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RESUMO 

 

O vírus adeno-associado (AAV) é um parvovírus que depende de vírus helper para que 

ocorra infecção produtiva. São descritos 12 tipos, sendo que os tipos 2, 3, 5 e 9 infectam 

seres humanos. No trato genital, o HPV tem sido o vírus helper relatado com maior 

frequência em associação com o AAV. Interação bidirecional entre estes vírus foi descrita, 

com o AAV inibindo expressão gênica do HPV, o que pode refletir em um papel protetor do 

AAV no desenvolvimento de carcinoma cervical induzido por HPV. A infecção por HIV 

aumenta a susceptibilidade à infecção e persistência do HPV, aumentado também a 

probabilidade de progressão para tumores cervicais. Até o momento, não é conhecida a 

prevalência de AAV em pacientes infectados por HIV. Este estudo objetivou investigar a 

prevalência de AAV e de coinfecção AAV-HPV em mulheres soropositivas e soronegativas 

para HIV atendidas no Centro de Referência em DST/AIDS, Vitória-ES. Questionário 

estruturado para obtenção de dados sócio-demográficos foi aplicado a todas as mulheres. 

Exames citológicos foram realizados nas amostras de espécime cervical e DNA foi extraído 

pelo kit comercial QIAamp® DNA Mini Kit, seguindo instruções do fabricante. DNA de AAV e 

HPV foram investigados por PCR. Tipagem para AAV2, 3 e 5 foi realizada por PCR e RFLP. 

Prevalência total de AAV foi de 19,7% (56/284), sendo 18,7% (21/112) e 20,3% (35/172) em 

mulheres soropositivas e soronegativas para HIV, respectivamente. O único tipo encontrado 

de AAV foi o tipo 2. AAV foi detectado em 27% das mulheres positivas para HPV (36/133) e 

em 13% das negativas para HPV (20/151), sendo significante estatisticamente (p=0,003). 

Exame citológico revelou: 222 casos normais, 41 com alterações inflamatórias, 10 com 

ASCUS e 11 com NIC 1 e 2. A chance de desenvolvimento de NIC e ASCUS foi menor nas 

mulheres coinfectadas por AAV-HPV em relação às infectadas somente por HPV. A 

detecção de AAV2 nas amostras está de acordo com pesquisas anteriores que demonstram 

este tipo como o mais frequente em humanos. A significante prevalência do AAV nas 

mulheres infectadas por HPV sugere atividade helper do HPV e corrobora estudos prévios. 

Presença do AAV demonstrou reduzir a chance de desenvolvimento de lesões cervicais 

induzidas por HPV. Este é o primeiro estudo que investigou a prevalência do AAV em 

mulheres infectadas por HIV e demonstrou que esta infecção não influenciou a prevalência 

de AAV ou da coinfecção AAV-HPV. 

 

Palavras-chave: AAV, HPV, HIV, espécime cervical, PCR. 
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ABSTRACT 

 

AAV is a parvovirus which depends of a helper virus to develop productive infection. Until 

now, there are twelve species described, which AAV2, AAV3, AAV5 e AAV9 were described 

infecting human beings. In the genital tract, the HPV has been the mostly related in 

association with AAV. A bidirectional interaction between these viruses has been described, 

which genes of AAV restrain the expression of HPV genes, what could reflect a protector role 

of AAV on the development of HPV-induced cervical carcinoma. HIV infection seems to 

increase the persistence and susceptibility to the HPV infection, enhancing the probability to 

cervical tumors. At the moment, there are no reports about AAV prevalence in patients with 

HIV infection. This study aimed to investigate the prevalence of AAV and the AAV-HPV 

coinfection in cervical secretion from HIV seropositive and seronegative women attending at 

the Reference Center of Sexually Transmitted Disease/AIDS, Vitória-ES. A structured 

questionnaire was performed to obtain sociodemographic data of all women. Cytological 

exams were performed and DNA was extracted using the QIAamp® DNA Mini Kit (QIAGEN), 

as manufacter’s instructions. AAV and HPV were investigated by PCR. AAV typing was done 

by PCR and RFLP. AAV total prevalence was 19.7% (56/284), with 18.7% (21/112) and 

20.3% (35/172) in HIV seropositive and seronegative women, respectively. AAV was 

detected in 27% of HPV-positive women (36/133) and in 13% of the HPV-negative women 

(20/151), statically significant (p=0.003). The single type detected was AAV2. Cervical 

findings were: 222 normal cytology, 41 inflammatory alterations, 10 atypical squamous cells 

of undetermined significance (ASCUS) and 11 cervical intraepithelial neoplasia class 1 and 2 

(CIN 1/ 2). The women AAV-HPV-coinfected showed a lesser chance on the development of 

ASCUS and CIN, compared with those infected only by HPV. The highest prevalence of the 

AAV2 type is in accordance with other studies, which demonstrate the AAV2 as the most 

common in human samples. The significant association observed between AAV and HPV-

infected women could suggest helper activity of HPV and corroborate previous studies. The 

presence of AAV reduced the chance of cervical lesions HPV-induced. Moreover, this is the 

first report concerning AAV prevalence in HIV-infected women and indicates that this 

infection does not influence the prevalences of AAV or AAV-HPV coinfection. 

 

Key words: AAV, HPV, HIV, cervical secretion, PCR. 
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AAV – Adeno-associated virus (vírus adeno-associado)  

Ad – Adenovírus 

AIDS – Acquired Immunodeficiency Syndrome (Síndrome da imunodeficiência 

adquirida) 

ASCUS – Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance (atipia de célula 

escamosa com significado indeterminado) 

CC – Carcinoma cervical 

CR – Centro de Referência 

DNA – Deoxyribonucleic acid (ácido desoxi-ribonucléico) 

DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis  

E – Early (precoce)  

Et al.– et alii, do latim: e colegas 

g – Força centrifugacional 

HCMV – Human citomegalovirus (citomegalovírus humano) 

HHV – Human herpesvirus (vírus do herpes humano) 

HPV – Human papillomavirus (vírus do papiloma humano) 

ITR – Inverted terminal repeats (terminações repetidas e invertidas) 

kb – Kilobases 

L – Late (tardio) 

LCR – Long control region (região longa de controle) 

mM – Milimolar 

M – Molar 

NIC – Neoplasia intraepitelial cervical 

nm – Nanômetros 

nPCR – Nested-PCR 
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ORF – Open Reading Frame (região aberta de leitura) 

PA – Puro para análise 

PAGE - Polyacrylamide gel eletrophoresis (eletroforese em gel de poliacrilamida) 

pb – Pares de bases 

PCR – Polymerase chain reaction (reação em cadeia pela polimerase) 

pmol – Picomolar 

pRb – Proteína do retinoblastoma 

pTAV2 – Plasmídio com genoma do AAV2 

p53 – Proteína supressora de tumor p53 

RNA – Ribonucleic acid (ácido ribonucléico) 

SDS - Sodium dodecyl salt (duodecil sulfato de sódio) 

TA – Temperatura ambiente 

uds – Unidades 

µL – Microlitro 
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1 INTRODUÇÃO  

Desde sua descrição, em 1965 (Atchison et al., 1965), o vírus adeno-associado 

(AAV) tem sido objeto de diversos estudos. Alguns relatos o associam ao 

abortamento, a doenças trofoblásticas e à infertilidade masculina, entretanto seu 

papel na patologia humana não foi comprovado até o momento. Como ainda não foi 

associado a doenças e pela sua capacidade de integração ao genoma humano, tem 

sido extensivamente pesquisado para uso como vetor em terapia gênica (Berns & 

Parrish, 2007). De fato, quando se realiza levantamento bibliográfico, verifica-se que 

a maior parte dos trabalhos publicados se refere ao estudo do AAV como vetor 

recombinante. Poucos grupos de pesquisadores no mundo têm se dedicado aos 

aspectos patogenéticos do AAV e, no Brasil, apenas dois estudos apresentam 

relatos deste vírus em infecções humanas (Erles et al., 1999; Kiehl et al., 2002). 

O AAV é um vírus que depende de atividade helper de vírus não relacionados para 

que ocorra infecção produtiva. No trato genital, o HPV é o vírus helper mais 

comumente associado ao AAV (Walz et al., 1997; Ahn et al., 2003; Grce et al., 

2004). Estudos demonstram uma interação bidirecional entre estes dois vírus, sendo 

o AAV repressor da replicação do HPV. Como o HPV é o fator principal no 

desenvolvimento de lesões cervicais, o AAV tem apresentado propriedades 

supressoras de tumor induzido pelo HPV (Hermonat et al., 1997; Zhan et al., 1999; 

Walz et al., 2002; Ahn et al., 2006). 

Existe uma associação entre a infecção por HIV e o aumento da frequência, 

persistência e patogenicidade do HPV (Sun et al, 1997; Six et al, 1998; Ahdieh et al., 

2000; Jamieson et al., 2002). A persistência da infecção é um dos fatores mais 

importantes na progressão das lesões cervicais. 

Deste modo, neste estudo foi pesquisada, pela primeira vez no Brasil, a prevalência 

de AAV em população de mulheres que compartilham fatores de risco para infecção 

por HPV e HIV. Além disso, foram analisadas as possíveis interações entre estes 

três vírus e realizada associação com os aspectos citopatológicos encontrados na 

população. Este estudo fornece ainda subsídios para futuras pesquisas referentes à 

ação repressora do AAV na progressão tumorigênica induzida por HPV em 

pacientes portadoras do vírus HIV. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 VÍRUS ADENO-ASSOCIADO (AAV) 

2.1.1 Breve histórico e Classificação 

O AAV foi descrito pela primeira vez em 1965, infectando cultivo de adenovírus (Ad) 

(Atchison et al., 1965) (Figura 1). Logo, foi constatado que se tratava de vírus satélite 

que utilizavam funções do Ad para replicação.  

 

 

Figura 1. Microscopia eletrônica de transmissão de AAV e de adenovírus. 

Fotomicrografia eletrônica após contrastação negativa de partículas de Ad e AAV obtidas de 

cultivo celular coinfectado. Fonte: Dani (1999). 

 

O AAV pertence à família Parvoviridae e sub-família Parvovirinae. Nesta subfamília 

são encontrados três gêneros, Erythrovirus, Bocavirus e Dependovirus, onde estão 

classificadas as únicas espécies de parvovírus que causam infecção em humanos: o 

B19, o bocavírus humano e o AAV, respectivamente. Por requererem vírus helper 

para que ocorra a infecção produtiva, o AAV foi, então, classificado no gênero 

Dependovirus (Figura 2).  

 

Ad 

AAV 
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Figura 2: Classificação da família Parvoviridae. Fonte: ICTV, 2006. 

 

São reconhecidas atualmente doze espécies de AAV em primatas, designadas 

AAV1 a AAV12, comumente referidos como “tipos”. O AAV2 é considerado a 

espécie/tipo protótipo (Blacklow et al., 1967; Parks et al., 1970; Samulski et al., 1982 

Laughlin et al., 1983; Bantel-Schaal & zur Hausen, 1984; Muramatsu et al., 1996; 

Chiorini et al., 1997 e 1999; Rutledge et al., 1998; Xiao et al., 1999; Gao et al., 2002 

e 2004; Mori et al., 2004; Schmidt et al., 2008). Os demais tipos são descritos como 

apresentando homologia baixa, intermediária, alta ou muito alta em relação ao AAV2 

(Mizukami & Ozawa, 2006) (Quadro 1). Análises das proteínas de capsídeo dos 

diferentes tipos virais indicam que o AAV4 e o AAV5 são os mais divergentes dentre 

os tipos já isolados, exibindo somente 60% de homologia com o AAV2 ou entre si 

(Kaludov et al., 2001); AAV10 e AAV11 apresentam 84% e 65% de homologia com o 

AAV2, respectivamente (Mori et al., 2004). O último tipo descrito, AAV12, possui a 

maior homologia com os tipos 4 e 11, 83% e 81%, respectivamente e, com o AAV5, 

a menor taxa de similaridade observada (63%) (Schmidt et al., 2008), 

consequentemente levando a uma baixa homologia com o AAV2, de apenas 60%. A 

homologia também pode ser relacionada à evolução dos AAV, gerando-se uma 

árvore filogenética a partir de sequenciamento gênico parcial dos genes rep e cap 

(Figura 3). 

 

Parvoviridae 

Parvovirinae Densovirinae 

Dependovirus Densovirus Amdovirus Brevidensovirus Bocavirus Pefudensovirus Parvovirus Erythroviru Iteravirus 

Vírus 
adeno-

associado 
 

Vírus da doença 
aleutiana de 

marta 

Bocavírus  
bovino 

e humano 
 

Vírus miúdo 
do 

camundongo 

Parvovírus 
B19 

 
 

Densovírus 
de Junonia  

coenia  

Densovírus  
de Aedes 
 aegypti 

 

Densovírus 
de Periplaneta 

fuliginosa 
 

Densovírus 
de Bombyx 

mori 

Família 

Subfamília 

Gênero 

Espécie 
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Tipo 
Homologia 

com AAV2 
Referência 

AAV1 Alta Atchison et al. (1965) 

AAV2 - Hoggan et al. (1966) 

AAV3 Muito alta Hoggan et al. (1966) 

AAV4 Baixa Parks et al. (1967) 

AAV5 Baixa Bnatel-Schaal et al. (1984) 

AAV6 Alta Rutledge et al. (1998) 

AAV7 Intermediária Gao et al. (2002) 

AAV8 Intermediária Gao et al. (2002) 

AAV9 Intermediária Gao et al. (2004) 

AAV10 Intermediária Mori et al. (2004) 

AAV11 Baixa Mori et al. (2004) 

AAV12 Baixa Schmidt et al. (2008) 

 
Quadro 1. Homologia entre os AAV. Homologia gênica entre os tipos de AAV  

e a espécie protótipo AAV2. Fonte: Mizukami & Ozawa (2006), adaptado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Árvore filogenética dos AAV. Relação evolutiva entre os AAV, os 

tamanhos dos ramos são proporcionais à distância evolutiva entre os tipos virais. 

AAAV (AAV aviário), BAAV (AAV bovino). Fonte: Schmidt et al. (2008). 
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AAV1-AAV4 e AAV6 foram inicialmente descritos como contaminantes de cultivo de 

Ad humanos e/ou de símios (Hoggan et al., 1966; Parks et al., 1967; Rutledge et al., 

1998); o AAV5, a partir de lesão condilomatosa genital humana (Bantel-Schaal & zur 

Hausen, 1984); AAV7, AAV10 e AAV11 por sequenciamento de produto de PCR 

obtido de tecido cardíaco de macaco rhesus durante estudo com Ad (Gao et al., 

2002); AAV8, em tecidos de rhesus e; AAV9, a partir de vários isolados humanos 

como fígado e medula óssea (Gao et al., 2004). Recentemente, foi descrito o 12º 

tipo de AAV (AAV12) isolado em cultura de Ad-18 de símios (Schmidt et al., 2008).  

Dos doze tipos descritos, AAV2, AAV3, AAV5 e AAV9 foram relatados em amostras 

de origem humana, incluindo sangue, medula óssea, swab anal, secreção 

orofaríngea, conjuntiva, biópsia cervical, raspado de cérvice uterina, endométrio, 

tecido de aborto espontâneo, sêmen e tecido testicular (Schmidt et al., 1975; 

Blacklow et al., 1967; Grossman et al., 1992; Tobiasch et al., 1994; Malhomme et al., 

1997; Walz et al., 1997, 1998; Rhode et al., 1999; Erles et al., 2001; Gao et al., 

2004). 

 

2.1.2 Estrutura do vírion 

Como o AAV2 é a espécie protótipo, a descrição da estrutura do AAV está baseada 

nesta espécie podendo ser estendida às outras (Muzyczka & Berns, 2001). O AAV é 

um vírus pequeno, com 18 a 26 nm de diâmetro, de simetria icosaédrica, não 

envelopados (Figura 4), com genoma constituído por DNA linear de simples fita. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Criomicroscopia eletrônica de partículas de AAV. Reconstrução dos capsídeos 

por criomicroscopia eletrônica 3D. A) AAV2, B) AAV5. Fonte: Walters et al. (2004). 

A) B) 
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2.1.2.1 Genoma 

O genoma do AAV é constituído por uma fita simples de DNA de 4,7 kb com 

números equivalentes de fitas encapsidadas de polaridade positiva ou negativa 

(Berns & Parrish, 2007). O DNA é flanqueado por regiões repetidas e invertidas (ITR 

- inverted terminal repeats), cada uma com 145 nucleotídeos (Glauser et al., 2005) 

(Figura 5). Os primeiros 125 nucleotídeos das ITR formam sequências palindrômicas 

(Berns & Parrish, 2007).  

