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Tradução: 

 

Utilidade Clínica do Sistema de citologia Liqui-Prep 
para rastreamento de câncer cervical primário em um 
grande hospital urbano situado na China. 
 
Resumo  
Antecedentes: A citologia em meio líquido (Liquid Base Cytology - LBC) tem sido usada para 
aumentar a sensibilidade da citologia cervical, em comparação ao exame Papanicolau 
(Conventional Pap Smear - CPS). A maioria dos sistemas LBC requer equipamentos 
automatizados caros. 
Objetivos: Avaliar a eficiência do novo e barato sistema de LBC - Sistema de citologia LPT. 
Materiais e Métodos: A triagem cervical foi realizada em 31.500 pacientes, utilizando o teste do 
sistema de citologia LPT, de janeiro de 2006 a maio de 2007. Um número semelhante 
(n=31.500) de CPS foi realizado a partir de janeiro de 2004 a julho de 2006. Todas as pacientes 
com citologia positiva foram submetidas a exame colposcópico e biópsia do colo do útero com o 
exame histopatológico. Cinqüenta casos positivos tanto para a citologia e biópsia foram 
submetidos ao teste de proteína L1 de papiloma vírus humano de alto risco (HPV) (HR-HPV L1). 
Resultados: O sistema de citologia LPT preserva adequadamente a estrutura celular para 
avaliação morfológica. Houve uma diferença significativa na taxa dos diagnósticos concordantes 
entre histologia / citologia comparando a do CPS e do sistema de LPT (93,6 vs 78,4%, p = 
0,001). A taxa mais elevada de concordância significativa também foi observada na lesão intra-
epitelial de baixo grau (LSIL) (95,4 vs 78,9%, p = 0,001) e lesão intra-epitelial de alto grau (HSIL) 
(90,2 vs 76,1%, p = 0,001), no diagnóstico citológico. Não houve diferença estatística na taxa de 
células glandulares atípicas (AGC) (61,5 vs 60%) e carcinoma de células glandulares (GCC) 
(83,3 vs 80%). LPT resultou em um aumento acentuado de detecção global sobre o CPS. A 
expressão nuclear da L1 do HPV foi observada em 34% (17/50) dos casos. 
Conclusões: LPT mostrou um aumento na taxa de detecção em relação ao CPS (P = 0,001) e 
uma taxa de referência concordante significativamente maior no exame histológico versus 
citologia. 
 
Palavras-chave: Carcinoma cervical; exame de citologia; citologia de base líquida,; sistema de 
citologia líquida Liqui-Prep. 
 
 
 
 
 
 
 



Introdução 
 

Por mais de 35 anos, para o rastreio do câncer de colo do útero, tem sido usado o esfregaço 
(CPS) do método de Papanicolau convencional (PAP). Apesar de uma precisão limitada do 
teste, (1,2) a incidência de câncer cervical tem caído substancialmente (3). A Citologia em meio 
líquido (LBC) conserva a amostra em um coletor com líquido conservante produzindo uma 
suspensão de células, a partir da qual será preparada uma camada de células em uma lâmina. 
Muco, sangue e artefatos que muitas vezes obscurecem as células de um esfregaço 
convencional (CPS), são removidos. Lâminas produzidas dessa maneira podem ser lidas mais 
rapidamente do que as lâminas CPS. (4,5) As principais vantagens da técnica LBC são reduzir o 
número de manchas inadequadas e fornecer células suficientes para a detecção de agentes 
infecciosos como o Human papillomavirus (HPV), Chlamydia trachomatis, N. gonorrhea, etc., 
através de técnicas de biologia molecular. (6-8) Este líquido restante da amostra também pode 
ser usado para o teste de HPV DNA negando a necessidade de outro exame pélvico e fornecer 
informações clínicas adicionais no rastreio cervical. LBC tem sido comparado com o CPS em 
muitos estudos, onde a maioria relata sensibilidade aumentada para detectar alterações 
patológicas e uma maior proporção de lâminas que são adequados para a avaliação. (9-11) No 
momento, a maioria dessas técnicas são caras pois utilizam equipamentos automatizados o que 
leva a um aumento significativo no preço da LBC. (12,13) 
 
