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RESUMO 

O principal fator etiológico da neoplasia do colo do útero é a infecção por HPVs (papilomavírus 

humano) de alto risco oncogênico, principalmente HPVs 16 e 18. A variabilidade intra-típica de 

ambos tipos virais tem sido extensivamente estudada. A análise da diversidade genética de 

isolados oriundos de diferentes regiões dos cinco continentes permitiu traçar a origem e filogenia 

destes vírus, e sugeriu-se que a evolução destes reflete a relação dos mesmos com seu hospedeiro. 

Considera-se uma variante molecular de um tipo de HPV um genoma que possui 98% ou mais 

de identidade nos genes LI, E6 e E7 com um genoma já descrito. Entretanto, variantes 

moleculares apresentam aproximadamente 5% de diferença na seqüência da LCR (long contrai 

region) . Alguns grupos de pesquisa de diferentes partes do mundo relataram a associação 

epidemiológica entre variantes específicas de HPV s 16 e 18 e o risco aumentado de infecção 

persistente e de desenvolvimento de lesão do colo uterino de alto grau. No Brasil foi observada a 

associação positiva entre variantes não-européias de HPV s 16 e 18 e o risco de lesão do colo 

uterino em um estudo epidemiológico prospectivo que vem sendo conduzido em São Paulo. 

Neste estudo foi analisada a atividade transcricional dos promotores P97 e PIOS de variantes 

moleculares de HPV s 16 e 18, respectivamente. A variante asiático-americana de HPV-18, B 18-

3, apresentou a maior atividade transcricional entre todos os isolados testados. Entre as variantes 

moleculares de HPV-18, o isolado europeu B 18-2 foi o menos ativo transcricionalmente. Entre 

as amostras de HPV-16, a variante européia B-12 foi a que apresentou a maior atividade 

transcricional. Foi observado, também, que o promotor PIOS de HPV-18 é mais ativo 

transcricionalmente que o promotor P97. Adicionalmente, foi analisada a capacidade de 

imortalização de queratinócitos humanos primários por E6/E7 de variantes moleculares de HPV-

16. Essas variantes não diferiram muito quanto a eficiência de formação de colônias de 

queratinócitos crescidos em baixa densidade. Entretanto, a variante asiático-americana gerou um 

maior número de colônias potencialmente imortalizadas. Esses resultados têm implicações 

importantes na determinação do risco de desenvolvimento de lesões de colo uterino associadas 

ao HPV. 
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ABSTRACT 

lnfection by high-risk HPV (human papillomavirus) types, especially HPVs 16 and 18, is the 

major etiological factor of cervical neoplasia. Intratypic nucleotide variability of both HPV types 

has been extensively studied. Genetic diversity analyses of isolates from different regions of the 

five continents permitted to reconstruct the origin and phylogeny of this virus, and suggested that 

virai evolution reflects the relation between the vírus and their host. A molecular variant of HPV 

possess 98% or more identity in L 1, E6 and E7 genes with another virai genome. However, 

molecular variants have approximately 5% differences within the LCR (long control region). 

Some research groups from different parts of the world have described the epidemiologic 

association between specific variants of HPV s 16 and 18 and increased risk of persistent 

infection and development of squamous intraepithelial lesions. ln Brazil, we observed a positive 

association between non-European variants of HPV s 16 and 18 and risk of cervical lesion in a 

prospective epidemiologic study that is being conducted in São Paulo. 

ln this study we analyzed P97 and Pl 05 transcriptional activity of molecular variants of HPV s 16 

and 18, respectively. The Asian-American variant of HPV-18, B 18-3, exhibited the highest 

transcriptional activity among ali isolates tested. Among HPV-18 molecular variants, the B 18-2 

European isolate was the less transcriptionally active. Among HPV-16 samples, the B-12 

European variant exhibited the highest transcriptional activity. We also observed that the HPV-

18 Pl05 promoter was more active than the HPV-16 P97 promoter. Furthermore, we analyzed the 

capacity of immortalization of primary human keratinocytes by E6/E7 molecular variants of 

HPV-16. These variants did not differ much in the efficiency of colony formation by low density 

keratinocyte plating. However, the Asian-American variant yielded a higher number of colonies 

potentially immortalized. These results have important implications in the determination of risk 

for development of HPV-associated cervical lesions. 
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INTRODUÇÃO 

A família dos papilomavírus (PV) representa um grupo heterogêneo de vírus. Até o 

momento mais de 120 tipos diferentes de papilomavírus humano (HPV) já foram descritos, dos 

quais aproximadamente 40 estão associados a lesões na região anogenital (revisado por de Villiers, 

2001). 

Nos anos 70, o grupo do Prof. Harald zur Hausen do Centro de Pesquisa sobre o Câncer em 

Heidelberg, Alemanha, fez as primeiras observações sobre as associações entre tipos específicos 

de HPV e algumas lesões e deu-se início aos estudos com estes vírus (zur Hausen et ai., 1974). Em 

humanos, a infecção por papilomavírus causa uma série de proliferações benignas, entre elas, as 

verrugas (ou papilomas), as neoplasias intra-epiteliais anogenitais, além de papilomas nas regiões 

orofaríngea e esofaríngea. O papel destes vírus na etiologia do câncer cervical é de interesse 

particular, uma vez que alguns tipos específicos foram identificados como sendo agentes causais 

de pelo menos 90% dos tumores do colo uterino, e estão também associados a mais de 50% de 

outros tumores anogenitais (Lõrincz et ai., 1992; Walboomers et al., 1999). Os tipos associados a 

lesões malignas são denominados HPV de alto risco oncogênico. As proteínas E6 e E7 destes tipos 

de vírus estimulam a proliferação celular por interagirem com proteínas celulares envolvidas no 

controle desta e, portanto, acredita-se que o potencial oncogênico se deva, em parte, a essas 

alterações (revisado por zur Hausen, 2000). 

