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RESUMO 

Díaz EEF Associação de variantes moleculares de HPV-6 com o desenvolvimento de 

lesões genitais externas em homens participantes do estudo HIM [Dissertação]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

O HPV é transmitido principalmente pelo contato sexual e as infecções causadas por 
tipos virais oncogênicos estão etiologicamente associadas com o desenvolvimento de 
câncer de colo de útero, vulva e ânus nas mulheres, câncer de pênis e ânus nos 
homens, e câncer de cabeça e pescoço em ambos os sexos. Além disso, as verrugas 
genitais e a rara, mas séria, papilomatose respiratória estão etiologicamente 
associadas aos HPVs de baixo risco 6 e 11. Ademais, os HPV-16 e 6 estão entre os 
tipos mais frequentemente detectados em homens, independentemente da origem da 
amostra estudada, ressaltando a importância epidemiológica do HPV-6. Até o 
momento, estudos de associação entre variantes moleculares de HPV e o 
desenvolvimento das doenças associadas foram realizados para os HPVs de alto-risco 
oncogênico, como os HPV-16 e -18. Em relação à prevalência dos HPVs de baixo-
risco oncogênico e as implicações da heterogeneidade viral, os dados existentes até o 
momento são escassos. Pelo exposto, este projeto tem por objetivo: (1) Determinar a 
prevalência das diferentes variantes moleculares de HPV-6 em esfregaços genitais e 
lesões genitais externas (LGE), especificamente em verrugas genitais (VGs), entre os 
participantes do estudo prospectivo multinacional da Infecção por HPV em homens 
(estudo HIM); (2) Verificar a associação entre a infecção por diferentes variantes 
moleculares de HPV-6 e o risco de desenvolvimento de LGE nos participantes do 
estudo HIM. Para atingir os objetivos propostos foram utilizados esfregaços genitais e 
amostras de verruga genital dos participantes HPV-6 positivos do estudo HIM. Nestas 
amostras, as variantes de HPV-6 foram caracterizadas através da amplificação por 
PCR e sequenciamento de um fragmento do gene L2. Isto permitiu classificar as 
amostras em todas as linhagens (A, B) e sub-linhagens (B1, B2, B3, B4, B5) de HPV-6 
descritas. Neste estudo, as variantes da sub-linhagem B3 foram as mais prevalentes. 
A distribuição das variantes de HPV-6 diferiu entre os países e entre casos e 
controles. A prevalência das variantes B1 de HPV-6 estava aumentada em VGs e 
esfregaços genitais de casos em comparação aos controles. Diferenças entre a 
detecção de variantes B1 e B3 nas VG e no esfregaço genital precedente à lesão 
foram observadas. Foi encontrada uma associação significativa entre a detecção de 
variantes da sub-linhagem B1 de HPV-6 e o desenvolvimento de VGs. Em conclusão, 
variantes B1 de HPV-6 são mais prevalentes em esfregaços genitais normais que 
precedem o desenvolvimento de VGs. Ademais as variantes B1 conferem risco 
aumentado para o desenvolvimento de VGs. Estudos futuros são necessários para 
compreender o possível envolvimento aumentado de variantes B1 de HPV-6 na 
progressão para lesões clinicamente relevantes. 

 

 
Descritores: papillomavirus humano 6; homens; infecção; genitália masculina; 
condiloma acuminado. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Díaz EEF HPV-6 molecular variants association with the development of genital warts 

in men: The HIM Study. [Dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2017. 

 

HPV is primarily transmitted through sexual contact and infections caused by 
oncogenic viral types are etiologically associated with the development of cervical, 
vulvar and anal cancer, in women, penile and anal cancer in men, and head and neck 
cancer in both sexes. Moreover, genital warts and the rare, but serious, respiratory 
papillomatosis are etiologically associated with low-risk HPV types -6 and -11. 
Additionally, data obtained from different studies show that HPV types -16 and -6 are 
among the most frequently detected types in men, independently of the origin of the 
samples studied, underscoring the epidemiological relevance of HPV-6. To date, 
studies focusing on the association between HPV molecular variants and disease 
onset have been conducted on high-risk types such as -16 and -18. Regarding the 
prevalence of low-risk HPVs and the implications of their viral heterogeneity, date is still 
scarce. In light of these facts, the objectives of this project are to: (1) Determine the 
prevalence of HPV-6 molecular variants in genital swabs and external genital lesions 
(EGL), specifically genital warts (GW), among participants of the prospective and 
multinational HPV infection in men study (HIM study); (2) To verify the association 
between HPV-6 molecular variants infection and the risk of developing EGL among 
HIM study participants. To achieve the proposed objectives, genital swabs and genital 
wart samples from HPV-6 positive HIM study participants were used. In these samples, 
HPV-6 variants were characterized by PCR amplification followed by sequencing of an 
L2 gene fragment. This allowed for the classification of the samples into all described 
HPV-6 lineages (A, B) and sub-lineages (B1, B2, B3, B4, B5). In this study, variants 
belonging to B3 sub-lineage were the most prevalent. HPV-6 variants distribution 
differed between countries and between cases and controls. HPV-6 B1 variants 
prevalence was increased in GWs and genital swabs of cases compared to controls. 
Differences among B1 and B3 variants detection in GW and the preceding genital swab 
were observed. A significant association of HPV-6 B1 variants detection with GW 
development was found. In conclusion, HPV-6 B1 variants are more prevalent in 
normal genital swabs that precede GW development. Additionally, B1 variants confer 
an increased risk for GW development. Further research is needed to understand the 
possible increased involvement of B1 variants in the progression to clinically relevant 
lesions. 

 

Descriptors: human papillomavirus 6; men; infecction; genitalia, male; condylomata 
acuminata.
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1. INTRODUÇÃO 

O papilomavírus humano (HPV) é um termo que agrupa mais de 200 

tipos virais na família Papillomaviridae, dentro de cinco gêneros e 49 espécies. 

Trata-se de um grupo heterogêneo de vírus com diversos tropismos por 

epitélios cutâneos e mucosos, com características biológicas e bioquímicas 

diferentes e associados a diversas patologias benignas e neoplásicas (revisado 

por Bzhalava et al., 2015). 

O estudo das doenças associadas à infecção por HPV tem sua origem 

na identificação deste vírus como o agente etiológico do câncer do colo do 

útero, conhecimento que depois foi estendido após associar a infecção por 

alguns tipos de HPV com o desenvolvimento de outros tipos de câncer como 

vulva, pênis, anus e orofaringe (revisado por zur Hausen, 1996). 

Múltiplos estudos contribuíram para a compreensão da história natural 

da infecção por HPV em mulheres. Porém, existia um vácuo no conhecimento 

prospectivo do impacto da infecção por estes vírus nos homens. O Estudo da 

Infecção por HPV em Homens (HPV Infection in Men Study, HIM), originou-se 

com o objetivo de entender as variáveis implicadas na infecção por diversos 

HPVs e as suas consequências clínicas. 

É sabido que a infecção por HPV-6 e HPV-11 está associada com o 

desenvolvimento de verrugas genitais (VG) e papilomas da laringe e, 

raramente, é o agente etiológico das neoplasias malignas já mencionadas. 

Contudo, até a data, não existem estudos suficientes que permitam 

compreender as implicações clínicas da variabilidade intra-típica do HPV-6. O 
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presente trabalho insere-se no estudo HIM com o objetivo de entender a 

epidemiologia das variantes moleculares do HPV-6 e as suas implicações no 

desenvolvimento de verrugas genitais em homens. 

Este trabalho permitiu descrever a distribuição das variantes 

moleculares de HPV-6 nas três regiões geográficas participantes no estudo 

HIM: Estados Unidos da América (EUA), Brasil e México. Além disso, ao 

adotar-se o desenho de caso-controle, foi possível identificar a prevalência 

aumentada das variantes B1 de HPV-6 nas amostras de esfregaço genital 

coletadas anteriormente ao desenvolvimento das verrugas e nas biópsias das 

VGs, enquanto se observou que as variantes B3 de HPV-6 foram mais 

frequentemente detectadas nos esfregaços genitais oriundas dos indivíduos 

classificados como controles (não desenvolveram VGs). 

Ao ser um estudo prospectivo, este trabalho também permitiu avaliar a 

concordância da infecção por variantes de HPV-6 no esfregaço antecedente ao 

aparecimento da lesão e na VG, revelando a persistência da infecção pela 

mesma variante antes do desenvolvimento da lesão. Finalmente, foi possível 

estabelecer que a infecção por variantes da sub-linhagem B1 de HPV-6 confere 

duas vezes maior risco de desenvolver VGs em comparação às variantes da 

sub-linhagem B3.  

No geral, estes resultados enfatizam a importância clínica da 

variabilidade intra-típica do HPV-6, garantindo novos estudos que possam 

esclarecer as implicações funcionais da infecção por variantes B1 de HPV-6 no 

desenvolvimento de lesões genitais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Papilomavírus humano (HPV): características 

O papilomavírus humano (HPV) é um termo genérico que engloba mais 

de 200 tipos virais já descritos e classificados na família Papillomaviridae, que 

se subdivide em cinco gêneros e 49 espécies. A infecção por este grupo de 

vírus pode ser assintomática, causadora de lesões benignas e até 

cancerígenas em diferentes epitélios, e diversos sítios anatômicos (revisado 

por Bzhalava et al., 2015). 

As partículas virais do HPV possuem uma estrutura comum formada por 

um capsídeo icosaédrico não envelopado de aproximadamente 50-60nm de 

diâmetro composto por 72 capsômeros pentaméricos. Este capsídeo engloba 

uma molécula de DNA dupla fita circular de aproximadamente 8.000 pares de 

bases (revisado por Doorbar et al., 2015). 

O genoma viral se divide em três regiões: a região precoce (E-early) que 

engloba genes que codificam proteínas expressas na fase inicial da infecção e 

que agem na transcrição e na replicação do DNA viral (E1, E2), e, no caso dos 

HPVs de alto risco, na transformação celular (E5, E6 e E7). De forma geral os 

HPVs contêm cinco genes precoces, podendo-se observar algumas variações, 

como no caso do HPV-6 que codifica duas formas distintas da proteína E5: E5a 

e E5b. A segunda região viral se denomina região tardia (L- late), e contém 

dois genes (L1 e L2) que são expressos na etapa tardia da infecção e 

codificam a proteína principal e secundária do capsídeo, respectivamente 

(revisado por zur Hausen, 1996). 
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A terceira região viral se encontra entre os genes L1 e E6, compreende 

aproximadamente 10% do genoma viral e se denomina Região Longa de 

Controle (Long Control Region, LCR). Nesta região não codificante, fatores de 

transcrição virais e celulares se ligam em cis a elementos específicos, 

regulando a transcrição dos genes precoces desde o promotor precoce 

(revisado por Bernard et al., 2013).  

Embora o genoma viral contenha unicamente entre oito e nove regiões 

abertas de leitura (Open Reading Frame, ORF), o número de proteínas 

produzidas pelo vírus ultrapassa esse número devido à poliadenilação e a 

complexos padrões de processamento alternativo do RNA (revisado por 

Doorbar et al., 2015) (Figura 1).  

 

 

Figura 1 - Representação esquemática do genoma de Alfa-HPV. Em destaque observa-se a 
região longa de controle (Long control region - LCR) e os locais de regiões abertas de leitura 
(open read frame – ORF). FONTE: Adaptado de Doorbar et al., 2015. 
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2.2 Infecção viral  

O HPV é um parasita intracelular que tem sido amplamente estudado 

devido principalmente ao seu papel etiológico no câncer do colo uterino, 

neoplasia causada por tipos virais denominados de alto-risco oncogênico 

(revisado por IARC, 2008) e que são agrupados, junto aos HPVs de baixo-risco 

oncogênico, dentro do gênero α-HPV (Alfa-papillomavírus) (de Villiers, 2004). 

Entre estes, o HPV-16 é o mais prevalente nas lesões cervicais e nos tumores 

de ânus, vulva, vagina, pênis e orofaringe, portanto, o maior conhecimento 

sobre a infecção viral foi concentrado no ciclo de vida do HPV-16 e sua 

infecção na ectocérvice e na zona de transformação cervical, uma vez que 

estes são os sítios que este tipo viral preferencialmente infecta (Herfs et al., 

2012). Entretanto, embora o ciclo de vida dos HPVs de baixo-risco compartilhe 

algumas características com o do HPV-16, há entre estes, diferenças 

importantes e ainda muito a ser esclarecido (revisado por Doorbar et al., 2012). 

Os α-HPV são transmitidos principalmente através do contato sexual, 

infectando a camada basal do epitélio, que compreende células ainda não 

diferenciadas e em divisão ativa. Para ter acesso à camada basal dos epitélios 

que infecta, se requer a presença de feridas ou micro feridas, que irão permitir 

aos virions atingir os queratinócitos da camada basal que são as células alvo 

da infecção viral (revisado por Bzhalava et al., 2015; Doorbar, 2015). 

