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RESUMO 
 

Abjaude WS. Estudo de letalidade sintética em células transformadas por  
Papilomavírus Humano (HPV). [Tese (Doutorado em Microbiologia)] - Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo; 2016.  
 

 

Os Papilomavírus Humanos (HPV) são vírus de DNA, não envelopados que infectam 
as células epiteliais. A infecção persistente por alguns tipos de HPV é o principal 
fator de risco para o desenvolvimento do câncer cervical. A maquinaria de reparo de 
DNA desempenha um papel essencial em várias fases do ciclo de vida do HPV e é 
crucial para a sobrevivência de células tumorais. Durante a transformação maligna, 
as oncoproteínas E6 e E7 de HPV são capazes de induzir alterações 
cromossômicas e numéricas, além de modular a resposta de danos ao DNA. Estas 
observações sugerem que a maquinaria celular de reparo de dano ao DNA podem 
desempenhar um papel duplo na biologia do HPV e na sua patogênese. No presente 
estudo, procurou-se investigar o papel das proteínas de reparo de DNA na biologia 
das células derivadas de câncer cervical. A fim de alcançar este objetivo, a 
expressão de 189 genes foi silenciada em células HeLa (HPV 18) e em células SiHa 
(HPV16), bem como em queratinócitos humanos primários (QHP), utilizando vetores 
lentivirais que expressam shRNAs específicos. O efeito do silenciamento gênico foi 
determinado por ensaios de viabilidade celular, análise de proliferação celular, 
ensaio clonogênico e de formação de colônias em soft ágar. Observamos que o 
silenciamento dos genes ATM, BRCA1, CHEK2 e HMGB1 reduziu a taxa de 
crescimento celular, o potencial de crescimento em colônia e a capacidade de 
crescimento independente de ancoragem das linhagens celulares derivadas de 
câncer cervical transformadas por HPV,  sem afetar QHP. O tratamento das 
linhagens celulares com fármacos capazes de inibir a atividade das proteínas ATM e 
CHEK2 revelou uma maior sensibilidade das células tumorais à inibição destas 
proteínas quando comparadas a QHP. Além disso, mostramos que QHP que 
expressavam E6E7 ou somente E6 de HPV16 foram mais sensíveis a estes 
inibidores, quando comparados ao controle QHP ou QHP expressando apenas E7. 
Além disso, QHP que expressavam mutantes de E6 de HPV16, defectivos para a 
degradação de p53, foram menos sensíveis do que QHP, que expressavam HPV16 
E6 selvagem. Desta forma, estes resultados indicam que estes genes são 
necessários para a sobrevivência de células transformadas por HPV. Além disso, os 
nossos resultados sugerem que este efeito está relacionado com a expressão 
oncoproteína de HPV16 E6 e a sua capacidade para degradar p53 
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ABSTRACT 
 

Abjaude WS. Study of synthetic lethality in HPV-transformed cells. [thesis (Ph.D 
thesis in Microbiology)] - São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo; 2016. 
 

 
 

Human Papillomaviruses (HPV) are non-enveloped DNA viruses that infect epithelial 
cells. Persistent infection with some HPV types is the main risk factor for the 
development of cervical cancer. DNA repair machinery plays an essential role in 
several stages of the HPV life cycle and is crucial for tumor cells’ survival. During 
malignant transformation, HPV E6 and E7 oncoproteins induce structural and 
numerical chromosome alterations and modulate DNA damage response. These 
observations suggest that cellular DNA repair machinery may play a dual role in both 
HPV biology and pathogenesis. In the present study, we sought to investigate the 
role of DNA repair proteins in cervical cancer derived cells biology. In order to 
achieve this goal, the expression of 189 genes was silenced in HeLa (HPV18) and 
SiHa (HPV16) cells as well as in primary human keratinocytes (PHK) using lentiviral 
vectors expressing specific shRNA. The effect of gene silencing was determined by 
cell viability assay, cell growth analysis, clonogenic and soft agar colony formation 
test. We observed that ATM, BRCA1, CHEK2 and HMGB1 down-regulation 
decreased growth rate, clonogenic potential and cellular anchorage-independent 
growth of HPV-transformed cervical cancer-derived cell lines with no effect in normal 
keratinocytes. Treatment of cells with drugs that inhibit ATM and CHEK2 activity 
showed that tumor cells are more sensitive to the inhibition of these proteins than 
PHK. Besides, we show that PHK expressing HPV16 E6 alone or along with HPV16 
E7 were more sensitive to these inhibitors than control PHK or PHK expressing only 
E7. Moreover, PHK expressing E6 mutants defective for p53 degradation were less 
sensitive than PHK expressing E6wt. Moreover, to potentiate the effect observed by 
the ATM and CHEK2 inhibition, we treated cells lines with Doxorubicin and 
Cisplantin. We observed that tumor cells lines and PHK expressing HPV16 E6 or 
HPV16 E6/E7 were more sensitive to DNA damage induction. Altogether, these 
results indicated that these genes are required for HPV-transformed cells survival. 
Besides, our results suggest that this effect is related to HPV16 E6 oncoprotein 
expression and its capacity to degrade p53. 
 
 
 
Keywords: DNA Repair. HPV. Synthetic Lethality. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Biologia do HPV 
   

 Os vírus do Papiloma (HPV) são vírus não envelopados, com capsídeo de 

simetria icosaédrica de aproximadamente 55 nm, com genoma de DNA fita dupla 

circular de aproximadamente 8 mil pares de bases, que infectam pele, epitélios 

anogenital e mucosa da cavidade oral (IARC, 2007). São pertencentes a família 

Papillomaviridae, gênero Papilomavírus e são classificados por base da semelhança 

da sua sequência de nucleotídeos. São conhecidos cerca de 200 tipos de HPV 

(Bosch, 2002), dos quais cerca de 40 tipos são capazes de infectar a região 

anogenital e causar verrugas genitais, cistos epidérmicos, neoplasias intraepiteliais e 

até lesões displásicas de baixo e alto grau. Os HPV que infectam o trato anogenital 

podem ser divididos em baixo risco (HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 55) e alto risco 

oncogênico (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 59), conforme o tipo de 

lesão associado a sua infecção (Clifford, 2003; Muñoz, 2003). 

