 1 minute at 94 °C, 1 minute at 45 °C, 1 

minute at 72 °C, and a final elongation step of 7 minutes at 72 °C. The entire 

amplified PCR product was analyzed by polyacrylamide gel electrophoresis. DNA 

obtained from C. trachomatis serovar L2 was used as a positive control.  

Serum immunoglobulin G (IgG) antibody responses to C. trachomatis were 

determined by ELISA (Symbiosis Diagnóstica Ltda, Leme, SP, Brazil), a part of 

serology analysis (131 samples) were done in the previous study Barros et al. 2012. 

To the last 5 remaining samples, the serology test followed the same methodology 

described by Barros et al. 2012.
8
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All statistical analyses were performed using the SAS statistical software 

program, version 8.0. Data were expressed as percentages of the total number of HPV-

DNA-positive, C. trachomatis-DNA-positive or C. trachomatis-seropositive cases.  

Positivity for C. trachomatis, according to serology and PCR, and HPV-DNA types 

were compared in each group of cervical neoplasia diagnoses. The association between 

HPV-positivity and C. trachomatis positivity by serology or PCR was analyzed using 

odds ratios (OR) with their respective 95% confidence intervals (95% CI). The 

association between specific HPV types, C. trachomatis-DNA positivity, C. trachomatis 

seropositivity and final diagnosis was calculated using odds ratios (OR) with their 

respective 95% confidence intervals (95% CI). The reference for the calculation of the 

OR was HPV-DNA-negative and C. trachomatis DNA/C. trachomatis serology 

negative cases.  

 

RESULTS 

 

HPV was detected in 85.2% of specimens (116/136). Single infections represented 

50.9% of cases (59/116), with multiple infections being present in 49.1% of all patients 

(57/116).  HPV16 was the most prevalent HPV type in all diagnoses (37.5%; 51/136), 

while HPV31 (9.55%; 13/136) and HPV35 (7.35%; 10/136) were the second and third 

most prevalent types, respectively. The overall prevalence of HPV18 was 5.9% (8/136) 

(data not shown).  

Seropositivity for C. trachomatis was 25% (34/136). Thirty-one specimens were 

C. trachomatis seropositive and also HPV-positive. Although seropositivity for C. 

trachomatis was higher in HPV-positive women compared to HPV-negative women, 

this difference was not statistically significant (P = 0.26). When C. trachomatis status 

was established according to PCR, the prevalence of positivity found was 8.8% 

(12/136). The co-infection rate between HPV and C. trachomatis as detected by PCR 

was 8.8% (12/136).  PCR-positivity for C. trachomatis was higher in HPV-positive 

women; however, this association was not statistically significant (P = 0.55). The 

agreement between serology and PCR for C. trachomatis testing was considered poor 

(kappa = 0.10) (Table 1). 
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The overall prevalence of C. trachomatis seropositivity was 19.2% (5/26) in 

women with negative histological results, 16.6% (9/54) in patients with Cervical 

Intraepithelial Neoplasia (CIN) 1, 34.7% (9/26) in women with CIN 2, 32.0% (8/25) in 

women with CIN 3 and 60% (3/5) in patients with a diagnosis of invasive carcinoma. In 

women who tested positive for C. trachomatis according to PCR, the overall prevalence 

was 7.7% (2/26) in patients with negative histological results, 9.2% (5/54) in women 

with CIN 1, 7.7% (2/26) in women with CIN 2 and 12.0% (3/25) in patients with CIN 3 

(Table 2). 

Thirty-one women (26.7%; 31/116) tested seropositive for C. trachomatis and 

were simultaneously HPV-PCR-positive. In 96.8% of these cases (30/31) the infection 

included a high-risk oncogenic HPV type. The most prevalent type in the C. 

trachomatis-seropositive women was HPV16 (54.8%; 17/31) and this HPV type was 

present predominantly in patients with neoplasia. The second most prevalent type was 

HPV35 (19.3%; 6/31), followed by HPV18 (9.6%; 3/31) and HPV52 (6.4%; 2/31) (data 

no show). 