O ciclo de vida viral se inicia uma vez que o vírus se encontra na 

superfície da célula hospedeira; as duas proteínas que compõem o capsídeo 

viral (L1 e L2) interagem com os proteoglicanos de heparan sulfato da célula 

(Giroglou et al., 2001) e, após alterações estruturais, o vírus é internalizado e 
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eventualmente levado ao núcleo onde estabelece seu genoma na forma de 

epissomos (revisado por Egawa et al., 2015). No início da infecção, na camada 

basal do epitélio, os epissomos se replicam de forma independente do genoma 

da célula hospedeira devido à atividade das proteínas E1 e E2, sendo que a 

proteína E2 regula a transcrição e a segregação do genoma viral (revisado por 

McBride, 2013), enquanto E1 atua na replicação viral devido a sua atividade de 

helicase (Bergvall et al., 2013). O ciclo celular ativo é um requisito para a 

infecção por HPV, uma vez que permite a amplificação do genoma viral (Pyeon 

et al., 2009). Para este fim, as proteínas E6 e E7 (que possuem propriedades 

transformantes nos HPVs de alto-risco oncogênico) promovem a entrada no 

ciclo celular nas células das camadas intermediárias e superiores do epitélio, 

com o objetivo de permitir a continuidade da amplificação do genoma viral 

(revisado por Doorbar et al., 2012). 

Para finalizar o ciclo de vida do vírus, o empacotamento do genoma viral 

e a liberação de novos virions ocorrem na camada mais diferenciada do 

epitélio. Para tanto, as proteínas que compõem o capsídeo viral, L1 e L2, são 

expressas e o genoma viral é empacotado e liberado a partir dos queratinócitos 

totalmente diferenciados das camadas mais superficiais do epitélio (revisado 

por Doorbar et al., 2012) (Figura 2).  
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Figura 2 - Representação esquemática do ciclo de vida do HPV. Nesta figura pode-se observar 
que a expressão dos genes virais ocorre em etapas específicas do ciclo viral e em diferentes 
camadas do epitélio que infecta. FONTE: Adaptado de Doorbar et al., 2012. 

 

2.3 Classificação e taxonomia do HPV 

Os HPVs podem se classificar de acordo ao tropismo epitelial como 

cutâneos ou mucosos. Entre os mucosos, mais de 40 tipos virais infectam a 

mucosa anogenital, sendo estes HPVs ainda classificados, de forma 

parafilética, baseado no risco atribuído de causar neoplasias como tipos de 

alto- e baixo-risco oncogênico (Lorincz et al., 1992). 

Taxonomicamente os HPVs se agrupam na família Papillomaviridae (de 

Villiers et al., 2004), sendo que a topologia da árvore filogenética dos tipos 

virais permite ainda classificá-los em gêneros, denominados por letras gregas. 

Os α-HPV dos tipos -16, -18, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59 e -66 

são classificados pela Organização Mundial da Saúde como carcinogênicos em 

humanos (carcinógenos tipo I) devido a que existem evidências 

epidemiológicas e funcionais suficientes para associar a infecção persistente 

por estes tipos virais com o desenvolvimento de câncer de colo de útero e de 
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neoplasias em outras regiões anatômicas como vulva, canal anal, pênis, vagina 

e orofaringe (revisado por IARC, 2007; Bzhalava et al., 2015). 

Por outro lado, as infecções pelos α-HPV de baixo-risco oncogênico -6, -

11, -40, -42, -43, -44, e -54 estão geralmente associadas com o 

desenvolvimento de proliferações benignas como as VGs, também conhecidas 

como condiloma acuminado (Schiffman et al., 2009). Porém, raramente estes 

também podem ter um papel etiológico nas neoplasias já mencionadas (Anic e 

Giuliano, 2011; Cornall et al., 2013).   

Após o nível de gênero, as características biológicas dos HPVs os 

agrupam em espécies denotadas por números. Assim, por exemplo, o HPV-6 

pertence ao gênero Alphapapillomavirus, que reúne tipos virais geralmente 

encontrados na mucosa genital; espécie 10 que agrupa outros tipos virais com 

propriedades biológicas semelhantes, como o HPV-11 (revisado por Bernard, 

2013) (Figura 3). 

Após o nível de espécie, os HPVs são classificados em tipos baseado 

na variabilidade da sequência do gene L1 que é altamente conservada entre os 

diferentes tipos virais. Assim, um genoma é classificado como um novo tipo 

viral ao apresentar pelo menos 10% de dissimilaridade na sequência completa 

do gene L1 em relação aos outros tipos virais previamente descritos (de Villiers 

et al., 2004). 
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Figura 3 - Árvore filogenética que representa a classificação dos tipos de HPV em géneros e 
espécies. FONTE: Bernard et al., 2012. 

 

No passado, os tipos de HPV podiam ainda se subdividir em subtipos. 

Tratava-se de isolados com diversidade nucleotídica entre 2-10% na sequência 

do gene L1 com outros tipos já descritos. Entretanto, devido a que essa 

classificação não acrescentava informações biológicas nem clínicas acerca dos 

isolados virais, esta nomenclatura entrou em desuso. Atualmente os tipos virais 

se categorizam dentro de variantes moleculares que são baseadas nas 

alterações nucleotídicas encontradas no genoma viral completo e não apenas 

no gene L1 (revisado por Harari et al., 2014)  

Mais recentemente, a classificação em variantes moleculares foi dividida 

em: (1) linhagens, que representam diferenças nucleotídicas de 1,0-2,0% em 

comparação à sequência protótipo (genoma do primeiro isolado tipo-específico 
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completamente sequenciado), e (2) sub-linhagens, que caracterizam os 

isolados que tem diferenças de 0,5-1,0% em comparação à sequência 

protótipo. Este sistema de nomenclatura para as variantes moleculares é 

alfanumérico, sendo que a letra denota a linhagem e o número as sub-

linhagens. Dentro desta classificação, a linhagem que engloba o isolado 

protótipo é sempre denominada com a letra A (Burk et al., 2011; revisado por 

Harari et al., 2014) (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Classificação taxonômica dos HPVs. O esquema da esquerda descreve os níveis de 
classificação taxonomica enquanto o painél da direita monstra as porcentagens de identidade 
que permitem classificar aos HPVs: em relação à sequência nucleotídica do gene L1 
(representado em roxo) ou do genoma completo (representado em laranja). 
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Para a análise da variabilidade genética intratípica dos HPVs deve-se 

destacar que: (1) modelos que comparam as topologias das árvores 

filogenéticas de animais relacionados e dos tipos virais que os infectam, têm 

revelado que a taxa de mutações nos Papilomavírus (PV) é muito baixa, em 

torno de 10-8 a 10-7 por ano; (2) tipos de PV de diferentes hospedeiros 

conservam características específicas na sequência do genoma viral indicando 

que a recombinação entre diferentes genomas virais é um evento muito 

improvável; e (3) mutações no genoma viral são conservadas e segregadas em 

conjunto. Estes fatos indicam que a variabilidade inter e intra-típica dos PVs 

refletem as alterações genéticas que surgiram durante a co-evolução dos vírus 

com os seus hospedeiros (Harari et al., 2014; revisado por Egawa et al., 2015).  

Em relação à heterogeneidade nucleotídica intratípica de outros tipos 

virais, estudos têm sido realizados mais frequentemente para o HPV-16 (Ho et 

al., 1993; Cornet et al., 2012) HPV-18 e -45 (Ong et al., 1993; Chen et al., 

2013), HPV-6 e -11 (Heinzel et al., 1995; Burk et al., 2011; Matos et al., 2013; 

Jelen et al., 2014), e HPV-58 (Raiol et al., 2009; Chan et al., 2013), -31, -33, -

35, -39, -52, -59, -67, -68 e -70 (Chen et al., 2011; 2013). Entre esses estudos, 

A análise da sequência nucleotídica de HPV-16 e -18 obtidas de amostras 

cervicais coletadas em todo o mundo permitiu categorizar as variantes 

moleculares dentro de linhagens filogenéticas: Europeia (E), Asiático-

Americana (AA), Asiática (As), e Africana (Af) (Ho et al., 1993). Ainda mais, 

para estes HPV de alto risco oncogênico foi possível observar que a 

distribuição das variantes moleculares dos HPVs-16 e -18 diverge 

significativamente nas diferentes regiões geográficas, e que esta variação está 
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correlacionada com o nível de miscigenação intrínseco de cada população 

(Sichero e Villa, 2006).  

 

2.4 HPV-6: Variantes genômicas  

O HPV-6 é um tipo viral de baixo-risco oncogênico, classificado 

taxonomicamente no gênero Alphapapillomavirus, espécie 10 e é um tipo viral 

mucoso capaz de infectar os epitélios cutâneos que junto ao HPV-11 

constituem os agentes etiológicos principais das verrugas genitais (Bouvard et 

al., 2009). Estes tipos virais estão também associados ao desenvolvimento do 

tumor de Buschke-Löwenstein (Boshart et al., 1986) e são responsáveis pela 

rara, mas séria, papilomatose respiratória recorrente (Bzhalava et al., 2013). 

Adicionalmente, o HPV-6 pode ser encontrado, embora raramente, como 

agente causal de neoplasias do colo do útero, vagina, vulva, canal anal, pênis e 

orofaringe (revisado por IARC, 2008; Anic e Giuliano, 2011). 

O HPV-6 protótipo foi originalmente isolado de uma amostra de verruga 

genital no laboratório do Dr. Harald zur Hausen na Alemanha e foi denominado 

HPV-6b (de Villiers et al., 1981). Em seguida, os novos isolados descobertos 

foram sendo classificados em base a diferenças nos padrões de clivagem por 

enzimas de restrição em três subtipos: HPV-6b, HPV-6a e HPV-6vc (Gissmann 

et al., 1983). Eventualmente, com a introdução de tecnologias como a reação 

em cadeia da polimerase (PCR) e o sequenciamento de DNA, diferentes 

isolados de HPV-6 foram classificados em variantes moleculares em base as 

variações nucleotídicas na LCR (Heinzel et al., 1995).  
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Após o consenso de que a variabilidade baseada em diferenças no 

genoma viral completo aporta maiores informações clínicas e biológicas, os 

isolados de HPV-6 foram categorizados em linhagens e sub-linhagens. Assim, 

a análise de 43 genomas virais completos agrupou os isolados de HPV-6 em 

duas linhagens denominadas A e B (dissimilaridade no genoma completo de 

1,0-2,0%), com a linhagem B englobando três sub-linhagens (diferença no 

genoma completo de 0,5-1,0%). Nesta nova classificação, o isolado protótipo 

HPV-6b é um dos membros da linhagem A, e os HPV-6vc e HPV-6a se 

classificam nas sub-linhagens B1 e B3, respectivamente (Burk et al., 2011). 

Um estudo mais recente baseado em um número maior de amostras de 

HPV-6 (724 isolados e 190 genomas completos), obtidas de diferentes regiões 

geográficas e de diversas regiões anatômicas como cérvice uterina, verrugas 

anogenitais e papilomatose respiratória, entre outras, revelou que o HPV-6 é 

um tipo viral muito conservado cujas variações genéticas estão distribuidas por 

todo o genoma. Ainda assim, o grande número de amostras analisadas 

permitiu ampliar a classificação de variantes moleculares adicionando duas 

novas sub-linhagens à linhagem B: B4 e B5 (Jelen et al., 2014) (Figura 5).  

A análise das sequências nucleotídicas do genoma completo permitiu 

concluir que para se classificar filogeneticamente um novo isolado, o genoma 

completo deste deverá ser sequenciado e analisado; enquanto que se o 

objetivo do estudo é classificar os isolados com fins epidemiológicos, a 

sequência do gene L2 pode ser utilizada na classificação, uma vez que essa 

região é representativa das demais variações genômicas (Jelen et al., 2014). 

 



29 
 

 

 

Figura 5 - Topologia das árvores filogenéticas que agrupam as variantes de HPV-6 em duas 
linhagens (A e B) e cinco sub-linhagens (B1, B2, B3, B4 e B5). Onde se observa que o HPV-6 
protótipo (HPV-6b) é agrupado dentro da linhagem A. FONTE: Adaptado de Jelen et al., 2014. 

 

Na última década, diversos estudos foram realizados a fim de descrever 

a prevalência das diversas variantes do HPV-6 em diferentes sítios anatômicos, 

com o objetivo de verificar a possível correlação com a origem geográfica e o 

desenvolvimento das doenças associadas. Estes estudos permitiram observar 

que variantes da linhagem B1 são mais frequentemente encontradas nas 

verrugas genitais HPV-6 positivas no mundo todo, com a exceção do 



30 
 

 

continente asiático onde variantes da linhagem A são as mais prevalentes 

(Jelen et al., 2014). Além disso, foi sugerida a associação de variantes 

moleculares especificas de HPV-6 com o desenvolvimento de verrugas genitais 

(Danielewski et al., 2013; Jelen et al., 2014). Ao todo, estes estudos ressaltam 

a importância de compreender a relação entre a variabilidade intratípica do 

HPV-6 e seu envolvimento no aparecimento de doenças como as verrugas 

genitais. 

 

2.5 Lesões genitais externas associadas ao HPV em homens 

As lesões intra-epiteliais penianas (PIN) têm sido consideradas como 

lesões precursoras do câncer peniano relacionado à infecção por HPV (Daling 

et al., 2005). DNA de α-HPV é detectado em aproximadamente 60-100% das 

lesões intra-epiteliais penianas (PIN) onde o HPV-16 é de longe o tipo mais 

prevalente seguido de HPV-6 (Cupp et al., 1995). PIN de alto grau é 

considerado carcinoma peniano in situ e também inclui as condições clínicas: 

Doença de Bowen (usualmente encontrada em pele queratinizada) e a 

Eritroplasia de Queyrat (EQ) (encontrada na superfície mucosa da glande e 

prepúcio) (Bleeker et al., 2009). A probabilidade das PIN de progredir ao câncer 

invasivo ainda não é conhecida. O câncer peniano invasivo é uma neoplasia 

rara que é responsável por cerca de 0,5% de todos os cânceres que atingem 

os homens no mundo; sendo que as maiores incidências destes cânceres têm 

sido observadas nos países em desenvolvimento (Parkin e Bray, 2006). 