 O genoma do HPV é dividido em três regiões funcionais distintas, que se 

distinguem nas sequências codificadoras precoces (E – Early) e tardias (L – Late) e 

a região regulatória não codificadora (LCR - Long Control Region) (Figura 1A). A 

região E codifica as proteínas precoces E1, E2, E4, E5, E6 e E7, as quais possuem 

diversas funções reguladoras envolvidas na persistência genômica, replicação do 

DNA viral, transcrição de genes virais e proliferação celular, enquanto a região tardia 

L é formada pelos genes L1 e L2 que codificam proteínas estruturais do capsídeo 

viral (Tabela 1) (Howley, 2007; McMurray et al., 2001; Souto, et al., 2005). 

  O ciclo de vida do vírus HPV está intimamente relacionado ao programa de 

diferenciação celular do epitélio (Campo, 2003). Os vírus são transmitidos pelo 

contato direto ou indireto com indivíduos que apresentam alguma microlesão e a 

infecção se inicia quando o HPV alcança as células da camada basal, as quais 

apresentam potencial replicativo.  O genoma viral é mantido na forma epissomal e 

sua amplificação  ocorre simultaneamente a replicação do DNA celular. Nesta 

primeira fase do ciclo, o genoma é mantido em um baixo número de cópias, com a 

expressão dos genes precoces E1 e E2, os quais formam um complexo multimérico 

capaz de promover a amplificação do genoma viral (Doorbar, 2005; Stubenrauch et 

al., 1999; Villa et al., 1998). A fase replicativa e a síntese proteica ocorrem nas 
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camadas suprabasais do epitélio, onde ocorre a expressão das proteínas precoces 

(E1, E2, E4, E5, E6 e E7), as quais garantem maior amplificação do número de 

cópias do genoma viral e alterações celulares, que permitem a progressão do ciclo 

celular nas células em diferenciação (Madison, 2003).  

 A expressão das proteínas E6 e E7 são fundamentais para ultrapassar o 

bloqueio do ciclo celular nas células em diferenciação e garantir o funcionamento da 

maquinaria de replicação celular essencial para a amplificação do genoma viral. A 

proteína E7 induz a degradação da proteína do Retinoblastoma (pRb), a qual regula 

negativamente o ciclo celular (Chellappan et al., 1992). A proteína Rb na sua forma 

hipofosforilada se encontra ligada ao fator de transcrição E2F, o qual está envolvido 

na transcrição de vários genes envolvidos na fase S. Ao ser degradada pela ação de 

E7, a proteína Rb libera o fator de transcrição E2F e garante a ativação constitutiva 

dos genes envolvidos na progressão celular (Zur Hausen, 2000). A proteína E6 é 

capaz de se ligar ao fator de transcrição p53 e de recrutar a proteína E6AP, a qual 

age como uma ubiquitina ligase ao promover a ubiquitinação de p53 e levá-lo a 

degradação por via do proteassoma (Sherman, et al., 1997). Esta inativação de p53 

impede a supressão do ciclo celular e consequentemente garante a continuidade do 

ciclo. Na camada granular ocorre a montagem das partículas virais a partir da 

expressão das proteínas estruturais do capsídeo L1 e L2. E por fim as partículas 

virais são liberadas na superfície pela descamação do epitélio, sem promover a lise 

da célula hospedeira (Figura 1B) (Doorbar, 2005; Howley, 2007). A retenção das 

partículas virais ao longo de todas as camadas de diferenciação celular, além de 

outros mecanismos que impedem a apresentação de epítopos  virais nas camadas 

inferiores do epitélio, comprometem a detecção imunológica do vírus (Ashrafi et al, 

2002; Marchetti et al, 2002; Matthews et al, 2003). Desta forma, o vírus HPV é capaz 

de se estabelecer e completar seu ciclo, mediante o processo de diferenciação do 

epitélio, sem ser percebido pelo sistema imunológico.  
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Figura 1 - Organização do genoma de HPV e o ciclo de vida viral. A) O genoma de HPV é 

composto de aproximadamente 8.000 pares de bases que se dividem em três 
regiões funcionais:  a região regulatória não codificadora (LCR - Long Control 
Region) e a região que codifica as proteínas virais precoces (E - Early) e tardias 
(L – Late).  B) O ciclo de vida do vírus HPV é dependente do programa de 
diferenciação celular e a expressão das proteínas virais se dão ao longo das 
diferentes camadas do epitélio, promovendo a manutenção e amplificação do 
genoma viral, proliferação celular, montagem e liberação das partículas virais. 
Fonte: (Lazarczyk et al., 2009)  

 
Tabela 1 - Regiões do genoma de HPV com as suas respectivas funções. 

Regiões Função 

 

  

 

 

Precoces 

E1 

E2 

E4 

E5 

 

E6 

 

E7 

Função de Helicase - Replicação viral. 

Regulação da transcrição e replicação viral. 

Alteração da matriz celular e maturação viral. 

Estímulo da proliferação, transformação celular e evasão do 

sistema imune. 

Proliferação celular e transformação celular juntamente com 

E7. E6 de HPV de alto risco promove a degradação de p53. 

Proliferação celular e transformação celular juntamente com 

E6. Inativa a proteína do retinoblastoma e permite progressão 

do ciclo celular 

Tardias L1 

L2 

Codifica a proteína maior do capsídeo. 

Codifica a proteína menor do capsídeo. 

Regulatória LCR Apresenta a origem de replicação e promotores de 
transcrição. 

Fonte: Sanclemente e Gill. 