A UK National Institute for Clinical Excellence  informou que a LBC melhorou a sensibilidade   
ligeiramente e, em um estudo piloto na Inglaterra de 178.000 lâminas (14), o percentual de 
lâminas insatisfatórias diminuiu de 9,1% para uma média de 1,6%, após a citologia convencional 
ser substituída pela LBC. No entanto, Sulik (15) e Saville (16) relataram pouca diferença no 
desempenho entre LBC e CPS. Alguns países, incluindo EUA, Canadá e Reino Unido, estão 
incorporando LBC em seus programas nacionais  de rastreio. Muitos países têm sido relutantes 
em adotar LBC sem provas definitivas de maior precisão ou de pelo menos precisão 
equivalente. Se a equivalência pode ser mostrada, outras características como maior 
reprodutibilidade, menor custo ou a capacidade para o teste de HPV por DNA, podem tornar a 
LBC mais desejável do que  CPS no programa de rastreio. 
 
A qualidade dos estudos que avaliam os testes pode afetar as conclusões (17), e estudos de 
baixa qualidade superestimam a eficácia dos testes. (18) Além disso, a precisão de muitos 
testes é um balanço entre a sensibilidade e a especificidade. Assim, mesmo que a LBC faça 
melhorar a sensibilidade (taxa de positivos verdadeiros) para alterações de alto grau, poderá 
simultaneamente aumentar o número de alterações de baixo grau (falsos positivos), o que será 
menos provável que representem uma doença grave, mas podem desencadear uma 
investigação clínica. Esses falsos positivos  são indesejáveis em um programa de rastreio. 
Normas foram estabelecidas para a concepção e elaboração de relatórios de exames médicos 
(19). 
 
Apesar de a LBC ser recomendada atualmente para o rastreio de câncer cervical, isto requer 
equipamentos automatizados caros e tem um alto custo por teste, especialmente em países em 
desenvolvimento, como a China.  Portanto, avaliar a utilidade clínica do teste barato do Sistema 
de LBC – LiquiPREP (LPT), tornou-se uma necessidade urgente para atender o sistema de 
saúde pública de mulheres chinesas. Com o propósito de melhorar a qualidade na análise das 
amostras cervicais e a taxa de diagnóstico de câncer cervical primário, nós avaliamos a 
eficiência do novo e barato sistema de LBC – LPT Cytology System. 
 
 



Materiais e Métodos 
 
Um total de 63.000 amostras cervicais foram coletadas de 63.000 mulheres para um estudo de 
análise retrospectiva iniciando em janeiro de 2004 até maio de 2007 em uma rotina ginecológica 
padronizada no Departamento de Ginecologia (Jiangxi Province Women and Children Health 
Care Hospital). 31.500 pacientes foram avaliadas utilizando o teste do Sistema LPT (LGM 
International Inc., Melbourne, FL, USA) em nosso centro de pacientes de janeiro de 2006 a maio 
de 2007. O mesmo número (31.500) de pacientes foram avaliadas por CPS de janeiro de 2004 
até julho de 2006. Para evitar a seleção das pacientes e para conseguir uma identificação “cega” 
de cada uma, cada amostra foi coletada aleatoriamente para processar em LPT ou em CPS, 
com o consentimeto da paciente; nenhuma das amostras foi processada em ambas tecnologias. 
Todas as pacientes que tiveram resultados positivos para citologia, foram submetidas a mais 
exames, incluindo colposcopia e biópsia cervical com estudos histopatológicos. 
 
A média de idade do grupo de LPT era de 35,56 +/- 12,8 anos, e a do grupo de CPS era de 
38,32 +/- 10,78 anos. A inclusão nos estudos primários era a comparação direta de LBC como 
um substituto para o CPS, com ambas as técnicas feitas com leitura manual ( não usando um 
sistema de rastreamento automatizado). O modelo do estudo foi baseado em amostras 
independentes. Apesar dos estudos serem independentes, o “split sample” (nota do tradutor: 
uma única coleta para CPS e LBC) oferece desvantagem a LBC porque células residuais são 
usadas para preparar a lâmina de LBC. 
 