Aproximadamente 40% dos carcinomas penianos invasivos são atribuídos ao 
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HPV (principalmente os HPV-16 e -18), sendo que o HPV está mais associado 

aos tumores basalóides e verrucosos (Ferreux et al., 2003). 

Por outro lado, as verrugas genitais (VG) são a manifestação clínica 

mais comum da infecção por HPV nos homens; estas são causadas 

principalmente pelos HPV-6 e -11. Estas verrugas são geralmente benignas e, 

mesmo que a taxa de mortalidade associada a esta neoplasia seja baixa, 

causam estresse e desconforto físico, incluindo dor, sangramento e coceira 

(Wiley et al., 2002). As VGs são altamente infecciosas e 65% dos parceiros de 

pessoas infectadas irão desenvolver VGs (Lacey, 2005). Tem sido estimado 

que a maioria das VGs se desenvolva de 2 a 3 semanas após a infecção por 

HPV (Oriel, 1971). Entre 20 e 30% das VGs regridem espontaneamente, 

entretanto a recorrência é muito comum o que representa altos custos 

associados ao constante tratamento (Wiley et al., 2002). A infecção por HPV-6 

e -11 é uns dos maiores preditores de VGs com um risco estimado de cerca de 

30 após 12 meses da detecção do DNA viral (Garland et al., 2009). Embora em 

cerca de 70% das VGs os HPV-6 e -11 são os tipos virais mais comumente 

detectados, é também comum detectar ambos os tipos em co-infecção, e 

também em co-infecção com tipos virais oncogênicos (Ingles et al., 2015). 

Algumas variáveis comportamentais têm sido associadas ao risco aumentado 

de desenvolvimento de VGs, incluindo grande número de parceiros sexuais 

durante a vida e o uso infrequente de preservativo (Anic et al., 2012).  
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2.6. História natural da infecção por HPV em homens: O estudo HIM 

Historicamente, a maioria dos dados referentes à infecção por HPV em 

homens estava principalmente baseada em estudos conduzidos entre 

indivíduos homossexuais (Critchlow et al., 1995; revisado por Palefsky, 1998), 

homens co-infectados com HIV (vírus da imunodeficiência humana) (Critchlow 

et al., 1998), e de forma indireta, através de estudos focados em coortes 

femininas. Assim, estudos caso-controle conduzidos em mulheres com câncer 

cervical mostraram que o comportamento sexual dos parceiros masculinos 

influência o risco das mulheres de desenvolverem neoplasia cervical (Buckley 

et al., 1981; Agarwal et al., 1993; Castellsagué et al., 2002), corroborando 

assim o papel fundamental da infecção por HPV nos homens no 

desenvolvimento de câncer cervical nas mulheres. Por outro lado, estudos 

conduzidos em maridos de mulheres com câncer cervical (Bosch et al., 1996; 

Castellsagué et al., 1997; Franceschi et al., 2002), estudos transversais em 

populações restritas, por exemplo, pacientes sofrendo de doenças sexualmente 

transmissíveis (DST), recrutas das forças armadas (Hippelainen et al., 1993; 

Strand et al., 1993), e pequenos estudos prospectivos (van Doornum et al., 

1994; Wikstrom et al., 2000) mostraram que a infecção peniana por HPV é 

detectada em 16%-69% de homens saudáveis, dependendo da população 

estudada, do local de amostragem e do método de laboratório usado para a 

detecção e tipagem viral. Estes estudos revelaram que os HPV-16 e -6 são os 

mais comumente detectados nos homens independentemente do sítio 

anatômico amostrado (revisado por Dunne et al., 2006).  
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Os fatores de risco associados à detecção de HPV na região anogenital 

masculina incluem: ausência de circuncisão, não uso de preservativo e um 

grande número de parceiros sexuais durante a vida (Giuliano et al., 2009). O 

conhecimento acerca da alta prevalência de HPV nos homens resultou no 

grande interesse por entender a relação existente entre a infecção por HPV e 

as doenças associadas nos homens, incluindo o desenvolvimento de VGs, PIN 

e carcinoma peniano invasivo. 

Com o objetivo de melhor compreender a história natural da infecção por 

HPV nos homens, um grande estudo prospectivo e internacional (Brasil, 

México, Estados Unidos da América) foi conduzido, o Estudo da infecção por 

HPV em homens (HPV Infection in Men Study, HIM). Neste estudo mais de 

4.000 homens de uma faixa etária entre 18 e 70 anos foram acompanhados 

semestralmente. Os critérios para participação no estudo incluíram: (a) idade 

entre 18 e 44 anos e outro grupo com idades entre 45 e 70; (b) morar no sul da 

Flórida, EUA, no Estado de São Paulo, Brasil ou no Estado de Morelos no 

México; (c) não possuir diagnóstico prévio de câncer peniano ou anal; (d) não 

possuir diagnóstico prévio de verrugas genitais ou verrugas anais no momento 

da admissão ao estudo; f) não estar infectado por HIV ou diagnosticado com 

AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida); (e) concordar com as visitas 

agendadas a cada seis meses durante quatro anos (Giuliano et al., 2008). 

Neste estudo, houve diversas formas de recrutamento dos participantes 

dependendo do país de residência. No México os homens foram recrutados no 

Instituto de Medicina y Seguridad Social (IMSS) do Estado de Morelos. No 

Brasil os homens foram inicialmente recrutados no mais importante centro de 
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tratamento de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS (CRT-AIDS) e 

também na população geral. Nos Estados Unidos, os participantes vieram da 

Universidade do Sul da Flórida e da zona metropolitana de Tampa. Este estudo 

foi aprovado pelos comitês de ética dos diferentes hospitais e instituições 

envolvidas (Anexo A e B). Os participantes foram recrutados desde setembro 

de 2005 e foram acompanhados até agosto de 2016. A inclusão dos 

participantes foi concluída em setembro de 2009, com um total de 4.292 

homens dos quais: 1.443 no Brasil, 1.426 nos Estados Unidos da América e 

1.423 no México. O grupo na faixa etária entre 45 e 70 anos foi composto por 

aproximadamente 180 homens em cada centro (Giuliano et al., 2008). 

Este estudo recebeu financiamento do Instituto de Saúde dos Estados 

Unidos (NIH-EUA). O estudo HIM foi dirigido por três investigadores principais: 

Dr.a Anna Giuliano do H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute em 

Tampa, Flórida, Estados Unidos, Prof.a Dr.a Luisa Lina Villa do Centro de 

Investigação Translacional em Oncologia no ICESP (Instituto do Câncer do 

Estado de São Paulo), e da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, Brasil, e Dr. Eduardo Lazcano-Ponce, do Instituto Nacional 

de Saúde Pública em Cuernavaca, Morelos, México.  

Este foi o primeiro estudo prospectivo multi-institucional realizado com o 

objetivo de comparar a distribuição do HPV em uma grande coorte de homens 

dos EUA, México e Brasil, onde estão representados países de alto e baixo 

risco para o desenvolvimento de câncer cervical. Os objetivos específicos do 

estudo foram: (1) determinar a incidência e persistência de infecções penianas 

por 37 tipos de HPV que geralmente afetam a região anogenital feminina; (2) 
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estudar a resposta imune humoral à infecção por HPV nos homens; (3) 

identificar fatores, como o comportamento sexual, uso de preservativo, 

circuncisão, infecções sexualmente transmissíveis simultâneas, associados à 

aquisição, persistência e eliminação da infecção por tipos específicos de HPV 

nos homens (Giuliano et al., 2008) 

Para atingir os objetivos do estudo, em cada visita semestral, os homens 

participantes preencheram um questionário abrangendo perguntas acerca do 

comportamento sexual e dos hábitos pessoais, incluindo características sócio-

demográficas, aculturação, realização de circuncisão, história de saúde sexual, 

uso de preservativo, consumo de álcool, história de esfregaços Papanicolau 

anormais em parceiras sexuais femininas e uso atual e passado de tabaco e 

álcool. Ademais, os homens foram submetidos a exame clínico que incluiu 

inspeção visual da pele externa da genitália e coleta de amostra de sangue, 

enxague bucal, esfregaço da genitália externa (glande do pênis, corpo do pênis 

e escroto individualmente e em seguida misturados numa amostra por 

participante) e ânus (nos indivíduos que aceitaram a coleta neste sítio 

anatômico). No caso dos homens que apresentaram lesões genitais, biópsias 

foram coletadas para diagnóstico e possível encaminhamento para tratamento 

(Giuliano et al., 2008). 

Inúmeros dados muito relevantes do estudo HIM já foram 

documentados, entre os quais: (1) A prevalência de HPV é alta mesmo entre 

aqueles homens que reportaram sempre usar preservativo (Repp et al., 2012); 

(2) O comportamento sexual recente e a infecção por HPV-6 e -11 estão 

fortemente associados com a incidência de VGs nos homens (Anic et al., 2011; 
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2012); (3) A prevalência da infecção por HPV nos homens varia por raça sendo 

que os homens asiáticos ou originários das ilhas do Pacífico apresentaram 

menor prevalência de HPV (Akogbe et al., 2012); (4) Os fumantes atuais com o 

menor número de parceiras ou parceiros sexuais foram associados com 

aumento do risco de infecção por HPV de alto-risco oncogênico (Schabath et 

al., 2012); (5) A incidência e persistência da infecção anal por HPV é maior 

entre os homens que têm sexo com homens em comparação com homens que 

têm sexo com mulheres (Nyitray et al., 2011); (6) A incidência de uma nova 

infecção genital por HPV é de 38,4 por 1.000 pessoas/meses e infecções por 

HPV oncogênicos estão significativamente associadas ao alto número de 

parceiras sexuais femininas e ao número de parceiros sexuais-anais 

masculinos (Giuliano et al., 2011); (7) Nos homens, o HPV na cavidade oral é 

aproximadamente dez vezes menos prevalente que na região anogenital 

(Kreimer et al., 2011); (8) Se estimou que existe uma probabilidade entre 29% 

até 39% de se detectar uma nova infecção por HPV nos homens num período 

de 12 meses (Giuliano et al., 2011); (9) A incidência de LGE é maior entre os 

homens menores de 45 anos (Ingles et al., 2015); (10) Entre os homens que 

tiveram detecção de HPV-6, 16% desenvolveram uma LGE HPV-6 positiva 

(Sudenga et al., 2015); (11) Se estimou que, contrário as mulheres, em homens 

o risco de desenvolver uma lesão associada ao HPV existe durante toda a 

duração da vida (Sudenga et al., 2017). 
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3. OBJETIVOS DO ESTUDO 

Até o momento os estudos de associação entre variantes virais 

específicas e o aparecimento de doenças associadas foram principalmente 

realizados para os HPVs de alto-risco oncogênico, como os HPVs-16 e -18. Em 

relação à prevalência dos HPVs de baixo-risco oncogênico e as implicações 

clínicas da heterogeneidade viral intra-típica, os dados existentes até o 

momento são escassos. Pelo exposto, este projeto tem por objetivo:  

(1) Determinar a frequência das diferentes variantes moleculares do HPV-6 em 

esfregaços genitais e verrugas genitais entre os participantes em um estudo 

prospectivo, multinacional da história natural do HPV em homens (Estudo HIM);  

(2) Verificar a associação entre a infecção por diferentes variantes moleculares 

de HPV-6 e o risco de desenvolvimento de VGs nesses homens. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 População do estudo 

Entre os mais de 4.000 homens recrutados nos três países participantes 

no estudo HIM (ver introdução), 277 participantes tiveram pelo menos uma 

amostra da genitália externa HPV-6 positiva. Em 171 destes homens o HPV-6 

foi unicamente detectado em amostras provenientes de esfregaços genitais 

normais, ou seja, estes homens não desenvolveram VGs HPV-6 positivas 

durante o tempo de acompanhamento no estudo. Entretanto, 72 participantes 

tiveram amostras de VGs positivas para HPV-6 que foram precedidas por 

esfregaços genitais positivos para este tipo viral. Finalmente, 34 homens 

desenvolveram VGs HPV-6 positivas, embora não apresentaram nenhuma 

amostra de esfregaço genital HPV-6 positiva coletada anteriormente ao 

desenvolvimento da lesão. 

 

4.2 Coleta dos espécimes  

Nos três países de realização do estudo HIM (São Paulo, Brasil; 

Cuernavaca, México e Tampa, EUA), durante cada visita semestral a pele da 

genitália externa de cada participante foi inspecionada por um clínico e células 

esfoliadas foram coletadas da pele genital normal através de um esfregaço 

usando hastes cobertas de dacron estéreis e umedecidos. A cabeça do pênis, 

corpo do pênis e escroto foram amostrados de forma individual e em seguida 

combinados em uma única amostra por participante. Essa amostra foi colocada 
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em solução preservante tamponada Standard Transport Medium – STM 

(Qiagen, Dusseldorf, Alemanha). 

Se uma LGE era identificada na inspeção visual e acreditava-se que 

estava relacionada com a infecção por HPV, células esfoliadas eram coletadas 

da superfície desta lesão para depois preservá-las separadas da amostra de 

pele genital normal. Adicionalmente, uma biópsia da lesão foi também realizada 

para posterior avaliação patológica.  

 

4.3 Determinação do tipo de HPV 

Todas as amostras coletadas nos três sítios do estudo foram 

centralizadas no laboratório da Dr.a Anna Giuliano no H. Lee Moffitt Cancer 

Center and Research Institute em Tampa, Flórida, onde foram armazenadas a 

temperatura de -80°C.  