A) B) 
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1.2 Câncer cervical e HPV 
 

 O câncer de colo útero é uma transformação maligna que acomete a porção 

do colo uterino ou cérvix.  Podem ser divididos histologicamente em dois principais 

tipos: carcinoma de células escamosas, o qual surge na ectocérvice e na junção 

escamo-colunar e adenocarcinoma, o qual surge no epitélio grandular da 

endocérvice (Figura 2). O câncer cervical é o quarto tipo de tumor mais frequente em 

mulheres no mundo com aproximadamente 527 mil novos casos e 265 mil mortes ao 

ano (Globocan, 2012). No Brasil, o câncer cervical é o terceiro tipo de tumor mais 

frequente em mulheres, atrás apenas do câncer de mama e do coloretal, sendo 

responsável por cerca de 5 mil mortes ao ano (Inca, 2013).  

 As primeiras evidências de associação do câncer cervical e o HPV surgiram 

na década de 70 com pesquisas que mostravam uma semelhança entre as 

alterações morfológicas encontradas no câncer de colo de útero com as observadas 

em condilomas (Meisels e Fortin, 1976).  Somente na década de 80 foi detectado a 

presença do HPV em amostras de câncer cervical, o que levou ao pesquisador 

Harald zur Hausen a propor uma relação direta entre o câncer cervical a infecção 

viral (Boshart et al., 1984; Durst et al., 1983). O estabelecimento desta associação 

acarretou em inúmeros estudos da biologia do vírus HPV e de sua capacidade 

oncogênica.  

  Hoje já se sabe que cerca de 99,7% dos cânceres da cérvix uterina 

estão associadas à infecção persistente por  Papilomavírus Humano de alto risco 

oncogênico. Os HPVs de alto risco 16 e 18 são responsáveis por cerca de 70% dos 

casos de câncer de colo de útero e são os dois tipos de HPV mais prevalentes, tanto 

nas infecções assintomáticas (Bruni et al., 2010; De Sanjosé et al., 2007) quanto nos 

casos de câncer cervical (Li et al., 2011, De Sanjosé, et al., 2010). Por outro lado, os 

HPV 6 e 11 de baixo risco oncogênico estão presentes em mais de 90% dos 

condilomas (Anic et al, 2011; Chan et al., 2009). 

   A capacidade do HPV em induzir a carcinogênese está atribuída à 

função das proteínas E6 e E7. A expressão destas é suficiente para induzir 

imortalização de queratinócitos humanos primários derivados de prepúcio de recém 

nascido (QHP) in vitro (Liu et al., 1997). A proteína E6 de HPV de alto risco 

oncogênico associa-se à proteína p53, a qual tem atividade supressora de tumor e 

recruta proteínas celulares, como E6-AP, a qual tem função de ubiquitina ligase 
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(Kisseljov, 2000; Scully, 2002; Zur Hausen, 2002). O complexo E6/E6-AP leva p53 à 

degradação através da via de proteólise dependente de ubiquitina, diminuindo os 

níveis de p53 nas células infectadas (Scheffner e Whitaker, 2003). Já a proteína E7 

associa-se às proteínas da família pRb. Essa interação inativa pRb, a qual se 

desliga do fator E2F, permitindo a progressão do ciclo celular (Kastan e Bartc, 2004) 

  A expressão destas proteínas oncogênicas não é suficiente para o 

desenvolvimento de um tumor maligno, sendo necessários eventos genéticos 

adicionais, como a integração do DNA viral no genoma celular (Figura 3). A 

integração do genoma do HPV é um evento aleatório, que normalmente ocorre 

através da região E1 e E2 do genoma viral. A consequência desta integração é uma 

perda da função destas proteínas, a qual leva à expressão constitutiva dos genes E6 

e E7, que promove instabilidade genômica e contribuem para o acúmulo de danos 

ao DNA (Chen, 2010; Méhes et al., 2004). Células transformadas por HPV 

apresentam a expressão constitutiva das oncoproteínas E6 e E7 de HPV, as quais 

agem em vias de transdução de sinais, sobretudo as reguladas por p53 e pRb 

(Munger et al., 1989; Narisawa-Saito e Kiyono, 2007; Zur Hausen, 2002;).  Estas 

proteínas são capazes de promover a progressão do ciclo celular, desalinhamento 

dos cromossomos, mitose multipolar e consequentemente levando a aneuploidia e 

poliploidia (Duensing e Munger, 2002; Duensing et al., 2000; Hashida e Yasumoto, 

1991; Heliman et al., 2009; Kadaja et al,. 2009; Liu et al., 2007). Além disso, estas 

proteínas modulam a resposta celular de dano ao DNA, alterando mecanismos de 

resposta ao stress oxidativo, de reparo por excisão de nucleotídeos (NER),  

induzindo quebras de fita DNA e aumentando a integração de DNA exógeno ao 

genoma das células hospedeiras (Gillespie et al., 2012; Kessis et al., 1993; Lembo et 

al., 2006; Therrien et al., 1999). 
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Figura 2 - Estrutura do colo uterino. O colo uterino é anatomicamente dividido em duas 

porções: ectocérvice e endocérvice. A ectocérvice, a qual está em conato com 
a vagina, é revestida por um epitélio escamoso, que pode originar o câncer 
escamoso. A endocérvice é a porção interna do colo uterino revestida por um 
epitélio grandular, o qual pode originar um adenocarcinoma. A região que 
conecta a endocérvice a ectocérvice é chamada de zona de transformação, 
local em que se desenvolve a maioria dos tumores de colo de útero.  