Duas grandes regiões abertas de leitura (ORF - open reading frames) são 

identificadas no genoma do AAV (Berns, 1990) (Figura 5). Na ORF esquerda se 

localiza o gene rep, que codifica quatro proteínas não estruturais denominadas 

Rep78, Rep68, Rep52 e Rep40, de acordo com seu peso molecular em gel de SDS-

PAGE (Sodium dodecyl salt – Polyacrylamide gel eletrophoresis) (Mendelson et al., 

1986). Na ORF direita, se localiza o gene cap, que codifica as três proteínas do 

capsídeo: VP1, VP2 e VP3 (Berns & Parrish, 2007) (Figura 5).  

A diferenciação em tipos do AAV se dá pela homologia em uma região do genoma 

denominada região de assinatura que corresponde a uma porção de 255 pb no gene 

cap altamente conservada nas extremidades 5’ e 3’, mas variável e única na porção 

interna em cada espécie (Gao et al., 2002). 

 

Figura 5. Representação esquemática do genoma completo do AAV e dos produtos dos 

genes rep e cap. Fonte: Schlehofer (1994), adaptado. 
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2.1.2.2 Proteínas 

Somente duas classes de proteínas são encontradas no AAV, as proteínas Rep (não 

estruturais) e as proteínas Cap (do capsídeo). As proteínas Rep78 e Rep68 são 

transcritas a partir do promotor p5; as proteínas Rep52 e Rep40, transcritas do 

promotor p19 (Figura 5). As proteínas Rep são proteínas multifuncionais que estão 

intimamente envolvidas em várias etapas do ciclo de replicação do AAV, incluindo 

replicação do DNA viral, transcrição, empacotamento e integração proviral ao 

cromossomo 19 humano. Rep78 e Rep68 são proteínas predominantemente 

nucleares, exibem funções celulares in vitro, se ligando a sequências específicas do 

DNA de fita dupla, atuando como DNA helicase ATP-dependente e endonuclease 

específica para DNA de fita simples (Im & Muzyczka, 1989, 1990). As menores 

proteínas Rep, 52 e 40, atuam na montagem do vírion, estimulam o acúmulo de DNA 

de fita simples da progênie viral durante a infecção, sugerindo a participação de 

ambas no empacotamento do genoma viral, encontradas principalmente no 

citoplasma (Chejanovsky & Carter, 1989; King et al., 2001).  

As proteínas do capsídeo são transcritas a partir do promotor p40 na proporção de 

1:1:10 (Tsao et al., 1991; Xie et al., 2002). VP1 tem alto peso molecular e está 

presente em pequena quantidade; VP2 presente na mesma quantidade que VP1 e; 

VP3 é a menor, porém a mais abundante (Berns et al., 1995). A proteína VP2 é 

requerida na montagem das partículas virais, enquanto VP1 e VP3 são requeridas 

para a infecciosidade viral (Berns & Parrish, 2007). As proteínas do capsídeo viral 

são menos conservadas que as proteínas Rep (Berns & Parrish, 2007). 

Provavelmente a conservação do gene rep está associada à especificidade para 

integração às células do hospedeiro (Muzyczka et al., 1992; Rutledge et al., 1998).  

 

2.1.3 Ciclo de Replicação 

O ciclo de replicação do AAV inicia através da adsorção a receptores de superfície, 

proteoglicanos sulfato de heparana (HSPGs) ou ácido siálico, seguido por 

penetração via endocitose mediada por correceptores para fator de crescimento 1 de 

fibroblastos e integrina αVβ5 (Qing et al., 1999; Summerford et al., 1999). AAV2 e 
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AAV3 utilizam HSPGs como receptores primários de baixa afinidade, enquanto 

AAV4 e AAV5 requerem ácido siálico para adesão celular e infecção (Kaludov et al., 

2001). Determinantes para ligação do capsídeo do AAV2 aos receptores HSPG são 

localizados em várias posições na estrutura primária de VP1 (Wobus et al., 2000). 

Inserções no resíduo 522 de VP1 levam à perda de ligação ao HSPG e também da 

infecciosidade viral (Rabinowitz et al., 1999). 

A endocitose ocorre por vesículas revestidas com clatrina, e então o vírion é 

transportado até o citoplasma por via endossomal (Wang et al., 1998; Duan et al., 

1999). A translocação celular ainda não é bem conhecida, mas se sabe que, trinta 

minutos após a penetração na célula, as partículas virais se acumulam na região 

perinuclear e, duas horas após, são detectadas no núcleo, entrando provavelmente 

via complexo de poros. Foi sugerido que o transporte ao núcleo seja mediado por 

microtúbulos e citoesqueleto e o transporte ao interior do núcleo, para replicação, 

seja um processo ativo (Berns & Parrish, 2007). 

As sequências palindrômicas das ITRs atuam como iniciadores da replicação de 

DNA do AAV (Lusby et al., 1980; Srivastava et al.,1983) (Figura 6). As proteínas 

Rep, em suas várias formas, possuem várias funções na replicação do AAV, 

entretanto, não possuem atividade de DNA polimerase ou de proteína ligadora de 

DNA de simples fita, portanto, fatores adicionais são necessários (Berns & Parrish, 

2007). Provavelmente, estas funções são desempenhadas por proteínas celulares 

ou dos vírus helper, ou ainda por ambos. A replicação ocorre com o desarranjo da 

simples fita de DNA, não sendo observada a formação de fragmentos de Okasaki 

(Wonderling et al., 1995). A síntese da fita de DNA ocorre até o final da fita parental, 

formando um duplex linear ligada à fita molde pela extremidade em forma de 

grampo, em seguida a proteína Rep78 ou Rep68 irá clivar e separar as simples fitas 

(Figura 6). 
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Figura 6. Esquema da replicação do genoma do AAV. 1 – Formação do grampo na extremidade 3´ 
do genoma dando origem a iniciador e molde para síntese da fita complementar; 2 – Elongação a 
partir da extremidade 3´; 3 – Clivagem para geração de uma nova extremidade 3´ por ação das 
endonucleases sítio-específicas Rep 78/68; 4 – Elongação a partir do corte resultando em cópia da 
região formadora do grampo que serviu como iniciador; 5 – Formação de outra estrutura de grampo a 
partir da extremidade 3´ recentemente produzida; 6 – Iniciação de nova síntese de DNA; 7 -Formação 
de dois produtos: (i) DNA genômico; (ii) molécula intermediária que recomeça um novo ciclo de 
replicação do genoma. Fonte: Flint et al. (2004), adaptado. 
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Pouco se sabe como ocorre a montagem do capsídeo do AAV in vivo, entretanto, foi 

demonstrado, in vitro, que ela ocorre no núcleo (Timpe et al., 2005; Bevington et al., 

2007). As proteínas do capsídeo do AAV se localizam no núcleo nos estágios 

precoces da infecção e a expressão das proteínas Rep é requerida para que as 

proteínas Cap deixem o núcleo (Wistuba et al., 1997). Bevington et al. (2007) 

investigando fatores celulares que interagem com as proteínas Rep, observaram 

associação in vitro desta proteína com a nucleoplasmina B23 no nucléolo e em 

pontos extra-nucleolares, demonstrando ainda que a nucleoplasmina estimula a 

ligação específica Rep-ITR e a atividade endonucleásica, requerida no processo 

replicativo do AAV (Figura 5). Além disso, nos estágios precoces de infecção, as 

proteínas Cap foram encontradas em pontos de replicação e montagem associadas 

também à nucleoplasmina e sugeriram a função de chaperona da nucleoplasmina 

para as proteínas Rep. A nucleoplasmina esteve mais associada às proteínas Cap, 

indicando que a montagem do capsídeo ocorre no núcleo (Bevington et al., 2007).  

As proteínas Rep68/78 podem estimular ou inibir a replicação do vírus conforme 

condições celulares. Na presença de vírus helper são transativadores essenciais na 

expressão gênica do AAV, resgatando-o de seu estado integrado (Berns & Parrish, 

2007). Os AAV são os únicos dentre os vírus que causam infecção em humanos que 

necessitam de função helper, não só do Ad, mas também do herpes simples, do 

herpesvírus humano tipo 6 (HHV6), do citomegalovírus humano (HCMV), do vírus da 

vaccínia ou do papilomavírus humano (HPV) para que ocorra infecção produtiva em 

cultura de células (Buller et al., 1981; McPherson et al., 1985; Schlehofer et al., 

1986; Thomson et al., 1994; Walz et al., 1997). As proteínas precoces dos vírus 

helper foram demonstradas exercer a função requerida para replicação do AAV 

(Ogston et al., 2000; Berns & Parrish, 2007). 

Na ausência de vírus helper, o AAV estabelece infecção latente em cultura de 

células, integrando o genoma viral no cromossoma 19 humano, locus AAVS1 

(Cheung et al., 1980; Kotin & Berns, 1989; Kotin et al., 1991; Muzyckza et al., 1992; 

Weitzman et al., 1994; Hüser & Heilbronn, 2003) (Figura 7). Rep68 e Rep78 se ligam 

a regiões vizinhas ao sítio de integração do AAV no cromossoma 19, e estão 

envolvidas na integração específica (Weitzman et al., 1994). 
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Foi descrita ainda a manutenção do genoma viral como epissomo circular em células 

humanas (Schnepp et al., 2005). A superinfecção com vírus helper pode iniciar a 

infecção produtiva (Cheung et al., 1980) (Figura 7). Entretanto, replicação autônoma 

do AAV foi observada em células embrionárias e em queratinócitos em 

diferenciação, na ausência de vírus helper, sugerindo que as células em 

diferenciação fornecem ao vírus os fatores de transcrição necessários à sua 

replicação (Burguete et al., 1999; Meyers et al., 2000; Kiehl et al., 2002). Além disso, 

estudos demonstraram que células tratadas com agentes genotóxicos, como 

radiação UV, ciclo-heximida e hidróxiuréia, se tornaram permissivas à infecção por 

AAV na ausência de coinfecção (Yalkinoglu et al., 1988). Este estresse altera a 

maquinaria intracelular permitindo que ocorra a replicação do AAV (Berns & Parrish, 

2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema de infecção celular pelo AAV. Adsorção e penetração de AAV (1a) 

e de vírus helper (1b); (2) transporte para o núcleo; (3a) integração do AAV na ausência 

de vírus helper e (3b) replicação de AAV em presença de vírus helper; (4) liberação dos 

vírions. Fonte: Adaptado de Blechacz & Russel (2004). 
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2.1.4 Epidemiologia e Implicações clínicas 

Estudos epidemiológicos relatam uma soroconversão precoce e uma alta 

soroprevalência em população adulta, variando de 10-80% de acordo com a idade 

dos indivíduos (Blacklow et al., 1968; Tratschin et al., 1985; Grosmann et al., 1992; 

Erles et al., 1999). Além disso, DNA ou partículas do AAV foram descritos em 

diversos tipos de amostras clínicas (Schlehofer, 2003). Entretanto, os AAV ainda não 

foram comprovadamente associados a qualquer doença humana (Berns & Parrish, 

2007). 

As formas de transmissão foram sugeridas pela detecção de AAV nos espécimes 

clínicos, podendo ser: respiratória, fecal-oral, conjuntival, por transfusão sanguínea e 

sexual (Han et al., 1996; Muzyczka & Berns, 2001).  

Como dito anteriormente, dentre os tipos que ocorrem em humanos, o AAV2 é o tipo 

mais prevalente em espécimes clínicos, como em secreção cervical, material de 

aborto e sêmen (Tobiasch et al., 1994; Malhomme et al., 1997; Walz et al., 1997, 

1998; Rhode et al., 1999; Erles et al., 2001). AAV3 foi detectado principalmente em 

secreção conjuntival e este tipo também foi isolado de secreção respiratória e de 

espécimes fecais (Schmidt et al., 1975). AAV5 foi isolado de lesão condilomatosa 

peniana (Bantel-Schaal & zur Hausen, 1984) e, AAV9, em tecidos como fígado e 

medula óssea (Gao et al., 2004). Estes achados sugerem que haveria certa 

especificidade dos diversos tipos de AAV por localização anatômica. AAV foi 

evidenciado ainda de amostras como cólon, fígado, pulmão, baço, rim, cérebro, 

medula óssea, coração, linfonodos, músculo esquelético, embora sem discriminarem 

o tipo detectado na maioria desses tecidos (Gao et al., 2004). 

Indução de abortamento em camundongo inoculado com AAV (Botquin et al., 1994) 

estimulou investigações sobre o papel do AAV em complicações no trato genital. A 

partir deste estudo, evidências têm demonstrado a possível participação do AAV em 

abortamento humano, em trabalho de parto prematuro ou em amniorrexe (Tobiasch 

et al., 1994; Malhomme et al., 1997; Pereira, 2007; Walz et al., 1997; Burguete et al., 

1999; Arechavaleta-Velasco et al., 2008). Entretanto, alguns pesquisadores não 

encontraram evidências da associação do AAV com abortamento (Friedman-Einat et 

al., 1997; Matovina et al., 2004). Porém, foi detectada, infecção por AAV em tecido 
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embrionário em casos de doença trofoblástica e em amostras de placenta associada 

com pré-eclâmpsia (Kiehl et al., 2002; Arechavaleta-Velasco et al., 2006). Foi 

sugerida também, a participação do AAV na infertilidade masculina, sendo detectado 

em proporção significativamente maior em pacientes com oligoastenozoospermia, 

em relação aos com sêmen normal (Rohde et al., 1999; Erles et al., 2001). Logo, 

estes relatos sugerem que o AAV desempenharia um papel como complicador no 

trato reprodutivo humano. 

Pelo fato de não estar confirmada sua associação com doença humana e pela sua 

capacidade de integração no cromossoma, o AAV tem sido objeto de diversos 

estudos para uso como vetor gênico (Tratschin et al., 1985; Kotin et al., 1990; Flotte 

et al., 1992; Monahan et al., 2002; Miller et al., 2005; Jacobson et al., 2006). 

Integração específica do AAV no cromossomo 19 reduz o risco de produzir 

mutagênese insercional, que ocorre com os vetores virais comuns por se integrarem 

randomicamente. Portanto, a utilização de vetores recombinantes construídos com o 

AAV parece ser uma estratégia segura. Além disso, seu inferido papel na redução da 

progressão para carcinoma induzido pelo HPV, sugere utilização do AAV na terapia 

gênica e/ou em vacinas na prevenção da carcinogênese cervical (Liu et al., 2000; 

Ahn et al., 2006). 

 

2.1.5 Detecção laboratorial 

A detecção da infecção pelo AAV pode ser realizada através de diversos 

procedimentos laboratoriais: i) isolamento em cultura de células, desde que 

coinfectadas com Ad ou com outro vírus helper (Atchison et al., 1965; Thomson et 

al., 1994; Malhomme et al., 1997; Walz et al., 1997); ii) ensaio imunoenzimático 

(Venturoli et al., 2001) e; iii) detecção de ácido nucléico viral por hibridização in situ, 

dot blot ou PCR (Tobiasch et al., 1994; Walz et al., 1997; Strickler et al., 1999; 

Venturoli et al., 2001; Pereira, 2007). 

Apesar dos diversos tipos de AAV serem descritos nas infecções humanas, poucos 

são os estudos que realizam a discriminação em tipo deste vírus (Tobiasch et al., 

1998; Erles et al., 1999; Muzyczka & Berns, 2001). Para a discriminação de tipos, 

são utilizados: i) métodos imunológicos, que detectam variações das proteínas de 
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capsídeo (Atchison et al., 1965; Georg-Fries et al., 1984); ii) métodos moleculares, 

através de PCR seguido de sequenciamento de ácido nucléico de genes do 

capsídeo e das ITRs ou de hibridização do produto da amplificação (Schlehofer et 

al., 1983; Bantel-Schaal and zur Hausen, 1984; Tobiasch et al., 1998; Bantel-Schaal 

et al., 1999; Walters et al., 2004). A distinção dos tipos mais frequentes relatados em 

humanos, AAV2, 3 e 5, tem sido realizada por amplificação do genoma de cada tipo 

através de iniciadores específicos utilizados em PCR e nested-PCR (nPCR) 

(Grossman et al., 1992; Tobiasch et al., 1994; Han et al., 1996; Friedmant-Einat et 

al., 1997). Estes iniciadores são os mais largamente utilizados em também em 

estudos de detecção de AAV a partir de espécimes clínicos (Walz et al., 1998; 

Strickler et al., 1999; Erles et al., 2001; Kiehl et al., 2002; Ahn et al., 2003; Grce et 

al., 2004; Hyun-Sun et al., 2006; Freitas et al., 2009).  