Em todas as amostras, a detecção e genotipagem de HPV foram 

realizadas nos EUA. No caso dos esfregaços genitais o DNA foi purificado 

utilizando-se o kit QIAmp DNA Mini Kit (Qiagen, Dusseldorf, Alemanha) e 

posteriormente 30ng de DNA de cada amostra foram amplificados por PCR 

utilizando os iniciadores PGMY09/11 capazes de amplificar um fragmento de 

450pb do gene L1. Posteriormente, a genotipagem foi realizada utilizando-se a 

tecnologia de Linear Array (Roche Molecular Diagnostics, Califórnia, EUA) que 

através de um ensaio de hibridização reversa é capaz de identificar 37 tipos de 

HPVs de alto- e baixo-risco oncogênico (Gravitt et al., 1998). 
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Após a análise patológica sugerir que as LGE poderiam estar 

associadas à infecção por HPV, o DNA foi extraído do material parafinado de 

forma automatizada utilizando o kit QIAmp DNA FFPE Tissue Kit (Qiagen, 

Dusseldorf, Alemanha). Em seguida, o genótipo do HPV foi caracterizado 

utilizando o equipamento AutoBlot 3000H processor (Bio rad, Hercules, CA, 

EUA) e a tecnologia INNO-LiPA Genotyping Extra assay (Fujirebio, Malvern, 

PA, EUA) que através da amplificação de um fragmento de 65pb do gene L1 

seguida de um ensaio de hibridização reversa permite identificar 28 tipos de 

HPVs de alto- e baixo-risco oncogênico (Kleter et al., 1999).  

 

4.4 Digestão e extração orgânica do DNA  

Para a realização do presente projeto, as amostras de esfregaço genital 

positivas para HPV-6 foram enviadas para o Instituto do Câncer do Estado de 

São Paulo (ICESP), na forma de esfregaço em STM. O DNA dessas amostras 

foi extraído no ICESP através de protocolo de extração que faz uso de fenol e 

clorofórmio. Em resumo, uma alíquota de 150µl de esfregaço genital foi 

transferida para um tubo de 1,5ml (Corning, NY, EUA), se adicionou igual 

volume de solução de lise (Tris-HCl 10mM pH=8, EDTA 1mM pH=8, proteinase 

K 1mg/ml, SDS 1,0%) e foi conduzida digestão por 16 horas a 37C. Em 

seguida, as amostras foram incubadas a 80°C por 10 minutos com o objetivo 

de inativar a solução de lise, e foi adicionado a cada tubo 150μl de solução de 

fenol:clorofórmio:álcool isoamílico 25:24:1 (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), as 

misturas foram homogeneizadas vigorosamente por um minuto e 
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posteriormente centrifugadas por cinco minutos a 13.362g (12.000rpm). A fase 

aquosa superior foi transferida a um novo tubo no qual foram acrescentados 

150μl de clorofórmio (Merck, Kenilworth, NJ, EUA): álcool isoamílico (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, EUA) 24:1 e novamente a mistura foi homogeneizada 

vigorosamente por um minuto e centrifugada por cinco minutos a 13.362g. A 

fase aquosa superior de cada tubo foi transferida a um novo tubo onde foram 

adicionados 375μl de etanol absoluto (Merck, Kenilworth, NJ, EUA) e 15μl de 

acetato de amônio 3M (Merck, Kenilworth, NJ, EUA), a mistura foi 

homogeneizada por inversão dos tubos e incubou-se por duas horas a -80°C 

para promover a precipitação do DNA. Após este período o material foi 

centrifugado a 13.362g por 20 minutos a 4°C, em seguida descartou-se o 

sobrenadante e se adicionaram 375μl de etanol 70% ao precipitado. Após nova 

centrifugação a 13.362g por 10 minutos a 4°C, o sobrenadante foi desprezado 

e o precipitado foi secado por 10 minutos em banho seco a 65°C com o 

objetivo de eliminar os restos de etanol. Finalmente o precipitado foi 

resuspendido em 40µl de água deionizada e destilada. O DNA foi quantificado 

por espectrofotometria utilizando o comprimento de onda de 260nm no 

espectrofotômetro NanoDrop® (Thermo Scientific, Wilmington, DE, EUA). 

Finalmente, o DNA foi armazenado a -20°C até o momento da realização das 

análises de variantes moleculares. 

No caso das amostras de VG, o DNA que foi purificado no laboratório da 

Dr.a Anna Giuliano em Tampa, FL, EUA e foi enviado para o ICESP para 

caracterização da variante molecular. 
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4.5 Detecção de variantes moleculares de HPV-6 

4.5.1 Desenho dos iniciadores HPV-6 específicos 

 Inicialmente, procedeu-se à identificação de um fragmento do gene L2 

(Jelen et al., 2014) que permitisse discriminar todas as variantes moleculares 

do HPV-6 (A e B1-5). Para tanto, foram utilizadas as sequências de 33 isolados 

de HPV-6 que foram escolhidos devido ao fato de apresentarem maior 

variabilidade nucleotídica dentre os isolados de HPV-6 disponíveis no 

GenBank® (referências dos isolados: X00203, FR751320, FR751321, 

FR751325, HE599240, HG793922, HG793813, HG793820, AF092932, 

HG793871, HG793911, HG793810, HG793926, HG793916, HG793889, 

HG793850, HG793893, FR751327, FR751329, JN252318, FR751328, 

HG793851, JN252319, HG793894, HG793868, L41216, FR751326, 

HG793897, HG793899, HG793852, HG793906, HG793830, HG793900). As 

sequências do gene L2 destes isolados foram alinhadas utilizando o programa 

Bioedit 7.2.5 (Tom Hall-Ibis Bioscience, Califórnia, EUA). Este alinhamento 

permitiu observar que a região do gene L2 entre os nucleotídeos 4712 e 5047 é 

suficientemente variável para classificar todas as linhagens e sub-linhagens de 

HPV-6. Em seguida, foram desenhados 3 conjuntos de iniciadores capazes de 

amplificar esta região do gene L2 (Tabela 1). 

 

4.5.2 Condições para PCR HPV-6 específica 

Todas as amostras foram submetidas a uma primeira PCR empregando-

se os iniciadores PAR 1. Em um volume de reação de 20µl foram utilizados 2µl 

de DNA, 0,3µM de iniciador 6-4430F, 0,3µM de iniciador 6-5047R, 200µmol de 
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dNTP (GE Healthcare, Little Chalfont, Reino Unido), 20µmol de cloreto de 

magnésio [25mM], tampão GeneAmp 10x PCR Gold e 1 unidade de enzima 

polimerase AmpliTaq Gold® (Applied Biosystems, Brunchbur, NY, EUA). Estas 

amostras foram submetidas a 40 ciclos de amplificação, onde cada ciclo incluiu 

60 segundos de desnaturação a 95°C, 60 segundos de anelamento a 58°C, e 

60 segundos de alongamento da cadeia a 72°C. O primeiro ciclo foi precedido 

por dez minutos de desnaturação a 95°C e o último foi estendido por oito 

minutos de alongamento a 72°C. Como controle negativo em cada reação se 

incluiu um tubo com a mistura da reação, porém sem amostra. No caso das 

amostras que não amplificaram na primeira PCR, dois pares de iniciadores que 

amplificam fragmentos menores do gene L2 foram utilizados PAR 2 e PAR 3 

empregando-se as mesmas condições da PCR anterior com uma única 

alteração na temperatura de anelamento que foi aumentada a 60°C. Os 

produtos de PCR foram submetidos à eletroforese em um gel de agarose 1% 

utilizando como referência o marcador de peso molecular ϕX174 DNA-HaeIII 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) 

 

Tabela 1. Iniciadores utilizados para a amplificação de um fragmento do gene L2 de HPV-
6. 

 

 Nome do 
Iniciador 

Sequência 
Posição nucleotídica no 

genoma do HPV-6 

Tamanho do 
fragmento 

amplificado 

PAR 
1 

6-4430F ATAGTAGGGCCCGACGACG 4430-4448 
617pb 

6-5047R ATGTAGGACCGCTATCACTAG 5027-5047 

PAR 
2 

6-4429 F CATAGTAGGGCCCGACGAC 4429-4447 
209pb 

6-4638 R AACATAGCCAGTACGACCCC 4619-4638 

PAR 
3 

6-4712 F TGGCCCCTTCGGATCCAT 4712-4729 
335pb 

6-5047 R ATGTAGGACCGCTATCACTAG 5027-5047 
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Os produtos de PCR gerados foram purificados misturando 5µl de 

produto de PCR com 3µl da enzima Illustra ExoProStar 1-step (GE Healthcare 

Little Chalfont, Reino Unido); esta mistura foi submetida a um ciclo de 37°C por 

30 minutos seguido de uma fase de desnaturação da enzima a 80°C por 15 

minutos.  

Em seguida, os produtos de PCR purificados foram submetidos ao 

sequenciamento direto empregando-se o kit BigDye® Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing (Applied Biosystems, Brunchbur, NY, EUA). Em resumo, em uma 

reação total de 10µl se misturaram 0,5µM de iniciador 6-5047R e 2µl de 

tampão fornecido no kit BigDye® Terminator, e 2µl de BigDye® Terminator. As 

amostras foram submetidas a uma ciclagem adaptada para o iniciador 6-

5047R: 35 ciclos de amplificação, onde cada ciclo incluiu 18 segundos de 

desnaturação a 95°C, 12 segundos de anelamento a 58°C e quatro minutos de 

alongamento da cadeia a 60°C. O primeiro ciclo foi precedido por 90 segundos 

de desnaturação a 96°C. Posteriormente o produto de PCR foi precipitado. 

Para tanto 40µl de isopropanol 75% (Merck, Kenilworth, NJ, EUA) foram 

adicionados a cada tubo e após incubação por cinco minutos e centrifugação a 

13.362g por 20 minutos a 4°C, o sobrenadante foi descartado e em seguida 

foram adicionados 150µl de etanol 70% (Merck, Kenilworth, NJ, EUA). Após 

centrifugação por 10 minutos a 13.362g a 4°C o sobrenadante foi desprezado e 

os tubos ficaram abertos por 15 minutos a 65°C a fim de eliminar restos de 

etanol. Finalmente as amostras foram re-suspendidas e sequenciadas em um 

sequenciador automático ABI 3130XL Genetic Analyser (Applied Biosystems, 

Brunchbur, NY, EUA). As variantes moleculares de HPV-6 foram genotipadas 
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conforme previamente descrito por Jelen et al. (2014) classificando-as nas 

duas linhagens A e B e cinco sub-linhagens B1, B2, B3, B4 e B5. 

 

4.6 Análise estatística 

Para as análises realizadas neste estudo, os controles foram definidos 

como participantes que preencheram três critérios: (1) não ter desenvolvido 

VGs HPV-6 positivas durante o tempo de acompanhamento; (2) ter um 

esfregaço da pele da genitália normal que fosse positivo para o HPV-6 em 

qualquer visita completada entre abril de 2009 e dezembro de 2013; (3) 

apresentar pelo menos mais um esfregaço da genitália normal que tivesse sido 

coletado nos 640 dias/21 meses precedentes (tempo definido a priori) à 

detecção do HPV-6.  

Houveram 255 participantes que preencheram os critérios de inclusão 

para ser considerados controles. Destes, 170 foram selecionados de forma 

randômica dos três países do estudo. Ao todo, foram escolhidos 67% da 

totalidade dos controles disponíveis em cada pais: 78/117 do Brasil, 47/71 dos 

EUA e 45/67 do México. Dos 170 controles selecionados, 11 participantes do 

Brasil; 9 dos EUA e 5 provenientes do México (Total 15) foram excluídos deste 

estudo devido à insuficiência de espécime para realizar a análises de variantes 

moleculares. 

Nos 155 controles restantes, a caracterização das variantes foi realizada 

não apenas no esfregaço HPV-6 positivo mais recente, mas também naqueles 
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esfregaços coletados nos 640 dias prévios, considerando um máximo de três 

esfregaços prévios.  

Por sua vez, neste estudo os casos foram definidos como participantes 

que desenvolveram VGs HPV-6 positivas entre abril de 2009 e dezembro de 

2013 e tiveram pelo menos um e no máximo três esfregaços genitais coletados 

nos 640 dias anteriores à obtenção da biopsia de VG. O último esfregaço 

coletado antes da detecção da VG foi denominado como “esfregaço mais 

recente”. Ao todo, 106 participantes desenvolveram ao menos uma VG positiva 

para o HPV-6. Destes, quatro homens foram excluídos do presente estudo 

devido à insuficiência de espécime para realizar as análises.  

Os casos foram divididos em dois grupos: (1) Participantes que 

desenvolveram VGs HPV-6 positivas e que adicionalmente tiveram um 

esfregaço prévio HPV-6 positivo (=70); (2) homens que desenvolveram VGs 

HPV-6 positivas, mas não apresentaram nenhum esfregaço da genitália normal 

prévio positivo para o HPV-6 (n=28). 