 
 

 
 
 
Figura 3 - Infecção do vírus HPV e o processo de carcinogênese. O vírus HPV infecta a 

camada basal do epitélio a partir de microlesões do epitélio, onde se mantêm 
na forma epissomal e em baixos números de cópias. O ciclo replicativo viral 
ocorre simultaneamente ao processo de diferenciação celular do epitélio, 
sendo liberadas novas partículas virais pela descamação da camada córnea. 
Infecções persistentes por HPV de alto risco podem favorecer a integração do 
genoma  viral no genoma da célula hospedeira. Este processo de integração 
interrompe a expressão das proteínas virais E1 e E2, as quais regulam 
negativamente as oncoproteínas virais E6 e E7. O aumento da expressão de 
E6 e E7 acarretam em uma maior proliferação celular, gerando instabilidade 
genética o que pode culminar no desenvolvimento do câncer cervical. Fonte: 
The Nobel Committee for Physiology or Medicina 2008, Harald zur Hausen, Françoise 
Barré-Sinoussi, Luc Montagnier. 
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1.3 Mecanismos de reparo de dano ao DNA 
 
 
 O genoma celular está constantemente sofrendo danos causados por fatores  

endógenos oriundos do processo replicativo, tais como oxidação, alquilação e erros 

no pareamento de bases. Além de danos exógenos causados por fatores externos, 

tais como radiação, quimioterápicos, toxinas e vírus (Figura 4). Estes danos 

acarretam em alterações genéticas, tais como mutações, crosslinks e danos à fita 

simples e à fita dupla de DNA (Lindahl, 1993; Nakamura, 2014). Estes danos podem 

levar à alterações das vias celulares, promovendo uma desregulação dos processos 

bioquímicos que regulam crescimento, proliferação e replicação do genoma celular.  

 Para preservar a integridade do genoma, as células apresentam inúmeros 

mecanismos, os quais detectam estes danos, inicia uma resposta apropriada de 

reparo ao dano, promove a parada do ciclo celular, repara o DNA ou induz a morte 

celular por apoptose. Estes processos são altamente regulados pela atividade da 

maquinaria de reparo de dano ao DNA, a qual  promove a correção destas lesões e 

garante a integridade da informação genética. Todavia, uma vez que o DNA não é 

reparado e não ocorre a indução da morte celular, estas células podem progredir no 

ciclo celular carregando estas mutações, as quais podem no futuro levar ao 

surgimento do câncer  (Lindahl, 1993;	  Sancar et al., 2004, Sulli et al., 2012). 

 A maquinaria de reparo apresenta sensores, tais como o complexo MRN 

(MRE11-Rad50-Nbs1) e a proteína de replicação A (RPA), os quais detectam lesões 

causadas ao DNA e recrutam outras proteínas, tais como ataxia telangiectasia 

mutada (ATM) e ataxia telangiectasia e Rad3 relacionados (ATR) transdutor de 

quinases para o local do dano. Tanto ATM quanto ATR respondem ao dano de DNA, 

porém estudos mostram que ATM responde principalmente a danos de quebra de 

fita dupla, ao passo que ATR responde melhor as lesões causadas pela radiação UV 

ou agentes intercalantes de DNA (Hekmat-Nejad et al., 2000; Lowndes e Murguia, 

2000; Pandita et al., 2000; Wright et al., 1998). Quando ativadas ATR e ATM sofrem 

uma autofosforilação, induzindo uma cascata de sinalização, levando a ativação das 

quinases efetoras Chek1 e Chek2, respectivamente (Zhou e Elledge, 2000). Esta 

ativação promove a parada do ciclo celular nas fase G1, S ou G2 e permite que a 

maquinaria de reparo de DNA atue sobre o DNA danificado. Caso o dano não seja 

reparado, a célula pode iniciar o processo de morte celular (Figura 5). 
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 Os danos causadas à fita simples, ocorrem quando somente uma das fitas de 

DNA é lesionada, mas a outra permanece intacta e pode ser utilizada como fita 

complementar para orientar o reparo de DNA. O reparo de danos à fita simples 

podem ser realizados pelos mecanismos de excisão de base (BER - Base excison 

repair) ou de nucleotídeos (NER - Nucleotide excision repair) e reparo de bases mal 

pareadas (MMR - Mismatch repair).  

 O mecanismo de reparo de excisão de base ocorre em um determinado 

nucleotídeo, mediante danos causados por oxidação, alquilação, hidrólise e 

desaminação. O reconhecimento da base nitrogenada alterada é feito por enzimas 

da família das DNA glicosilases, as quais iniciam o processo de reparo, removendo 

a base modificada e gerando um sítio apurínico. Este sítio é posteriormente 

removido pela atividade de endonucleases e restaurado pela DNA polimerase, com 

base na homologia da fita complementar de DNA (Hoeijmakers, 2001). 

 O mecanismo de excisão de nucleotídeos é ativado a partir de lesões que 

provocam distorções na dupla fita de DNA. Estas lesões podem ser ocasionados por 

diversos fatores, tais como dímeros de pirimidina ciclobutano (CPDs) e pirimidina (6-

4) pirimidona fotoprodutos (6-4PPs), ocasionada pela luz UV. Diferente do 

mecanismo BER, a qual remove somente a base alterada, este mecanismo irá 

remover uma sequência de nucleotídeos. O mecanismo de reparo por excisão de 

nucleotídeo é um mecanismo altamente versátil, que reconhece uma ampla 

variedade de lesões, sendo dividido em duas principais subvias: o reparo do genoma 

global (GGR), o qual repara lesões presentes em qualquer ponto do genoma, e o 

reparo acoplado a transcrição (TCR), que irá reparar regiões lesionadas de genes 

em transcrição (Marteijn et al. 2014).  

 O reparo de bases mal pareadas ocorre mediante erros da replicação e da 

recombinação gênica durante a meiose. Bases nitrogenadas pareadas 

erroneamente são identificadas por um complexo proteico, o qual remove esta base 

e uma DNA polimerase sintetiza um nucleotídeo correto. Em eucariotos este 

complexo diferencia a fita recém sintetizada da fita molde a partir da 

descontinuidade encontrada, como terminações 3 ́ ou fragmentos de Okazaki 

(Constantin et al. 2005; Dzantiev et al. 2004; Fang e Modrich, 1993; Modrich, 2006).  