 

2.2 PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) 

2.2.1 Classificação e Descrição 

Os papilomavírus possuem 55 nm de diâmetro, apresentam simetria icosaédrica 

(Figura 8), não possuem envelope e seu genoma é formado por DNA circular de fita 

dupla (DNAdf) com aproximadamente 8 kb (Howley & Lowy, 2007). 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fotomicrografia eletrônica do HPV. Estrutura do papilomavírus  

humano observado ao microscópio eletrônico de transmissão.  

Fonte: CDC – NPIN, (2008). 
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Os papilomavírus pertencem à família Papillomaviridae, onde estão descritos 16 

gêneros, sendo os vírus que infectam humanos, os HPVs (Human Papillomavirus), 

pertencentes aos gêneros Alphapapillomavirus, Bethapapillomavirus, 

Gamapapillomavirus, Mupapillomavirus e Nupapillomavirus (Figura 9).  

 

Figura 9. Árvore filogenética dos papilomavírus. Estão demonstrados os gêneros e seus 

respectivos tipos, humanos e não humanos. Fonte: de Villiers et al., 2004. 

 

Noventa e seis diferentes tipos de HPVs foram classificados pelo Comitê 

Internacional de Taxonomia Viral (ICTV, 2006a), mas estima-se que outros 100 tipos 

virais ainda estão sendo sequenciados (de Villiers et al., 2004). Como o HPV é 

dificilmente isolado em sistemas usuais de cultivo celular, a classificação em tipos é 

determinada pela análise genômica, o que distingue o HPV em genótipos e não em 

sorotipos. Conforme critérios adotados pelo Comitê de Nomenclatura dos 

Papilomavírus, uma diferença maior que 10% na região L1 do genoma, descrita a 

seguir, permite a classificação em um tipo diferente de HPV (de Villiers et al., 2004). 

O DNA da região L1 dos membros de um gênero compartilha ao menos 60% de 

identidade e, quando comparado com outro gênero, difere em menos de 60%. Os 
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papilomavírus de um único gênero que compartilham de 60-70% de identidade são 

designados como espécies. Dentro das espécies, um tipo viral possui 70-90% de 

identidade com outros tipos virais. Os subtipos possuem 90-98% de identidade e 

uma variante, mais de 98% de identidade em um único tipo viral (Bernard et al., 

2006).  

Os papilomavírus são altamente espécie-específicos e os seres humanos são os 

únicos hospedeiros conhecidos para os HPVs, portanto não se conhece transmissão 

entre espécies para este vírus (Syrjänem & Syrjänem, 2000). 

Os HPVs apresentam tropismo por células epiteliais, sendo dependentes da 

diferenciação celular destes tecidos para que ocorra a replicação viral (Doorbar, 

2006). Além da homologia genômica, os gêneros de HPV são divididos de acordo 

com o tropismo celular: os vírus pertencentes ao gênero Alphapapillomavirus 

possuem tropismo pelo epitélio mucoso, enquanto os do gênero Bethapapillomavirus 

infectam células epiteliais cutâneas (de Villiers, 2004).  

 

2.2.2 Genoma 

Os papilomavírus são constituídos por genoma circular de DNAdf, conforme citado 

anteriormente (sub-item 2.2.1) e apresenta três regiões: i) LCR (long control region), 

não codificadora, que contém promotores responsáveis pela regulação gênica; ii) 

precoce (E - Early), apresenta os genes E1, E2, E4, E5, E6 e E7 e; iii) tardia (L - 

Late), com os genes L1 e L2 (Cheah & Looi, 1998) (Figura 10). A organização 

genômica é similar entre os diversos tipos de papilomavírus. As ORFs são 

localizadas em apenas uma das fitas de DNA, ou seja, todos os genes estão 

localizados nesta fita e estudos de transcrição demonstram que apenas uma delas 

serve de molde para a síntese do RNA mensageiro (Howley & Lowy, 2007). 

Como citado anteriormente, o DNA do HPV se apresenta na forma circular 

(epissomal), entretanto, em alguns tipos de infecções, o DNA do vírus se integra ao 

cromossoma do hospedeiro, tornando-se linear (Figura 10). Durante a integração, 

ocorre ruptura da região E1-E2, comprometendo o controle gênico de E2 exercido 

nos oncogenes E6 e E7 (Syrjänem & Syrjänem, 2000) (comentários adiante). 
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Figura 10. Genoma do HPV. Esquema do genoma circular, epissômico 

(A) e linear, integrado (B) com as posições relativas dos genes E e L. 

Fonte: Gross & Barrasso (1999), adaptado. 

 

2.2.3 Proteínas 

As proteínas do HPV recebem o mesmo nome de seus genes: proteínas E, não-

estruturais (E1-E7) e proteínas L, estruturais (L1 e L2). Algumas das funções 

desempenhadas pelas proteínas virais podem ser observadas no Quadro 2. A 

proteína E3 é encontrada apenas no BPV-1 (Bovine papillomavirus) (Syrjänem & 

Syrjänem, 2000). 
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Proteínas Função 

Precoces  

E1 

E2 

E4 

E5 

E6 

E7 

Replicação viral, manutenção do epissomo. 

Replicação e transcrição viral, transformação. 

Ligação às citoqueratinas. 

Afeta receptor para fator de crescimento epidermal. 

Proteína transformante, se liga à p53. 

Proteína transformante, se liga à pRb. 

Tardias  

L1 

L2 

Principal proteína do capsídeo, epítopo neutralizante. 

Menor proteína do capsídeo, organização. 

 

Quadro 2. Proteínas do HPV e suas funções. Fonte: Syrjänem & Syrjänem (2000), adaptado. 

 

A expressão das proteínas virais é fortemente regulada e dependente da 

diferenciação celular (Laimins, 1996). As proteínas E são expressas precocemente 

no ciclo replicativo do HPV, enquanto que as proteínas L, apenas nos estágios 

tardios da replicação, ou seja, na montagem dos vírions que ocorre nas células mais 

diferenciadas do epitélio (Figura 11).  

Nas lesões benignas (verrugas e condilomas) as proteínas E4 e E5 são altamente 

expressas, enquanto nas lesões malignas (neoplasias de alto-grau e carcinoma) são 

expressas em maior quantidade as proteínas E6 e E7 (Syrjänem & Syrjänem, 2000). 

 

Figura 11. Expressão de proteínas do HPV em epitélio estratificado. Expressão gênica do HPV 

dependente da estratificação do epitélio. Fonte: Doorbar (2006), adaptado. 
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2.2.4 Ciclo de Replicação 

As células infectadas pelos HPVs são as células basais do epitélio. Para que haja a 

infecção pelo HPV é condição necessária que o epitélio sofra micro-traumas para 

exposição das células basais (Stubenrauch & Laimins, 1999). 

Os receptores para o HPV (proteoglicanos, heparana, integrina α6) se encontram 

amplamente presentes em diversos tipos celulares. A restrição às células do epitélio 

escamoso é conferida pela limitação das funções virais de replicação, tais como a 

síntese vegetativa do DNA viral, a produção de proteínas virais do capsídeo e a 

maturação dos vírions durante a diferenciação terminal dos queratinócitos (Figura 

11) (Howley & Lowy, 2007).  

Os vírions entram nas células através de endocitose mediada por receptor, 

dependente de clatrina. No endossomo ocorre a disponibilização do ácido nucléico 

que então, vai para o núcleo junto com a proteína L2 (Day et al., 2003). A proteína 

L2 pode auxiliar essa importação para a região perinuclear e para domínios celulares 

transcricionalmente ativos (Day et al., 2003). 

Durante o curso da infecção, em células basais proliferativas, o HPV mantém seu 

genoma em baixo número de cópias, se replicando autonomamente na forma 

epissomal (Lambert, 1991). O DNA é replicado durante a fase S do ciclo celular, em 

sincronia com o genoma da célula hospedeira (Gilbert & Cohen, 1987). 

Dois modos de replicação do DNA viral são descritos para o HPV: i) manutenção da 

replicação durante infecção persistente nas células basais e, ii) replicação vegetativa 

nas camadas mais diferenciadas do epitélio, a fim de gerar sua progênie (Syrjänem 

& Syrjänem, 2000). 

No início do ciclo viral, fatores celulares interagem com a LCR do HPV para iniciar a 

transcrição viral dos oncogenes E6 e E7. Estas proteínas expressas precocemente, 

irão alterar o ciclo celular pela interação e inativação das proteínas supressoras de 

tumor: E6 se liga à proteína p53, enquanto E7 se liga à pRb. E1 e E2 são as 

próximas proteínas a serem sintetizadas. E2 bloqueia a transcrição precoce e 

permite ligação específica de E1 à origem de replicação em LCR, iniciando a 

replicação do genoma viral (Mohr et al., 1990; Thorner et al., 1993). Durante o 
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processo de diferenciação do epitélio, nas camadas mais superficiais, os genes do 

capsídeo L1 e L2 são ativados. Neste estágio, vírions maduros já podem ser 

detectados na camada granular (Syrjänem & Syrjänem, 2000) (Figura 11). 

Integração do DNA de HPV no genoma das células hospedeira é considerada um 

importante passo na progressão maligna (zur Hausen, 1991). Esta integração tem 

impacto na transformação celular, na manutenção do fenótipo transformado e /ou na 

progressão do tumor. Interrupção da transcrição do gene E2 está usualmente 

associado com lesões malignas. Na ausência de E2, as proteínas E6 e E7 

permanecem sendo expressas, sustentando a imortalidade das células infectadas e 

ainda, bloqueando o programa de diferenciação das células epiteliais (Syrjänem & 

Syrjänem, 2000) (Figura 12). 

Nas neoplasias intraepiteliais cervicais (NIC), ocorrem mudanças no padrão de 

expressão das proteínas, assim como na replicação do HPV, que é tanto menor 

quanto maior o grau de gravidade das lesões (Doorbar, 2006). Em NIC 1 quase não 

se observam alterações em relação ao epitélio normal, em NIC 2 e 3, entretanto, há 

um retardamento dos estágios tardios de replicação. Ainda, a replicação viral se 

restringe a uma área cada vez menor do epitélio até a não expressão das proteínas 

tardias e consequente ausência na produção de vírions no carcinoma cervical (CC) 

(Doorbar, 2006) (Figura 12). 

 

 

 

 

 

Figura 12. Expressão de proteínas do HPV e replicação viral em epitélio estratificado com 

lesão. Esquema demonstrando a diferença na expressão e replicação viral nos diferentes graus de 

neoplasia intraepitelial cervical (NIC) e carcinoma cervical (CC). Fonte: Doorbar (2006), adaptado. 

 

NIC 1  NIC 2  NIC 3  CC  
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2.2.5 Implicações clínicas 

Devido à grande diversidade de tipos e ao tropismo, a infecção por HPV pode 

apresentar-se clinicamente de diversas formas, dependendo do tipo associado ou 

mesmo, conforme região anatômica envolvida (zur Hausen, 2002; Howley & Lowy, 

2007) (Quadro 3). 

 

SÍTIO APRESENTAÇÃO CLÍNICA TIPOS 

condiloma acuminado 

 
6, 11, 42, 43, 51, 53 55, 83 

câncer genital (cervical e outros 

anogenital) 

 

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 54, 56, 

58, 59, 66, 68, 69 
Trato genital 

neoplasia intraepitelial 

6, 11, 16, 18, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 

42, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 

74, 79, 81, 82, 83, 84 

Trato respiratório papiloma respiratório 6, 11 

Boca hiperplasia epitelial focal 13, 32 

verruga plantar 1, 2, 4 

verruga comum 2, 4 e outros 

verruga plana 3, 10, 28, 41 

verruga do açougueiro 7 

Pele 

epidermodisplasia verruciforme 5, 8, 9, 12,14, 15, 17, 19-25, 36, 46, 47 

Quadro 3. Tipos de HPV e apresentação clínica. Fonte: de Villiers (2004), adaptado. 

 

Lesões benignas incluem verrugas em região não-genital e anogenital, papilomas 

orais e laríngeos e condilomas mucosos na região anogenital. Infecções anogenitais 

são principalmente transmitidas sexualmente, onde infecções persistentes podem 

levar à progressão para tumores (Lowy & Schiller, 2006). Mulheres jovens 

sexualmente ativas frequentemente se infectam com HPV, cerca de 80%, e então o 

vírus é eliminado espontaneamente (Baseman & Koutsky, 2005). 
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Cerca de 40 tipos de HPV estão relacionados à infecção anogenital causando 

condilomas (Quadro 3), que ocorrem com maior frequência em adultos jovens, 

sexualmente ativos e em populações sexualmente promíscuas (Strickler et al., 

1999). Estes HPVs podem ser divididos nas categorias “alto-risco” (16, 18, 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) e “baixo-risco” (6, 11, 42, 43, 44) baseadas no 

risco de progressão para lesões malignas que induzem na cérvice (Munõz et al., 

2000, 2002). Estudos de prevalência apontam o genótipo 16 como o mais 

prevalente, responsável por 50-60% dos casos de CC (Bosch et al., 1995; Muñoz et 

al., 2000). A frequência dos tipos de alto-risco pode variar de acordo com fatores 

geográficos, demográficos e clínico-patológicos (Lai et al., 1999; Hwang, 1999; Lo et 

al., 2001) e pode também ser influenciada pelos métodos utilizados na detecção (Qu 

et al., 1997; Meyer et al., 1998; Camara et al., 2003). No Brasil, o câncer cervical 

permanece como um grave problema de saúde pública, onde existe uma acentuada 

variação na incidência em diferentes regiões: de 26,7/105 no sul a 43,8/105 na região 

norte (Ferlay et al., 2001). 

A infecção pelo HPV pode ser completamente inaparente (Astori et al., 1998), 

demonstrada pela detecção de DNA viral, indicando o risco para transmissão. Os 

HPVs têm a habilidade de estabelecer latência clínica, embora ainda não esteja 

claro de que representem uma real latência ou persistência devido aos baixos níveis 

de replicação viral (IARC, 2007). 

 

2.3 INTERAÇÕES VIRAIS 

2.3.1 AAV-HPV 

Em epitélio cervical, conforme anteriormente descrito, tem sido observada infecção 

importante de AAV com HPV, maior do que com os outros vírus helper (Walz et al., 

1997; Ahn et al., 2003; Grce et al., 2004; Freitas et al., 2009). Produtos dos genes 

E1, E2 e E6 do HPV apresentam atividade estimuladora em todo o ciclo de 

replicação do AAV, sendo o gene E1 o principal estimulador da replicação do AAV2, 

de forma dose-dependente, em cultura de queratinócitos em diferenciação (You et 

al., 2006). 
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Ação supressora do AAV na replicação do HPV foi posteriormente demonstrada in 

vivo e in vitro, evidenciando, portanto, uma atividade bidirecional entre eles 

(Hermonat et al., 2000; Ogston et al., 2000; Smith et al., 2001; Agrawal et al., 2002; 

Walz et al., 2002; Ahn et al., 2003; Hermonat et al., 2005; You et al., 2006).  

Estudos in vitro demonstraram que a proteína Rep78 do AAV é a principal 

responsável pela regulação negativa de promotores, como o p97, dos tipos 16 e 18 

de HPV, inibindo a transformação oncogênica dos papilomavírus (Hermonat et al., 

1997; Zhan et al., 1999; Walz et al., 2002; Ahn et al., 2006). Por outro lado, Agrawal 

et al. (2002) demonstraram que todas as quatro proteínas Rep de AAV, expressas 

individualmente em plasmídios, exerceram estímulo ao crescimento de HPV em 

cultura de células de queratinócitos em diferenciação. Porém, a participação desta 

alteração pelo AAV na cinética do HPV e na progressão para CC, ainda não são 

conhecidos. A ação repressora ou estimuladora do AAV na expressão e na 

capacidade transformante oncogênica do BPV (papilomavírus bovino) foi 

demonstrada in vitro ser dependente do intervalo de tempo entre a infecção pelos 

dois vírus, sendo que quanto menor o tempo da infecção prévia pelo AAV, maior a 

inibição do BPV (Hermonat et al., 1998). Entretanto, não se conhece como ocorreria 

temporalmente in vivo a interação repressora/estimuladora bidirecional AAV-HPV.  