Cinquenta casos, positivos para ambos na citologia e biópsia foram submetidas ao teste da 
Proteína L1 para alto risco de HPV (HR-HPV L1). Um kit de imunocitoquímica (ICC) para L1 
HPV foi doado pela Cytoimmun Diagnostics GmbH, (Pirmasens, Germany). 
 
Método de coleta para amostras: para a coleta de amostras pelo LPT, o excesso de muco 

cervical foi removido gentilmente usando um swab; o escova cervical foi então inserida no canal 
endocervical, mantendo uma pressão delicada e fazendo de 5 a 7 rotações em sentido horário; 
a cabeça da escova foi destacada e colocada dentro do frasco coletor com a solução 
preservante, para o preparo das lâminas como próximo passo. 
 
As amostras de CPS foram coletadas com espátula, colocadas sobre a lâmina e coradas pelo 
método de Papanicolaou (PAP). A lâmina foi observada microscopicamente para verificar se 
estava satisfatória; quando insatisfatória, o ginecologista coletou nova amostra do cérvix. As 
lâminas foram produzidas rotineiramente no consultório e com várias amostras até o patologista 
achá-la satisfatória. 
 
Método do Sistema de Citologia LPT: O frasco coletor, o tubo de centrífuga e as lâminas 

foram devidamente etiquetados. A amostra que foi coletada na escova cervical e colocada 
dentro do coletor com preservante foi misturada usando vórtex ( 30 segundos), e então 4 ml de 
Cleaning Solution – solução limpadora - foi pipetada dentro do tubo de centrífuga. O conteúdo 
total do coletor com amostra foi colocado sobre a solução limpadora que estava no tubo de 
centrífuga e então centrifugado a 1000g por 10 minutos. O sobrenadante foi decantado deixando 
a camada de células remanescente intacta como um botão no fundo do tubo. Sobre essas 
células epiteliais, no tubo, foi adicionado o Cellular Base na proporção de 4 a 5 vezes o seu 
volume e ressuspenso no vórtex; 50 uL da solução de Cellular Base com células cervicais foi 
pipetada na lâmina em movimentos circulares (diâmetro de 15 a 17 mm). As lâminas preparadas 
foram secas a temperatura ambiente ou em estufa (calor indireto) a temperaturas inferiores a 
50° C. As lâminas foram fixadas mergulhando-as em álcool desnaturado e coradas com a 
coloração de PAP. Para ambas as metodologias, convencional ou LPT, o diagnóstico através do 



Sistema Bethesda de 2001 foi adotado; em limites normais (WNL), células atípicas escamosas 
não puderam excluir lesões intraepiteliais escamosas de alto grau (ASC-H), células atípicas 
escamosas de indeterminada significância (ASC-US) e baixo e alto grau de lesões escamosas 
intraepiteliais ( LSIL e HSIL). O diagnóstico histológico foi classificado em quatro grupos: WNL, 
neoplasia cervical intraepitelial grau 1 (CIN 1), grau 2 (CIN 2) e grau 3 (CIN 3). 
 
Marcador imunológico para HPV L1 capsid protein: Para “immunostaining”, a atividade da 
peroxidase endógena foi bloqueada por 30 minutos a temperatura ambiente e a recuperação 
antigênica foi realizada através de fervura em 0,01 M de tampão fosfato de ácido cítrico (pH 8,0) 
por 20 minutos. Colorações inespecíficas foram eliminadas através da incubação dos tecidos 
com soro bovino normal por 30 minutos a temperatura ambiente. As amostras reagiram então 
com anticorpos monoclonais de ratos contra a proteína L1 do capsídeo de HPV por 30 minutos a 
temperatura ambiente em uma câmara úmida. As lâminas foram coradas em solução de 
cromógeno AEC. Os anticorpos monoclonais de ratos reconheceram o maior capsídeo da 
proteína L1de HPV de alto risco dos tipos 16, 18, 33, 35, 39, 45, 56 e 58. As amostras puderam 
então ser observadas após submetê-las a reação com benzidina e “light counterstaining” com 
hematoxilina de Mayer. 
 