 Os danos de fita dupla são ocasionados sobretudo por radiação ionizante, 

stress replicativo, intermediários metabólicos reativos e espécies reativas de 

oxigênio (ROS). Estes danos podem ser reparados por Recombinação não 
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Homóloga (Non-Homologous End-Joining - NHEJ), ou por Recombinação Homóloga 

(Homologous Recombination - HR) (Hoeijmakers, 2001). O reparo realizado por 

Recombinação não Homóloga apresenta baixa fidelidade, estando sujeito à erros e 

podendo apresentar perdas de informação genética (Lieber et al. 2003). Já o reparo 

realizado pelo mecanismo de Recombinação Homóloga apresenta alta fidelidade, 

garantindo um reparo mais eficiente a partir de uma fita molde. O mecanismo pelo 

qual a célula decide reparar danos de fita dupla está relacionado com a presença de 

uma fita complementar, ou seja uma fita molde (Hoeijmakers, 2001). A 

recombinação homóloga ocorre especialmente na presença de uma fita molde, logo 

estando restrito as fases S e G2 do ciclo celular. A ausência de uma fita molde, 

necessária para a via de recombinação homóloga, levaria a célula a reparar o dano 

por recombinação não homóloga.  

 Todos estes mecanismos estão envolvidos e altamente regulados para 

garantir a integridade da informação genética. Entretanto, falhas neste sistema 

podem ocorrer e levar ao surgimento mutações, as quais podem ser mutações com 

ganhos ou perdas de funções, ou mutações letais. Mutações ocorridas em genes 

envolvidos nos processos de replicação e proliferação celular podem acarretar em 

um descontrole do processo replicativo. Os proto-oncogenes são genes envolvidos 

no aumento da proliferação celular, os quais podem sofrer mutações e se tornarem 

permanentemente ativos. Estas alterações em um proto-oncogene pode promover 

um crescimento descontrolado das células e este torna-se um oncogene, ou seja, 

um gene cujo produto ativo leva a um crescimento celular desregulado (Borges-

Osório, 2001). Este crescimento sem controle, pode levar ao acúmulo de danos, 

culminando em uma instabilidade genômica e ao estabelecimento de um tumor.  
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Figura 4 - Fonte de danos ao DNA e os mecanismos de reparo. O DNA celular está sujeito 
ao ataques de diferentes agentes causadores de dano, os quais podem ser 
exógenos (agentes externos como radiação UV) ou endógenos (agentes 
internos como espécies reativas de oxigênio). Estes agentes causam os mais 
variados tipos de lesões ao DNA, que ativam mecanismos celulares específicos 
de reparo ao DNA. Os danos de DNA podem ser de quebras de fitas simples, 
dupla, formação de dímeros, sítios abásicos, inserções, deleções e modificações 
de base. Os mecanismos de reparo respondem a cada tipo de lesão, conforme a 
sua especialidade. (Modificado de Gênios et al., 2014) 
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Figura 5 - Vias de sinalização em resposta ao dano ao DNA. A resposta ao dano de DNA é 
composta por dois principais sensores: O complexo MRN (MRE11–RAD50–
NBS1), o qual detecta danos à fita dupla de DNA; e a proteína de replicação A 
(RPA) e o complexo RAD9–RAD1–HUS1 (9-1-1), envolvidos na detecção da 
danos à fita simples de DNA. O complexo MRN recruta a proteína ataxia 
telangiectasia mutada (ATM) e RPA e o complexo 9-1-1 recruta a proteína ataxia 
telangiectasia e Rad3 relacionados (ATR) para o local do dano. A ativação 
destas proteínas leva a uma cascata de sinalização que culminam na ativação 
de proteínas efetoras que promovem a parada do ciclo celular, reparo do DNA, 
senescência ou apoptose. (Fonte: Sulli et al., 2012) 
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1.4 HPV e a maquinaria de reparo de DNA 
 
  
 A maquinaria de reparo de DNA é crucial para manutenção e estabilidade 

genômica durante a replicação e progressão do ciclo celular. Porém, diferentes 

estudos vem mostrando a importância da maquinaria de reparo na manutenção e 

amplificação do genoma do vírus HPV  (Gillespie  et al., 2012; Moody e Laimins, 

2009; Reinson et al., 2013; Sakakibara et al., 2011). Desta forma, as proteínas virais 

podem ativar ou inibir proteínas da maquinaria de reparo, garantindo a continuidade 

do seu ciclo replicativo. Estas observações sugerem que a maquinaria de reparo de 

DNA pode desempenhar um papel duplo na biologia do HPV, mantendo a 

integridade do DNA celular e promovendo a amplificação do genoma viral.  

 As proteínas E1 e E2 recrutam a maquinaria de reparo de DNA para os sítios 

de replicação viral, garantindo a amplificação do genoma de HPV (Fradet-Turcotte et 

al., 2011; Reison et al., 2013). A atividade de helicase não específica de E1 é capaz 

de induzir danos ao DNA da célula hospedeira, promovendo a fosforilação da 

histona H2AX, a qual sinaliza e ativa proteínas das vias de ATM e ATR (Reison et 

al., 2013). O processo pelo qual ocorre o recrutamento destas proteínas não é ainda 

bem elucidado, porém diversos experimentos apontam uma colocalização do 

complexo de replicação viral e as proteínas da maquinaria de reparo, tais como 

ATRip, TOPbp1, phospho-ATM, phospho-H2AX, phospho-p53, Chk1, Chk2, PCNA, 

RPA, Nbs1, 53bp1, BRCA1 e RAD51. (Fradet-Turcotte et al., 2011; Gillespie  et al., 

2012; Moody e Laimins, 2009; Reison et al., 2013; Sakakibara et al., 2011) (Figura 

6).  