De fato , desde 1995, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da Organização 

Mundial de Saúde concluiu que existem evidências biológicas e epidemiológicas suficientes para 

classificar os HPV s 16 e 18 como sendo carcinógenos do tipo I, ou seja, carcinogênicos em 

humanos (revisado por IARC Working Group, 1995). 
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1. O P APILOMA VÍRUS HUMANO 

1.1. Estrutura das partículas virais 

Os HPVs são vírus de DNA pertencentes à família Papillomaviridae. O HPV constitui-se 

de um capsídio não-envelopado de aproximadamente 50 nm de diâmetro que engloba uma 

molécula de DNA dupla fita e circular, que possui em torno de 8.000 pb (Favre et al. , 1977). 

Os diferentes tipos de HPV possuem uma organização genômica geral bem conservada. 

Este genoma está dividido em 3 regiões: a região regulatória (LCR ou long contrai region), a 

região precoce (Early) e a região tardia (Late) (figura 1). As regiões precoce e tardia estão 

divididas em genes que encontram-se em uma mesma fita do DNA (Chen et a!. , 1982; revisado por 

Howley, 1996). 

A região denominada de LCR encontra-se entre os genes LI e E6, em um segmento de 500 

a 1.000 pb, onde não existe uma ORF de tamanho detectável. É nesta região que se ligam os fatores 

de transcrição celulares e virais que regulam a transcrição e a replicação do vírus. Os promotores 

P97 e P 105 são os principais promotores precoces de HPV-16 e HPV-18, respectivamente, 

determinando um único transcrito policistrônico que é posteriormente editado. Sete ou oito genes 

estão na região precoce e dois estão na região tardia. Os genes da região precoce, denominados de 

El , E2, ... , E8, têm função no controle da replicação e da transcrição do DNA (E2, E8), e na 

transformação celular (E5 , E6 e E7). Os genes LI e L2, da região tardia, codificam as proteínas 

principal e secundária do capsídio, respectivamente (revisado por zur Hausen, 2000) . 

Os genes precoces são ativos na camada basal do epitélio infectado e nos tumores, 

enquanto que os genes tardios são ativos apenas nas infecções produtivas formando vírions 

(partículas virais maduras) (revisado por zur Hausen, 1996). 



Proteína 
principal 

do capsídio 

Ll 

Proteína 
secundária 
do capsídio 

LCR 

Estímulo do 
crescimento 

E5 

Estímulo do 
E6 crescimento 

El 

Alteração 
da matriz 

intracelular 

E2 
Regulação 

da transcrição virai 

Regulação 
da replicação 

9 

Figura 1. Mapa fisico do genoma do HPV-16. Região precoce (Early), região tardia (Late), a 

LCR (Long Control Region) corresponde a região regulatória (revisado por Villa, 1997a). 
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1.2. Proteínas virais 

A proteína El interage com a DNA polimerase a celular (Bonne-Andrea et al., 1995) além 

de ter função de ligação sítio-específica ao DNA (Ustav & Stenlund, 1991). A seqüência de 

reconhecimento de E 1 na LCR está localizada no segmento 3 ', e esta região necessita ser 

desenrolada para que ocorra a replicação (Li et al. , 1993). A proteína El possui atividade de 

helicase A TP-dependente e é essencial para a replicação virai formando complexo com a proteína 

E2 (Yang et al., 1993). 

O gene E2 codifica para pelo menos 2 proteínas distintas sendo que todas têm função de 

fator de transcrição (Bouvard et al., 1994). Elas afetam diferentemente a expressão virai e agem 

por formar dímeros em sítios de ligação específicos na LCR (Thierry & Yaniv, 1987). A 

interrupção do gene E2 devido à integração do genoma virai no celular é freqüentemente 

observada em biópsias de cânceres da cérvice uterina e em linhagens celulares derivadas destes 

tumores (Schwarz et al. , 1985). No desenvolvimento do câncer do colo do útero, a ruptura do gene 

E2 parece ser um evento tardio, já que a maior parte das lesões pré-malignas não possui essa 

alteração (Dürst et al., 1992). Foi observado que mutações no gene E2 e/ou nos sítios de ligação 

desta proteína na LCR levam ao aumento da atividade imortalizante de HPV-16, sugerindo que 

alterações neste gene facilitariam a transformação de células humanas e a progressão para um 

fenótipo maligno (Romanczuk & Howley, 1992; Vernon et al., 1997). A proteína E2 também 

interage com EI na estimulação da replicação por facilitar a ligação de El à origem (Chiang et ai. , 

1992). 

O papel da proteína E4 no ciclo virai ainda não foi determinado. Esta proteína parece ser 

incorretamente classificada como um produto gênico precoce, uma vez que sua detecção foi 

possível somente nas camadas mais diferenciadas do epitélio. Esta proteína parece estar envolvida 
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na maturação e na liberação das partículas virais para o meio extracelular (revisado por zur Hausen, 

1996). 

A proteína E5 é a principal proteína transformante de BPV-1 (papilomavírus bovino) 

(Schiller et ai. , 1986). Nas células infectadas por HPV foi observado que esta proteína amplifica o 

sinal mitogênico do receptor do fator de crescimento epidérmico (Pim et ai., 1992). O gene ES está 

freqüentemente deletado nos tumores ano-genitais, entretanto, altos níveis de RNAm e proteína 

são detectados em lesões precursoras de baixo grau, sugerindo, assim, um papel em estágios 

precoces da infecção mas possivelmente dispensáveis para a manutenção da transformação 

maligna (Schwarz et al. , 1985). 