Eleven women (9.4%; 11/116) tested PCR-positive for C. trachomatis and for 

HPV, and in 90.9% of these cases (10/11) the infection included a high-risk oncogenic 

HPV type. The most prevalent type was HPV 16 (36.3%; 4/11), followed by HPV 18 

(27.2%; 3/11), HPV 35 (18.2%; 2/11), and HPV 31 and HPV 52, with one case each 

(9.1%) (data no show). 

Positivity for HPV and seropositivity for C. trachomatis were significantly 

associated with a high-grade neoplasia (CIN 2 or worse), taking HPV-negative and C. 

trachomatis seronegative tests as a reference (OR: 11.9; 95%CI: 2.00-9.15; P = 0.0009). 

When HPV-positive and C. trachomatis seronegative cases were taken as a reference, a 

significant association was found between HPV and C. trachomatis and a diagnosis of 

CIN 2 or worse (odds ratio, OR = 2.38; 95%CI: 0.95-6.02; P = 0.04). A diagnosis of 

CIN 2 or worse was significantly associated with single or multiple infections by 

HPV16 and/or HPV18 and seropositivity for C. trachomatis (OR = 16.25; 95% CI: 

2.28-48.57; P = 0.0005) when HPV-negative and C. trachomatis seronegative tests were 

taken as a reference. A positive association was found following adjustment for HPV 

(OR = 5.11; 95% CI: 1.42-19.15; P = 0.04). A borderline association was found 
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between infection by other HPV types and seropositivity for C. trachomatis with a 

diagnosis of CIN 2 or worse when HPV-negative and C. trachomatis seronegative tests 

were taken as a reference (OR = 7.50; 95% CI: 0.91-76.28; P = 0.02). This association 

was not found after adjustment for HPV (OR = 0.90; 95% CI: 0.20-3.95; P = 0.8) 

(Table 3). 

Positivity for HPV and PCR-positivity for C. trachomatis were not significantly 

associated with a diagnosis of CIN 2 or worse when HPV-negative and C. trachomatis-

negative cases were taken as a reference (OR = 0.99; 95% CI: 0.62-35.49; P = 0.07). In 

addition, when HPV-positive and C. trachomatis-negative cases were taken as a 

reference, no association was found between the co-infection and a diagnosis of CIN 2 

or worse (OR = 4.44; 95% CI: 0.24-3.97; P = 0.98). A diagnosis of CIN 2 or worse was 

not significantly associated with single or multiple infections by HPV 16 and/or HPV 

18 or with positivity for C. trachomatis (OR = 5.33; 95% CI: 0.62-53.59; P = 0.06) 

when HPV-negative and C. trachomatis-negative cases were taken as a reference. No 

association was found following adjustment for HPV (OR = 1.95; 95% CI: 0.35-10.7; P 

= 0.37). No association was found between other HPV types and C. trachomatis and 

diagnosis of CIN 2 or worse when HPV-negative cases were used as a reference (OR = 

2.67; 95% CI: 0.0-71.01; P = 0.46) or after adjustment for HPV (OR = 0.34; 95% CI: 

0.01-5.40; P = 0.38) (Table 4). 

 

DISCUSSION 

 

The high prevalence of HPV found in this study (85.2%) is in agreement with 

results published from other studies involving women with abnormal cytology 

smears.
17,8

   

When testing was conducted by serology, the rate of exposure to C. trachomatis 

(25%) was high; however, when PCR was used to detect C. trachomatis, the exposure 

rate was lower (8.8%).  Although the highest rate of C. trachomatis by both methods 

was found in HPV-positive women, no statistically significant association was found in 

this study. There have been several reports of higher rates of seropositivity for C. 

trachomatis in HPV-positive women; however, those results were not statistically 



117 

 

significant. 
5,8,20 

On the other hand, Finan et al. found a higher prevalence of 

seropositivity for C. trachomatis in HPV-positive women and in this case the results 

were statistically significant.
23

 

A positive association was found between HPV-DNA and C. trachomatis-DNA 

using PCR in women seen at an outpatient obstetrics and gynecology clinic.
24-26

  A 

higher frequency of C. trachomatis detection in HPV-positive women may be indicative 

of high-risk sexual behavior, since both pathogens are sexually transmitted.
21

  