Recentemente, foi observado que a proteína Rep78 do AAV e a proteína E1 do HPV 

interagem fisicamente, in vitro, formando um complexo hetero-oligomérico, que 

culmina com a redução da atividade ATPásica, alterando desta forma, mutuamente, 

a função biológica de ambas as proteínas (Bandyopadhyay et al., 2008). 

Como o AAV inibe a replicação do HPV, existe a possibilidade de o AAV ser 

repressor da tumorigênese cervical induzida pelo HPV. De fato, foi observada uma 

correlação inversa entre a infecção pelo AAV e o desenvolvimento de CC, 

evidenciado através de uma soroprevalência menor para AAV neste grupo de 

pacientes (Smith et al., 2001). Infecção pelo AAV foi também associada com menor 

risco para o desenvolvimento de lesão intraepitelial de alto risco, através da 

detecção do ácido nucléico de AAV, por PCR, em secreção cervical de pacientes 

com lesão intraepitelial de baixo e de alto-grau infectadas por HPV (Coker et al., 

2001; Agorastos et al., 2008).  
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Até o momento, permanece confuso o mecanismo de regulação induzida por AAV na 

expressão gênica e no ciclo de vida do HPV. Logo, mais estudos são necessários 

para esclarecer a ação supressora do AAV na transformação celular, induzida por 

HPV, em epitélio escamoso cervical, o que trará importante contribuição no estudo 

da supressão da tumorigênese cervical. 

 

2.3.2 HPV-HIV 

HPV e HIV são vírus causadores de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), 

frequentes mundialmente (Pinto et al., 2005). É relatada uma maior prevalência de 

infecção por HPV entre as mulheres soropositivas para HIV (Sun et al., 1995; Levi et 

al., 2002). Provavelmente este fato se deve aos riscos epidemiológicos 

compartilhados pelas duas infecções como início precoce da vida sexual, múltiplos 

parceiros e presença de outras DSTs (Queiroz et al., 2004).  

Diversos estudos descrevem esta associação entre HPV-HIV e revelam que as 

mulheres coinfectadas em relação às não coinfectadas com HIV apresentam: i) 

maior risco para NIC (Mandelblatt et al., 1999); ii) níveis mais altos de DNA de HPV 

em lavados cervicovaginais (2-3 vezes) e em swab anal (15 vezes) (Hillemanns et 

al., 1996; Chiasson et al., 1997; Sun et al., 1997); iii) aumento da persistência do 

HPV por mecanismo ainda não conhecido (Minkoff et al., 2004); iv) maior risco no 

desenvolvimento e progressão das lesões intraepiteliais (5 vezes) (Laga et al., 1992; 

La Ruche et al., 1998; Ellerbrock et al., 2000); v) menor chance de regressão das 

lesões intraepiteliais de baixo-grau e apresentam alta incidência de lesões de alto-

grau (Sun et al., 1997). Em 1993, o CDC (Center of Diseases Control and 

Prevention) declarou que mulheres HIV soropositivas entram na fase de doença, 

AIDS, se estiverem com CC invasivo. Embora tenha sido demonstrado que o HIV 

representa um importante fator de risco para o desenvolvimento de lesões 

associadas ao HPV no trato genital feminino, permanece ainda, pouco 

compreendido como ocorre a associação da progressão das lesões com a infecção 

por HIV.  
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2.3.3 AAV-HPV-HIV 

Como citado anteriormente, pacientes infectadas por HIV têm maior risco de 

infecção e de progressão carcinogênica nas lesões cervicais induzidas por HPV 

(Laga et al., 1992; Sun et al., 1995; La Ruche et al., 1998; Ellerbrock et al., 2000; 

Levi et al., 2002). Em contrapartida, alguns estudos sugerem que o AAV poderia 

restringir esta progressão (Erles et al., 1999; Coker et al., 2001; Agorastos et al., 

2008).  

A interação entre AAV-HIV foi somente demonstrada in vitro, onde foi descrita ação 

inibitória do AAV na expressão gênica do HIV (Antoni et al., 1991; Mendelson et al., 

1992; Rittner et al., 1992; Oelze et al., 1994). Esta inibição foi realizada pelas 

proteínas Rep, principalmente Rep78 e Rep68. Foi demonstrado que estas proteínas 

inibem promotores do HIV, diminuindo as taxas de produção, de transcrição, de 

replicação e de expressão gênica do HIV-1 (Antoni et al., 1991; Rittner et al., 1992; 

Oelze et al., 1994). 

Até o presente estudo, ainda não foi reportada a interação entre AAV-HPV-HIV, 

somente relatos em referentes à associação do AAV com seu principal helper no 

trato genital, o HPV e, relatos demonstrando a participação do HIV nas infecções por 

HPV. Como estes vírus podem coinfectar o trato genital, foi analisada a possível 

associação entre estes três agentes infecciosos em espécime cervical, uma vez que 

não se conhece relato desta interação na literatura mundial, sendo, portanto, uma 

pesquisa inédita.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Determinar a prevalência de AAV e de coinfecção com HPV em espécime cervical 

de mulheres soropositivas e soronegativas para HIV, atendidas em clínica de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis, no município de Vitória, ES. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evidenciar DNA de AAV2, 3 e 5, por PCR e nested-PCR, em espécime 

cervical de mulheres soropositivas e soronegativas para HIV; 

• Discriminar AAV5 por PCR nas amostras positivas para AAV2, 3 e 5; 

• Distinguir o tipo de AAV, por RFLP, nas amostras positivas para AAV2, 3 e 5; 

• Evidenciar coinfecção de AAV com HPV; 

• Analisar a prevalência do AAV nos grupos sorológicos para HIV; 

• Descrever a prevalência da coinfecção AAV-HPV nos grupos sorológicos para 

HIV; 

• Descrever associação entre AAV, HPV e HIV e os achados citológicos; 

• Relacionar infecção por AAV e dados sócio-demográficos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 TIPO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo de corte transversal realizado em amostra constituída por 

mulheres atendidas no Centro de Referência em DST/AIDS (CR-DST/AIDS), Vitória-

ES, durante os meses de março a dezembro de 2006. 

 

4.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

Foram incluídas neste estudo mulheres com idade entre 18 e 49 anos, atentidas em 

clínica de DST (CR-DST/AIDS, Vitória-ES), após serem convidadas a participar da 

pesquisa durante consulta ginecológica de rotina. As coletas do espécime clínico 

para pesquisa foram obtidas após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

4.3 COLETA DO ESPÉCIME CLÍNICO 

Uma única médica ginecologista (Bettina Moulin Coelho Lima) realizou a coleta de 

amostras de espécime cervical de 284 mulheres, com escova ginecológica 

(cytobrush). As amostras foram encaminhadas para exames ginecológicos e 

colpocitológicos. Questionário estruturado foi aplicado para obtenção de dados 

sócio-demográficos pela mesma investigadora (Anexo 1). 

Para a pesquisa de DNA viral, as amostras de espécime cervical foram 

acondicionadas em criotubos contendo 1 mL de tampão TE 1X (Tris 10 mM, EDTA 1 

mM - pH 7,0). Os espécimes foram transportados sob refrigeração ao Laboratório de 

Virologia (LabVir) do Núcleo de Doenças Infecciosas (NDI-UFES) e mantidos 

congelados em freezer -70oC até o processamento.  

Em todas as amostras foram investigadas infecção por AAV e por HPV através da 

pesquisa de DNA viral, descrita a seguir, realizado no LabVir – NDI. Sorologia para 
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HIV foi realizada de todas as mulheres deste estudo no Laboratório Central do 

Estado (LACEN).  

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS 

Esta pesquisa obteve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde - UFES, em 28 de setembro de 2005 (Anexo 2). 

 

4.5 EXTRAÇÃO DE DNA 

Para a extração do DNA da amostra clínica foi utilizado o kit de extração QIAamp® 

DNA Mini Kit (QIAGEN, Valencia, USA) para sangue e fluidos biológicos, segundo 

instruções do fabricante e descrita a seguir (Figura 13). A 200 µL de espécime 

cervical homogeneizada foram adicionados 20 µL de proteinase K e 200 µL de 

tampão de lise (AL). Este tampão contém sais de guanidina, responsável pela lise 

celular e dissociação da nucleoproteína viral. A mistura foi homogeneizada durante 

10 s, incubada à 56ºC por 10 min e centrifugada rapidamente. Foram adicionados 

200 µL de etanol PA aos tubos contendo amostra, e então foram homogeneizados e 

centrifugados rapidamente. Esta solução foi aplicada à coluna contendo matriz de 

sílica e centrifugada a 6000 x g, durante 1 min. A coluna foi transferida para um novo 

tubo coletor descartando-se o filtrado e a ela foram adicionados 500 µL de tampão 

AW1, centrifugada a 6000 x g por 1 min e transferida para um novo tubo coletor, 

descartando-se novamente o filtrado. À coluna foram adicionados 500 µL de tampão 

AW2 e centrifugada a 20000 x g durante 3 min. A coluna foi transferida para novo 

microtubo, descartando-se o filtrado. Foram adicionados à coluna 60 µL de tampão 

AE, para eluição do DNA, seguido por incubação à TA por 5 min e centrifugação a 

6000 x g durante 1 min. Esta solução final contém o DNA do material clínico e foi 

mantida em refrigeração até a realização da detecção do gene β-globina e dos 

genomas virais. O método de extração descrito está parcialmente esquematizado na 

Figura 13. 
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Figura 13. Esquema da extração de ácido nucléico pelo kit de extração QIAamp® DNA Mini Kit 

(QIAGEN). 

 

4.6 DETECÇÃO DO GENE β-GLOBINA  

Amplificação do gene β-globina foi utilizada como controle da extração e da 

integridade do DNA obtido. Dois microlitros do DNA extraído foram adicionados a 23 

µL da mistura de reação para PCR, conforme determinado anteriormente neste 

laboratório (Freitas et al., 2009), e submetido à reação de amplificação do gene β-

globina, utilizando os iniciadores 9/22 e 13/22 (Huang et al., 1989) (Quadro 4). As 

concentrações da mistura de reação bem como o programa utilizado para 

amplificação do material genético estão apresentados nos Quadros 5 e 6.  

Os produtos da amplificação foram observados por eletroforese em gel de agarose a 

1,5%, corados com brometo de etídio (EtBr) 0,5 µg/mL e observados sob luz UV em 

transiluminador acoplado ao sistema Eagle Eye-II™. 

Como controles negativos das reações de amplificação, foram utilizados extração de 

água, paralelamente à extração da amostra clínica, e mistura de reação com água 

estéril livre de RNAse e DNAse, adicionada em lugar da amostra. Todos os cuidados 

necessários foram tomados durante as etapas de extração: o preparo da mistura de 
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reação e a aplicação das amostras foram realizados em salas distintas para evitar 

reações falso-positivas. Todas as reações de amplificação foram realizadas no 

termociclador Perkin Elmer CETUS.  

 

Iniciador Determinação: sense ou 
anti-sense 

Sequência de bases 

9/22 Sense 5’- ACA CAA CTG TGT TCA CTA GC - 3’ 

13/22 Anti-sense 5’- CAT CAG GAG TGG ACA GAT CC - 3’ 

Quadro 4. Iniciadores para reação de PCR do gene β-globina.  

 

4.7 DETECÇÃO DE GENOMA DO AAV 

Para a detecção de DNA do AAV foram utilizados os iniciadores para região comum 

aos tipos AAV2, 3 e 5: Pan1/Pan3 e Nest1/Nest2 na PCR e na nPCR, 

respectivamente (Tobiasch et al., 1994).  

A região amplificada do genoma do AAV corresponde ao gene rep, localizada entre os 

promotores p19 e p40. As sequências e as posições relativas dos iniciadores 

utilizados na detecção e na discriminação de AAV5, descrito posteriormente (sub-item 

4.7.1), podem ser observadas na representação esquemática do genoma do AAV 

(Figura 14).  
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Figura 14. Genoma do AAV e iniciadores. Representação esquemática do genoma do AAV 

demonstrando a localização relativa dos iniciadores A5, Pan1, Pan3, Nest1 e Nest2 e suas 

respectivas sequências. Fonte: Tobiasch et al. (1998), adaptado. 

 

A amplificação do DNA do AAV foi realizada conforme protocolo gentilmente cedido 

por Dr. Jörg R. Schlehofer (Laboratório de Virologia, Heidelberg, Alemanha) e descrito 

a seguir: dez microlitros do DNA extraído foram amplificados em um volume final de 

50 µL de reação contendo: desoxinucleotídeos trifosfatos (dNTPs), tampão de reação 

pH 8,5 (50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl), cloreto de magnésio, iniciadores e Taq DNA 

polimerase (Invitrogen - Brasil). As concentrações e o programa de amplificação estão 

descritos nos Quadros 5 e 6. 

As reações de nPCR para AAV2, 3 e 5 foram realizadas com 10 µL do produto da 

PCR, em um volume final de 50 µL contendo as mesmas concentrações dos 

reagentes utilizados na amplificação por PCR (Quadro 5). O programa de 

amplificação da nPCR pode ser observado no Quadro 6. 

Como controle positivo para a reação de amplificação do AAV foi utilizado o 

plasmídio pTAV2, que contém como inserto o genoma completo do AAV2, 

gentilmente fornecido por Dr. Jörg R. Schlehofer (Laboratório de Virologia, 

Heidelberg, Alemanha). Controles negativos foram utilizados em todas as reações 

de PCR e nPCR, conforme item 4.5, assim como o procedimento descrito para 

observação dos produtos de amplificação em gel de agarose. 

 

p5 p19 p40 

P19 P40 Pan 1  Pan 3 Nest 1 Nest 2 

5 ’ - AGT TCA AAT TTG AAC ATC CGGTC  - 3 ’ 

5  ’ - - 3 ’ 5 ’ - - 3 ’ 

5 ’ - AAG GTG CGC GTG GAC CAG AAA TG - 3 ’ 
1392 1415 1706 1729 

1511 1669 1654 1633 

1267 1288 
5 ’ -CTA CGG CTG GTG TCA GCG CTC C  -3 ’ 

A 5 P19 P40 Pan 1  Pan 3 1 Nest 2 

5 ’ - AGT TCA AAT TTG AAC ATC CGGTC  - 3 ’ 

5  ’ - AAA AAG TCT TTG ACT TCC TGC TT  - 3 ’ ’ - - ’ 

5 ’ - AAG GTG CGC GTG GAC CAG AAA TG - 3 ’ 
1392 1415 1706 1729 

1511 1669 1654 1633 

1267 1288 
5 ’ -CTA CGG CTG GTG TCA GCG CTC C  -3 ’ 

A 5 

AAC TGG ACC AAT GAA AAC TTT CC 
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4.8 DISCRIMINAÇÃO DE TIPOS DE AAV  

Como a metodologia utilizada para detecção de AAV, descrita anteriormente, não 

discrimina entre os tipos 2, 3 e 5, mais comuns na região genital, foram realizados 

dois procedimentos para a determinação do tipo de AAV detectado. 

 

4.8.1 Detecção específica de AAV5 por PCR e nPCR 

Dos casos positivos na nPCR para AAV, iniciadores específicos para o tipo AAV5 

foram utilizados para discriminá-lo: A5/Pan3 e A5/Nest2 na PCR e na nPCR, 

respectivamente (Tobiasch et al., 1994) (Figura 14).  

As reações de PCR e nPCR específicas para o AAV5 foram realizadas nas mesmas 

condições da detecção de AAV descrita anteriormente (item 4.6). As concentrações 

e o programa de amplificação estão descritos nos Quadros 5 e 6. Amostra positiva 

para o tipo 5 de AAV, amplificada por nPCR em pesquisa anterior, foi utilizada como 

controle positivo do AAV5 (Freitas et al., 2009). Controles negativos foram utilizados 

em todas as reações de PCR e nPCR, conforme item 4.5, assim como o 

procedimento descrito para observação dos produtos de amplificação em gel de 

agarose. 
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Concentração / volume 
(50 µµµµL reação)  

Reagentes da mistura 
para PCR ββββ-globina AAV HPV 

d XTP 0,2 mM 0,2 mM 0,2 mM 

Tampão de reação 
(10X) 5 µL 5 µL 5 µL 

MgCl2 50mM: 1,5 mM 1,5 mM 1,5 mM 

Iniciadores: 
 

0,32 µM 
0,32 µM 

0,32 µM 
0,32 µM 

40 pmol 
40 pmol 

Taq polimerase 0,05 uds 0,05 uds 0,1 uds 

DNA (amostra) 4 µL 10 µL 10 µL 

 

Quadro 5. Mistura para PCR para o gene β-globina, AAV e HPV. 