As características sociodemográficas e do comportamento sexual foram 

comparadas entre os casos e os controles através do Teste chi-quadrado de 

Pearson, enquanto a distribuição das variantes moleculares de HPV-6 foi 

analisada através do teste de Fisher. Esta análise foi feita utilizando os dados 

gerados do esfregaço da genitália normal mais recente, tanto dos casos como 

dos controles. O teste de Fisher foi também utilizado para avaliar a associação 

entre a variante encontrada na VG e aquela encontrada no esfregaço mais 

recente.  
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A razão de chances (odds ratio, OR) e o Intervalo de confiança ao nível 

de 95% foram calculados para o risco de desenvolver VGs de acordo com a 

variante molecular detectada no esfregaço mais recente. Devido a que a 

maioria das variantes detectadas nos esfregaços genitais dos controles foram 

classificadas na sub-linhagem B3, essa variante foi utilizada como referência.  

Todas as análises estatísticas foram conduzidas no programa SAS 

versão 9.3 (SAS Institute, Cary, NC, EUA) e foram consideradas 

estatisticamente significativas se α≤0,05. 
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5. RESULTADOS 

 Devido a problemas na amplificação do DNA de algumas amostras de 

casos e controles, ao total, os dados obtidos de 151 controles e 98 casos serão 

apresentados neste estudo. A casuística deste estudo incluiu uma população 

de homens na sua maioria branca, não hispânica com idade inferior a 35 anos 

(Tabela 2). A maioria dos participantes foram homens que têm sexo com 

mulheres (MSW) e que reportaram nunca ter tido sexo com homens. 

Adicionalmente, a maior parte dos participantes eram não circuncidados e 

reportaram não consumir tabaco. Não foram observadas diferenças entre as 

características sociodemográficas e do comportamento sexual entre os casos e 

os controles. 

 A tabela 3 resume a prevalência das diferentes variantes de HPV-6 no 

esfregaço genital mais recente dos controles e no esfregaço genital precedente 

à detecção das VGs nos casos. Dentre os controles, variantes da sub-linhagem 

B3 foram mais prevalentes independentemente da origem geográfica do 

participante. Ainda assim, no México a prevalência de variantes de HPV-6 da 

sub-linhagem B3 foi significativamente maior quando comparada com 

participantes do Brasil e dos EUA (80% México, 60,8% Brasil, 48.7% EUA; 

p=0,006). Interessantemente, a prevalência de variantes da sub-linhagem B1 

foi significativamente maior nos esfregaços mais recentes dos casos, quando 

comparado com os controles.  

Variantes da sub-linhagem B3 foram também, de forma geral, mais detectadas 

em ambos os casos e controles. Entretanto, é possível observar que a 

distribuição das variantes difere dependendo do grupo de participantes 
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estudado: variantes da sub-linhagem B1 foram mais prevalentes nos 

esfregaços genitais normais dos casos quando comparado com as variantes 

menos comuns como as da linhagem A e das sub-linhagens B2 e B5 (p=0,01). 

 

Tabela 2. Características sociodemográficas e de comportamento sexual dos homens 

HPV-6 positivos que desenvolveram ou não VGs no estudo HIM. 

Características Controles 

(n= 151) 

Casos 

(n=98)   Valor de p 

    n (%) n (%) 

País 0,06 

  Estados Unidos 37 (24,5) 35 (35,7) 

  Brasil 74 (49,0) 34 (34,7) 

  México 40 (26,5) 29 (29,6) 

Idade 0,69 

  18-24 30 (19,9) 20 (20,4) 

  25-34 56 (37,1) 41 (41,8) 

  35+ 65 (43,1) 37 (37,8) 

Raça   0,28 

  Caucasiana  77 (51,0) 48 (49,0) 

  Afrodescendente 31 (20,5) 14 (14,3) 

  Outro  43 (28,5) 36 (36,7) 

Etnia   1,00 

  Hispânico 60 (39,7) 39 (39,8) 

  Não-hispânico 91 (60,3) 59 (60,2) 

Educação 0,53 

  < 12  65 (43,1) 37 (37,8) 

  13-15 38 (25,2) 23 (23,5) 

  

> 16 48 (31,8) 38 (38,8)  
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a MSM: Homens que têm sexo com homens (Men who have sex with men). 

 

Estado civil 0,82 

  Solteiro 71 (47,0) 44 (44,9) 

  Casado/amasiado 67 (44,4) 47 (48,0) 

  Divorciado/separado/viúvo 13 (8,6) 7 7,1) 

Circuncisão 0,08 

  Não circuncidado 95 (66,2) 54 (55,1) 

  Circuncidado 51 (33,8) 44 (44,9) 

Tabagismo 0,56 

  Fumante 39 (25,8) 27 (27,6) 

  Ex-fumante 24 (15,9) 20 (20,4) 

  Nunca fumou 88 (58,3) 51 (52,0) 

Consumo de álcool no último mês 0,25 

  Não consumiu 36 (23,8) 15 (15,3) 

  1-4 doses/ocasionalmente  51 (33,8) 31 (31,6) 

  >5 doses/ocasionalmente 61 (40,4) 48 (49,0) 

Sem informação 3 (2,0) 4 (4,1) 

Número de parceiras sexuais femininas na vida 0,39 

  < 10 41 (27,2) 29 (29,6) 

  10 to 19 26 (17,2) 22 (22,5) 

  20 to 49 50 (33,1) 27 (27,6) 

  > 50 30 (19,9) 20 (20,4) 

Sem informação 4 (2,7) 0 (0,0) 

Número de parceiros anais masculinos na vida  0,70 

  0 115 (76,2) 79 (80,6) 

  1 to 9 20 (13,3) 11 (11,2) 

  > 10 16 (10,6) 8 (8,2) 

Orientação sexual  0,55 

  Nunca MSMa 111 (73,5) 76 (77,6) 

  MSM 40 (26,5) 22 (22,5) 
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Entre os casos, a distribuição das variantes nos diferentes países também foi 

significativamente diferente. Variantes da sub-linhagem B1 foram mais 

frequentemente detectadas no Brasil e nos EUA, enquanto que variantes da 

sub-linhagem B3 foram mais prevalentes no México (p=0,007). Para ambos os 

casos e controles, a distribuição de variantes moleculares de HPV-6 foi 

independente da idade dos homens participantes. 

A análise das amostras das VGs provenientes de 98 participantes 

mostrou que a distribuição das variantes nestas lesões segue o padrão da 

distribuição observada para os esfregaços de genitália normal que precederam 

à detecção das VGs nos casos. Variantes da sub-linhagem B3 foram mais 

prevalentes nas amostras de VGs do México quando comparadas às amostras 

obtidas no Brasil e EUA. No caso das VGs esta diferença não foi 

estatisticamente significativa (p=0,21). Entretanto, observou-se associação 

significativa entre a idade e a variante molecular de HPV-6 detectada nas VGs: 

homens com idades entre 18-24 anos apresentaram mais frequentemente 

variantes de HPV-6 da sub-linhagem B1 (70%), enquanto variantes da sub-

linhagem B3 foram mais frequentemente encontradas nas amostras 

provenientes de homens com idade maior que 34 anos (54%) (p=0,02) (Tabela 

4). As variantes da linhagem A e das sub-linhagens B2 e B5 foram detectadas 

em baixa frequência independentemente da origem geográfica da amostra. 

Ainda mais, variantes moleculares da sub-linhagem B4 não foram identificadas 

em nenhuma das amostras estudadas. Interessantemente estas variantes 

menos frequentes foram unicamente encontradas em homens com idade acima 

de 35 anos. 
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Tabela 3. Distribuição das variantes de HPV-6 detectadas no esfregaço genital anterior 

ao desenvolvimento de VG nos casos, e no último esfregaço genital HPV-6 positivo em 

controles, por país de origem e faixa etária.  

  

Sub-
linhagem 

B1 

Sub-
linhagem 

B3 

Linhagem A/ 

Sub-
linhagens  

B2, B5 

Total 

  n (%) n (%) n (%) n (%) Valor de p 

Controles (n=151) 

País 0,006 

   Brasil 21 (28,4) 45 (60,8) 8 (10,8) 74 (49,0) 

   México 3 (7,5) 32 (80,0) 5 (12,5) 40 (26,5) 

   EUA 16 (43,2) 18 (48,7) 3 (8,1) 37 (24,5) 

Faixa etária 0,09 

   18-24 12 (40,0) 17 (56,7) 1 (3,3) 30 (19,9) 

   25-34 10 (17,9) 41 (73,2) 5 (8,9) 56 (37,1) 

   35+ 18 (27,7) 37 (56,9) 10 (15,4) 65 (43,1) 

Total 40 (26,5) 95 (62,9) 16a (10,6) 151 (100,0) 

Casos (n=70)b 

País 0,007 

   Brasil 13 (61,9) 8 (38,1) 0 (0,0) 21 (30,0) 

   México 4 (17,4) 17 (73,9) 2 (8,7) 23 (32,9) 

   EUA 14 (53,9) 12 (46,2) 0 (0,0) 26 (37,1) 

Faixa etária 0,19 

   18-24 11 (68,8) 5 (31,3) 0 (0,0) 16 (22,9) 

   25-34 9 (34,6) 16 (61,5) 1 (3,9) 26 (37,1) 

   35+ 11 (39,3) 16 (57,1) 1 (3,6) 28 (10,0) 

Total 31 (44,3) 37 (52,9) 2c (2,9) 70 (100,0) 

a Dentre o grupo controle, a linhagem A, e as sub-linhagens B2 e B5 foram detectadas em 5, 7 
e 4 amostras de esfregaço genital, respectivamente. 
b 28 casos não apresentaram HPV-6 em amostra de esfregaço genital dentro do período de 
640 dias antes do desenvolvimento da VG (EUA=9, México=6, Brasil=13).  
c Dentre os casos, a linhagem A e sub-linhagem B2 foram detectadas unicamente em um caso, 
cada. 
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Em seguida, objetivou-se analisar se variantes das diferentes 

linhagens/sub-linhagens de HPV-6 diferem no que concerne a presença da 

mesma variante na VG e no esfregaço genital coletado anteriormente ao 

desenvolvimento da lesão. Assim esta análise englobou exclusivamente os 

casos que possuíam um esfregaço genital normal positivo para HPV-6 prévio à 

detecção da VG. Dentre os homens que desenvolveram VGs positivas para 

variantes da sub-linhagem B1, 92,6% tiveram um esfregaço prévio positivo com 

variantes da mesma sub-linhagem. Similarmente, os homens com VGs 

positivas para variantes da sub-linhagem B3 também tiveram na sua maioria 

(87,2%) um esfregaço prévio positivo para a sub-linhagem B3 (Tabela 5). Os 

dados indicam que os participantes que desenvolveram VGs contendo 

variantes de HPV-6 da sub-linhagem B1 tiveram maiores chances de ter uma 

infecção prévia positiva com a mesma variante (p=0,01). 

Finalmente, foi avaliada a razão de chances de desenvolver VGs de 

acordo com a variante molecular detectada no esfregaço genital normal que 

precedeu à lesão. Foi observada uma associação significativa entre a infecção 

por variantes moleculares de HPV-6 da sub-linhagem B1 e o desenvolvimento 

de VGs (OR=1,98, CI=1,04, 3,80; p=0,04) (Tabela 6). 
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Tabela 4. Distribuição das variantes de HPV-6 detectadas nas biópsias de VG nos casos, 

por país de origem e faixa etária 

  

Sub-linhagem 

B1 

Sub-linhagem 

B3 

Linhagem A 

Sub-linhagens 

B2, B5a 

 

     Total 

  n (%) n (%) n (%)  n (%) Valor de p 

País        0,21 

   Brasil 18 (52,9) 15 (44,1) 1 (2,9)  34 (34,7)   

   México 8 (27,6) 20 (69,0) 1 (3,5)  29 (29,6)   

   EUA 17 (48,6) 16 (45,7) 2 (5,7)  35 (35,7)   

Faixa etária        0,02 

   18-24 14 (70,0) 6 (30,0) 0 (0,0)  20 (20,4)   

   25-34 16 (39,0) 25 (61,0) 0 (0,0)  41 (41,8)   

   35+ 13 (35,1) 20 (54,1) 4 (10,8)  37 (37,8)   

Total 43 (43,9) 51 (52,0) 4 (4,1)  98 (100,0)   

a A linhagem A, e as sub-linhagens B2 e B5 foram detectadas em 1, 2 e 1 VGs, 

respectivamente. 

 

Tabela 5. Casos em que a mesma variante de HPV-6 foi detectada na amostra de VG e na 

amostra de esfregaço genital que precedeu ao desenvolvimento de VG. 

  

Amostra de esfregaço 
genital com a mesma 
variante detectada na 

VG 

Valor de p 

Variante de HPV-em biópsia de EGL  n (%)   

Sub-linhagem B1  25/27 (92,6)   

Sub-linhagemB3  34/39 (87,2)   

Linhagem A/Sub-linhagens B2, 
B4, B5  1/4 (25,0)   

Total  60/70 (85,7) 0,01 

a Variante de HPV-6 detectada em qualquer visita (máximo de 3 visitas analisadas) antes do 
desenvolvimento de VG.  
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Tabela 6. OR bruto (e respectivo a 95% IC) do risco de desenvolvimento de VG de acordo 

com a variante de HPV-6 detectada na amostra de esfregaço genital precedente ao 

aparecimento de VG. 

 
Casos Controles 

OR bruto (95% IC) Valor de p 

 
(n=70) (n=151) 

Sub-linhagem B3 37 95 1 (Ref) 
 

Sub-linhagem B1 31 40 1,98 (1,04-3,80) 0,04 

Linhagem A 

Sub-linhagens B2, B5, 
2 16 0,32 (0,03-1,48) 0,20 

a A sub-linhagem B3 foi selecionada como referência.  
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6. DISCUSSÃO  

O vínculo etiológico entre o HPV-6 e variadas patologias benignas e 

malignas, além do fato desse tipo viral ser um dos mais frequentemente 

encontrados em amostras anogenitais e da orofaringe de homens e mulheres 

realçam a importância epidemiológica do HPV-6 (Boshart et al., 1986; Bouvard 

et al., 2009; Giuliano et al., 2011; Bzhalava et al., 2013). 