 O genoma viral no inicio da infecção é mantido em baixo números de cópias e 

se replica juntamente com o genoma das células hospedeiras. A medida que ocorre 

a parada do ciclo celular e a diferenciação do epitélio, aumenta-se o número de 

cópias do genoma viral e consequentemente a importância da maquinaria de reparo 

de DNA para promover a amplificação do genoma viral. Esta transição da fase de 

manutenção para a fase de amplificação do genoma viral é marcada por um 

aumento do tamanho do sítio de replicação viral (Gillespie  et al., 2012). As proteínas 

E6 e E7 são altamente expressas nesta etapa de amplificação e apresentam papel 

fundamental ao modular o ciclo celular e garantir que as células em diferenciação 

mantenham a sua maquinaria de replicação e reparo ativas, para que o genoma viral 
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seja amplificado. A proteína E7 garante a continuidade do ciclo celular ao degradar 

pRb e a apoptose é evitada pela degradação de p53 por meio da atividade de E6.  

 O bloqueio entre a fase G1/S é realizado pela atividade das proteínas da 

família pocket (pRb, p107 e p130) juntamente com o fator de transcrição E2F. A 

proteína E7 é capaz de interagir com estas proteínas da família pocket e promover a 

liberação do fator E2F, permitindo a continuidade do ciclo celular. Além disso, a 

proteína E7 é capaz de ultrapassar o checkpoint G1/S ao degradar a proteína de 

ligação de CHEK1 (Claspin) e consequentemente impedir a parada do ciclo por meio 

da via de ATR (Spardy et al., 2009).  A desregulação do fator E2F promove o 

aumento da proteína CHEK2, a qual estaria envolvida no processo de amplificação 

viral (Rogoff et al., 2004). No epitélio estratificado a expressão da proteína E7 leva 

ao aumento e acúmulo do complexo MRN (MRE11–RAD50–NBS1) e das proteínas 

envolvidas no mecanismo de recombinação homóloga (HR), além de ativar a via de 

ATM e interagir com a proteína de reparo NBS1, as quais são necessárias para a 

amplificação do genoma viral (Anacker et al., 2014; Hong e Laimins et al.,2013; 

Moody e Laimins, 2009;).  

 A ativação e recrutamento das diferentes proteínas da maquinaria de reparo, 

por intermédio das proteínas virais E1, E2 e E7, culminam na ativação da proteína 

p53, a qual induz a expressão do gene p21. A proteína p21 se liga aos complexos 

ciclina-Cdk2 ou –Cdk4 inibindo a atividade destes complexos e interrompendo o 

ciclo celular (el-Deiry et al., 1993; el-Deiry et al., 1994). Esta parada do ciclo celular, 

iniciada pela atividade de p53, implicaria em uma interrupção do ciclo replicativo 

viral. Além da sua função de controle do ciclo celular, a proteína p53 é capaz de 

interagir diretamente com E2 e impedir a amplificação viral (Figura 6) (Brown et al., 

2008). Assim, a habilidade da proteína E6 em promover a degradação de p53 é 

crucial para a manutenção, amplificação e persistência viral (Flores et al., 2000; Park 

et al., 2002; Thomas et al., 1999). Vírus que são incapazes de degradar p53 não 

conseguem transpor a barreira imposta por p53 e consequentemente não 

conseguem amplificar o seu genoma (Kho et al., 2013). Portanto, o vírus HPV é 

capaz de ativar a maquinaria de reparo de dano ao DNA para promover a 

amplificação do seu genoma, porém inibem determinadas proteínas desta 

maquinaria, as quais poderiam interromper o seu ciclo produtivo. 
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Figura 6 - Replicação Viral e a Maquinaria de Reparo de Dano ao DNA. As proteínas E1 e 

E2 de HPV são capazes de recrutar proteínas da maquinaria de reparo para o 
centro replicativo viral. A proteína E2, em especial, promove a conexão do 
genoma viral ao genoma celular por meio da interação com a proteína TOPbp1. 
As proteínas E1 e E2 interagem diretamente com as proteínas sinalizadoras p53, 
ATM e CHK2, além de se encontrarem colocalizadas com marcadores para dano 
de DNA (P-H2AX). Estas proteínas interagem com genoma de HPV, auxiliando 
na manutenção e amplificação do genoma viral. (Modificado de Wallace e Galloway, 
2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	    

	  

18 

1.5 Instabilidade genômica 
 
  
 A instabilidade genômica é frequentemente associada ao desenvolvimento 

tumoral e tem sido amplamente utilizado no prognóstico de câncer. Técnicas 

moleculares são utilizadas na caracterização das células cancerosas e permitem 

detectar um padrão complexo de alterações cromossômicas em lesões precursoras 

do carcinoma da cérvice uterina, incluindo ganhos em 1p, 6p e 9q e perdas em 3p, 

3q, 4q, 5q e 13q (Alazawi et al., 2004; Giannoudis et al., 2000; Wistuba et al., 1997). 

Alterações nos mecanismos de controle do ciclo celular podem levar em anomalias 

genéticas, as quais incluem translocações, aneuploidias, poliploidias, deleções, 

amplificações, duplicações ou inversões de genes.   

 As oncoproteínas virais E6 e E7 de HPV são capaz de induzir a desregulação 

do ciclo celular, recrutando proteínas da maquinaria de reparo de DNA para o sítio 

de replicação viral e inibindo a atividade das proteínas dos checkpoints. Desta 

forma, E6 e E7 eliminam as barreiras impostas pelo ciclo celular e conseguem 

transpor os pontos de controle, levando a uma instabilidade genômica e contribuindo 

para o acúmulo de danos ao DNA. Além disso, estas proteínas agem em vias de 

transdução de sinal, as quais estão alteradas na maioria dos tumores não 

associados a este vírus, como é o caso das vias reguladas por p53 e pRb, entre 

outras (Chen et al., 2010; Méhes et al., 2004).  