 

 

Quadro 6. Programas de amplificação para o gene β-globina, AAV (2, 3 e 5), AAV5 e HPV. 

 

Descrição do programa 

ββββ-globina    AAV (2, 3, 5)    AAV5    HPV    Fase do programa 

Tempo °C Tempo °C Tempo °C Tempo °C 

Desnaturação 
inicial 2 min 94 2 min 94 2 min 94 5 min 94 

Desnaturação 20 s 94 1 min 94 1 min 94 1 min 94 

Anelamento 30 s 50 3 min 62 30 s 55 2 min 55 

35
 c

ic
lo

s 

Extensão 30 s 72 1 min 72 45 s 72 2 min 72 

Extensão final 10 min 72 10 min 72 10 min 72 10 min 72 
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4.8.2 Determinação do tipo de AAV por RFLP 

A fim de realizar a discriminação entre os tipos AAV2, 3 e 5 foi estabelecido um 

protocolo de RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) para digestão 

enzimática do amplicon obtido na nPCR. 

Foram analisadas as sequências nucleotídicas dos amplicons obtidos na nPCR para 

AAV a fim de detectar sequências de digestão por diversas enzimas de restrição, 

disponíveis no LabVir (BamHI, DdeI, HaeIII, HinfI, PstI, RsaI, Sau3AI – Promega, 

Madison, WI). As enzimas selecionadas, capazes de digerir especificamente e 

discriminar entre os tipos AAV2, 3 e 5, foram: HaeIII e Sau3AI (Quadro 7).  

As reações de digestão foram realizadas com aproximadamente 3 µg de DNA 

proveniente dos amplicons das amostras positivas para AAV na nPCR (158 pb) em 

10 µL de tampão de digestão (100 mM NaCl; 10 mM MgCl2; 10 mM Tris-HCl pH 7,5; 

10 mM β-mercaptoetanol) com 5 uds da enzima de restrição HaeIII ou Sau3AI. As 

duas enzimas foram adicionadas em tubos diferentes, que foram incubados em 

banho-maria a 37ºC durante 12 horas. A reação foi observada, sob luz UV, após 

eletroforese em gel de agarose a 3%, corado com EtBr a 5µg/mL.  

 

Enzima Tipo AAV 
HaeIII Sau3AI 

AAV2 123 pb 
35 pb s/ sítio restrição 

AAV3 s/ sítio restrição 
104 pb 
36 pb 
18 pb 

AAV5 s/ sítio restrição s/ sítio restrição 

Quadro 7. Enzimas de restrição usadas na RFLP para discriminação dos tipos 2, 3 e 5 de AAV, 

a partir do produto de nPCR e, tamanho dos fragmentos obtidos. 
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4.9 DETECÇÃO DE GENOMA DO HPV 

Detecção de DNA do HPV foi realizada utilizando-se os iniciadores consenso MY09 / 

MY11 (Quadro 8), descritos por Manos et al. (1989) que amplificam um fragmento de 

450 pb da região L1 dos HPVs de baixo e de alto riscos. O programa de amplificação 

foi realizado conforme descrito por Oliveira LHS et al. (2003) com algumas 

modificações (Quadros 5 e 6).  

 

Iniciador Determinação: sense ou 
anti-sense 

Sequência de bases 

MY09 Anti-sense 5’-CGTCCMARRGGAWACTGATC-3’ * 

MY11 Sense 5’-MCAGGGWCATAAYAATGG-3’ * 

 

Quadro 8. Iniciadores utilizados na pesquisa de HPV.  

* M = A / C; R = A / G; W = A / T; Y = C / T. 

 

Como controle positivo do HPV foi utilizado DNA de HPV16 extraído de amostra 

clínica, gentilmente cedida pela Dra. Ledy H. S. Oliveira, professora titular do 

Departamento de Microbiologia e Parasitologia do Instituto Biomédico da 

Universidade Federal Fluminense. Controles negativos foram utilizados em todas as 

reações de PCR e nPCR, conforme item 4.5, assim como o procedimento descrito 

para observação dos produtos de amplificação em gel de agarose. 

 

4.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Todos os dados das pacientes foram armazenados de forma anônima num banco de 

dados criado no programa SPSS – data entry (Statistical Package for the Social 

Sciences) versão 10.1. Foram realizadas análises de frequência para as variáveis 

categóricas e cálculo de média e desvio-padrão para variáveis contínuas. As taxas 

de prevalência foram calculadas para a frequência dos dados acumulados, com 
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intervalo de confiança de 95%. Odds Ratio e o respectivo intervalo de confiança 

foram calculados para as análises bivariadas a fim de estimar a relação entre os 

achados citológicos e os possíveis fatores de risco. 

O diagnóstico do AAV e da presença de coinfecção foi realizado cegamente, sem o 

prévio conhecimento dos resultados para HPV ou HIV. 
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5 RESULTADOS 

Os resultados obtidos nesta pesquisa foram submetidos para publicação na revista 

científica International Journal of STD & AIDS (Anexo 3). 

 

5.1 CITOLOGIA 

Do total de 284 amostras foram diagnosticadas 222 com citologia normal, 41 com 

alterações inflamatórias, 10 com atipia de célula escamosa com significado 

indeterminado (ASCUS) e 11 com neoplasia intraepitelial cervical (NIC) de grau 1 e 

de grau 2. Não foram observadas alterações citológicas dos tipos NIC 3 ou câncer 

invasivo. 

 

5.2 AMPLIFICAÇÃO DO GENE β-GLOBINA 

Todas as 284 amostras foram positivas para o gene β-globina, utilizado como 

controle de extração e de integridade de DNA (Figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1        2         3        4        5         6        7        8        9       10       11 

400 pb → 
300 pb → 
200 pb → 

 

100 pb → 

←340 pb 

Figura 15. Produto de amplificação do gene β-globina. Eletroforese em gel 
de agarose a 1,5%, corado com EtBr, do produto de amplificação de 340 pb do 
gene β-globina, utilizando iniciadores 9/22 e 13/22. Col 1: padrão de peso 
molecular (100 pb); Col 2-910: amostras positivas; Col 10: amostra fracamente 
positiva; Col 11: controle negativo (extração de água). 
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5.3 DETECÇÃO DE DNA DO AAV POR PCR 

Os produtos obtidos da amplificação do controle positivo de reação (plasmídio 

pTAV2) podem ser observados na Figura 16. 

 

 

 A)       B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

As reações de nPCR revelaram 19,7% (56/284) (95%, IC 11,3%-28,1%) das 

amostras positivas para o AAV (Figura 17, Gráfico 1), sendo 18,7% (21/112) e 20,3% 

(35/172) em mulheres soropositivas e soronegativas para HIV, respectivamente 

(p>0,05) (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

   1        2         3         4        5  

369 pb  → 

246 pb  → 

123 pb  → 

← 337 pb 

 
Figura 16. Produto de amplificação do plasmídio pTAV2. Eletroforese em gel de agarose a 
1,5%, corado com EtBr. Cols 1: padrão de peso molecular de 123 pb; Cols 2-4: reações positivas; 
Col 5: controle negativo. A) Produtos de PCR de 337 pb, utilizando iniciadores Pan1 e Pan3; B) 
Produtos de nPCR de 158 pb, utilizando iniciadores Nest1 e Nest2.  

         1        2        3        4        5      

← 158 pb 

 

369 pb  → 

246 pb  → 

123 pb  → 
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Figura 17. Produto de amplificação por nPCR para AAV2, 3 e 5 das amostras 
clínicas. Amplicon de158 pb do DNA do AAV através de nPCR, utilizando os 
iniciadores Nest1 e Nest2. Col 1: padrão de peso molecular (123 pb); Cols 2 e 5: 
amostras positivas; Cols 3 e 4: amostras negativas; Col 6: controle negativo de 
reação. 

           1         2          3          4           5          6          

369 pb  → 

246 pb  → 

123 pb  → 
← 158 pb 

Gráfico 1. AAV detectado por nPCR em espécime cervical de 
mulheres soropositivs e soronegativas para HIV (n=284) 

19,7% 

Gráfico 2. Prevalência do AAV entre as mulheres soropositivas 
(n=112) e soronegativas (n=-172) para HIV. 

80,3% 

18,7% 
20,3% 

81,3% 

79,7% 
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5.4 DISCRIMINAÇÃO DAS ESPÉCIES 2, 3 E 5 DE AAV  

Nenhuma das amostras detectadas com iniciadores para AAV2, 3 e 5 foi positiva 

para AAV5 (0/56) quando foram utilizados iniciadores específicos para esta espécie. 

RFLP com as enzimas de restrição HaeIII e Sau3Al revelou o mesmo padrão de 

digestão dos amplicons da nPCR, com obtenção de fragmentos de 123 pb e de 35 

pb, que correspondem ao AAV2 (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 DETECÇÃO DE DNA DO HPV POR PCR 

DNA do HPV foi detectado em 47% das amostras (133/284) (Figura 19), tendo 

ocorrido em 63 das 112 amostras soropositivas para HIV (56%) e em 70 das 172 

soronegativas para HIV (40,7%) (Gráfico 3), diferença estatisticamente significante 

(p<0,05).  

O resultado de detecção do HPV será considerado, neste estudo, apenas em 

relação à prevalência de AAV (item 5.6). A prevalência do HPV, como citado 

anteriormente, foi realizada por este grupo de pesquisa, entretanto, a análise de sua 

prevalência bem como sua relação com o perfil comportamental das mulheres 

Figura 18. Digestão enzimática dos amplicons positivos para AAV. Eletroforese em 
gel de agarose a 1,5% corado com EtBr, do produto da nPCR para AAV2, 3 e 5 após 
digestão com enzimas de restrição HaeIII e Sau3Al. Col 1: padrão de peso molecular 
(50 pb); Col 2: fragmentos de 123 pb e 35 pb obtidos por digestão com HaeIII; Col 3: 
amplicon não digerido com Sau3Al; Col 4: controle negativo. 

 
150 pb  → 

 
100 pb  → 

 
 
 

50 pb  → 
 

PM   HaeIII  Sau3Al  C- 

←158 pb  

 
 
←123 pb 
 
 
 
 
← 35 pb 
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participantes da pesquisa (284 mulheres atendidas no CR-DST/AIDS, positivas ou 

não para HIV) foram analisadas e discutidas em outro estudo (Lima, 2009). 
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400 pb  → 
300 pb  → 
200 pb  → 
100 pb  → 

  
 
←450 pb 

 

Figura 19. Produto de PCR para HPV. Eletroforese em gel de agarose a 1,5% corado 
com EtBr, do produto de amplificação de 450 pb do DNA do HPV através de PCR, 
utilizando os iniciadores MY09 e MY11. Col 1: padrão de peso molecular (100 pb); Cols 
2, 6 e 7: amostras positivas para HPV; Cols 3, 4 e 5: amostras negativas; Col 8: 
controle negativo de reação. 
 

1        2         3         4         5         6        7        8  

 
Gráfico 3. Distribuição de casos positivos e negativos para HPV. 
Casos positivos para HPV nas amostras soropositivas e soronegativas 
para HIV. 

56% 40% 

44% 

60% 
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5.6 COINFECÇÃO AAV-HPV 

A coinfecção AAV-HPV ocorreu em 12,6% do total dos casos (36/284). DNA do AAV 

foi encontrado em 27% das amostras positivas para HPV (36/133) e em 13% das 

amostras que foram negativas para HPV (20/151) (Gráfico 4), sendo significante 

estatisticamente (p=0,003). 

AAV e HPV foram detectados em coinfecção em 16% (18/112) das amostras 

soropositivas para HIV e em 10,5% (18/172) das soronegativas para HIV (p>0,05) 

(Tabela 1).  

 

HPV+

AAV+/HPV+

AAV+/HPV-

HPV-

 

Gráfico 4. Frequência de AAV nas amostras positivas e negativas para HPV. 

 

Tabela 1. Distribuição dos casos positivos e negativos de AAV e de HPV nas amostras cervicais de 

mulheres soropositivas e soronegativas para HIV. 

AAV Pos AAV Neg 

HIV HPV + HPV - HPV + HPV - TOTAL 

Pos 18 03 45 46 112 

Neg 18 17 52 85 172 

TOTAL 36 20 97 131 284 

 

 

27% 

13% 
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5.7 INFECÇÃO POR AAV E HPV E CITOLOGIA 

A distribuição dos casos positivos para AAV nos achados citológicos, revelou o AAV 

em 18,5% das amostras com citologia normal (41/222), em 14,6% das amostras com 

alterações inflamatórias (6/41), em 40% das amostras com ASCUS (4/10) e em 

45,5% das amostras com NIC (5/11) (Tabela 2). 

A distribuição dos casos positivos para AAV e da coinfecção AAV-HPV em relação 

aos resultados citológicos podem ser obervadas no Gráfico 5 e na Tabela 2. Em 

todas as amostras de ASCUS e NIC em que foi detectado AAV, o HPV também 

estava presente. Infecção por AAV reduziu a chance de desenvolvimento de lesões 

cervicais induzidas por HPV. 
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Gráfico 5. Distribuição de casos positivos para AAV e de coinfecção AAV-HPV 
em relação aos achados citológicos das amostras. 



 64 

Tabela 2. Análise da presença ou ausência de AAV nas amostras positivas para  

HPV em relação aos achados citológicos das amostras estudadas.  

 

OR (IC 95%) 
CITOLOGIA (n) 

AAV+ / HPV+ AAV- / HPV+ 

NIC (11) 0,14 (0,04 - 0,5) 0,6 (0,17 – 2,0) 

ASCUS (10) 0,17 (0,05 - 0,65)  0,5 (0,14 – 1,7) 

Normal (263) 1 (ref.) 1 (ref.) 

 
OR: Odds ratio; IC: intervalo de confiança; NIC: neoplasia intraepitelial cervical; 
ASCUS: atipia de células escamosas de significado indeterminado. 
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5.8 DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

Variáveis sócio-demográficas distribuídas entre as amostras positivas e negativas 

para AAV podem ser observadas na Tabela 3. Não foram observadas diferenças 

estatísticas entre os dois grupos (p>0,05). 

 

Tabela 3. Variáveis sócio-demográficas nos grupos de mulheres positivas e negativas para AAV. 

Prevalência do AAV 

Variáveis 
Positivo 

(n=56) 

Negativo 

(n=228) 

 

p valor 

Idade média ± DP 30,84 ± 1,15 30,96 ± 0,54 0,254 

Escolaridade média ± DP 7,66 ± 0,45 7,74 ± 0,24 0,390 

Idade primeira relação média ± DP 16,52 ± 0,31 16,69 ± 0,23 0,830 

Número parceiros na vida mediana (IQ) 5,0 (3-16,2) 5,0 (2,5-10) 0,384 

Número parceiros no último 

ano 
mediana (IQ) 1,0 (1-2) 1,0 (1-2) 0,856 

Coito / semana mediana (IQ) 3,0 (2-5) 3,0 (2-4) 0,163 

Alguma DST  82,1% (n=46) 76,3% (n=174) 0,475 

Freqüência uso preservativo    0,343 

Sempre  46,4% (n=26) 43,9% (n=100)  

Ás vezes  23,2% (n=13) 22,8% (n=52)  

Raramente  1,8% (n=1) 8,8% (n=20)  

Nunca  14,3% (n=8) 18,4% (n=42)  

Desconhecido  14,3% (n=8) 6,1% (n=14)  

Estado civil    0,679 

Solteira  32,1% (n=18) 36,4% (n=83)  

Casada / vive junto  44,6% (n=25) 46,5% (n=106)  

Separada   17,9% (n=10) 11,8% (n=27)  

Viúva  5,4% (n=3) 5,3% (n=12)  
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6 DISCUSSÃO 

AAV é um parvovírus frequentemente encontrado no ser humano, porém sem 

associação patológica confirmada (Schlehofer & Dupressoir, 2000). Quando se faz 

levantamento bibliográfico utilizando o termo AAV e/ou adeno-associated virus como 

palavras-chave, cerca de quatro mil artigos científicos são listados, sendo a maioria 

referente à pesquisa deste vírus para uso como vetor gênico. Poucos são os estudos 

sobre a prevalência do AAV em populações humanas e, com amostras provenientes 

do Brasil existem apenas duas publicações (Erles et al., 1999; Kiehl et al., 2002) 

(Anexo 4).  