Os genes E6 e E7 codificam para oncoproteínas envolvidas nas atividades de imortalização 

e transformação (Barbosa & Schlegel, 1989; Hawley-Nelson et ai., 1989; Münger et ai. , 1989). 

Estas proteínas de HPVs de alto risco oncogênico estimulam a proliferação celular por interagir 

com e suprimir as funções de proteínas celulares envolvidas no controle desta (figura 2) . 

O produto do gene E6 consiste de uma proteína nuclear de cerca de 150 aminoácidos cuja 

função mais estudada é a sua associação com a proteína nuclear p53 (Werness et ai., 1990) levando 

à sua degradação pela via de proteólise dependente de ubiquitina (Scheffner et ai. , 1990, 1993). O 

gene p53 é um supressor tumoral cujo produto tem função na regulação do ciclo celular (Kern et al. , 

1991 ; revisado por Levine, 1997); a degradação desta proteína promovida por E6 elimina esta 

regulação . Apenas as proteínas E6 de HPVs de alto risco oncogênico são capazes de degradar p53 

(Lechner & Laimins, 1994). Mais recentemente, Storey e col. (1998) observaram que E6 de 

HPV-11 também é capaz de degradar p53 , entretanto, com menor intensidade que a proteína de 

HPV-16. Esse mesmo estudo demonstrou que a forma arginina homozigota do códon 72 de p53 é 

mais susceptível a degradação por E6 que as formas prolina homozigota ou a heterozigota. Esse 

achado, porém, parece não estar se sustentando (revisado por Souza & Vi lia, 2003). 
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Figura 2. Funções das oncoproteínas E6 e E7 de HPVs de alto risco oncogênico culminando 

na imortalização celular. E6 promove a ativação da telomerase e das quinases SRC e a inibição de 

p53 e Bak. E7 inibe pRb e promove a liberação dos fatores de transcrição E2F resultando na 

superexpressão de p16INK4ª. Esta proteína, por sua vez, também é inativada por E7. A proteína virai 

E7 também estimula a entrada na fase S do ciclo celular por inativar p21 e p27 (modificado de zur 

Hausen, 2002). 

Foi demonstrado que E6 de HPV-16 ativa a telomerase em queratinócitos humanos e 

células epiteliais mamárias em estágios precoces da infecção, e independentemente da degradação 

de p53 (Klingelhutz et ai., 1996). Ainda mais, esta proteína de HPV-16 modula a transcrição em 
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Foi demonstrado que E6 de HPV-16 ativa a telomerase em queratinócitos humanos e 

células epiteliais mamárias em estágios precoces da infecção, e independentemente da degradação 

de p53 (Klingelhutz et ai., 1996). Ainda mais, esta proteína de HPV-16 modula a transcrição em 

vários promotores virais, incluindo o promotor de E2 de adenovírus, o promotor de timidina 

quinase do vírus Herpes simplex e o promotor de SV 40 (Desaintes et ai., 1992). A proteína virai E6 

interage também com outras proteínas celulares ainda pouco conhecidas (Keen et ai., 1994). 

Observou-se que uma proteína celular denominada de E6BP (E6 bindingprotein) interage com E6 

de HPVs de alto risco oncogênico e de BPV-1. Esta proteína é idêntica a uma proteína ligante de 

cálcio, ERC-55, que parece estar localizada no retículo endoplasmático (Chen et ai., 1995), 

entretanto, a importância desta interação ainda é desconhecida. Mais recentemente, foi descrita a 

interação de E6 de HPV-16 com paxilina, que é uma proteína envolvida na transdução de sinal da 

membrana plasmática ao citoesqueleto de actina (Tong & Howley, 1997), com o homólogo 

humano da proteína supressora de tumor de discos de Drosophila (Kiyono et ai., 1997) e com o 

co-ativador transcricional p300/CBP (Patel et ai., 1999). Ainda mais, E6 inibe a degradação da 

família de quinases SRC. Em resumo, foram identificadas muitas proteínas que se ligam a E6 

(revisado por Rapp & Chen, 1998); estas estão localizadas em diferentes compartimentos celulares 

e devem contribuir para as atividades de E6 de diversas formas. A relevância fisiológica de todas 

essas interações ainda não está claramente elucidada. 

O produto do gene E7 é uma fosfoproteína cuja principal e mais estudada interação é com a 

forma hipofosforilada de pRb (Dyson et ai., 1989). A pRb é produto do gene retinoblastoma. Esta 

proteína quando ligada à oncoproteína virai E7 perde sua função de regular negativamente o ciclo 

celular, uma vez que há liberação dos fatores de transcrição E2F antes associados em complexos 

com pRb. A proteína E7 de HPVs de alto risco oncogênico se liga à pRb com maior afinidade que 

aquela de HPVs de baixo risco (revisado por zur Hausen, 2000). Além de se ligar a pRb, a proteína 

E7 de HPV s de alto risco se associa a proteínas relacionadas como p 107 e p 130, e com ciclina A 
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(Dyson et ai., 1992; Tommasino et ai., 1993). Estudos demonstraram também, que a presença de 

E7 em células NIH3T3 resulta na expressão constitutiva das ciclinas A e E (Zerfass et ai., 1995). A 

proteína virai E7 promove o acúmulo de pléNK4
a cuja expressão é reprimida por pRb. Este 

acúmulo tem sido proposto como um biomarcador para a identificação de displasias em biópsias 

de epitélio do colo uterino (Klaes et ai., 2001). 