There are indications that C. trachomatis infection may play an important role in 

the etiology of cervical carcinogenesis because it can facilitate the entry and persistence 

of HPV.
15,26

 

The positive association between C. trachomatis and HPV and a finding of 

cervical neoplasia or cervical cancer has been reported in studies in which C. 

trachomatis testing was performed by serology.
27,5-8

 Nevertheless, some studies have 

shown conflicting results.
9,11

 In the present study, a diagnosis of CIN 2 or worse was 

more common than one of cervicitis or CIN 1 in HPV-positive and C. trachomatis 

seropositive women. Therefore, it may be important to screen women infected with 

HPV for the simultaneous presence of C. trachomatis bearing in mind that this 

association may exert synergistic pathological effects.
8
  

There are indications that C. trachomatis detection by serum antibodies rather 

than by DNA is likely to constitute a better measure of the cumulative exposure to C. 

trachomatis or of exposure occurring several years prior to the development of cervical 

disease.
10

 The present study found a positive association between HPV-positivity and C. 

trachomatis seropositivity and a diagnosis of CIN 2 or worse, after adjustment for HPV; 

however, when PCR was used no such association was found.  

Smith et al. reported that C. trachomatis seropositivity increased the risk of 

cervical cancer in HPV-positive women.
5
 Furthermore, Matsumoto et al.

28
 found strong 

evidence that infection with C. trachomatis acts as an important co-factor in the 

development of CIN after adjustment for HPV seropositivity, while Barros et al. found 

C. trachomatis to be associated with CIN 2 in HPV-positive women, particularly when 

HPV16 and HPV18 were involved.
8
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Madeleine et al. reported a statistically significant association between HPV and 

C. trachomatis seropositivity and an increased risk of squamous cell carcinoma;
7
 

however, this association was not confirmed in the case of cervical adenocarcinoma. 

Antila et al. found C. trachomatis in all cases of invasive carcinoma.
4
 

A limited number of studies have used PCR to evaluate whether an association 

exists between co-infection by C. trachomatis and HPV and the severity of cervical 

neoplasia.
24,10,12

 The present study showed no statistically significant association 

between co-infection by C. trachomatis and HPV and the severity of the lesion, despite 

a high prevalence of high oncogenic risk HPV types (90.9%; 10/11) and even after 

adjustment for HPV. These results are in agreement with reports from other 

investigators who also used PCR to detect C. trachomatis.
10,21

 Considering the long 

time interval between both HPV and C. trachomatis infection and the development of 

cervical neoplasia, it is possible that the bacterial infection may not persist and would, 

therefore, no longer be detectable in cervical epithelial neoplasia.
25

 

Those authors speculated that positive associations between C. trachomatis and 

cervical cancer could in fact be caused by other potential factors related to HPV 

infection. According to these authors, C. trachomatis may be associated with cervical 

neoplasia because it is associated with HPV acquisition and these infections have 

common risk factors. 

 

CONCLUSION 

 

The results of the present study suggest that C. trachomatis may act as a cofactor 

with HPV in the early stages of cervical neoplasia, possibly through chronic 

inflammatory responses produced in the epithelium.  Seropositivity for C. trachomatis 

when compared to positivity tested by PCR in HPV-positive women is a better measure 

of previous exposure, particularly in the case of the high-risk HPV 16 and 18 types, 

reflecting a higher probability of association with the grade of cervical neoplasia. 