Este estudo, portanto, objetivou a detecção de AAV em mulheres atendidas em 

clínica de DSTs, visto que não existem relatos desta prevalência no Município de 

Vitória, tampouco no Brasil. Além disso, estudo de prevalência do AAV em relação 

ao HIV também não foi reportado. Deve ser levado em consideração que em 

pacientes infectadas por HIV é maior o risco infecção e de progressão carcinogênica 

de lesões cervicais induzidas por HPV (Laga et al., 1992; Sun et al., 1995; La Ruche 

et al., 1998; Ellerbrock et al., 2000; Levi et al., 2002); por sua vez, sugere-se que o 

AAV poderia restringir esta progressão (Erles et al., 1999; Coker et al., 2001; 

Agorastos et al., 2008). Deste modo, foi analisada ainda a possível associação entre 

estes três vírus em espécime cervical, já que são frequentes no trato genital feminino 

e não se conhece relato desta interação na literatura mundial. 

A prevalência total do AAV encontrada neste estudo entre as mulheres atendidas no 

CR-DST/AIDS (19,7%), positivas ou negativas para HPV e/ou HIV foi compatível 

com estudos anteriores que demonstraram taxas semelhantes de prevalência em: i) 

secreção cervical de mulheres coreanas (16,3%) (Hyun-Sun et al., 2006); ii) swab 

genital de mulheres israelitas (18%) (Friedmant-Einat et al., 1997); iii) secreção 

cervical de gestantes e não gestantes brasileiras (25,5%) (Freitas et al. 2009); iv) 

amostras de swab cervical de parceiras de alemães férteis e inférteis (26,3%) (Erles 

et al., 2001). Outros estudos semelhantes, em que o AAV foi pesquisado por PCR 

em secreção cervical revelaram prevalência variando de 1,4% a 70,7% (Odunsi et 

al., 2000; Coker et al., 2001; Venturoli et al., 2001; Grce et al., 2004; Agorastos et al., 

2008). Esta ampla variação na taxa de prevalência do AAV pode se dever a uma 
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não homogeneidade entre os estudos realizados que diferiram quanto à idade das 

mulheres, ao tipo de população e ao uso de iniciadores distintos dos utilizados nesta 

pesquisa. Deve ser observada, ainda, a possibilidade de variação geográfica na 

prevalência do AAV, já que os estudos citados foram realizados com amostras 

provenientes de várias regiões do mundo como Europa, Estados Unidos, Brasil, 

África e Coréia (Friedmant-Einat et al., 1997; Odunsi et al., 2000; Coker et al., 2001; 

Erles et al., 2001; Venturoli et al., 2001; Grce et al., 2004; Freitas et al., 2009; Hyun-

Sun et al., 2006; Agorastos et al., 2008) (Anexo 4). 

Outros estudos sobre a prevalência de AAV no trato genital foram conduzidos a 

partir de espécimes provenientes de mulheres e homens para verificar a associação 

do AAV com complicações reprodutivas, conforme descrito a seguir. Desta forma, 

DNA de AAV foi detectado nos seguintes espécimes: em amostras provenientes de: 

i) tecido de aborto (28-96%) (Tobiasch et al., 1994; Malhomme et al., 1997; Kiehl et 

al., 2002; Pereira, 2007); ii) fluido amniótico (26,8%) (Burguete et al., 1999); iii) 

trofoblastos, em maior prevalência quando provenientes de casos de pré-eclampsia 

(55%) quando comparado aos casos de mulheres que tiveram partos sem 

complicações (18,5%) (Arechavaleta-Velasco et al., 2006), sugerindo que o AAV 

poderia levar à disfunção placentária e então à perda gestacional; iv) coriocarcinoma 

(28,5%) e mola hidatiforme (57%). (Kiehl et al., 2002). Estas pesquisas sugerem a 

participação do AAV com complicações gestacionais. Entretanto, Friedmant-Einat et 

al. (1997) e Matovina et al. (2004) não encontraram evidência desta associação. O 

AAV foi ainda descrito como causa de comprometimento da fertilidade masculina, 

detectado em: i) casos de homens com oligoastenozoospermia (30%) e 0% nas 

amostras de homens com espermograma normal (Rohde et al., 1999); ii) casos de 

azoospermia (12,5%), astenozoospermia (30%), oligoastenozoospermia (46%) e 

oligozoospermia (67%) comparado à baixa prevalência em sêmen normal (4,5%) 

(Erles et al., 2001). Portanto, estes estudos sugerem o papel do AAV em 

enfermidades no trato genital. 

A partir dos estudos citados pode-se perceber a grande variação encontrada para a 

prevalência de AAV mundialmente, não podendo ser estabelecido um padrão de 

distribuição para este vírus. Os dados sócio-demográficos das mulheres 

participantes deste estudo corroboram esta afirmação, onde não foram identificadas 

características associadas com a presença ou ausência de AAV. Análise dos 
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padrões sociais e comportamentais relacionados à infecção por AAV tinha sido 

realizada apenas em outro estudo, onde foi demonstrado que somente a infidelidade 

do parceiro foi um fator estatisticamente associado (Coker et al., 2001). Deve ser 

levado em consideração que o AAV pode ser transmitido sexualmente e, portanto 

compartilha os fatores de risco presentes nas outras DSTs. Entretanto, não foi 

demonstrado aumento na prevalência de AAV em relação ao número de parceiros 

sexuais em um estudo com mulheres da Carolina do Sul (Coker et al., 2001), tendo 

ocorrido o mesmo na presente pesquisa, onde não foi encontrada diferença 

significante. 

Dos 12 tipos descritos para AAV, os tipos AAV2, AAV3, AAV5 e AAV9 são relatados 

em amostras de origem humana (Schmidt et al., 1975; Blacklow et al., 1967; 

Grossman et al., 1992; Tobiasch et al., 1994; Malhomme et al., 1997; Walz et al., 

1997 e 1998; Rhode et al., 1999; Erles et al., 2001; Gao et al., 2004). Portanto, como 

no presente estudo foram utilizados iniciadores que detectam simultaneamente 

AAV2, 3 e 5, foi realizada uma segunda reação de PCR, com iniciadores específicos 

para detecção de AAV5, a fim de discriminar este tipo de AAV a partir das amostras 

positivas para os três tipos detectados. O AAV5, porém, não foi evidenciado em 

nenhuma das amostras. Ainda para a diferenciação dos tipos detectados, foi 

estabelecida a metodologia de RFLP a partir do produto da nPCR para AAV2, 3 e 5. 

Em todas as amostras positivas para AAV foi encontrado o mesmo perfil de 

digestão, que correspondeu ao tipo AAV2. Este resultado está de acordo com os 

dados da literatura que o descrevem como o mais frequente na população humana 

(Berns e Parrish, 2007). Entretanto, sendo assim, trata-se do único tipo pesquisado 

na maioria dos estudos sobre a sua prevalência (Grossman et a., 1992; Malhomme 

et al., 1997; Tobiasch et al., 1998; Walz et al., 2001; Coker et al., 2001; Smith et al., 

2001; Ahn et al., 2003; Hyun-Sun et al., 2006) (Anexo 4). Tobiasch et al. (1998), 

utilizando os mesmos iniciadores do presente estudo e hibridização para discriminar 

entre os tipos detectados, evidenciaram AAV2, 3 e 5, em 93,3%, 6,7% e 0%, 

respectivamente. Erles et al. (2001) pesquisaram igualmente os tipos 2, 3 e 5 de 

AAV, sendo o AAV2 o único tipo detectado. Estudos prévios, realizados por este 

grupo de pesquisa, evidenciaram AAV2 e AAV5 em, respectivamente, 81% e 19% 

nas amostras de secreção cervical de gestantes e de não gestantes e em 100% e 

0% em tecidos de aborto (decíduas e vilosidades coriônicas) (Pereira, 2007; Freitas 
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et al., 2009). Como citado anteriormente, deve ser levado em consideração a 

metodologia utilizada na pesquisa do AAV, já que os tipos descritos no trato genital 

podem não ter sido investigados. Relatos em que não foi detectado AAV, 

investigaram somente o tipo AAV2 (Strickler et al., 1999; Matovina et al., 2004); o 

mesmo ocorreu nos estudos que demonstraram a menor prevalência do vírus (1,4% 

e 6%) (Odunsi et al., 2000; Grce et al., 2004) (Anexo 4). 

Os AAV, como vírus dependentes de helper, necessitam estar em coinfecção para 

realizarem infecção produtiva e o HPV tem sido o vírus mais frequentemente 

encontrado no trato genital em associação com AAV (Berns, 1996; Malhomme et al., 

1997; Walz et al., 1997; Grce et al., 2004). Neste estudo, DNA de HPV foi 

pesquisado em todas as amostras investigadas para AAV (Lima, 2009). DNA de 

AAV foi detectado em maior prevalência nas amostras coinfectadas por HPV (27%) 

em relação às amostras negativas para este vírus helper (13%), apresentando 

diferença estatística (p=0,003). Este dado está de acordo com os obtidos por alguns 

outros estudos (Malhomme et al., 1997; Venturoli et al., 2001; Grce et al., 2004). 

Malhomme et al. (1997), pesquisando AAV e HPV em diversos tecidos genitais 

encontraram prevalência de coinfecção em até 83% dos casos positivos para AAV. 

Venturoli et al. (2001) detectaram AAV, por PCR-ELISA, em 63% e em 45% das 

amostras de escovados cervicais positivas e negativas para HPV, respectivamente. 

Embora tenha investigado um pequeno número de amostras, um estudo realizado 

na Croácia detectou AAV em 13 casos, onde apenas uma amostra não estava em 

coinfecção com HPV (OR 6,35) (Grce et al., 2004). Ocorrência maior de DNA do 

AAV nas amostras onde o HPV também estava presente pode se dever ao fato de o 

HPV estar auxiliando a replicação do AAV, o que possibilitou a detecção de seu 

DNA. Nos casos em que o HPV não foi detectado existe a probabilidade de outros 

vírus helper do AAV estarem presentes, como os herpes vírus HCMV, HHV-2, HHV-

6, HHV-7, comumente encontrados na população (Lanham et al., 2001; Smith et al., 

2002; Oliveira SA et al., 2003; Spano et al., 2004). Por outro lado, considerando a 

sensibilidade da técnica de PCR, o genoma de AAV poderia ser detectado mesmo 

em estado de latência, quando está integrado no cromossoma celular, mas em 

percentagem menor do que quando reativado em presença de vírus helper. 

Replicação autônoma do AAV foi observada ocorrer em circunstâncias de estresse 

celular (radiação UV) ou em tecidos em diferenciação, como em queratinócitos e em 
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tecido embrionário (Burguete et al., 1999; Meyers et al., 2000; Kiehl et al., 2002). 

Entretanto, este fenômeno ainda não foi descrito em cérvice uterina. 

A prevalência de AAV nas mulheres foi analisada ainda conforme o perfil 

apresentado ao exame citológico. Nas amostras com citologia normal (222), DNA do 

AAV estava presente em 18,5% (41 casos); entretanto, se forem consideradas 

somente as amostras com citologia normal negativas para HPV, o AAV foi detectado 

em apenas 8% das mulheres (18/222). Estudo semelhante realizado com amostras 

de secreção cervical de mulheres inglesas apresentando citologia cervical normal e 

ausência de HPV encontrou a menor prevalência relatada para o AAV (1,4%) 

(Odunsi et al., 2000). Nos casos de NIC 1 / 2, AAV foi detectado em 45,5%, sendo 

todos os casos em coinfecção com HPV. Assim como para os estudos de 

prevalência de AAV em amostras sem alteração cervical, a taxa deste vírus também 

é variada em relação às neoplasias intraepiteliais, relatada desde 10% a 70% dos 

casos de NIC 1 e 2 (Tobiasch et al., 1994; Coker et al., 2001; Ahn et al., 2003; Hyun-

Sun et al., 2006; Agorastos et al., 2008) (Anexo 4). Apesar do número reduzido, no 

presente estudo, deste grupo com lesões, foi observado que a infecção pelo AAV 

apresenta fator protetor na progressão das neoplasias intraepiteliais cervicais, ou 

seja, a presença de AAV demonstrou reduzir a chance de desenvolvimento de 

lesões nas mulheres positivas para HPV. Este fato está de acordo com outros 

estudos em que foi demonstrada associação do AAV com um risco reduzido de 

progressão para lesões de alto-grau ou em que o título de anticorpos para AAV 

estava inversamente associado com CC (Coker et al., 2001; Smith et al., 2001; 

Agorastos et al., 2008). Entretanto, alguns investigadores não encontraram 

evidência da ação inibitória do AAV na carcinogênese, conforme dados a seguir: i) 

DNA de AAV foi observado em baixa percentagem das amostras de secreção 

cervical tanto em controles (1,4%) quanto em casos de NIC 1 e 3 (1,9%) (Odunsi et 

al., 2000); ii) a prevalência não foi diferente no grupo com lesões comparado ao 

grupo de tecidos normais parafinados (Ahn et al., 2003); iii) não foi observada 

diferença na prevalência dos grupos de NIC e CC das amostras provenientes de 

mulheres coreanas (Hyun-Sun et al., 2006); iv) DNA do AAV não foi detectado em 

secreção de mulheres jamaicanas nem foi encontrada associação da presença de 

anticorpos anti-AAV com lesões intraepiteliais ou com carcinoma invasor (Strickler et 
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al., 1999). Portanto, estudo conduzido com um maior número de pacientes com 

diversos graus de lesão poderá evidenciar melhor estes achados controversos. 

No presente estudo, a soropositividade para HIV não influenciou a prevalência do 

AAV, sugerindo não apresentar atividade helper na replicação deste parvovírus. 

Ainda não existe relato na literatura sobre a prevalência de AAV em mulheres 

soropositivas para HIV. Porém, interação entre AAV-HIV foi demonstrada, in vitro, 

com o AAV interferindo negativamente na replicação do HIV em cultura de células 

(Antoni et al., 1991; Rittner et al., 1992; Oelze et al., 1994). Portanto, sugere-se uma 

melhor investigação da interação estes vírus para avaliar o fenômeno observado in 

vitro. A soropositividade para HIV também não demonstrou ser um fator importante 

na determinação da infecção por AAV quando em coinfecção com HPV. Entretanto, 

deve ser levado em consideração de que a presença do AAV em pacientes 

coinfectadas por HPV-HIV pode ser de grande importância na redução da 

progressão de tumores cervicais, se o AAV realmente apresentar esta atividade 

sugerida. Em estudo com mulheres soropositivas para HIV, foi observado risco de 

progressão para carcinogênese induzida pelo HPV cerca de cinco vezes maior em 

relação às mulheres soronegativas (Laga et al., 1992; La Ruche et al., 1998; 

Ellerbrock et al., 2000). A inibição da replicação e da transcrição de genes do HPV 

pelo AAV exerceria o papel protetor contra a malignidade cervical induzida por HPV 

(Hermonat et al., 2000; Ogston et al., 2000; Smith et al., 2001; Agrawal et al., 2002; 

Walz et al., 2002; Ahn et al., 2003; Hermonat et al., 2005; You et al., 2006). Porém, o 

envolvimento bidirecional entre estes vírus é bastante complexo e carece de mais 

estudos para esclarecimento desta interação no organismo humano. A infecção pelo 

AAV em alta multiplicidade de infecção (m.o.i.) inibiu a replicação do HPV; enquanto 

em baixa m.o.i., estimulou fracamente a replicação do HPV em cultura de células 

(Meyers et al., 2001). Foi reportado ainda que, em cultura de células previamente 

infectada com BPV, a infecção com AAV inibiu a transformação oncogênica e a 

replicação do BPV; entretanto esta ação repressora decaiu conforme foi 

aumentando o intervalo de tempo entre as infecções virais, ou seja, a interação AAV-

papilomavirus pode ser afetada temporalmente (Hermonat et al., 1998). Neste 

mesmo estudo, Hermonat et al. (1998) relataram que células com partículas provirais 

de AAV são mais suscetíveis à transformação oncogênica induzida por BPV. 

Lanham et al. (2001) detectaram DNA de AAV na mesma proporção em mulheres 
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com faixa-etária de 16 a 35 anos, indicando que a infecção por AAV é latente na 

população. Conforme Lanham et al. (2001), se o comportamento do HPV no trato 

genital for semelhante ao investigado para o BPV, as mulheres que se infectarem 

com HPV teriam maior probabilidade de progressão para lesões de alto-grau, uma 

vez que o AAV já estaria presente de forma latente nestas mesmas mulheres. Estes 

relatos reforçam, portanto, a complexidade entre a interação AAV-HPV e a 

necessidade de esclarecimentos, visto que os resultados das investigações são 

ainda incipientes. 