Os resultados foram analisados estatisticamente através do teste exato de Fisher e P-value. 

Resultados de “immunostaining” foram avaliados como positivos quando a mancha de coloração 
nuclear foi interpretada para capsídeo da proteína L1. 
 
 

Resultados  
 
Um painel de sete parâmetros morfológicos foi avaliado: celularidade, fundo limpo, distribuição 
uniforme, artefatos, sobreposição celular, alteração da morfologia arquitetônica celular ( 
incluindo distorções citoplasmáticas, vacuolização de citoplasma, encolhimento ou alongamento 
celular, bordas citoplasmáticas imprecisas e bordas citoplasmáticas dobradas). A celularidade 
estava adequada em todas as amostras de LPT considerando que esta é a maior causa de 
recoletas em CPS. O fundo limpo nas lâminas foi observado na maioria das amostras com o 
Sistema LiquiPREP onde esta era a segunda causa de múltiplas recoletas no CPS. A 
distribuição uniforme das células foi comumente encontrada no LPT mas não no CPS . Artefatos 
estavam presentes na maioria dos CPS, mas raramente no LPT. Infiltrados inflamatórios e 
sobreposições celulares foram observadas em todas as lâminas , mas somente em duas LPT. 
Alterações de morfologia arquitetônica celular estiveram presentes em muitas das amostras 
CPS, mas raras em amostras LPT [Tabela 1]. 
Ao invés de avaliarmos a taxa de concordância da citologia realizada pelo LPT de nossas 
amostras clínicas, comparamos os resultados de dois métodos de diagnósticos de citologia com 
o diagnóstico histológico de biópsia. De acordo com os diagnósticos histológicos, existia uma 
significativa diferença na taxa de concordância no diagnóstico de histologia / citologia geral entre 
o CPS e o sistema LPT (93,6 vs. 78,4% ,P=0,001). A maior taxa de concordância significante 
era também vista na LSIL (95,4 vs. 78,9%, P=0,001) e HSIL (90,2 vs. 76,1%, P=0,001) do 
diagnóstico citológico. Uma taxa ligeiramente superior no diagnóstico citológico foi vista no  
ASC-H (93,9 vs. 80%) e SCC (94,7 vs. 89,5). Não existia diferença na taxa estatística no 
diagnóstico citológico em células glandulares atípicas (AGC) (61,5 vs. 60%) e células de 
carcinoma glandular (GCC) (83,3 vs. 80%) [Tabela 2].      
 
De acordo com a classificação de Bethesda, 2001, o LPT resultou em um aumento de detecção 
global notável sobre o convencional CPS, cujo resultado era ASCUS (6,8 vs. 2,3%), ASC-H 
(0,31 vs. 0,06%), AGC (0,41 vs. 0,06%), LSIL (1,80 vs. 0,41%), HSIL (0,58 vs. 0,28%) e SCC 



(0,18 vs. 0,06%). Não existiu diferença estatística na detecção de AGC (0,04 vs. 0,02%) e GCC 
(0,02 vs. 0,02%) [Tabela 3]. 
  
As lâminas preparadas pelo LPT com resultados falso positivos consistiram em 6 ASC-H (6/92; 
6.5%), 26 LSIL (26/541; 4,8%), 18 HSIL (18/165; 10,9%), 1 GCC (1/5; 20%), 3 SCC (3/54; 
5,6%), com total de 54 (54/857; 6,3%). 
 
As lâminas preparadas pelo CPS com falsos positivos consistiram de 4 ASC-H (4/15; 26,7%), 27 
LSIL (27/101; 26,7%), 21 HSIL (21/67; 31,3%), 1 GCC (1/4; 25%), 2 SCC (2/17; 11,8%), com 
total de 55 (55/207; 26,6%). O resultado do LPT reduziu significativamente a detecção dos falso 
positivos sobre o CPS [Tabela 4]. 
 