A proteína L 1 é a principal constituinte do capsídio do papilomavírus além de ser a proteína 

mais abundante, constituindo cerca de 80% do total das proteínas virais. Essa proteína possui 

epítopos tipo-específicos e é altamente imunogênica (revisado por Howley, 1996). A proteína L2 é 

a proteína virai menos abundante e, embora seja um componente estrutural adicional do capsídio 

virai, associada a LI, tem também um papel importante na incorporação do DNA virai dentro do 

vírion, através da adição gradual de proteínas do capsídio ao redor do genoma do papilomavírus 

(revisado por Zhou & Frazer, 1996). Ambos genes LI e L2 apresentam seqüências altamente 

conservadas entre todos os papilomavírus (Bernard et ai., 1994). Através da expressão dessas duas 

proteínas em sistemas heterólogos é possível a obtenção de partículas virais vazias; entretanto, foi 

demonstrado que LI apenas é suficiente para a formação dessas partículas denominadas de VLPs 

(virus like particles ou partículas semelhantes a vírus) (Kirnbauer et ai., 1992). As partículas virais 

são relativamente resistentes ao aquecimento e à solventes orgânicos (Bonnez et ai., 1994) e, 

tem-se revelado fontes de antígenos virais importantes para testes sorológicos contra HPVs e 

desenvolvimento de vacinas profiláticas (revisado por Galloway, 2003). 

1.3. Potencial oncogênico 

Aproximadamente 90% das lesões do colo uterino associadas ao HPV encontram-se na 

região da junção escamo-colunar entre a ecto e a endocérvice uterina, onde as células proliferativas 

estão mais expostas. A infecção leva ao aparecimento de alterações morfológicas devido às 
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diferenças no crescimento e diferenciação das células infectadas, resultando na perda de um padrão 

de estratificação em camadas de células diferenciadas (revisado por Vi lia, 1997a). 

Geralmente, em lesões malignas como neoplasias intra-epiteliais cervicais de grau III (NIC 

III), no carcinoma in situ e câncer invasivo, o DNA virai está integrado ao celular, em contraste 

com neoplasias de grau VII e lesões benignas em que o DNA virai está na forma epissomal 

(não-integrada) (Cullen et ai., 1991; Dürst et ai. , 1985). A integração do DNA virai no celular 

parece ocorrer ao acaso. Por outro lado, a quebra do genoma virai ocorre geralmente entre a 

extremidade 3 ' do gene El e a extremidade 5' do gene E2. Esta clivagem leva à interrupção do 

processo de regulação transcricional virai negativo antes exercido por E2. Ocorre, então, síntese 

constitutiva das oncoproteínas E6 e E7 propiciando a imortalização celular, conforme descrito 

anteriormente. A síntese contínua destas oncoproteínas parece ser uma etapa essencial para o 

desenvolvimento de tumores malignos, uma vez que ocorre sempre durante a gênese dos tumores 

associados a este vírus (revisado por zur Hausen, 2002). 

Os HPVs são vírus tipicamente epiteliotrópicos, possuindo especificidade por diferentes 

sítios anatômicos. A atividade biológica das proteínas E6 e E7 depende da célula hospedeira 

infectada pelo vírus ou transfectada com genes de HPV. Células escamosas epiteliais são o 

hospedeiro natural de HPVs, e culturas de queratinócitos genitais humanos têm sido utilizadas para 

estudar as conseqüências da expressão de E6 e E7. Estes estudos mostram que ambas proteínas 

cooperam na imortalização de queratinócitos humanos primários (Barbosa & Schlegel., 1989; 

Barbosa et ai. , 1991; Dürst et ai. , 1987; Hawley-Nelson et ai., 1989; Hudson et ai., 1990; Münger 

et ai. , 1989; Schlegel et ai. , 1988; Sedman et ai. , 1991), e na inibição da diferenciação terminal 

destas células induzida por soro e cálcio (Münger et ai. , 1989). Embora possuam crescimento e 

diferenciação alterados, estas células imortalizadas por HPV não são capazes de crescer 

independentemente de ancoragem e de induzir o crescimento de tumores em camundongos 

atímicos (Dürst et ai. , 1987; Schlegel et ai., 1988). Mudanças genéticas adicionais parecem ser 
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necessárias para a progressão maligna (revisado por Rapp & Chen, 1998). Quando culturas de 

queratinócitos imortalizados por HPV-16 são analisadas em culturas organotípicas, elas exibem 

anormalidades histológicas semelhantes às observadas em neoplasias cervicais intra-epiteliais 

(Blanton et a!. , 1991; Delvenne et a!. , 2001 ; Zheng et a!. , 1994). Utilizando-se queratinócitos de 

prepúcio humano normal , verificou-se que nem E6 e nem E7 de HPV-6 foram capazes de 

substituir a proteína correspondente de HPV-16 ou HPV-18 para a imortalização destas células 

(Barbosa et ai., 1991). Recentemente, foi observado utilizando-se RNA de interferência (RNAi) 

que a inibição da tradução de E6 resulta em morte celular por apoptose das células tumorais 

HPV-positivas (Butz et ai. , 2003). 

As proteínas E6 ou E7, independentemente, cooperam com o oncogene ras ativado na 

imortalização e transformação de células primárias de fígado de camundongo e de rato (Liu et a!., 

1994; Peacock et a!., 1990; Storey et a!., 1988; Storey & Banks, 1993). A expressão de E6 ou E7 é 

também suficiente para transformar células de roedores imortalizadas (Bedell et a!. , 1989; Kanda 

et a!., 1988, Tanaka et ai., 1989; Vousden et ai., 1988). Além disso, independente de E7 ouras, E6 

é capaz de transformar células NIH3T3 (Sedman et a!. , 1991), imortalizar células epiteliais 

mamárias humanas (Band et a!. , 1991; Dalal et a!., 1996), e células humanas de fígado (Nakagawa 

et a!., 1995). 