O tamanho da amostra foi uma limitação apresentada nesta pesquisa. Embora o 

estudo tenha coletado um número suficiente de amostras para a determinação da 

prevalência de AAV e de HPV, o mesmo não foi desenhado para a análise da 

progressão carcinogênica. Entretanto, a taxa de resposta foi alta, ou seja, foi 

sugerida uma associação do AAV com lesões cervicais. Além disso, os dados da 

população foram altamente relevantes e podem ser generalizados para mulheres 

atendidas em clínicas de Doenças Sexualmente Transmitidas. 

Em conformidade com os resultados obtidos neste estudo, a prevalência do AAV é 

certamente influenciada pela infecção por HPV. Apesar do HIV ser um fator que 

favorece a infecção/persistência/detecção de HPV, o mesmo não parece exercer 

este efeito na detecção de AAV. Estudos de seguimento com amostras com infecção 

primária por AAV e/ou HPV poderão elucidar a real associação entre estes vírus 

sexualmente transmitidos e a ação do AAV na transformação maligna induzida por 

HPV. 
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7 CONCLUSÕES 

 

• O AAV é um vírus comumente encontrado na população de mulheres 

atendidas no CR-DST/AIDS, no município de Vitória, ES; 

• AAV2 foi o único tipo detectado entre os pesquisados; 

• AAV foi encontrado em percentagem significativamente maior quando em 

coinfecção com HPV, sugerindo ação helper do HPV na replicação do AAV; 

• O HIV parece não influenciar a prevalência de infecção por AAV; 

• Presença do HIV não alterou a taxa de coinfecção AAV-HPV; 

• AAV parece exercer papel protetor no desenvolvimento de lesão cervical 

induzida pelo HPV, apesar do número de reduzido dos casos com lesão 

analisados no estudo; 

• As variáveis sócio-demograficas analisadas não apresentaram associação 

quanto à presença ou ausência de infecção por AAV. 
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8 PERSPECTIVAS 

 

• Analisar amostras de tecido parafinado, provenientes de mulheres com os 

vários graus de lesão cervical, a fim de detectar a prevalência de AAV e HPV, 

correlacionando com a progressão tumorigênica; 

• Estudar população com número maior de mulheres, soropositivas ou não para 

HIV, e evidenciar infecção por AAV e HPV a fim de observar se há efeito 

protetor de lesões cervicais pelo AAV; 

• Realizar estudo de seguimento com adolescentes para evidenciar infecção 

genital primária por AAV e HPV; 

• Evidenciar AAV em população masculina e feminina com complicações 

genitais, como infertilidade, doença trofoblástica gestacional e pré-eclampsia, 

para tentar estabelecer associação do AAV com enfermidades. 
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO APLICADO 

Número do prontuário : 
Bairro/Município de Residência : 
Naturalidade : 
Idade? |__|__| anos  
Escolaridade (em anos) : ______________________ 
 
Qual é seu estado marital?  
1. Solteira             2. Casada/Vive junto maritalmente   3. Separada/Divorciada  4.Viúva 
 
Profissão :____________________________ 

Renda familiar :  1. Até 1 salário mínimo    2. De 1 a 3 SM    3. De 3,1 a 5 SM  4. Mais de 5 SM 
Número de pessoas que habitam em sua casa ? _______________________ 

USO DE CIGARROS E DROGAS 
Você fuma?              1. Sim  2. Não 
 
Quantos cigarros?  
1. Irregularmente, de tempo em tempo      2. Menos de 5 cigarros por dia 
De 5 à 20 cigarros por dia                   4. Mais de 20 cigarros por dia (mais de um maço) 
 
Se não, você já fumou? 
Sim, 1 ou 2 vezes 2. Sim, regularmente 3. Não, nunca 
 
Durante a semana que passou, você bebeu alguma bebida alcoólica (cerveja, vinho, aperitivos, 
etc)? 
1. Não  2. Uma vez 3. Várias vezes4.      Ficou bêbada 
 
Você utiliza algum medicamento do tipo? 
Para dormir   2. Para ansiedade e stress 3. Antidepressivos 4. Excitantes 
Não                               Se sim, qual? _________________ 
 
Você já utilizou algum outro tipo de droga? 
Não      2. Cola, éter 3. Cocaina 4. Crack      5. Remédios         6. Outras__________ 
 
Você já utilizou droga injetável? 
1. Sim        2. Não          3. NR 
 
VIOLÊNCIA 

Nos últimos 5 anos, você já teve algum problema familiar com : 

a) Bebida álcoolica                        1. Sim  2. Não  3. NS 
b) Problemas psiquiátricos                   1. Sim  2. Não  3. NS 
c) Abuso de drogas                         1. Sim  2. Não  3. NS 
d) Violência entre o casal                    1. Sim  2. Não  3. NS 
e) Violência entre os filhos                  1. Sim  2. Não  3. NS 
f)  Violência com outras pessoas         1. Sim  2. Não  3. NS 
 
Seu parceiro regular já te bateu? 
1. Sim                 2. Não         3. Não tem parceiro regular          4. NR 
 
Se você citou alguma história de violência, com que frequência ela ocorre?  
1. diariamente     2. Frequentemente      3. Ocasionalmente     4. Raramente  
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INFORMAÇÃO CONTRACEPTIVA 
 
Você utiliza algum método contraceptivo?  
1. Pílula        2. Preservativo         3. DIU        4. Muco cervical/billings          5. Temperatura       6. Tabela 
7. Diafragma           8. Pilula do dia seguinte 9. Preservativo feminino 10. Não     11.LT 
 
Atualmente, você tem preservativos com você ou em casa? 
1. Sim  2. Não  3. NS 
 
Você já comprou preservativos? 
1. Sim  2. Não  3. NR 
 
Você e seu parceiro utilizam preservativos?    1. Sim  2. Não 
 
Se sim, com que frequência vocês fazem uso do preservativo? 
1. Sempre   2. Às vezes   3. Raramente   4. Nunca 
 
Aqui há algumas opiniões sobre o uso do preservativo. Gostaria de saber se você concorda ou não com elas? 
                                                                       Concordo       Não concordo Não Sei 
Não é fácil propô-lo ao parceiro                        1            2        3 
Demonstra falta de confiança                     1            2        3 
É engraçado                                              1            2        3 
Atrapalha o prazer          1            2        3 
 
 
EDUCAÇÃO SEXUAL E INFORMAÇÃO SOBRE DST/HIV 
Você já recebeu informações sobre: 
Sexualidade                                                 1. Sim  2. Não  3. NS 
Doenças sexualmente transmissíveis         1. Sim   2. Não  3. NS 
AIDS                                                    1. Sim  2. Não  3. NS  
Você já teve medo de ser infectado pelo vírus da AIDS? 
1. Muito 2. Mais ou menos 3. Um pouco 4. Não    5. Não Sei 
 
Na sua opinião, há pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS e que não sabem? 
1. Sim, certamente 2. Sim, talvez  3.Não              4. Não Sei 
 
Você pode indicar SIM ou NÃO, vírus da AIDS pode ser transmitido em cada uma das situações seguintes. 
Não hesite em dizer que você não sabe.  
SIM NÃO NS 
 
Através de relações sexuais        1   2 3 
Em banheiros públicos                     1          2   3 
Através do uso de drogas injetáveis com partilha das seringas                  1   2 3 
Transfusão sanguínea          1   2 3 
Através da picada de mosquitos                   1   2 3 
Estar hospitalizado no mesmo serviço que uma pessoa contaminada   1   2 3 
Na doação de sangue         1   2 3 
HISTORIA SEXUAL E REPRODUTIVA 
 
Qual era sua idade quando você teve a primeira relação sexual? |__|__| anos  
 
Qual era a idade de seu parceiro/a? |__|__|anos 
 
Você tem ou já teve relação sexual anal?    1. Sim 2. Não  3. NR 
 
Você já teve relação sexual com outra mulher?  1. Sim  2. Não  3. NR 
 
Em média, quantas relações você tem (ou tinha) por semana?        |__|__|__| 
 
Quantos parceiros sexuais masculinos você já teve na vida? |__|__|__| 
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Quantos parceiros sexuais masculinos você teve nos últimos 12 meses? |__|__|__| 
 
Você já recebeu dinheiro par ter relações sexuais?   1. Sim  2. Não  3. NS 
 
Já lhe aconteceu de querer utilizar um preservativo com alguém que não queria utilizar? 
1. Sim  2. Não  3. NS 
 
Na última vez que isto aconteceu, o que vocês fizeram? 
1.   Nós utilizamos o preservativo 
Nós tivemos relação sem preservativo 
Nós não tivemos relação 
Nós tivemos relação sem penetração 
NR 
 
Já lhe aconteceu de ser forçada a ter relação sexual contra sua vontade? 
1. Sim  2. Não  3. NR 
 
Se sim, com que idade?  |__|__| 
Isto se repetiu? 
1. Sim  2. Não  3. NR 
 
Se sim, quantas vezes? |__|__|__| 
 
Quem foi a pessoa? 
1. Alguém de sua família, um adulto 2. Alguém de sua família, um jovem  
3.Um conhecido  4. Um desconhecido            5. Várias pessoas 
 
Você já engravidou? 
1. Nunca 2. Uma vez 3. Várias vezes 
 
Se sim, qual era sua idade na primeira gravidez? |__|__| anos 
 
Número: filhos (      )      Abortos espontâneos (      )     Abortos provocados (      ) 
 
Você está grávida?     1. Sim  2. Não 
 
 
SAÚDE, DST E AIDS 
 
Qual foi a última vez que você fez exame ginecológico (preventivo)? 
 
Você sabe dizer se você já teve alguma doença transmitida sexualmente?   1. Sim      2. Não 
 
Se sim, qual? __________________- 
 
Como você descobriu essa doença/infecção? 
Seu parceiro lhe disse que estava infectado 
Você apresentou sintomas que a levaram procurar um serviço de saúde 
Durante uma consulta de rotina ou por outro motivo 
 
Na ocasião dessa doença você procurou 
1. Ninguem        2. Um médico/ Unidade do PSF         3. Uma farmácia     4. Serviço de DST 
 
Você avisou a seu parceiro que você tinha uma DST?  1. Sim        2. Não 
 
Após o diagnóstico da DST você utilizou mais frequentemente o preservativo?  
      1. Sim        2. Não 
 
Após o diagnóstico da DST você reduziu sua atividade sexual?  1. Sim        2. Não 
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Você saberia dizer se seu parceiro: 1. Tem outras parceiras   2. Usa drogas   3. Já esteve preso   
 4. História de DST      5. É HIV positivo      6. Outras _____________________ 
 
Você já fez o teste anti-HIV?               1. Sim        2. Não 
 
Se sim, quando? 
Por iniciativa própria 
Durante uma hospitalização 
Durante o pré-natal 
Durante atendimento em clínica DST 
Em outras circunstâncias 
 
Você tem algum dos seguintes sintomas? 
1. Dor pélvica     2. Sangramentos genitais frequentes     3. Coceiras na vagina       4. Corrimentos 
5. Adenopatia inguinal (inguas na virilha)            6. Ardência ao urinar       7. Ferida genital 
8. Outras : __________________________ 
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ANEXO 2 

APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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Abstract 

Objective: To investigate the prevalence of AAV and HPV DNA in cervical secretion from 

HIV seropositive and seronegative women. Methods: Cervical samples were obtained from 

women HIV seropositive and seronegative at the Reference Center of STD/AIDS, Vitória-ES, 

Southeastern Brazil. Cytological exams were performed and AAV and HPV were investigated 

by PCR. AAV typing was done by PCR and RFLP. Results: AAV prevalence was 19.7% 

(56/284), with 18.7% (21/112) and 20.3% (35/172) in HIV seropositive and seronegative 

women, respectively. AAV2 was the unique type detected. HPV was observed in 47% 

(133/284) of the women. AAV was detected in a higher frequency in HPV-infected women 

(p<0.05); the same as HPV in HIV seropositive women (p<0.05). Cervical findings were: 222 

normal cytology, 41 inflammatory alterations, 10 atypical squamous cells of undetermined 

significance (ASCUS/HPV) and 11 cervical intraepithelial neoplasia class I and II (CIN I/ II). 

AAV showed a protective role to HPV-induced cervical lesions [OR=0.35 (CI 95% 0.13-

0.94)]. Conclusions: The significant association was observed between AAV and HPV-

infected women and between HPV and HIV seropositive women. AAV-HPV-infected women 

have a lesser chance to develop cervical lesions. Highest prevalence of the AAV2 type is in 

accordance with other studies, which demonstrate the AAV2 as the most common in human 

samples. This is the first report concerning AAV prevalence in HIV-infected women and 

indicates that this infection does not influence AAV prevalence or AAV-HPV co-infection. 

 

Keywords: adeno-associated virus; HPV; HIV; cervical secretion 
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Introduction 

 

AAV (adeno-associated virus) belongs to the Parvoviridae family, Dependovirus 

genus, and is constituted by twelve species named AAV1-AAV12 that are known to infect 

primates1-6. AAV2, AAV3, AAV5 and AAV9 have been reported in human samples as blood, 

endometrium biopsy, cervix secretion, tissue from spontaneous miscarriage, semen and 

testicular tissue7-13. AAV2 is the most frequently detected specie and is considered to be the 

prototype14-16. 

AAV are rather unique viruses since they need a non-related helper virus such as an 

adenovirus, several human herpesviruses or a human papillomavirus (HPV) to cause a 

productive infection in human beings9,10,17. Co-infection with HPV, more frequent than with 

other helper viruses, was described in cervical epithelium9,10,18. However, a possible 

bidirectional action was also observed, with AAV acting as a suppressor agent on HPV 

replication19-22. It becomes more meaningful if one takes into account the fact that HIV favors 

HPV infection and increases the persistence of HPV and consequently the progression of 

cervical lesions to cervical carcinoma23-25. AAV, on the other hand, may play a protective role 

in HIV positive women intervening in the course of HPV infection. There has been no report 

until now concerning AAV prevalence in HIV seropositive women, infected or not with HPV.  

This study aimed to determine the prevalence of AAV and HPV in HIV seropositive 

and seronegative women, who were attending at a Sexually Transmitted Disease Center and 

to contribute with important information concerning the interaction among these viruses and 

cervical lesions. 
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Materials and Methods 

 

Cases and samples 

 

Two hundred and eighty four female patients who were attending the Reference 

Center of Sexually Transmitted Disease, Vitória, Southeastern Brazil, from March to 

December 2006 partook in this study. After giving their signature informed consent, samples 

of endocervical secretion from the participants were collected with a cytobrush and 

maintained at -70ºC in TE buffer 1x (Tris 10mM, EDTA 1mM - pH 7,0) until DNA 

extraction. The HIV serology and cytopathological evaluation was conduced by the Public 

Central Laboratory of Vitória Municipality. This study was approved by the Ethical 

Committee in Research of the Federal University of Espírito Santo, on September 28, 2005. 

 

DNA extraction 

 

DNA was extracted using a QIAamp® DNA Mini Kit (QIAGEN, Valencia, USA), 

according to the manufacturer’s instructions; the extraction and DNA integrity were 

controlled with β-globin gene detection by PCR26.  

 

Polymerase Chain Reaction for AAV and HPV detection 

 

AAV was investigated by first round of PCR and nested-PCR with pairs of primers 

Pan1/Pan3 and Nest1/Nest2, as described previously8, which amplify the Rep gene region of 

AAV2, AAV3 and AAV5, resulting in amplicons of 337 bp and 158 bp, respectively. HPV 

DNA was investigated by PCR, using the protocol previously established27 which detects a 

fragment of 450 bp of L1 gene region with consensus primers MY09/1128. Positive controls 

for AAV2 and HPV-16 were kindly supplied by Dr Jörg R. Schlehofer (Virology Laboratory, 

Heidelberg, Germany) and Dr Ledy H. S. Oliveira (Fluminense Federal University, Rio de 

Janeiro, Brazil), respectively. The amplicons were electrophoresed on 1.5% agarose gel, 

stained with ethidium bromide 0.5 µg/mL and observed using a transilluminator with the 

EagleEye SystemTM.  
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AAV typing by PCR and RFLP 

 

AAV5 was discriminated by a second round of PCR and hemi nested-PCR with pairs 

of primers A5/Pan3 and A5/Nest2 which amplified fragments of 472 bp and 412 bp, 

respectively8. The amplicons were observed as describe above. 

A protocol of Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) was established 

digesting the amplicons of AAV2, 3, 5-positive samples. Two restriction enzymes (HaeIII and 

Sau3Al) were able to distinguish the AAV types (Table 2). Fragments were observed in a 3% 

agarose gel stained with ethidium bromide 0.5 µg/mL and observed using a transilluminator 

with the EagleEye SystemTM. 