O objetivo de testar o LPT com lâminas preparadas por LBC era avaliar a aptidão para análise 
imunocitoquímica (ICC) nas lâminas e também avaliar a detecção do HPV L1 ICC de um epitopo 
da proteína L1 comum para o HPV de alto risco por anticorpos monoclonais de ratos T16VAHP ( 
HPV tipos 16,18, 33, 35, 39, 45, 56 e 58) do Cytoimmun Diagnostics GmbH, (Pirmasens, 
Alemanha). Cinquenta lâminas positivas, ambas de citologia e biópsia, foram submetidas ao 
teste da proteína L1 HPV de alto risco (HR-HPV L1). Reações positivas foram caracterizadas 
por uma forte mancha em todo o núcleo, cercado por um citoplasma sem fundo. A expressão 
nuclear do HPV L1 foi visto em 34% (17/50) dos casos, que incluiam 14 (45,2%) de LSIL, 3 
(21,4%) de HSIL e nenhum de SCC. Aproximadamente 66% (33/50) foram L1 negativas. Entre 
estas, 17 (54,8%) foram LSIL, 17 (78,6%) foram HSIL e 5 (100%) foram SCC [Tabela 5].       
 
 

Tabelas 
 
Table 1: Comparison of morphologic parameters 
 

 cellularity Clean 
background 

Uniform 
distribution 

Artifacts Cellular 
overlapping 

Architectural Cellular 
morphologic 
change 

Liqui-PREP Adequate Clean No Rare Yes No No 

Pap-smear 2/3 patients 
required 
multiple 
samples 

Not  Clean Highly 
presented 

Highly 
presented 

Yes Highly 
presented 

More 
commonly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Table 2: Comparison of cytological  and histological (biopsy) 
diagnosis concordant rate to Liqui-PREP with Pap-Smear 
 

Histological 
diagnosis (biopsy) 

Cytological diagnosis Liqui-PREP 

ASC-H LSIL HSIL AGC GCC SCC Total 

Total 98 567 183 13 6 57 924 

Concordant 92 541 165 8 5 54 865 

% of agreement 93.9 95.4 90.2 61.5 83.3 94.7 93.6 

Histological  
diagnosis (biopsy) 

Cytological diagnosis Pap-Smear 

ASC-H LSIL HSIL AGC GCC SCC Total 

Total 19 128 88 5 5 19 264 

Concordant 15 101 67 3 4 17 207 

% of agreement 80 78.9 76.1 60 80 89.5 78.4 

 
ASC-H-High-grade squamous intraepithelial lesion; LSIL-Low-grade squamous intraepithelial lesions; HSIL-High-grade 
squamous intraepithelial lesions; AGC-Atypical glandular cells; GCC-Glandular carcinoma; SCC-Squamous cell 
carcinoma 

 
 
 
 
 
 
Table 3: Comparison of cytology results by TBS 2001 reportin 
 

 Liqui-PREP 
N = 31500 (%) 

Conventional 
Pap-Smear 
N = 31500 (%) 

P- value 

WNL 28429 (90.25) 29335 (96.64)  
ASC-US 2147 (6.82) 723 (2.3) <0.001 
ASC-H 98 (0.31) 19 (0.06) <0.001 
AGC 13 (0.04) 5 (0.02) =ns 
LSIL 567 (1.80) 128 (0.41) <0.001 
HSIL 183 (0.58) 88 (0.28) <0.001 
GCC 6 (0.02) 5 (0.02) =ns 
SCC 57 (0.18) 19 (0.06) <0.001 
Values in parenthesis indicate percentages. WNL-Within normal limits, ASC-US-Atypical squamous cells of 
undetermined significance; ASC-H-High-grade squamous intraepithelial lesion; AGC-Atypical glandular cells; LSIL-low-
grade squamous intraepithelial lesion; HSIL-High-grade squamous intraepithelial lesion; GCC-Glandular carcinoma; 
SCC-Squamous carcinoma. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Table 4: Comparison of cytological and histological (biopsy) 
diagnosis false-positive rate to Liqui-PREP with Pap-Smear 
 

Histological 
diagnosis (biopsy) 

Cytological diagnosis Liqui-PREP 

ASC-H LSIL HSIL GCC SCC Total 

Total true positive 92 541 165 5 54 857 

False positive 6 26 18 1 3 54 

% of false positive 6.5 4.8 10.9 20 5.6 6.3 

Histological  
diagnosis 
(biopsy) 