1.4. Etiologia do câncer do colo do útero 

A detecção de DNA virai na maioria das biópsias de câncer do colo uterino não é suficiente 

para provar o envolvimento etiológico destes vírus no desenvolvimento deste carcinoma. Assim, 

esse envolvimento também está baseado em que há expressão constante das oncoproteínas virais 

E6 e E7 nas células malignas, conforme descrito anteriormente. A expressão destes genes leva à 

imortalização celular, ao descontrole da proliferação celular e à instabilidade cromossômica. Outro 
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fator importante é que o bloqueio da expressão dessas oncoproteínas em linhagens celulares 

derivadas de carcinoma da cérvice uterina leva a uma parada da proliferação celular, com 

subseqüente reversão do fenótipo maligno (revisado por zur Hausen, 1996). 

Estudos epidemiológicos apontam para a associação entre determinados tipos de HPV e o 

desenvolvimento de carcinoma do colo uterino. Alguns tipos estão associados exclusivamente à 

proliferações benignas como verrugas comuns e condilomas. Assim, HPVs dos tipos 6 e 11 são 

freqüentemente encontrados em lesões benignas, enquanto que os dos tipos 16, 18, 31 e 33 estão 

comumente associados a neoplasias (revisado por de Villiers, 2001) . Tipos de HPV que estão 

fortemente associados à lesões cervicais neoplásicas (Franco, 1995; Schiffman et ai., 1993) e ao 

carcinoma cervical (zur Hausen & de Villiers 1994) são denominados HPV s de alto risco. A 

prevalência de cada tipo varia de acordo com a severidade da lesão, por exemplo, a incidência dos 

tipos 16 e 18 aumenta gradualmente com a progressão de NIC II ao carcinoma invasivo (Lõrincz et 

ai., 1992). 

1.5. Epidemiologia 

O câncer do colo do útero é o segundo tipo de neoplasia mais comum entre as mulheres no 

mundo todo, com aproximadamente 200.000 mortes registradas e 450.000 novos casos 

diagnosticados a cada ano (Bosch et ai., 1997; Sherlaw-Johnson et ai., 1997). Três quartos destes 

casos ocorrem nos países em desenvolvimento. De fato, as taxas mais altas de incidência de câncer 

de colo uterino são observadas na América do Sul, na África e no sul Asiático (Pisani et a!., 2002). 

Por outro lado, na Europa e na América do Norte, estes tumores são incomuns, e são extremamente 

raros em alguns países do Oriente Médio (revisado por IARC Working Group, 1995). A alta 

incidência de carcinoma do colo uterino em regiões menos desenvolvidas parece estar ligada a uma 

combinação de fatores como falta de prevenção das lesões precursoras, alto índice de paridade e 
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higiene (Franco et ai. , 1997). O Brasil possui uma das maiores incidências de câncer de colo 

uterino (Fraumeni et ai. , 1993), principalmente nas regiões Norte e Nordeste (Instituto Nacional do 

Câncer, INCA). A cidade de Recife possui uma das maiores incidências mundiais (revisado por 

IARC Working Group, 1995). 

Estudos transversais mostraram que a prevalência da infecção cervical por HPV entre 

mulheres sexualmente ativas e com citologia normal varia entre 1 O e 50% (Schiffman et a!., 1993). 

Por outro lado, em mulheres com neoplasia intra-epitelial escamosa, a prevalência varia entre 50 e 

90%, e naquelas com tumores cervicais entre 80 e 99% (Bosch et a!., 1995; Pasetto et a!., 1992; 

Walboomers et a!. , 1999). Em algumas populações, estudos em mulheres com citologia normal 

sugerem que entre 20 e 40% das mulheres jovens sexualmente ativas têm infecção por HPV 

detectável, e que esta prevalência diminui com o aumento da idade (Evander et ai. , 1995; 

Schiffman et ai., 1993). Observou-se que o HPV-16 ocorre em 30% das amostras com citologia 

normal HPV positivas, enquanto que pode ocorrer em 50 a 90% das lesões neoplásicas HPV 

positivas (Bauer et ai. , 1991; van den Brule et ai. , 1990); a detecção de HPV-18 varia entre 1 O e 

20% em amostras de câncer do colo uterino. Assim, o HPV-16 é o tipo mais prevalente tanto em 

neoplasias intra-epiteliais quanto em carcinomas escamosos invasivos (Walboomers et ai. , 1999), 

por outro lado, o HPV-18 é mais prevalente em amostras de adenocarcinomas (Fujiwara et ai., 

1995 ; Stoler et ai., 1992). Não se observa uma diferença geográfica importante no que concerne a 

prevalência dos diferentes tipos de HPV (revisado em IARC Working Group, 1995). A variação da 

prevalência da infecção dentro de cada categoria histológica pode ser reflexo das diferentes 

metodologias utilizadas para a detecção do DNA virai nos diferentes estudos, como por exemplo, o 

uso de diferentes iniciadores na reação de PCR (polymerase chain reaction) , além dos erros de 

classificação na citologia oncótica e/ou na coleta dos esfregaços cervicais. Entretanto, estudos em 

diferentes países utilizando as mesmas metodologias apontam para variações nas prevalências da 

infecção, e mostram que estas ocorrem devido a diferenças no comportamento sexual de cada 
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população (Bosch et al., 1994; Castellsagué et al., 1997). Por exemplo, um estudo mostrou que a 

prevalência de DNA de HPV em homens e mulheres é cinco vezes maior na Colombia em relação 

a Espanha (Bosch et al., 1994); esta diferença está de acordo com a incidência de câncer cervical 

nesses países (Castellsagué et al., 1997). 