Recentemente, a acessibilidade às tecnologias de sequenciamento de 

genomas completos, permitiu estabelecer um sistema de classificação baseado 

na análise filogenética de isolados de HPV-6 obtidos de diversas regiões do 

mundo (Jelen et al., 2014). Esse sistema agrupou as variantes moleculares de 

HPV-6 em linhagens e sub-linhagens de acordo com a sua variabilidade 

nucleotídica.  

Neste estudo, as variantes moleculares de HPV-6 foram caracterizadas 

através da amplificação de um fragmento de 617pb do gene L2 que 

posteriormente foi submetido a sequenciamento. Este fragmento foi escolhido 

por estar inserido dentro do fragmento de 960pb que Jelen e colaboradores 

(2014) revelaram que representa a variabilidade encontrada no genoma 

completo de HPV-6 e que permitem categorizar isolados de HPV-6 dentro de 

todas as linhagens e sub-linhagens já descritas (A, B1, B2, B3, B4, B5) (Jelen 

et al., 2014). 

No presente trabalho a prevalência das diferentes variantes de HPV-6 e 

a história natural destas infecções foram avaliadas. Os resultados gerados no 

presente estudo provem de uma coorte multicêntrica de homens residentes no 

México, Brasil e EUA, e que foi acompanhada por aproximadamente dez anos. 
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Os dados contemplados neste trabalho consideram até seis anos de 

acompanhamento (2007-2013).  

À admissão no estudo, os participantes do estudo HIM apresentaram 

alta prevalência de HPV (65,2%), sendo 38% destas infecções por tipos virais 

de baixo-risco oncogênico (Giuliano et al., 2011). Os resultados do estudo HIM 

enfatizam a importância epidemiológica da infecção por HPV-6, uma vez que 

este tipo viral foi o terceiro mais prevalente em amostras de esfregaço genital 

normal e foi identificado em 9,4%, 4,1% e 6,3% dos homens provenientes do 

Brasil, México e os EUA, respectivamente. Adicionalmente, foi observado que 

após 24 meses de acompanhamento, 27% das infecções virais por HPV-6 

progrediram a VGs HPV-6 positivas (Sudenga et al., 2016). O estudo HIM 

também permitiu verificar que os homens com menos de 30 anos de idade 

foram mais propensos a desenvolver qualquer tipo de LGE (Sudenga et al., 

2016). Entretanto, no presente estudo que inclui unicamente infecções por 

HPV-6, não foi observada nenhuma associação significativa entre idade e 

desenvolvimento de VGs. 

Devido à relação etiológica entre os HPVs de alto risco e o 

desenvolvimento de câncer de colo uterino, os estudos de diversidade intra-

típica tem se focado principalmente em dois dos mais frequentemente 

detectados HPVs de alto-risco oncogênico: -16 e -18. Em conjunto, estes 

estudos indicam que ambos os tipos co-evoluíram com o humano (Ho et al., 

1993; Sichero e Villa, 2006; Smith et al., 2011) e pelo exposto, a distribuição 

das variantes moleculares destes tipos virais difere de acordo com as regiões 

geográficas analisadas. Em contraste, os estudos realizados para os HPVs de 
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baixo-risco -6 e -11 revelaram apenas pequenas correlações entre suas 

variantes moleculares e a distribuição geográfica das amostras analisadas, 

indicando que as variantes destes tipos virais podem ser detectadas com 

frequência semelhante nas diversas partes do mundo (Heinzel et al., 1995; de 

Matos et al., 2013; Jelen et al., 2014, 2016). No presente trabalho, observou-se 

que existe uma sub-linhagem mais prevalente independentemente da origem 

geográfica das amostras. Pontualmente, as variantes da sub-linhagem B3 

foram mais frequentemente encontradas nos esfregaços genitais normais dos 

três países de estudo. Interessantemente, a distribuição das variantes diferiu 

significativamente entre os países, sendo que entre os homens residentes no 

Brasil e nos EUA, variantes da sub-linhagem B3, embora sendo as mais 

prevalentes, foram detectadas com menor frequência em comparação ao 

México. 

Ainda mais, a distribuição das variantes destas duas sub-linhagens mais 

prevalentes diferiu de acordo com a categorização dos participantes (caso ou 

controle). Assim, variantes da sub-linhagem B1 foram mais prevalentes em 

participantes classificados como casos enquanto as variantes da sub-linhagem 

B3 foram mais prevalentes nos controles. Também foi observado que nos 

casos a maioria dos esfregaços genitais normais coletados anteriormente ao 

desenvolvimento das VGs foram positivos para variantes da sub-linhagem B1. 

Ainda mais importante, este estudo mostrou evidências que associam à 

infecção por variantes de HPV-6 da sub-linhagem B1 com o risco aumentado 

de desenvolver VGs.  
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Estes resultados corroboram registros da literatura científica em relação 

aos resultados obtidos a partir de amostras coletadas por todo o mundo 

(incluindo Brasil e EUA) e que descrevem que variantes da sub-linhagem B1 

são mais frequentemente detectadas em VGs e papilomas da laringe, sendo 

variantes da sub-linhagem B3 as segundas mais encontradas (Kocjan et al., 

2009, 2011; Danielewski et al., 2013; Matos et al., 2013; Jelen et al., 2014). A 

baixa prevalência de variantes da linhagem A e das sub-linhagens B2, B4 e B5 

reportadas neste estudo também corroboram dados de outros autores no que 

concernem amostras dos EUA e do Brasil (Jelen et al., 2014). Cabe ressaltar 

que este estudo reporta pela primeira vez a distribuição de variantes de HPV-6 

em homens do México.  

Alguns trabalhos têm estabelecido que variantes Asiático-Americana do 

HPV-16 estão associadas com o risco aumentado de desenvolvimento de 

lesões cervicais e anais clinicamente relevantes (Xi et al., 2002; Sichero et al., 

2007; Mirabello et al., 2016). Neste trabalho se reporta, pela primeira vez, o 

risco aumentado de desenvolvimento de lesão associado a variantes de HPV-6 

da sub-linhagem B1, sendo que estas conferem aos indivíduos infectados, um 

risco duas vezes maior de desenvolver VGs quando comparada com as 

infecções por variantes da sub-linhagem B3. Cabe ressaltar que os achados 

são independentes da origem geográfica ou idade dos participantes. O número 

de amostras incluídas e o fato deste estudo acompanhar uma coorte 

possivelmente explicam por que em outros trabalhos associações clínicas com 

variantes específicas de HPV-6 não foram encontradas (Heinzel et al.,1995; de 

Matos et al., 2013; Measso do Bonfim et al., 2015).  
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Para o HPV-16 já foi descrito que a variantes moleculares diferem 

funcionalmente, sendo que tem sido observado o preponderante papel 

transformante da variante Asiático-Americana em formar colônias resistentes à 

diferenciação induzida por soro e cálcio in vitro (Richard et al., 2010; Niccoli et 

al., 2012), e em contribuir à transformação celular associada com outras vias 

de sinalização celular (Sichero et al., 2012; Hochmann et al., 2016). Em 

contraste, ainda se desconhece se as propriedades biológicas e bioquímicas 

das proteínas virais E6 e E7 diferem entre as diferentes variantes de HPV-6. 

Recentemente Measso do Bonfim e colaboradores (2015) revelaram que uma 

variante da sub-linhagem B1 é dez vezes mais transcripcionalmente ativa em 

comparação a outra variante da sub-linhagem B3, sugerindo, uma maior 

eficiência transcricional que poderia resultar na maior expressão das proteínas 

E1 e E2, e conferir às variantes da sub-linhagem B1 maior poder replicativo, 

aumentando a proliferação celular e acarretando o aparecimento de VGs com 

maior frequência.  

Finalmente, ao contrário dos estudos citados, o presente trabalho não se 

restringe a amostras de lesões, sendo que também engloba dados da 

prevalência das variantes moleculares de HPV-6 na pele normal da genitália 

externa de homens. Nesse sentido, foi observado que na maioria dos casos 

foram detectadas variantes da mesma linhagem/sub-linhagem nas VGs e nos 

esfregaços genitais precedentes ao aparecimento das lesões, sugerindo que o 

desenvolvimento de VG está, geralmente, precedido pela infecção persistente 

por HPV-6. Dentre os casos analisados, 28 homens não tiveram um esfregaço 

genital normal HPV-6 positivo precedendo o desenvolvimento da VG. O 

desenho do estudo HIM poderia explicar este achado, uma vez que as 
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amostras são coletadas a cada seis meses. Consequentemente existe a 

possibilidade de um participante ter adquirido a infecção por HPV-6 e esta 

progredir a VG no tempo transcorrido entre as visitas. Outra probabilidade é 

que no momento da visita precedente à lesão, a infecção viral estivesse latente 

no participante ou fosse num nível não detectável pelas técnicas moleculares 

utilizadas no estudo. Esta última hipótese se apoia em estudos que observaram 

que a recorrência de VGs e de papilomas de laringe é causada pela mesma 

variante genômica do HPV e não por novas infecções com diferentes e novos 

isolados (Komloš et al., 2012; Kocjan et al., 2013). 

Atualmente, não existem terapias alvo dirigidas que consigam resolver 

definitivamente a infecção por HPV-6 ou a sua manifestação clínica mais 

comum: as VGs. As ferramentas epidemiológicas utilizadas neste estudo 

permitem distinguir diferenças clinicamente relevantes na história natural da 

infecção por diferentes variantes de HPV-6. Entretanto, futuros estudos que 

permitam compreender os mecanismos moleculares que promovem a maior 

virulência das variantes da sub-linhagem B1 são necessários. 

  



62 
 

 

7. CONCLUSÕES 

Ao fazer parte do maior estudo multicêntrico e multinacional sobre a 

história natural da infecção por HPV em homens (estudo HIM), este trabalho 

beneficiou-se do acompanhamento prospectivo dos participantes e de um 

número de amostras suficiente para avaliar a distribuição das variantes de 

HPV-6 nos diferentes países do estudo e entre dois tipos de amostras 

(esfregaço genital normal e biópsia de VGs) e conseguiu revelar a associação 

entre variantes específicas de HPV-6 e o risco de desenvolvimento de VGs. 

A distribuição das variantes moleculares dos HPVs de alto-risco -16 e -

18 varia de acordo com a origem geográfica das amostras, sendo que algumas 

variantes são mais prevalentes em regiões geográficas específicas. Entretanto, 

os resultados deste estudo indicam que no caso do HPV-6, existe uma variante 

molecular que é uniformemente mais prevalente nas três regiões geográficos 

do estudo.  

Ainda mais, foi possível identificar diferenças significativas entre a 

prevalência das variantes moleculares entre as amostras provenientes de 

casos e controles. Tanto nos esfregaços genitais precedentes à lesão como 

nas VGs dos casos, variantes da sub-linhagem HPV-6 B1 foram mais 

prevalentes; enquanto nos esfregaços genitais dos controles variantes da sub-

linhagem B3 prevaleceram. 

Neste estudo, observou-se diferença significativa entre a frequência das 

variantes HPV-6 B1 e B3 nos esfregaços genitais precedentes ao aparecimento 

da lesão e na própria lesão. Entretanto de forma global, os dados apontam 
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para a presença da infecção persistente por HPV-6 anterior ao aparecimento 

de VG. 

Finalmente, pela primeira vez, este estudo demonstra associação entre 

uma variante molecular de um tipo de HPV de baixo-risco oncogênico e o 

desenvolvimento de lesão. Podendo-se concluir que, nesta casuística, a 

infecção por variantes da sub-linhagem B1 de HPV-6 confere risco duas vezes 

maior de desenvolvimento de VGs. 
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ANEXO B 

Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) providenciado aos 
participantes do estudo HIM recrutados no Brasil. 
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ANEXO C 

Artígo publicado na revista Journal of Infectious Diseases com os 
resultados do presente projeto, em dezembro de 2016. 
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HPV-6 Molecular Variants Association With the 
Development of Genital Warts in Men: The HIM Study
Ema Flores-Díaz,1,a Karen A. Sereday,2 Silvaneide Ferreira,1 Bradley Sirak,2 João Simão Sobrinho,1 Maria Luiza Baggio,1 Lenice Galan,3  
Roberto C. Silva,4 Eduardo Lazcano-Ponce,5 Anna R. Giuliano,2 Luisa L. Villa,1,6 and Laura Sichero1, for the HIM Study group
1Molecular Biology Laboratory, Center for Translational Research in Oncology, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, Brazil; 2Department of Cancer Epidemiology, H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute, Tampa, Florida; 3Ludwig Institute for Cancer 
Research, São Paulo Branch, and 4Centro de Referência e Treinamento DST/Aids, São Paulo, Brazil; 5Centro de Investigación en Salud Poblacional, Instituto Nacional de Salud 
Pública, Cuernavaca, Mexico; and 6Department of Radiology and Oncology, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Brazil

Background. Human papillomavirus type 6 (HPV-6) and HPV-11 are the etiological agents of approximately 90% of genital 
warts (GWs). The impact of HPV-6 genetic heterogeneity on persistence and progression to GWs remains undetermined.