 A presença das oncoproteínas de HPV está relacionada a inúmeras 

alterações nos mecanismos de reparo de DNA, os quais envolvem deficiência nos 

mecanismos de reparo por excisão de nucleotídeos global e acoplado a transcrição 

(GGR e TCR), ineficiência dos mecanismos de reparo de danos ao DNA causados 

por estresse oxidativo, radiação UV, radiação ionizante e alquilação. (Giampieri e 

Storey, 2004; Lembo et al., Rey et al., 1999; 2006; Shin et al., 2006; Srivenugopal e 

Ali-Osman 2002; Therrien et al., 1999). Além disso, E6 e E7 de HPV de alto risco 

induzem quebras no DNA e aumentam a integração de DNA exógeno no genoma da 

células hospedeira (Duensing e Münger, 2002; Kessis et al., 1993). 

 A proteína E6 além de promover a inativação de p53, ela interrompe inúmeras 

vias de reparo, garantindo que estas não parem o ciclo celular ou induzam a 

apoptose mediante o acúmulo de danos de DNA. Desta forma, E6 é capaz de 

retardar a atividade da proteína Rad3-related protein (ATR), além de interagir com 

as proteínas XRCC1 e O6methylguanine-DNA methyl-transferase, todas envolvidas 
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no reparo de danos à fita simples (SSBs) (Iftner et al., 2002; Srivenugopal e Ali-

Osman, 2002; Wallace et al., 2012). E6 ainda é capaz inativar a maquinaria de 

reparo de danos à fita dupla (DSBs), a partir da interação com as proteínas BRCA1 

e BARD1, porém o mecanismo pelo qual ocorre esta inativação ainda não está 

claramente elucidado (Yim et al., 2007; Zhang et al., 2005). Além disso, a 

oncoproteína E6 está relacionada com a inibição de vias intrínsecas e extrínsecas 

de ativação da apoptose, promovendo a redução dos níveis de fatores pró-

apoptóticos da família Bcl2 (Bak e Bax) e aumentando os níveis dos fatores anti-

apoptóticos, tais como IAP-2 e Survivina (Borbely et al., 2006; Jackson et al., 2000; 

James et al., 2006; Thomas e Banks; 1998; Thomas e Banks, 1999; Tomlins e 

Storey, 2010; Underbrink et al., 2008; Yuan et al., 2005) 

 Já a oncoproteína E7, por sua vez, além de promover a degradação de pRb, 

ela tem a capacidade de interagir com NuMa (Nuclear mitotic apparatus protein) e 

com gamma-tubulina, promovendo a desregulação dos microtúbulos e duplicação de 

centrossomos, o que leva a falhas no alinhamento dos cromossomos e a mitose 

multipolar (Nguyen et al., 2007; Nguyen et al., 2008). Erros no processo mitótico, 

juntamente com a desregulação do ciclo celular, resultam em anomalias celulares, 

tais como poliploidias e aneuploidias (Duensing et al., 2000; Hashida e Yasumoto, 

1991). E7 também está envolvido na inativação, mas não na degradação de BRCA1, 

impedindo desta forma que ocorra a inibição da transativação dos promotores de c-

Myc e da telomerase reversa humana (hTERT), por meio de BRCA1 (Zhang et al., 

2005).  

 Em conjunto, estas observações descritas indicam que as oncoproteínas de 

HPV promovem instabilidade genômica e contribuem para o acúmulo de danos no 

DNA. No entanto, o efeito da infecção por HPV e o impacto da expressão das 

oncoproteínas virais na expressão de genes associados aos mecanismos de reparo 

de dano ao DNA não têm sido explorados de maneira sistemática. 
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1.6 Silenciamento gênico e letalidade sintética 
 
 O silenciamento gênico mediado por RNA de interferência (RNAi) é um 

mecanismo pós-transcricional natural e conservado, que ocorre na maioria dos 

eucariotos (Hannon, 2002). Este mecanismo atua sobre o RNA mensageiro (RNAm) 

celular a partir de uma sequência de nucleotídeos complementar, que leva a 

formação de uma fita dupla de RNA (dsRNA - double stranded RNA). A supressão 

da expressão gênica ocorre pela formação de RNA fita dupla dentro da célula e que 

por mecanismos conservados ao longo da evolução celular é levado para vias de 

degradação (Bernstein et al., 2001; Elbashir et al., 2001).  

 O RNA de interferência foi descrito pela primeira vez em 1998 a partir de 

estudos com Caenorhabditis elegans, quando obervaram que a presença de 

moléculas de RNA dupla fita impediam a expressão gênica do RNAm (Fire, et 

al.,1998). Em 2006, os pesquisadores Andrew Z. Fire e Craig C. Mello receberam o 

Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia pela descoberta do RNA de interferência. 

Desde a sua descoberta, a tecnologia de RNAi vem sendo amplamente 

desenvolvida em diferentes modelos e tornou-se uma ferramenta usual para o 

silenciamento gênico. É um processo simples e de alta especificidade, que garante 

redução eficiente da expressão dos genes de interesse a partir da 

complementariedade de bases do RNAi com o RNA mensageiro celular. Esta 

propriedade de regulação pós-transcricional torna o RNAi um método de grande 

utilidade para a investigação de determinados genes nas funções celulares 

(Bettencourt-Dias et al., 2004; Boutros et al., 2004).  

