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O papilomavírus humano, também conhecido como HPV, é um vírus que infecta a pele e
mucosas de homens e mulheres, e representa hoje a infecção sexualmente transmissível
(IST) mais comum no mundo. Existem mais de 200 subtipos de HPV, divididos em 5 gêneros
diferentes, que diferem nos seus mecanismos de virulência e tropismo.
As infecções por HPV são tipicamente assintomáticas ou resultam em tumores benignos,
mas eventualmente podem progredir para NIC de alto grau ou câncer. Essa progressão está
fortemente associada ao genótipo do HPV e à persistência da infecção.
Diferentes genótipos acarretam riscos diferentes, com o HPV 16 sendo o mais alto e o HPV 18
em segundo lugar. Outros genótipos de alto risco também parecem estar associados a
uma maior persistência da infecção e requerem atenção, como por exemplo os subtipos 31,
35 e 45.
Já os subtipos de baixo risco estão associados ao desenvolvimento de verrugas genitais
(condilomas acuminados), sendo os mais relacionados o HPV 6, 11 e 42.
Essa diversidade de tipos de vírus e a incidência de infecções múltiplas tornaram necessário
o desenvolvimento de métodos confiáveis de identificação dos diferentes genótipos. A
genotipagem tem, portanto, aumentado a possibilidade de um gerenciamento clínico
personalizado: ao estratificar os resultados específicos do genótipo, é possível atribuir
diferentes intervenções a esses pacientes.
Além da relevância desses testes no acompanhamento dos pacientes, é importante
também destacar o papel dos mesmos em estudos epidemiológicos, contribuindo para um
maior entendimento da história natural da infecção e do próprio vírus.
O DB molecular oferece testes que realizam a genotipagem desde os 2 principais subtipos
de alto risco que requerem atenção (HPV 16 e HPV 18) até os 28 principais subtipos de alto e
baixo risco.
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EXAME

HPVRT

Detecção de 14 subtipos de HPV de alto risco - genotipagem 16 e 18

HPVBA

Detecção de 19 subtipos de HPV alto e baixo risco - genotipagem 16, 18, 6, 11 e 42

HPVAB

Detecção e genotipagem de 28 subtipos de HPV alto e baixo risco
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