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O transportador associado ao processamento de antígeno (TAP-1) forma um
heterodímero com a TAP-2 que desempenha papel fundamental na via de
apresentação de antígenos. Polimorfismos nos genes TAPs podem afetar a
estrutura, a função e a eliminação do papilomavírus humano (HPV). Foi avaliado
a associação do polimorfismo (rs1135216, +6774A/G) do TAP1 com a infecção
pelo HPV, o grau de neoplasia intraepitelial cervical (NIC) e a presença de
aneuploidia em células cervicais.
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APOIO:

 Foram incluídas 178 pacientes, atendidas nos ambulatórios de Patologia
Cervical do CISAM e do IMIP, Recife-PE, de abril/2016 a outubro/2017.

 Amostra biológica: células cervicais: O DNA de
células cervicais foi extraído por KIT (GE
Healthcare) e o diagnóstico do HPV foi realizado
por PCR convencional com primers MY09/11. O
DNA isolado de células mononucleares do sangue
periférico por DNAzol foi submetido a PCR com
iniciadores específicos para amplificação (~350
pb) do éxon 10 de TAP1.

Nossos dados sugerem que a presença do +6774A/G no TAP1 não é um marcador
genético para risco de infecção por HPV ou para lesões cervicais de mulheres do
nordeste do Brasil, contudo, não afasta a possibilidade de modulação pós-
transcricional da expressão de TAP1. Futuros estudos são necessários para fornecer
evidências mais conclusivas sobre a expressão deste gene na infecção por HPV.

Fonte: Elaborada pela autora, 2018. A = alelo selvagem e G = alelo variante. Citologia e histologia com
alterações de Lesão Intraepitelial de Baixo Grau (LIEBG) e Lesão Intraepitelial de Alto Grau (LIEAG).
Não foram incluídas pacientes com citologia por ASC-US e ASC-H. Teste exato de Fisher, bicaudal.

RESULTADOS

METODOLOGIA

 Considerações éticas: Aprovado em 04/05/2016,
sob o registro CAEE 51111115.9.0000.5190.

CONCLUSÕES

A frequência de mulheres positivas para HPV foi de 27,5% (49/178) com média de
idade de 34,6 (±1,5) anos. As distribuições genotípicas estavam em equilíbrio de
Hardy-Weinberg. Não houve diferença significativa (p>0,05) na distribuição dos alelos
e genótipos +6774A/G do gene TAP1 em relação a presença de infecção pelo HPV,
alteração na citologia e histologia, grau de lesão cervical e aneuploidia celular (Tabela
1).

Tabela 1 - Frequência genotípica e alélica do sítio polimórfico na região codificante do
TAP1 em mulheres atendidas nos ambulatórios do CISAM-PE e do IMIP-PE.

Figura 2 - Histogramas mostrando os resultados da análise de amostras com diploidia (a) e
aneuploidia ID = menor que 1,0 ou maior que 1,16 (b).

 Análise do Índice de DNA por citometria de fluxo (FACSCalibur – BD, USA,
ModFitLT V3.0): O resultado é apresentado em histogramas, onde apenas
um pico no canal G0/G1 indica diploidia, enquanto que a presença de dois
picos, um no canal G0/G1 e outro em um canal diferentes deste,
caracterizam aneuploidia (Figura 3).

Fonte: Elaborada pela autora, 2018. Os retângulos em vermelho indicam o local do
polimorfismo na posição 6.774 do TAP1 (A/G). (A) genótipo homozigoto AA, (B) genótipo
heterozigoto AG e (C) genótipo homozigoto GG.

Figura 2 – Análise de SNP do TAP1

As amostras positivas foram sequenciadas e o programa SeqMan utilizado para a
identificação do polimorfismo.