Therefore, it may be important to investigate the presence of C. trachomatis in women 

infected with HPV, since this combination may have synergistic pathological effects. 
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Table 1. Prevalence of HPV infection and positivity for Chlamydia trachomatis according 

to serology and PCR in women with cytological abnormalities 

Serology* HPV(+) HPV(-) Total OR (95% CI) P-value 

Chlamydia  

trachomatis (+) 

31 (26.7%) 3 (15.0%) 34 (25.0%) 

2.06 (0.56-7.54) 0.26 Chlamydia 

 trachomatis (-) 

85 (73.3%) 17 (85.0%) 102 (75.0%) 

Total 116 (85.3%) 20 (14.7%) 136 (100%) 

PCR* HPV(+) HPV(-) Total OR (95% CI) P-value 

Chlamydia  

trachomatis (+) 

11 (9.5%) 1 (5.0%) 12 (8.8%) 

1.99 (0.24-6.33) 0.56 Chlamydia  

trachomatis (-) 

105 (90.5%) 19 (95.0%) 124 (91.2%) 

Total 116 (85.3%) 20 (14.7%) 136 (100%) 

OR = odds ratio; CI = confidence interval. Reference: HPV-negative and Chlamydia trachomatis negative. *Agreement 

between serology and PCR for C. trachomatis (k = 0.10). 



123 

 

Table 2. Prevalence of HPV infection according to polymerase chain reaction 

(PCR)-positivity and seropositivity for Chlamydia trachomatis as compared to 

histological diagnosis 

Serology 
Negative CIN 1 CIN 2 CIN 3 CA 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Seropositive 5 (19.2) 9 (16.6) 9 (34.7) 8 (32.0) 3 (60.0) 

Seronegative 21 (80.8) 45 (83.4) 17 (65.3) 17 (68.0) 2 (40.0) 

Total 26 (100) 54 (100) 26 (100) 25 (100) 5 (100) 

PCR 
Negative CIN 1 CIN 2 CIN 3 CA 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Positive 2 (7.7) 5 (9.2) 2 (7.7) 3 (12.0) -  

Negative 24 (92.3) 49 (90.8) 24 (92.3) 22 (88.0) 5 (100) 

Total 26 (100) 54 (100) 26 (100) 25 (100) 5 (100) 

CIN 1 = cervical intraepithelial neoplasia 1; CIN 2 = cervical intraepithelial neoplasia 2; CIN 3 =  cervical intraepithelial 

neoplasia 3; CA = invasive squamous cell carcinoma. 
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Table 3. Association between HPV-positivity and Chlamydia trachomatis 

seropositivity according to the severity of the diagnosis 

 ≥  CIN 2 versus CIN 1 and cervicitis 

 Odds ratio* p-value Odds ratio** P-value 

HPV(+)/ 

 Chlamydia trachomatis (+) 

11.9 (2.00-91.5) 0.0009 2.38 (0.95-6.02) 0.04 

HPV 16 and 18/ 

Chlamydia trachomatis (+) 

16.25 (2.28-48.57) 0.0005 5.11 (1.42-19.15) 0.04 

Other types of HPV/ 

Chlamydia trachomatis (+) 

7.50 (0.91-76.28) 0.02 0.90 (0.20-3.95) 0.8 

CIN = cervical intraepithelial neoplasia *The reference for the odds ratio was HPV-negative and Chlamydia trachomatis-

seronegative samples; **The reference for the odds ratio was HPV-positive and Chlamydia trachomatis-seronegative 

samples. 
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Table 4. Association between HPV-positivity and Chlamydia trachomatis 

positivity by polymerase chain reaction (PCR) according to the severity of the diagnosis 

 ≥  CIN 2 versus CIN 1 and cervicitis 

 Odds ratio* p-value Odds ratio** P-value 

HPV(+)/ 

Chlamydia trachomatis (+) 

4.44 (0.62 –35.49) 0.07 0.99 (0.24 – 3.97) 0.98 

HPV 16 and 18/ 

Chlamydia trachomatis (+) 

5.33 (0.62 – 53.59) 0.06 1.95 (0.35 – 10.7) 0.37 

Other types of HPV/ 

 Chlamydia trachomatis (+) 

2.67 (0.0 – 71.01) 0.46 0.34 (0.01 – 5.40) 0.38 

CIN = cervical intraepithelial neoplasia *The reference for the odds ratio was HPV-negative and Chlamydia trachomatis-

negative samples; **The reference for the odds ratio was HPV-positive and Chlamydia trachomatis-negative samples. 
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Anexo IV- Aprovação no Comitê de Ética 

em Pesquisa. 

 