Cytological diagnosis Pap-Smear 

ASC-H LSIL HSIL GCC SCC Total 

Total true positive 15 101 67 4 17 207 

False positive 4 27 21 1 2 55 

% of false positive 26.7 26.7 31.3 25 11.8 26.6 

 
ASC-H-High-grade squamous intraepithelial lesion; LSIL-Low-grade squamous intraepithelial lesions; HSIL-High-grade 
squamous intraepithelial lesions; AGC-Atypical glandular cells; GCC-Glandular carcinoma; SCC-Squamous cell 
carcinoma 

 
 
 
 
 
Table 5: HR-HPV L1 immunocytochemical detection 
 

Liqui-PREP HR-HPV L1 immunocytochemistry 

Positive Negative Total 

LSIL 14 (45.2) 17 (54.8) 31 

HSIL 3 (21.4) 11 (78.6) 14 

SCC 0 (0) 5 (100) 5 

Values in parenthesis indicate percentages. LSIL, low-grade squamous intraepithelial lesions; HSIL, high-grade 
squamous intraepithelial lesions; SCC Squamous Carcinoma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Discussão 
 
A adequação da LBC tem sido descrita já na literatura nos últimos 10 anos. Estes autores 
demonstraram a superioridade da qualidade da LBC em comparação com os CPS.[12-20] 
Entretanto, poucos autores abordaram no sistema de LBC um manual sobre o alto custo do 
equipamento e seus acessórios.[21,24]. Estes autores concluiram que o sistema manual LBC-
LPT tem custo-benefício e fornece um método alternativo para a técnica automatizada de LBC 
utilizada atualmente. Com estes estudos prévios, nossos resultados confirmam que, como 
segunda geração de LBC, a vantagem do sistema de citologia LPT não é somente relativa a 
soluções ambientais amigáveis, ao baixo custo geral nos equipamentos do laboratório e aos 
procedimentos de preparação simples 1-2-3, mas que o teste LPT aumentou significativamente 
a taxa de diagnóstico e reduziu a taxa de lâminas insatisfatórias no teste de CPS, com sua fina 
camada de células cervicais nas lâminas [Tabela 1]. 
 
Este estudo indicou claramente que apesar das diferentes metodologias, o sistema LPT 
preservou adequadamente as estruturas celulares na avaliação morfológica e proporcionou 
lâminas de alta qualidade. Entretanto, não podemos obter qualquer conclusão estatística na 
satisfatoriedade por causa das diferenças nas amostras das pacientes feitas com o CPS 
comparadas com o uso unicamente da escova cervical usada no LPT. Ao invés de garantirmos 
adequada densidade celular, amostras repetidas com a espátula resultaram em 2/3 das 
pacientes que foram sujeitas a repetidas raspagens para o método CPS para assegurar amostra 
satisfatória. Porém, recoletas não foram realizadas no sistema LPT previsto no uso da escova 
cervical, que melhoram as técnicas de amostragem global e não sujeita a paciente a repetir 
coletas que envolvem algum desconforto.      
 
Em nosso estudo, nas lâminas de LPT foi fácil encontrar um número pequeno de células 
anormais devido a morfologia mais clara das células individuais e a remoção dos debris, sangue 
e muco. Portanto, a taxa de ASCUS aumentou, o que foi bem recebido pelos ginecologistas 
preocupados com o recebimento de resultados falso-negativos. O número de diagnósticos WNL 
foi como o esperado para o sistema LBC. Era; porém, menor para o LPT que para o CPS, por 
causa da maior detecção global no sistema LPT. 
 
Não existiu diferença estatística entre a taxa concordante entre o diagnóstico citológico e 
histológico em AGC (61,5 vs. 60%) e GCC (83,3 vs. 80%) [Tabelas 2 e 3]; isto deve ser 
relacionado a distribuição fisiológica nas lâminas preparadas por LPT. Uma vez que a 
diferenciação anormal de células glandulares e células do tumor glandular têm frequentemente 
padrão papilar, as endofíticas apresentam um padrão tubular e glandular. Tumores glandulares 
pouco diferenciados são em grande parte compostos por folhas contínuas de células tumorais 
com apenas evidência ocasional de formação da glândula, mesmo após o preparo no LBC. 
 