Methods. HPV Infection in Men (HIM) Study participants who had HPV-6 genital swabs and/or GWs preceded by a viable 
normal genital swab were analyzed. Variants characterization was performed by polymerase chain reaction sequencing and samples 
classified within lineages (A, B) and sublineages (B1, B2, B3, B4, B5). Country- and age-specific analyses were conducted for individ-
ual variants; odds ratios and 95% confidence intervals for the risk of GWs according to HPV-6 variants were calculated.

Results. B3 variants were most prevalent. HPV-6 variants distribution differed between countries and case status. HPV-6 B1 
variants prevalence was increased in GWs and genital swabs of cases compared to controls. There was difference in B1 and B3 vari-
ants detection in GW and the preceding genital swab. We observed significant association of HPV-6 B1 variants detection with GW 
development.

Conclusions. HPV-6 B1 variants are more prevalent in genital swabs that precede GW development, and confer an increased 
risk for GW. Further research is warranted to understand the possible involvement of B1 variants in the progression to clinically 
relevant lesions.

Keywords. HPV-6; variability; genital warts; males; HIM Study; prevalence.
 

Worldwide, condylomata acuminata (or genital warts [GWs]) 
are a very common sexually transmitted disease affecting both 
men and women. Despite their benign nature, GWs are associ-
ated with significant morbidity and personal emotional distress 
[1]. Although about one-third of GWs naturally regress, recur-
rence frequently occurs and, therefore, repeated treatment rep-
resents high medical costs [2]. Low-risk human papillomavirus 
type 6 (HPV-6) and HPV-11, frequently detected in the anogen-
ital region of both genders, are the etiologic agents of over 90% 
of GWs [3]. Additionally, HPV-6 and HPV-11 are associated 
with the development of laryngeal papillomas [4]. These facts 
warranted the inclusion of both viral types in the quadrivalent 
HPV vaccine along with high-risk HPV-16 and HPV-18 [5]. 
Currently, after more than 5 years of high coverage vaccination, 

a robust reduction in GWs burden is observed among young 
women in Australia [6].

The prototype HPV-6b clone was initially isolated from 
a condyloma acuminatum specimen [7] with differences in 
restriction patterns observed thereafter for HPV-6a and HPV-
6vc nonprototypic genomes [8]. Furthermore, a full genome 
phylogenetic analysis of globally collected HPV-6 isolates 
revealed the existence of 2 deeply separated variant lineages 
(named A and B), with the B lineage consisting of 5 sublineages 
(B1–B5) [9, 10]. Where the HPV-6b-prototype sequence is clus-
tered within lineage A, HPV-6vc and HPV-6a genomes sort into 
B1 and B3 sublineages, respectively [9].

In the last decade, a growing number of studies have explored 
the distribution of HPV-6 variants in lesions from different 
anatomic sites. These reports revealed that, aside from the 
Asian continent, lineage B variants, mainly from sublineage 
B1, predominate globally in HPV-6–positive samples from the 
anogenital region [10–12]. It has also been described that the 
simultaneous occurrence of 2 or more GWs within the same 
individual results from infection with a single HPV-6 genomic 
variant [13]. Interestingly, it has also been shown that in com-
parison to males, females have higher odds for infection with 
genetic variants from HPV-6 sublineage B3 than with variants 
from HPV-6 lineage A [10]. Nevertheless, clinical correlations 
for HPV-6 variants still deserve extensive analysis [14–16]. An 
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important implication arising from this is how HPV-6 genomic 
heterogeneity impacts on transmission, persistence, and pro-
gression to GWs. Unraveling these issues could explain why 
some HPV-6 infections progress to GWs, while others do not. 
Here, we address this fundamental question within the multina-
tional HPV Infection in Men (HIM) Study cohort. The aim of 
our study was to estimate HPV-6 variant prevalence in genital 
swabs from the healthy skin and in GWs biopsies, and to ana-
lyze lineage-specific persistence and infection progression to 
GWs in otherwise healthy men.

METHODS

Study Population

The HIM Study cohort includes over 4000 men aged 
18–70 years, enrolled from July 2005 to June 2009, who were 
residents of São Paulo, São Paulo, Brazil; Cuernavaca, Morelos, 
Mexico; and Tampa, Florida. Details of the HIM Study design 
and procedures are published elsewhere [17]. In 2009, a biopsy 
and pathology protocol was implemented, allowing for biopsy 
collection, pathological confirmation, and HPV genotyping 
of lesions [18]. The study was approved by the ethical review 
boards of the Institutional Review Boards at the University of 
South Florida (Tampa, FL), the Ludwig Institute for Cancer 
Research (São Paulo Branch, Brazil), the Centro de Referência e 
Treinamento em DST/Aids (São Paulo, Brazil), and the Instituto 
Nacional de Salud Publica (Cuernavaca, Mexico), and informed 
consent was obtained from all participants.

DNA Extraction and HPV Testing

At each biannual visit, 3 different prewetted Dacron swabs were 
used to sample the external genitalia (coronal sulcus, glans 
penis, penile shaft) and scrotum of participants; these swabs 
were further combined to form a single sample [17]. DNA 
extraction was performed using the Qiagen Media kit (Qiagen, 
Venlo, The Netherlands), and HPV detection and typing was 
conducted using the Linear Array HPV Genotyping Test (Roche 
Molecular Diagnosis, CA) capable of identifying 37 HPV types 
classified as high risk (HR-HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 
52, 56, 58, 59, 68) or low risk (LR-HPV: 6, 11, 26, 40, 42, 53, 54, 
55, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, IS39, 83, 84, 89).

Additionally, participants underwent clinical examination by 
a trained clinician at each visit, under 3× light magnification, 
to detect external genital lesions (EGLs). Each time a lesion 
was observed, a tissue sample was obtained by shave excision. 
EGLs were categorized as condyloma, suggestive of condy-
loma (with several characteristics but not histopathologically 
defined as condyloma), penile intraepithelial neoplasia, or not 
HPV-related, according to criteria previously published [19]. 
Participants could also attend the clinic for an intervening visit 
whenever a suspicious lesion was present; 66 of the 102 EGLs 
collected in this study were collected at these intermediate 
visits. DNA samples from formalin-fixed, paraffin-embedded 

(FFPE) tissue biopsies were extracted using the QIAamp DNA 
FFPE Tissue kit (Qiagen), and HPV detection and genotyping 
was conducted using the INNO-LiPA HPV Genotyping Extra 
assay (Fujirebio, Göteborg, Sweden), which detects 28 viral 
types classified as high risk (HR-HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58, 59, 68) or low risk (LR-HPV: 6, 11, 26, 40, 43, 44, 
53, 54, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 82). DNAs were considered ade-
quate if tested positive for β-globin or any HPV type.

HPV-6 Variant Characterization

HPV-6 variants were accessed by polymerase chain reaction 
(PCR) for amplification of a 617–base pair (bp) fragment 
within the L2 gene (nucleotide positions 4430–5047) using 
AmpliTaq Gold DNA Polymerase (Applied Biosystems, CA). 
In specimens where no amplification was observed, additional 
sets of primers, that amplify smaller L2 fragments, were used to 
cover the same 617-bp segment. Amplification products were 
submitted to automated sequencing in an ABI PRISM 3130XL 
GeneticAnalyzer/HITACHI sequencer (Applied Biosystems) 
using the BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing kit 
(Applied Biosystems). DNA sequences were compared to the 
HPV-6 prototype (GenBank accession no. X00203) and classi-
fied into 2 lineages (A and B) and 5 sublineages (B1, B2, B3, B4, 
and B5) [9–10].

Statistical Analysis

In the present study, controls met all of the following criteria: 
(1) had no HPV-6-associated EGLs categorized as condyloma 
or suggestive of condyloma (named from now on as GWs); 
(2) HIM participants for whom HPV-6 was detected in at least 
1 normal genital skin swab at any study visit between April 
2009–December 2013; (3) had at least another normal genital 
skin swab collected up to 640 days prior to the HPV-6-positive 
swab (the time period of 640 days [21 months] was selected a 
priori). Overall, 255 men qualified as controls for this analysis 
from whom 170 men were randomly selected from the 3 coun-
tries (approximately 67% available controls per country): Brazil 
(78/117), United States (47/71), and Mexico (45/67). Among 
the controls selected, 15 were excluded because no specimen 
remained for HPV-6-variant characterization (1 from Brazil; 9 
from the United States; 5 from Mexico). For the remaining 155 
controls, the most recently collected HPV-6 genital swab spec-
imen underwent molecular variant characterization. Moreover, 
all HPV-6-positive smears collected in the previous 640  days 
were also submitted to variant characterization, up to a maxi-
mum of 3 specimens.

Cases were men with an incident HPV-6-positive GW, who 
had at least 1 (and up to 3) viable swabs from normal genital skin 
collected at a study visit up to 640 days preceding the day when 
the GW was obtained. The genital swab specimen collected 
at the visit just prior to the GW excision is referred to as “the 
most recent swab.” A total of 106 men had an HPV-6-positive 
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GW biopsied during the study, of whom 4 were excluded due to 
insufficient specimen for variant characterization. Cases were 
further subdivided into 2 groups: (1) participants harboring 
HPV-6 in both the GW and in a normal genital skin swab col-
lected prior to lesion development (n = 70); and (2) participants 
with a HPV-6-positive GW but otherwise negative in all normal 
genital skin swabs collected up to 640 days prior to EGL devel-
opment (n = 28).

Sociodemographic and sexual behavior characteristics were 
compared among cases and controls using the exact Pearson χ2 
test. Fisher exact test was used to compare HPV-6 variant dis-
tribution in normal genital skin swabs from controls and cases, 
and in GWs of cases by age and country. For these analyses, 
we assessed the most recent specimen from controls and cases. 
Fisher exact test was also used to study the association between 
HPV-6 variant detection in GWs and the preceding normal 
genital skin swabs.

Exact odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) 
were estimated for the risk of GW according to HPV-6 variant 
status in the most recent normal genital swab prior to lesion 
development. Given that the majority of variants detected on 
the most recent swabs of controls belonged to sublineage B3, 
this group was selected as the reference group. All analyses were 
conducted using SAS version 9.3 (SAS Institute, Cary, NC) and 
attained statistical significance at α ≤ .05.

RESULTS

We were unable to characterize an HPV-6 variant in specimens 
from 4 controls and 4 cases due to PCR amplification failure. 
The majority of the remaining 151 controls and 98 cases were 
young men (<35 years), white, non-Hispanic, not circumcised, 
and reported to have never had sex with men. Additionally, 
most men have never smoked cigarettes and were currently not 
using any other tobacco products. No significant differences in 
sociodemographic and sexual behavior characteristics between 
cases and controls were observed (Table 1).

Table 2 shows the prevalence of the different HPV-6 variants 
in the most recent swab of normal genital skin obtained from 
controls, and prior to GW development among cases. Overall, 
within controls, HPV-6 B3 variants were the most prevalent in 
all 3 countries, although these variants were significantly higher 
in Mexico when compared with Brazil and the United States 
(80.0% Mexico, 60.8% Brazil, 48.7% United States; P =  .006). 
Interestingly, the prevalence of HPV-6 B1 variants in the most 
recent swab of cases was higher compared to controls. HPV-6 
B3 variants were the most prevalent variants detected in cases 
and controls. However, the distribution of variants differed 
significantly by case status: we observed that cases were more 
likely to harbor B1 variants and less likely to harbor less com-
mon variants (lineage A  and sublineages B2 and B5) on nor-
mal genital skin when compared to controls (P = .01). Among 

Table  1. Differences in Sociodemographic and Sexual Behavior 
Characteristics Among HPV-6-Positive Men Who Did and Did Not Develop 
GWs During Follow-up in the HIM Study

Characteristic

Controls 
(n = 151)

Cases  
(n = 98)

P Valuen (%) n (%)

Country … … … … .06

 United States 37 (24.5) 35 (35.7)

 Brazil 74 (49.0) 34 (34.7)

 Mexico 40 (26.5) 29 (29.6)

Age … … … … .69

 18–24 30 (19.9) 20 (20.4)

 25–34 56 (37.1) 41 (41.8)

 ≥35 65 (43.1) 37 (37.8)

Race … … … … .28

 White 77 (51.0) 48 (49.0)

 Black 31 (20.5) 14 (14.3)

 Other 43 (28.5) 36 (36.7)

Ethnicity … … … … 1.00

 Hispanic 60 (39.7) 39 (39.8)

 Non-Hispanic 91 (60.3) 59 (60.2)

Education … … … … .53

 ≤12 65 (43.1) 37 (37.8)

 13–15 38 (25.2) 23 (23.5)

 ≥16 48 (31.8) 38 (38.8)

Marital status … … … … .82

 Single/never married 71 (47.0) 44 (44.9)

 Married/cohabiting 67 (44.4) 47 (48.0)

 Divorced/separated/widowed 13 (8.6) 7 (7.1)

Circumcision status … … … … .08

 Not circumcised 95 (66.2) 54 (55.1)

 Circumcised 51 (33.8) 44 (44.9)

Cigarette smoking status … … … … .56

 Current 39 (25.8) 27 (27.6)

 Former 24 (15.9) 20 (20.4)

 Never 88 (58.3) 51 (52.0)

Baseline tobacco use … … … … .80

 Current 44 (29.1) 30 (30.6)

 Not current 107 (70.9) 68 (69.4)

Alcohol consumption in last month … … … … .25

 No alcohol 36 (23.8) 15 (15.3)

 1–4 drinks/occasion 51 (33.8) 31 (31.6)

 ≥5 drinks/occasion 61 (40.4) 48 (49.0)

 Missing 3 (2.0) 4 (4.1)

Lifetime female vaginal sex partners … … … … .39

 <10 41 (27.2) 29 (29.6)

 10–19 26 (17.2) 22 (22.5)

 20–49 50 (33.1) 27 (27.6)

 ≥50 30 (19.9) 20 (20.4)

 Missing 4 (2.7) 0 (0.0)

Lifetime male anal sex partners … … … … .70

 0 115 (76.2) 79 (80.6)

 1–9 20 (13.3) 11 (11.2)

 ≥10 16 (10.6) 8 (8.2)

Sexual orientation … … … … .55

 Never MSM 111 (73.5) 76 (77.6)

 MSM 40 (26.5) 22 (22.5)

Abbreviations: GWs, genital warts; HIM Study, HPV Infection in Men Study; HPV, human 
papillomavirus; MSM, men having sex with men.
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cases, the distribution of HPV-6 variants across countries was 
significantly different, with HPV-6 B1 variants most commonly 
detected in Brazil and the United States, and HPV-6 B3 vari-
ants more frequently found in Mexico (P = .007). For both cases 
and controls, the distribution of HPV-6 variants among genital 
swabs was independent of age (Table 2).