 Estudos utilizando RNAi comerciais em células humanas foram capazes de 

identificar moduladores de apoptose induzidos por TRAIL (Aza-Blanc et al., 2003) e 

kinases essenciais em células humanas infectadas por HPV (Baldwin, 2010).  A 

técnica de RNAi muitas vezes é ineficiente pela metodologia adotada de entrega à 

célula alvo. Lentivírus replicantes-incompetentes tem se demonstrado excelentes 

vetores de transferências de small hairpin RNA (shRNA), precursores de small 

interfering RNAs (siRNA) dentro das células infectadas (Lebedev et al., 2013). Os 

shRNAs contém a sequência dos siRNA, as quais não ultrapassam 30 pb e portanto 

não são capazes de acionar os mecanismos de resposta antiviral da célula (Elbashir 

et al., 2001). Após a infecção das células alvo, os shRNA sintetizados no núcleo são 

clivados em fragmentos de 21-25 nucleotídeos, formando um duplex de siRNA, por 
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uma nuclease conhecida como Dicer (Yi et al., 2003) (Figura 7). Este duplex 

corresponde às fitas sense e antisense do RNA alvo, o qual se associa ao complexo 

RISC (RNA Interference Specificity Complex) (Tomari et al., 2005). Este complexo 

tem a função de helicase e abre a dupla fita do siRNA, permitindo que a fita 

antisense direcione o complexo até o RNAm alvo, o qual é clivado e posteriormente 

degradado (Martinez et al., 2005; Yi et al., 2003).  

 Esta técnica tem sido amplamente utilizada para estabelecer a existência de 

letalidade sintética, assim como descrever os pares letais relacionados. A Letalidade 

Sintética foi descrita pela primeira vez pelo geneticista americano Calvin Bridges no 

início do século 20, porém somente 20 anos mais tarde o termo foi cunhado por 

Dobzhansky, após trabalhos conduzidos em Drosophila pseudoobscura (Bridges, 

1922; Dobzhansky, 1956; Nijman, 2011). É definida como uma interação genética 

que surge quando uma combinação de mutações em dois ou mais genes não 

alélicos e essências leva à morte das células, enquanto que a mutação em apenas 

um desses genes não altera a viabilidade celular.  A letalidade sintética também 

pode ocorrer quando um gene é inativado por mutação e outro gene é inativado 

através de inibidores específicos ou pela expressão de proteínas virais. Este 

princípio foi utilizado para estabelecer a existência de letalidade sintética entre os 

genes Breast Cancer 1 e 2 (BRCA1 e BRCA2), os quais são supressores de tumor 

que estão relacionados a câncer de mama e ovário quando mutados, com a proteína 

PARP, também relacionada a reparo de DNA (Fong, 2009; Fong, 2010). Pacientes 

com tumores que apresentam estas mutações em BRCA1 ou BRCA2 podem ser 

tratados com sucesso utilizando um inibidor químico de PARP com efeitos colaterais 

leves (Mendes, 2009).  Este conceito pode também ser aplicado em células tumorais 

infectadas por HPV de alto risco, uma vez que as oncoproteínas E6 e E7 promovem 

instabilidade genômica, contribuem para o acúmulo de danos ao DNA e agem em 

vias de transdução de sinal, as quais estão alteradas na maioria dos tumores não 

associados a este vírus, como é o caso das vias reguladas por p53 e pRb, além de 

outras (Chen, 2010; Méhes et al., 2004). Trabalho recentes descreveram a 

existência de letalidade sintética entre a proteína p53 e as quinases PAK3 e SGK2 

em células transformadas por HPV (Baldwin et al., 2010). Nestas células, as 

quinases PAK3 e SGK2 foram inativadas por lentivírus que carregavam shRNA 

específicos e a inativação de p53 pela expressão da oncoproteína E6 de HPV16. A 

busca destes pares letais associados a alterações moleculares de células 
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carcinogênicas representa uma excelente oportunidade terapêutica.  

 No presente estudo, silenciamos de maneira sistemática genes envolvidos 

nas diferentes vias de reparo de dano ao DNA e genes supressores de tumor em 

linhagens derivadas de carcinomas de colo uterino visando determinar a existência 

de letalidade sintética entre os genes silenciados e àqueles cuja atividade é alterada 

pela presença do HPV. Este estudo possibilita desenvolver novas estratégias para o 

tratamento de lesões associadas a este vírus e que possivelmente poderão ser 

aplicadas ao estudo de outros tumores de origem viral ou não. 

 
 
Figura 7 - Silenciamento Gênico mediado por shRNA e siRNA. A transcrição do shRNA no 

núcleo é clivada pela proteína Dicer gerando siRNA. O siRNA é reconhecido por 
RISC, que medeia a clivagem do RNAm alvo, promovendo o silenciamento 
gênico. Fonte: http://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/articles/life-science-
innovations/mission-shrna-library0.html#R 
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2 CONCLUSÕES 
 
 

Nossos dados mostram que os genes HMGB1, ATM, BRCA1 e CHEK2 

desempenham um importante papel no câncer cervical. O silenciamento destes 

genes levou a redução do perfil proliferativo, diminuição do potencial clonogênico e 

de crescimento independente de ancoragem das células transformadas por HPV. 

O silenciamento de HMGB1 levou a uma redução da viabilidade de QHP 

tranduzidos com vetores que expressavam E6E7 ou somente E7 de HPV16. Já a 

redução da viabilidade pelo silenciamento de ATM, CHEK2 e BRCA1 foi evidenciada 

em QHP que expressavam E6E7 ou somente E6 de HPV16.  

O tratamento com fármacos inibidores de ATM ou CHK2 provocaram uma 

redução da viabilidade das linhagens tumorais e de QHP transduzidos com E6E7 ou 

apenas E6 de HPV16.  

Linhagens de QHP que expressavam E6 de HPV16, deficiente na degradação 

de p53, não apresentaram alterações na viabilidade quando tratadas com os 

inibidores de ATM ou CHK2. Logo, a redução da viabilidade ocasionada pela 

inibição de ATM ou CHK2 depende da presença da oncoproteína E6 e de sua 

capacidade de degradar p53.  

Observamos um efeito aditivo na redução da viabilidade das linhagens 

tumorais e em QHP transduzidos com E6E7 ou apenas E6 de HPV16, quando 

combinamos o tratamento com os inibidores de ATM ou de CHK2 com agentes 

indutores de dano ao DNA, doxorrubicina e/ou cisplatina. 
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