 

Statistical analysis 

 

Standard descriptive statistical analyses were performed, including frequency 

distribution for categorical data and calculation of means and interquartile range for 

continuous variables. Prevalence was calculated to reflect the cumulative frequency of 

outcome, with corresponding 95% confidence intervals (CI). Odds ratio and 95% CI were 

calculated in bivariate analyses to estimate the strength of the association between outcome 

and each potential risk factor. 

 

Results 

 

A total of 284 women were investigated with a median age of 30 and an age range 

from 18 to 49. HIV serology identified 112 seropositive and 172 seronegative women. 

Cervical findings were: 222 normal cytology, 41 inflammatory alterations, 10 atypical 

squamous cells of undetermined significance (ASCUS/HPV) and 11 cervical intraepithelial 

neoplasia class I and II (CIN I/ II). 

All samples were positive for β-globin gene. HPV DNA was detected in 133 samples, 

63 in HIV seropositive and 70 in seronegative women (p<0.05); while AAV total prevalence 

was 19.7% (95% CI 11.3%-28.1%), with 18.7% (21/112) and 20.3% (35/172) in HIV 

seropositive and seronegative women, respectively (p>0.05). All samples presented the same 

profile of digestion, 123 bp / 35 bp, correspondind to AAV2. 
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AAV DNA was detected in 36 out of 133 HPV positive samples (27%) and in 20 out 

of 151 HPV negative samples (13%), a significant co-infection (OR 2.43, CI 1.33 - 4.46). 

AAV-HPV co-infection was observed in 16% (18/112) and in 10% (18/172) of HIV 

seropositive and seronegative women (p>0.05), respectively. 

AAV was detected in 41 out of the 222 women with normal cytology, in six out of 41 

with inflammatory alterations, in five out of 11 with CIN I/II and in four out of 10 with 

ASCUS/HPV. AAV-HPV was detected in 23 out of the 222 women with normal cytology, in 

four out of 41 with inflammatory alterations, in five out of 11 with CIN I/II and four out of 10 

with ASCUS/HPV. AAV showed a protective role to HPV-induced cervical lesions, 

ASCUS/HPV and CIN I/II [OR=0.35 (CI 95% 0.13-0.94)]. 

 Sociodemographic characteristics (age, schooling, age of first sexual intercourse, 

number of sexual partners in the last year) of the AAV-positive and AAV-negative women 

were similar, without statistical difference between the two groups regarding means/medians 

(Table 1). 

 

Discussion 

 

AAV, a parvovirus sexually transmitted, without a definitive association to any human 

disease as far as is known today, has presented a suppressive role on transformation induced 

by oncogenic viruses, such as HPV22,29,30. As a satellite virus, AAV requires co-infection with 

a helper virus to cause productive infection and HPV is reported to be the most prevalent in 

the AAV-infected genital tract9,10,18.  

Data show that HPV is associated with a greater persistence and evolution to cervical 

lesions in HIV-infected women than in non-infected women31-33. However, there is no study 

concerning AAV in HIV-infected women and co-infection among these three viruses is 

unknown. Hence, this investigation explored the matter of AAV and HPV infections in 

women infected or not with HIV. 

In this study HPV prevalence was higher among HIV seropositive women than in 

seronegative (56% versus 40.7%), corroborating previous studies worldwide34-36. AAV total 

prevalence was also similar to previous reports15,37,38. HIV positive serology did not seem to 

effect AAV infection or AAV-HPV co-infection. However, AAV was significantly associated 

with HPV-infected women with a risk around two times higher in HPV positive samples. 

During primary infection, in the absence of helper virus, AAV establishes latent infection and 

reactivates when superinfection or subsequent infection occurs with a helper virus39. This fact 
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might explain the higher prevalence of AAV observed in the HPV-infected women and 

previously described in genital samples9,10,18. 

The bidirectional interaction between AAV-HPV is very complex. AAV has been 

demonstrated to inhibit in vitro the oncogenic transformation caused by bovine 

papillomavirus (BPV) and by HPV-16 and 18, mediated by Rep 78 protein AAV-

encoded22,29,30,40. Meyers et al.20 suggested that when AAV infect a cell culture system, at low 

multiplicity of infection (m.o.i.), it mildly enhanced HPV replication; whereas, at high m.o.i., 

inhibited HPV replication. Hermonat et al.41 reported that BPV suppression is increased when 

the interval of infection between the AAV and BPV is smaller. Thus, AAV might have a 

protective role on the oncogenic transformation caused by papillomavirus in a dose-dependent 

or temporal infection manner. 

Few investigated women showed cytological alterations. Even though, AAV seems to 

play a protective role to HPV-induced cervical lesions, reducing the risk in approximately 

three times. This result emphasizes previous studies that showed inhibitory action of AAV in 

HPV-induced lesions42-44. On the other hand, some studies do not agree with this inverse 

association between AAV and cervical tumorigenesis45-47. Hence, the AAV-HPV co-infection 

should be further investigated to highlight the protective association on cervical malignant 

progression. 

The hypothesis that AAV may confer a protective role in HIV positive women 

intervening in the course of HPV infection was not observed in the present study. However a 

wider number of samples may possibly clarify this matter. 

Limitations of the present study include the descriptive design precluding inferences 

on cause-effect and the modest sample size. However, the response rate was high and the 

population bases of the data are very relevant and can be generalized for women in the STD 

clinic. 

In conclusion, AAV prevalence is certainly influenced by HPV infection and HIV 

does not seem to have any effect on AAV detection, in spite of the enhancement on HPV 

infection. Furthermore, studies following primary infection of AAV and/or HPV may 

elucidate the real association among these sexually transmitted viruses and the protective 

AAV action on malignant transformation induced by HPV. 
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Table 1. Sociodemographic characteristics of women positive and negative for AAV DNA 
 

AAV (n=284) 

Characteristics Positive 

(n=56) 

Negative 

(n=228) 

p value 

Age (years), mean ± SD 30.84 ± 1.15 30.96 ± 0.54 0.254 

Schooling (years), mean ± SD 7.66 ± 0.45 7.74 ± 0.24 0.390 

Age at first sexual intercourse (years), 

mean ± SD 
16.52 ± 0.31 16.69 ± 0.23 0.830 

Number of sexual partners in the last year, 

median (IQR) 
1.0 (1-2) 1.0 (1-2) 0.856 

SD: standard deviation 
IQR: Interquartile range 

 

 

Table 2. Digestion profile of AAV types. 

Restriction enzyme 
AAV type 

HaeIII Sau3AI 

AAV2 
123 bp 
35 bp 

undigested 

AAV3 undigested 
104 bp 
36 bp 
18 bp 

AAV5 undigested undigested 
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ANEXO 4 

ESTUDOS DE OCORRÊNCIA DE AAV EM SERES HUMANOS COM RESUMO DA METODOLOGIA E DOS RESULTADOS 

OBTIDOS 

Primeiro 
Autor Ano País Método Amostra Resultados Conclusão 

Grossman 1992 Israel PCR para DNA de 
AAV2 

Sangue de doadores normais (n=55) e 
de pacientes com hemofilia (n=16) 

AAV em 2/55 (3,6% 
doadores normais) e em 

2/16 (12,5%) dos 
hemofílicos 

Ocorre infecção in vivo 
por AAV em células 

sanguíneas e pode haver 
então disseminação 

hematogênica. 

Tobiasch 1994 França 
PCR para DNA de 

AAV e blot para 
AAV2 

Biópsia de mucosa uterina de material 
de aborto espontâneo 

 

AAV em 63,3% (19/30): 
80% em material normal; 

40% com lesão 
endometrial; 60% com NIC 
e em 60% CC; e em 40% 
do mat de aborto espont. 
de 1ºtrim mas não de 2º e 

de 3º trim 

AAV infecta mucosa 
uterina e pode se replicar 

em trofoblastos. 

Friedmant-
Einat 1997 Israel 

PCR para DNA de 
AAV 

Aspirado de nasofaringe (n=15), 
secreção de pústula (n=17), biópsia 
genital (n=21), swab genital (n=61), 
biópsia de aborto (n=62), vilosidade 

coriônica (n=11) 

AAV encontrado apenas 
nas amostras de swab 

genital (18%) 

AAV presente no trato 
genital, mas não em 

material do embrião ou da 
gestante. 

Malhomme 1997 França 
PCR + 

Hibridização para 
AAV2 

53 biópsias (aborto, mucosa uterina, 
secreção cervical normal e 

metaplásica, NIC) 
 

AAV em 51 casos (96,2%) 
HPV principal helper 

30-70% em coinfecção 
nos tecidos genitais 

Walz 1998 Alemanha PCR para DNA de 
AAV 

Biópsia de lesões intra-epiteliais (n=36) 
e de epitélio normal adjacente (n=33) 

AAV em 42% dos casos e 
em 45% dos controles 

AAV comum no trato 
genital. 
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Burguete 1999 França / 
Alemanha 

PCR para DNA 
de AAV 

Fluido amniótico de 238 gestantes  AAV em 26,8% 
(64/238) das 
amostras 

Infecção por AAV pode 
ocorrer no útero (estágios 
precoces e tardios). 
Sugere estudos da possível 
ação patológica do AAV na 
gestação e infecção latente 
do feto. 

Erles 1999 Alemanha ELISA 
 

Soro de doadores saudáveis: 204 Alemanha, 
196 Brasil, 252 Japão; soro de gestantes 
(135) 

Infecção primária na 
infância. 
> soropositiv em G 

Presença de anticorpos para 
AAV mostra infecção mundial 
(Europa, Brasil e Japão) 

Rohde 1999 Alemanha PCR para DNA 
de AAV 

Sêmen de 30 homens inférteis e de 8 normais 
(controles). 
 

AAV em 30% dos 
inférteis (78% com 
oligoastenozoopermi
a), não encontrado 
nos controles. 

1º relato de AAV em sêmen. 
Mobilidade dos 
espermatozóides parece ser 
afetada pela infecção por 
AAV. 

Strickler 1999 Jamaica PCR para DNA 
de AAV2 

Secreção cervical de 105 mulheres com NIC 
1, de 92 com NIC 3 / CC e de 94 com citologia 
normal 

AAV não detectado AAV não é frequente em 
epitélio cervical e não protetor 
contra tumorigênese 

Odunsi 2000 New York PCR + 
Hibridização para 
AAV2 
 

Secreção cervical: 433 controles, 
211 casos: NIC 1 (n=83) e NIC 3 (n=128) 

AAV em 1,4% dos 
controles e em 1,9% 
dos casos 

Não corrobora hipótese que 
AAV é protetor contra CC. 

Erles 2001 Alemanha PCR para DNA 
de AAV tipos 2, 3 
e 5 

- Sêmen de 73 homens com alguma 
anormalidade e de 22 com sêmen normal. 
- Biópsia de 38 homens com azoospermia e 8 
com câncer de próstata. 
- Swab cervical de 57 parceiras 
 

- Somente AAV2 
detectado. 
- AAV em 38% 
amostras anormais e 
em 4.6% normais 
(p=0,003). 
- AAV em 26% das 
biópsias de homens 
inférteis. 
- AAV em 26,3% das 
parceiras. 

Aumento da prevalência do 
AAV em sêmen anormal. 
Pode interferir no 
desenvolvimento dos 
espermatozóides e causar 
infertilidade. 
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Venturoli 2001 Itália PCR-ELISA 110 amostras de escovados 
cervicais 

AAV em 54,5% Demonstra frequente 
infecção do epitélio cervical. 

Walz 2001 Japão ELISA IgG anti-AAV2 Soro de 31 pacientes com 
leucemia por HTLV-1 e de 39 
saudáveis (portadores HTLV) 

Soropositividade em 
29% dos pacientes e 
em 84,6% dos 
indivíduos saudáveis 

Os baixos níveis de Ac nos 
pacientes podem indicar os 
portadores soropositivos têm 
menos chance de 
desenvolver a doença ou q a 
perda de Ac pode favorecer o 
surgimento da leucemia por 
HTLV-1. 

Coker 2001 Carolina 
do Sul 

PCR + Hibridização para 
AAV2 

Secreção cervical de casos 
confirmados de LSIL (n=162) 
e de HSIL (n=55), além de 96 
controles. 
 

- AAV em 70,7% 
controles, 66,9% 
LSIL e em 53,8% 
HSIL. 
- AAV associado 
com risco reduzido 
para HSIL (0.32) 
 

AAV interage com HPV para 
reduzir risco de SIL 

Smith 2001 Espanha e 
Colômbia 

ELISA IgG anti-AAV2 PCR Soro de 109 pacientes com 
CC (+ 100 controles), e de 
100 pacientes com NIC 3 (+ 
100 controles) 

Prevalência de Ac 
maior em controles 
que nos casos de 
CC. Não foi igual 
para NIC III 

Título de anticorpos 
inversamente associado com 
CC (OR =0,3). AAV é fator 
protetor. 

Kiehl 2002 Brasil PCR para DNA de AAV 78 biópsias: mola hidatiforme 
(n=49), coriocarcinoma 
(n=14), aborto espontâneo 
(n=15) 

AAV em 68% casos 
(57% em mola 
hidatiforme, 28,6% 
coriocarcinoma, 73% 
aborto) 

Confirma detecção AAV em 
tecido embrionário, sugere 
papel do AAV em aborto e 
em DTG. 

Ahn 2003 Coréia PCR + Hibridização para 
AAV2  

Tecido parafinado de 
pacientes com NIC 1 (n=20), 
NIC 2 (n=24), NIC 3 (n=25) e 
CC (n=23). 96 biópsias de 
tecido perilesional normal. 
 

AAV2 em 55% casos 
de NIC 1, 84,5% em 
NIC 2, 52% em NIC3 
e em 52,2% de CC. 
AAV em 57,6% de 
tecido normal. 

Diferença na prevalência de 
AAV em NIC e normal não foi 
significante. 
AAV não está associado com 
tumorigênese cervical. 
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Grce 2004 Croácia PCR para DNA de AAV2 Secreção cervical de 
mulheres com NIC: não-
gestantes (n=165) e 
gestantes (n=53) 

AAV em 6%. 
Maior prevalência 
em gestantes (17% 
x 2.4%) 

Sem evidência de que o 
AAV tenha influência no 
desenvolvimento de NIC. 
AAV em HPV (OR= 6.35). 

Matovina  2004 Croácia PCR + Hibridização para 
AAV2 

108 amostras de tecido de 
aborto 

AAV2 não 
detectado  

AAV não causa aborto no 
primeiro trimestre. 

Hyun-Sun 2006 Coréia PCR para DNA de AAV2 Secreção cervical de 
mulheres com: infecção por 
HPV (n=45), NIC 1 (n=30), 
NIC 2 (n=20), NIC 3 (n=35) 
e CC (n=30), além de 49 
controles. 

AAV2 em NIC 1 
(9,7%), NIC 2(20%), 
NIC 3 (22,8%) e CC 
(10%), em 16,3% 
dos controles e em 
4,4% dos infectados 
por HPV. 

AAV pode não estar 
associado com CC. 

Arechavaleta-
Velasco 

2006 Filadélfia-
EUA 

PCR para DNA de AAV Microdissecção de 
placentas (40 casos de pré-
eclampsia e 27 de 
controles) 

AAV nos casos de 
pré-eclampsia 
(55%) e nos 
controles (18,5%) 
[p=0,002, OR = 5,4] 

AAV infecta trofoblastos da 
vilosid e extravilosit 
AAV causa disfunção 
placentária 

Arechavaleta-
Velasco 

2008 Filadélfia-
EUA 

ELISA Amostras de soro de mães 
que tiveram complicações 
no parto: aborto espontâneo 
(n=34), prematuro (n=24), 
pré-eclampsia (n=20) e com 
parto a termo (controles, 
n=106) 

Soropositividade 
para IgM anti-AAV: 
5,6x maior nos 
casos de pré-
eclampsia 
(p=0,0004) e 7,6x 
maior nos casos de 
parto prematuro 
(p<0,0001) em 
comparação aos 
controles 

Infecção primária ou 
reativação do AAV no início 
da gestação está associada 
a complicações 

Agorastos 2008 Grécia PCR para DNA de AAV Secreção cervical: NIC 1 
(n=31), NIC 2 / 3 (n=42), CC 
(n=17), controles (n=280) 

AAV em 17,5% dos 
controles, 22,5% 
dos casos de NIC 1, 
8,9% dos casos de 
NIC 2 / 3, 17,7% 
dos casos de CC. 

Infecção por AAV 
negativamente associada à 
NIC 2 / 3. 
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