We further analyzed the prevalence of HPV-6 variants among 
all 98 GW biopsy samples included in this study. The distribu-
tion of HPV-6 variants in these lesions closely resembled that of 

the lesion-preceding genital swabs. Although HPV-6 B3 vari-
ants were more prevalent in men from Mexico compared with 
men from Brazil and the United States, this difference did not 
reach statistical significance in the biopsies (P = .21) (Table 3). 
However, we observed significant association between age 
and HPV-6 variants detected on GWs: men aged 18–24 years 
predominantly presented HPV-6 B1–positive lesions (70.0%), 
whereas HPV-6 B3 variants were more frequently detected in 
GWs of older men (>34 years; 54.1%) (P = .02).

Table 2. Distribution of HPV-6 Variants Detected in the Most Recent Swab of Normal Genital Skin Prior to Wart Detection, by Case Status, Country, and 
Age Group

Sublineage B1 Sublineage B3
Lineage A

Sublineages B2, B5 Total

n % n % n % n % P Value

Controls (n = 151) … … … … … … … … …

Country … … … … … … … … .006

 Brazil 21 28.4 45 60.8 8 10.8 74 49.0 …

 Mexico 3 7.5 32 80.0 5 12.5 40 26.5 …

 US 16 43.2 18 48.7 3 8.1 37 24.5 …

Age Group … … … … … … … … .09

 18–24 12 40.0 17 56.7 1 3.3 30 19.9 …

 25–34 10 17.9 41 73.2 5 8.9 56 37.1 …

 ≥35 18 27.7 37 56.9 10 15.4 65 43.1 …

Total 40 26.5 95 62.9 16a 10.6 151 100.0 …

Cases (n = 70)b … … … … … … … … …

Country … … … … … … … … .007

 Brazil 13 61.9 8 38.1 0 0.0 21 30.0 …

 Mexico 4 17.4 17 73.9 2 8.7 23 32.9 …

 US 14 53.9 12 46.2 0 0.0 26 37.1 …

Age group … … … … … … … … .19

 18–24 11 68.8 5 31.3 0 0.0 16 22.9 …

 25–34 9 34.6 16 61.5 1 3.9 26 37.1 …

 ≥35 11 39.3 16 57.1 1 3.6 28 10.0 …

Total 31 44.3 37 52.9 2c 2.9 70 100.0 …

Abbreviations: BZ, Brazil; EGL, external genital lesion; HPV, human papillomavirus; MX, Mexico; US, United States.
aAmong controls, lineage A, and sublineages B2 and B5 were detected in 5, 7, and 4 swabs, respectively.
bTwenty-eight cases lacked an HPV-6-positive normal genital skin swabs within 640 days prior of EGL detection (US = 9, MX = 6, BZ = 13).
cAmong cases, lineage A and sublineage B2 variants were detected in 1 case each.

Table 3. Distribution of HPV-6 Variants Detected in GW Biopsies, by Country and Age Group

Sublineage B1 Sublineage B3
Lineage A

Sublineages B2, B5a Total

n % n % n % n % P Value

Country … … … … … … … … .21

 Brazil 18 52.9 15 44.1 1 2.9 34 34.7 …

 Mexico 8 27.6 20 69.0 1 3.5 29 29.6 …

 US 17 48.6 16 45.7 2 5.7 35 35.7 …

Age group … … … … … … … … .02

 18–24 14 70.0 6 30.0 0 0.0 20 20.4 …

 25–34 16 39.0 25 61.0 0 0.0 41 41.8 …

 ≥35 13 35.1 20 54.1 4 10.8 37 37.8 …

Total 43 43.9 51 52.0 4 4.1 98 100.0 …

Abbreviations: GW, genital wart; HPV, human papillomavirus.
aLineage A, and sublineages B2 and B5 were detected in 1, 2 and 1 EGLs, respectively.
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Among genital swabs and GWs biopsies, HPV-6 variants 
from lineage A or sublineages B2 and B5 were rarely detected. 
Additionally, no variants from the B4 sublineage were identi-
fied. Interestingly, GWs harboring these less frequently detected 
variants were only detected in men ≥35 years old.

We next sought to investigate HPV-6 infection progression 
to wart development among cases that had an HPV-6-positive 
normal genital skin prior to GW development. Among men 
who developed an HPV-6 B1–positive GW, 92.6% had a pre-
vious swab positive for the same variant. Similarly, 87.2% of 
men who developed an HPV-6 B3–positive GW had a previous 
swab positive for the same variant (Table 4). Taken together, our 
results indicate that men with an HPV-6 B1–positive GW were 
more likely to have an infection with the same variant detected 
in a normal genital skin swab collected prior to lesion devel-
opment compared to those with HPV-6 B3 variants or with 
less common variants (lineage A  and sublineages B2 and B5) 
(P = .01).

Finally, Table 5 shows the risk for GW development by HPV-6 
status in the most recent genital swab of cases. We observed a 
significant association of HPV-6 B1 variants infection with GW 
development (OR = 1.98, 95% CI = 1.04, 3.80; P =  .04) com-
pared to HPV-6 B3 variants.

DISCUSSION

In the present study, we examined the prevalence and natural 
history of HPV-6 variants during a follow-up period spanning 

about 2  years within a multicentric cohort of men from the 
United States, Brazil, and Mexico. Molecular variants of HPV-6 
were characterized based on the sequence analysis of a 617-bp 
fragment of the L2 gene. This fragment is contained within the 
960-bp segment shown by Jelen and colleagues [10] to be rep-
resentative of whole-genome-based phylogenetic clustering, 
and which contains sufficient single-nucleotide polymorphism 
patterns to discriminate between major HPV-6 lineages and 
sublineages. The present study revealed the predominance of 
HPV-6 B1 and B3 variants with some differences in their dis-
tribution by geographic region and case status; specifically, we 
detected an increase in the frequency of B1 variants in cases 
compared to controls. We further observed that among cases, 
most genital HPV-6 swabs preceding GW development con-
tained the same variant present in the lesion. Most notably, we 
showed for the first time that infections with HPV-6 B1 variants 
are associated with an increased risk of GW development com-
pared to the most commonly detected HPV-6 B3 variants. To 
the best of our knowledge, this study is unique in investigating 
prospectively the impact of HPV-6 intratypic variability in the 
development of GWs in men.

Several studies have suggested that high-risk HPV-16 and 
HPV-18 coevolved with the human species and that the dis-
tribution of variants of both viral types varies geographically 
[20–22]. However, with regard to variants of low-risk HPV 
types, only slight geographical correlations have been reported, 
which strongly suggest that HPV-6 and HPV-11 variants are 
detected with similar frequencies around the world [10, 15, 16, 
23]. In the present study, HPV-6 B3 variants predominated in 
all 3 countries among genital swabs of controls, although these 
variants were significantly less frequent in men from Brazil and 
the United States compared to men from Mexico. Interestingly, 
the prevalence of HPV-6 B1 variants was higher in GW biop-
sies of cases and in normal genital skin swabs from cases com-
pared to controls from all 3 countries. Moreover, among men 
from Brazil and the United States who developed a GW, HPV-6 
B1 variants were more prevalent than HPV-6 B3. Our results 
corroborate previous data reporting that worldwide (includ-
ing samples from Brazil and the United States), the majority of 
HPV-6 variants in GWs and laryngeal papillomas cluster into 
the B1 sublineage, with the B3 sublineage being the second 
most frequently detected [10, 11, 12, 16, 24]. The low preva-
lence, or even absence, of HPV-6 A, B2, or B4 variants in GWs 
in the United States and Brazil has also been observed by oth-
ers [10]. It is of note that most studies conducted to date were 
restricted to lesion specimens with very scarce data, focusing on 
preceding normal skin genital swabs.

To date, the HIM Study is the most extensive analysis of 
the natural history of HPV infection in healthy and asympto-
matic men aged 18 years and older and mostly men who have 
sex with women. Overall, genital HPV prevalence among HIM 
participants at baseline was 65.2% of which about one-third are 

Table 4. Cases With the Same HPV-6 Variant Detected in the EGL and in 
Normal Genital Skin Swab Collected Prior to GW Developmenta

HPV-6 Variant in EGL Biopsy

Previous Genital Swab
With the Same Variant

P Valuen %

 Sublineage B1 25/27 92.6 …

 Sublineage B3 34/39 87.2 …

 Lineage B/sublineages B2, B5, A 1/4 25.0 …

Overall 60/70 85.7 .01

Abbreviations: EGL, external genital lesion; GW, genital wart; HPV, human papillomavirus.
aHPV-6 variant detected at any visit (maximum of 4 visits) prior to wart development.

Table  5. Unadjusted OR (and respective 95% CI) for the Risk of GW by 
HPV-6 Variant Status in the Most Recent Genital Swab Collected Prior to 
Lesion Developmenta

Cases
(n = 70)

Controls
(n = 151)

Unadjusted OR   
(95% CI) P Value

Sublineage B3 37 95 1 (Ref.)

Sublineage B1 31 40 1.98 (1.04–3.80) .04

Lineage A
Sublineages B2, B5,

2 16 0.32 (0.03–1.48) .20

Abbreviations: CI, confidence interval; GW, genital wart; HPV, human papillomavirus; OR, 
odds ratio.
aHPV-6 sublineage B3 was selected as the reference (Ref.) group.
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low-risk viral types [17, 25]; HPV-6 was the third most com-
mon viral type in genital smears of these men and was identi-
fied in 9.4%, 4.1%, and 6.3% of men from Brazil, Mexico, and 
the United States, respectively. It was further observed that 
after 24 months of follow-up, 27% of genital HPV-6 infections 
progressed to an HPV-6-positive condyloma (median time of 
7.8 months) [26]. Although younger men (<30 years) enrolled 
in the HIM Study cohort were more likely to develop any EGL 
[26], among HPV-6-positive men included in the present anal-
ysis, we did not detect any significant association between age 
and the development of GWs.

We observed that the great majority of HPV-6 variants 
detected in GWs were previously detected in normal genital 
skin swabs collected up to 640 days prior to lesion development, 
suggesting that persistence (even if short-term persistence) of 
HPV-6 infection precedes lesion development in most cases, 
even if significant differences were observed among variants. 
Among cases, 28 men included in this study did not have an 
HPV-6-positive swab prior to GW development; this could 
be due to the fact that in the HIM protocol design, we tested 
for genital HPV infection every 6 months, and it is likely that 
some infections progressed to GWs during the short time frame 
between study visits. Additionally, it is possible that latent and/
or persistent infection remained subclinical, likely at low-copy 
number and thus undetectable. This hypothesis is reinforced 
by the observed recurrence of laryngeal papillomas and genital 
warts as a consequence of long-term persistence of unique HPV 
genomic variant rather than of repeated reinfections with novel 
HPV isolates [13, 27].

It is well established, at least for populations with a multi-
ethnic composition, that HPV-16 Asian-American variants are 
associated with an increased risk of clinically relevant anogenital 
lesions development [28–30]. We report here for the first time 
that HPV-6 B1 variants are associated with 2-fold increased 
risk of GW development when compared to B3 variants in this 
cohort of men from 3 different countries. At the same time, in 
other reports, the association of clinical correlates to specific 
HPV-6 variants was not observed [15, 16, 31].

Functionally, for high-risk HPV-16, it has been extensively 
described in literature that Asian-American variants have the 
increased ability of inducing differentiation-resistant colonies 
of human foreskin keratinocytes [32, 33] and in cooperative 
transformation involving other signaling pathways [34, 35]. 
Conversely, there are no data available regarding whether 
the E6 and E7 proteins from different HPV-6 variants differ 
in their biological and biochemical properties. We recently 
demonstrated, using luciferase reporter assays, that the HPV-6 
B1 reference variant is 10 times more transcriptionally active 
than the HPV-6 B3 reference genome [31]. The more effi-
cient E1/E2 expression could confer an elevated viral repli-
cation potential to HPV-6 B1 variants; thus, one may assume 
that an infection with a more replicative viral variant could 

implicate more efficient proliferation and higher frequency of 
GW development.

In summary, we present for the first time the impact of 
HPV-6 nucleotide variability on GW development in the male 
genitalia. Our results provide the background for the need of 
future efforts on elucidating the influence of intraviral heteroge-
neity on the clinical outcome of HPV-6 infection and the mech-
anisms by which B1 variants endow a higher risk of progression 
to clinically relevant lesions.
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