Estudos caso-controle contribuíram para o esclarecimento da associação epidemiológica 

entre a infecção por HPV e o câncer do colo do útero. Observou-se que o risco relativo para o 

desenvolvimento de câncer cervical em pacientes com infecção anogenital por HPV, em relação as 

paciente sem infecção por HPV é em média 50 vezes maior podendo superar a centena (revisado 

por Bosch & Mufíoz, 2002; Rozendaal et al. , 1996). 

1.6. Transmissão 

As infecções anogenitais são principalmente transmitidas pelo contato sexual, seja ele 

vaginal, vulvar, cervical ou anal (revisado em IARC Working Group, 1995). Conseqüentemente, 

foi observada uma correlação entre o número de parceiros sexuais e a prevalência da infecção por 

HPV (Bauer et al., 1993; Schiffman et al., 1993). O DNA de HPV é raramente detectado em 

adolescentes sem experiência sexual (revisado por Critchlow & Koutsky, 1995). Outro fator de 

risco importante é a idade precoce do primeiro coito. Mais recentemente, foi observada a 

associação de outros fatores de risco e a carcinogênese induzida por HPV, tais como o tabagismo, 

o uso de contraceptivo oral a longo termo e o alto número de gestações (Moreno et al., 2002; 

Mufíoz et al., 2002; Rousseau et al., 2000; Ylitalo et al. , 1999). Adicionalmente, foi observado que 

o risco de infecção por HPV s de alto risco está associado a variáveis sexuais, por outro lado, o risco 

da infecção por HPV s de baixo risco está predominantemente associado a variáveis 

sociodemográficas e de higiene (Rousseau et al., 2000). 



20 

A ocorrência de papilomatose juvenil sugere que o HPV pode ser transmitido de mãe para 

filho no momento do parto (Shah et ai., 1986). Ocasionalmente, estas infecções podem ser 

transmitidas por contato de um sítio epitelial para outro (revisado por IARC Working Group, 

1995), ou podem ser transmitidas por instrumentos cirúrgicos (Ferenczy et ai., 1990). 

1.7. História natural da infecção 

A história natural da infecção por HPV não é completamente entendida. Observou-se que a 

maior parte dessas infecções não leva ao desenvolvimento de sintomas incômodos e ao 

aparecimento de lesões visíveis, podendo ser de fato eliminadas pelo sistema imune em um curto 

período de tempo (revisado por IARC Working Group, 1995). De fato, foi descrito que alterações 

severas no sistema imune resultam em uma maior prevalência de infecções por HPV clinicamente 

aparentes (Kiviat et ai., 1993). 

Embora a maior parte das infecções por HPV seja transiente, há um pequeno número de 

mulheres com infecção persistente por HPV (infecções nas quais em mais de uma ocasião se 

detecta o DNA do mesmo tipo virai). Estas mulheres estão sob risco maior de desenvolver 

neoplasias cervicais, quando comparadas às mulheres com infecção transiente e às mulheres sem 

infecção (Evander et ai., 1995; Franco et ai., 1997; Hildesheim et ai., 1994; Ho et ai., 1995; 

Koutsky et ai., 1992). Assim, sugere-se que a infecção persistente é um dos passos importantes 

para o desenvolvimento de lesões cervicais. A persistência é mais prevalente entre mulheres com 

mais de 30 anos, e entre as mulheres infectadas por HPVs de alto risco oncogênico (Hildesheim et 

ai., 1994; revisado por IARC Working Group, 1995). A caracterização de fatores associados a 

persistência do DNA virai poderia estar identificando mulheres que estão sob maior risco de 

desenvolver o carcinoma do colo uterino. Desta forma, vários estudos têm sido e, estão sendo 
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realizados com o objetivo de identificar os potenciais determinantes da infecção persistente de 

HPV em células do colo do útero (Franco et ai., 1999b; Hildesheim et ai., 1994; Ho et ai., 1995). 

Muitos estudos indicam que existe um intervalo relativamente longo entre a infecção 

primária por tipos de HPVs de alto risco e o desenvolvimento de neoplasias intra-epiteliais 

cervicais, carcinoma in situe, finalmente o câncer invasivo (Nobbenhuis et ai., 1999; revisado por 

zur Hausen, 2002). A infecção anogenital por HPV ocorre mais freqüentemente em idade jovem, 

com o início da atividade sexual, e de maneira dependente do número de parceiros sexuais 

(revisado por IARC Working Group, 1995). Neoplasias intra-epiteliais cervicais têm um pico de 

incidência na faixa etária entre 25 e 35 anos, enquanto que a maior incidência do câncer do colo do 

útero está entre 55 e 65 anos. Essa observação sugere que além do período de latência de muitos 

anos entre a infecção primária e o desenvolvimento de neoplasia intra-epitelial, a progressão para o 

câncer invasivo requer mais 20 a 30 anos (revisado por zur Hausen, 1996). 

Estudos sugerem que o risco de desenvolvimento de neoplasia cervical é maior em 

pacientes que possuem maior carga virai (Schlecht et ai., 2003) e infectadas por variantes 

não-européias de HPVs 16 e 18 (Villa et ai., 2000). Adicionalmente, associações foram descritas 

relacionando alelos ou haplótipos do sistema MHC (complexo de histocompatibilidade principal) 

de classe I e II com a susceptibilidade ou proteção ao carcinoma de colo uterino e suas lesões 

precursoras (Apple et ai., 1994; Maciag et ai., 2002; revisado por Maciag & Villa, 1999). 