A qualidade das amostras cervicais analisadas desempenham um papel fundamental durante o 
procedimento do diagnóstico citológico. As técnicas básicas de coleta de amostras e 
interpretação do CPS tem permanecido essencialmente inalteradas nos últimos 50 anos. Uma 
grande quantia de células são perdidas no descarte dos dispositivos de coleta; interferência de 
materiais sem células (sangue, muco, debris) e células em multicamadas nas lâminas são as 
maiores causas de falso negativos nos resultados de CPS e resultados com falso positivos. 
Assim, LPT representa um avanço significativo sobre o CPS para o rastreio do câncer cervical, e 
tem mostrado todas as suas vantagens incluindo plena disponibilidade dos componentes 
celulares, qualidade das lâminas altamente melhoradas no rastreio, monocamadas de células 
com ampla distribuição celular, estruturas celulares mais claras e sem fundo. Estas vantagens 



fornecem um campo de células muito melhor para o citopatologista e, portanto, aumenta a taxa 
de detecção de positivos em relação ao método CPS. Em nosso estudo, LPT resultou em um 
significante decréscimo na detecção de falso positivos sobre o CPS, que foi ASC-H (6,5 vs. 
26,7%), LSIL (4,8 vs. 26,7%), HSIL (10,9 vs. 31,3%), SCC (5,6 vs. 11,8%) e o total de falso 
positivos (6,3 vs. 26,6%) [Tabela 4]. Ligeiro decréscimo na detecção de falso positivos foi 
também visto no grupo de GCC (20 vs. 25%). Uma vez que a biópsia foi somente realizada em 
pacientes com lâminas com citologia positiva, não fomos capazes de detectar a taxa de 
verdadeiros resultados negativos no estudo. 
O capsídeo da proteína L1 é o principal antígeno usado na produção da vacina do HPV. A 
expressão de L1 está intimamente ligada à fase epissomal e a infecciosa do HPV, mas é 
gradualmente perdida durante a integração viral no genoma do hospedeiro. Recentemente, o 
teste imunocitoquímico (ICC) de HPV L1 nucleus expression tornou-se um biomarcador preditivo 
de displasia cervical, e também foi útil na avaliação de isco para infecção por HPV em 
mulheres.[22,23] Em nosso estudo de ICC, a expressão nuclear do L1 do HPV tem sido vista em 
34% (17/50) dos casos, que inclue 14 (45,2%) de LSIL, 3 (21,4%) de HSIL e 0% de SCC. 
Aproximadamente 66% (33/50) foram negativos para L1. Entre estes, 17 (54,8%) foram LSIL, 17 
(78,6%) foram HSIL e 5 (100%) foram SCC [Tabela 5]. Este resultado foi semelhante a outros 
dois estudos.[22,23] 
 

 

Conclusões: 
 
Assim, a partir de nosso estudo torna-se claro que o sistema LPT é a mais recente tecnologia 
em LBC e a base para a próxima geração de produtos para LBC. Quando comparado aos 
produtos similares de LBC, LPT tem a vantagem de um processo de trabalho simples, 
equipamentos de laboratório padrões, maior amostragem representativa de células cervicais, 
fundos de lâminas claros e alta eficiência nos diagnósticos que oferece uma grande promessa e 
potencial aos laboratórios que estão procurando adotar a tecnologia LBC. O sistema LPT 
aumenta significativamente o número de casos positivos detectados quando comparados aos 
resultados CPS; reduz o número de amostras insatisfatórias e oferece maior precisão a um 
custo menor do que o sistema LBC anterior, tendo o LPT uma abordagem especialmente 
atraente na China. Dos nossos 63.000 casos estudados, o sistema de citologia LPT representa 
uma melhora significativa nos índices de referência sobre CPS e também prevê que o sistema 
de citologia LPT é um instrumento confiável e tem "padrão ouro" na técnica LBC e ainda é uma 
solução viável para muitos laboratórios na China, buscando acesso a tecnologia LBC. 
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