
ANDRÉ LUELSDORF PIMENTA DE ABREU 

 

 

 

 

 

Molecular detection of simultaneous HPV and Chlamydia trachomatis in 

women with different grades of cervical abnormalities 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Saúde do Centro de 
Ciências da Saúde da Universidade Estadual de 
Maringá, como requisito parcial para obtenção do 
título de Mestre em Ciências da Saúde Área de 
concentração: Doenças Infecciosas e Parasitárias 

Orientador: Profa Dra Marcia Edilaine Lopes 
Consolaro 

 

 

 

 

 

Maringá 

 
2012 



Detecção molecular de HPV e Chlamydia trachomatis simultâneos em 

mulheres com diferentes graus de anormalidades cervicais 

RESUMO 

Infecção persistente por Papilomavírus humano (HPV) de alto risco é uma condição 

necessária, mas não o suficiente para desenvolvimento do carcinoma cervical (CC). Existem 

evidências que a infecção simultânea entre HPV e Chlamydia trachomatis (CT) pode 

aumentar o risco de CC, mas o papel da CT como co-fator para a infecção de HPV ainda é 

controversa. Portanto, nós realizamos um estudo de detecção molecular das infecções 

simultâneas de HPV e CT em mulheres brasileiras com diferentes graus de anormalidades 

cervicais. Foram coletadas amostras do colo uterino de 524 mulheres (154 com anormalidades 

cervicais, incluindo CC-in situ ou invasor e 370 com citologia normal - NILM) para a 

detecção do HPV e CT através da técnica de PCR. A freqüência de HPV foi de 23,08%, Alto 

Risco (AR)-HPV 14,81%, 14,04% CT e simultâneo HPV e CT 5,77%. CT foi associada à AR 

e Baixo Risco (BR) HPV, parecendo aumentar o risco apenas Alterações de Células 

Escamosas de Significado Indeterminado (ASC-US), mas não das lesões nem do CC. 

Infecção simultânea de HPV e CT apresentou associação até Lesão de Alto Grau (HSIL), mas 

não em CC-in situ e CC. A potencial interação entre HPV e CT merece mais estudos, 

particularmente em mulheres com CC-in situ e CC. 
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Molecular detection of simultaneous HPV and Chlamydia trachomatis in 

women with different grades of cervical abnormalities 

ABSTRACT 

Persistent infection with high-risk human Papillomavirus (HPV) types is a necessary 

condition, but not sufficient cause of cervical carcinoma (CC). Exist evidences of 

simultaneous infection between HPV and Chlamydia trachomatis (CT) may be increase the 

risk of CC, but th emain role of CT as cofactor to HPV is still controversial. Therefore, we 

conducted a molecular detection study of simultaneous HPV and CT infections in Brazilian 

women with different grades of cervical abnormalities. Five hundred and twenty four women 

(154 with cervical abnormalities including in situ-ISCC or invasive CC and 370 with normal 

cytology-NILM) provided cervical samples for the detection of HPV and CT samples by 

PCR-based methods. The overall HPV frequency was 23.08%, HR-HPV 14.81%, CT 14.04% 

and the simultaneous HPV and CT 5.77%. CT DNA was associated to HR- and LR-HPV and 

appeared to increase the risk of only ASC-US but not to lesions and CC. Simultaneous HPV 

and CT infection was associated until HSIL, but not in ISCC and CC. The potential 

interaction between HPV and CT merits further evaluation in prospective studies, particularly 

in women with ISCC and CC. 
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