Em resumo, uma grande variedade de fatores, tanto exógenos quanto inerentes ao vírus e 

hospedeiro pode influenciar o curso da infecção por HPV. Entre os fatores ligados ao vírus, 

destacam-se a variabilidade intra-típica e a carga virai. Entre os fatores não relacionados ao vírus 

estão o sítio anatômico da infecção, a resposta imunológica do hospedeiro e a exposição aos 

fatores de risco já mencionados que em conjunto poderiam definir se uma determinada infecção 

genital por HPV será autoeliminada ou escapará da detecção, produzirá uma lesão proliferativa 
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benigna clinicamente evidente, ou lentamente, durante o curso de vários anos, induzirá a 

transformação maligna das células infectadas (figura 3). 

2. HETEROGENEIDADE GENÉTICA ENTRE PVs 

2.1. Histórico 

As primeiras evidências da existência de diferentes tipos de HPVs foram obtidas no início 

dos anos 70 quando observou-se que o RNAm preparado a partir de verrugas plantares hibridizava 

eficientemente com o DNA obtido de outras verrugas plantares, mas não com aquelas de outras 

origens, inclusive as genitais que continham partículas virais de HPV visualizadas por microscopia 

eletrônica (zur Hausen et ai, 1974). Em seguida, ensaios utilizando enzimas de restrição 

confirmaram a existência da heterogeneidade genética entre as preparações de HPV (Gissman & 

zur Hausen, 1976). Atualmente, mais de 120 genótipos distintos já foram descritos associados a 

infecção em humanos (revisado por de Villiers, 2001). 

No passado, a definição de novos genótipos estava baseada na comparação de um DNA 

com um conjunto de genomas referência em ensaios padronizados de hibridização em solução 

(revisado por de Villiers, 1989). Recentemente, foi definido pelo Comitê de Nomenclatura de 

Papilomavírus que variações no genoma nos genes Ll, E6 e E7 menores que 2% são consideradas 

como variantes de tipos de HPV, variações entre 2% e 10% como subtipos, e variações maiores 

que 10% como novos tipos de HPV (Bernard et ai., 1994). 



-
Fatores de risco não virais: 
• alto número de parceiros 
sexuais 

• mutagênlcos 
•fumo 
• hormônios 
• imunossupressão 
• predisposição genética 

• • 
LSIL 

• 
HSIL 

• 
~ -

carcinoma invasivo 

fatores hormonais 

l 
superexpressão de genes 

virais e amplificação do 
DNA virai persistente 

instabilidade genômica 
induzida pelo aumento da 
expressão de E6 e E7 

23 

Figura 3. Fatores de risco relacionados ao desenvolvimento da neoplasia do colo uterino. 

Fatores de risco virais e não-virais estão listados do lado esquerdo da figura. Fatores hormonais 

ativam os promotores virais e facilitam a imortalização de células infectadas pelo HPV. A 

persistência do DNA do vírus acentua a progressão por modificar as cascatas celulares de 

sinalização que controlam a persistência do HPV, ou levam ao aumento da expressão de oncogenes 

virais. A crescente expressão de E6 e E7, por sua vez, resulta no aumento da instabilidade genômica, 

promovendo a progressão das células infectadas ao carcinoma invasivo ( modificado de zur Hausen, 

2002). 
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Assim, a caracterização dos tipos de HPV está baseada na seqüência de DNA, sendo 

considerados genótipos. Para se caracterizar um novo tipo de HPV é necessário sequenciar pelo 

menos os genes E6, E7 e L 1. 

2.2. Variabilidade genética entre PVs 

BIBLIOTE_CA 
INSTITUTO DE QUIMICA 

S- Paulo universidade de ao 

Árvores filogeneticas foram construídas a partir da comparação da seqüência nucleotídica 

de diferentes papilomavírus, e observou-se que estas refletem a relação entre esta família de vírus e 

seus hospedeiros (Bernard et ai., 1994; Chan et ai., 1995; van Ranst et ai. , 1992). Os 

papilomavírus foram separados filogeneticamente em 5 supergrupos (A, B, C, D, E) baseado na 

variabilidade da seqüência dos genes E6 e Ll. Estes supergrupos não refletem diferenças 

fenotípicas ou patológicas, apenas genotípicas. Os HPVs relacionados às lesões anogenitais 

encontram-se no supergrupo A, onde estão também diversos tipos de HPV associados à lesões 

não-genitais. O supergrupo B contém a maioria dos tipos de HPV associados a epidermodisplasia 

verruciforme, além de tipos associados a outras lesões cutâneas (Chan et ai., 1995). 

Os HPVs são divididos em três grandes classes: 1) tipos de mucosa e genitais, 2) tipos 

não-genitais e 3) tipos específicos da epidermodisplasia verruciforme, que é uma doença de pele 

rara caracterizada por lesões verrucosas disseminadas. Os tipos não-genitais infectam a pele e 

causam a verruga comum plantar, lesões com baixíssima probabilidade de malignização. Os tipos 

genitais são principalmente encontrados na genitália interna e externa, mas também podem causar 

lesões na cavidade oral, faringe e laringe (revisado por de Villiers, 2001 ). 

Os estudos mais detalhados de variabilidade genética intratípica foram feitos para HPV-16 

(Chan et ai., 1992; Ho et a!., 1991 , 1993b; Icenogle et ai., 1991; Ramesar et ai. , 1995; Smits et ai., 

1994; Yamada et a!. , 1995), seguido por HPV s 18 e 45 (Ong et ai. , 1993), HPV s 6 e 11 (Heinzel et 

ai., 1995; Kitasato et ai., 1994), HPVs 5 e 8 (Deau et a!., 1991 , 1993), e mais recentemente 
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HPV-58 (Chan et ai., 2002; Xin et ai., 2001). A origem e dispersão destes vírus foram estudadas 

através da comparação de seqüências nucleotídicas, conforme descrito a seguir. 

2.3. Variabilidade genética entre HPVs 

Conforme discutido anteriormente, as variantes moleculares de HPV caracterizam-se por 

possuir identidade igual ou superior a 98% nos gene LI, E6 e E7 com uma outra seqüência já 

caracterizada. Entretanto, a variabilidade na seqüência da LCR pode atingir até 5%, uma vez que 

esta região não codifica para nenhuma proteína, e, conseqüentemente, está submetida a uma 

pressão seletiva menor. 

No início dos anos 90, Ho e col. (1991) demonstraram que os isolados de HPV-16 podiam 

ser distinguidos pela heterogeneidade nucleotídica, e sugeriram que as variantes não são geradas 

por processos mutacionais freqüentes e ao acaso, sendo conseqüência de eventos raros e 

seqüenciais. Sugeriram, também, que seria possível reconstruir essa série de eventos evolutivos 

desde que todas as variantes intermediárias fossem encontradas. Em seguida, o mesmo grupo 

reuniu 118 amostras da cérvice uterina HPV-16 positivas oriundas de 4 países diferentes para 

comparação da seqüência nucleotídica de um fragmento de 364 pb da LCR ( o mesmo que no 

estudo de Ho et ai., 1991 ), e verificaram que este fragmento era informativo o suficiente para a 

construção de uma árvore filogenetica (Chan et ai., 1992). Posteriormente, Ho e col. (1993b) 

reuniram 301 isolados de HPV-16 extraídos de amostras do colo uterino oriundas de 25 países e/ou 

regiões geográficas, o mesmo fragmento da LCR foi analisado e, os dados geraram uma árvore 

filogenetica (figura 4) que apresentou a mesma topologia daquela construída por Chan e col. 

(1992), quando foi analisado um número muito menor de isolados. Foi, então, postulado que os 

grandes ramos da diversidade de HPV-16 haviam sido encontrados. 
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A: HPV-16 

As +Al 

Figura 4. Árvore filogenetica de HPV-16 e de HPV-18. Estas árvores foram construídas a partir 

da variabilidade nucleotídica de um fragmento da LCR de isolados de HPVs 16 e 18 oriundos dos 

5 continentes ( extraído de Ho et ai., 19936 e Ong et ai., 1993). 
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A análise do fragmento de 364 pb da LCR identificou 48 variantes moleculares, 

caracterizadas por 51 substituições pontuais em 48 posições nucleotídicas diferentes em relação a 

seqüência protótipo que foi o primeiro isolado de HPV-16 a ser completamente seqüenciado por 

Seedorf e col. (1985) a partir de uma amostra de carcinoma invasivo do colo do útero oriundo da 

Alemanha. Esta seqüência foi posteriormente corrigida em algumas posições nucleotídicas, e a 

compilação dessas correções está catalogada em Human papillomavirus - A compilation and 

analysis of nucleic acid and amino acid sequences, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, 

NM (1995) (GenBank K02718). É importante ressaltar que o termo protótipo não deve ser 

interpretado como indicativo de que essa seqüência seja a ancestral. Na realidade, o ancestral de 

qualquer papilomavírus não é conhecido. Nos estudos, as variantes são denominadas por 1 ou 2 

letras que denotam o país de origem do isolado, seguidas de um número que indica apenas a ordem 

com que os isolados foram seqüenciados. 

A nomenclatura dos 5 ramos filogenéticos da árvore construída reflete a origem da maior 

parte dos isolados que os compõe. Variantes de 2 destes ramos estavam praticamente confinadas a 

África, e assim, foram denominados de ramos africano l e 2 (Af-1 e Af-2) . Em isolados 

provenientes de diferentes localizações européias, encontraram-se exclusivamente variantes 

pertencentes a um terceiro ramo. Entretanto, estas ocorriam com uma freqüência muito menor em 

todos os outros grupos étnicos e, assim, este terceiro ramo foi denominado de europeu (E). Um 

quarto ramo era específico de isolados japoneses e chineses, sendo denominado ramo asiático (As). 

Ainda mais, uma pequena fração de todos os isolados asiáticos e indígenas, assim como isolados 

de populações imigrantes na América formaram o quinto ramo, sendo assim denominado de 

asiático-americano (AA) (Ho et ai. , 1993 b ). 

O HPV-16 protótipo é um membro do ramo europeu. A variante que possui uma 

substituição na posição nucleotídica 7521 da LCR, variante B-12, em relação a seqüência protótipo 

é a mais prevalente no mundo todo (Chan et ai., 1992; Ho et ai., 1993b), e também está localizada 
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no ramo europeu. Algumas variantes são encontradas por todo o mundo, o que deve estar 

refletindo transferência populacional; outras parecem estar associadas à determinados grupos 

étnicos, sugerindo evolução nessas localizações. O pequeno grau de diversidade dentro de uma 

região geográfica comparado ao alto grau de diversidade entre regiões geográficas distantes é 

consistente com a hipótese de um pequeno acúmulo de mutações durante um longo período de 

tempo (Chan et ai., 1992; Ho et ai., 1993 b ). 

A análise da variabilidade nucleotídica dos genes E6 e L 1 de 408 amostras de tumores 

cervicais HPV-16 positivos oriundos de 22 países dos 5 continentes, revelou que variantes 

africanas (Af-1 e Af-2) foram detectadas em 92% dos espécimes cervicais africanos, embora 

fossem encontradas com freqüências entre O e 10% nas outras regiões (Yamada et ai., 1997), o 

mesmo foi observado por Ho e col. (1993b). Por outro lado, observou-se que variantes européias 

foram encontradas na sua maioria em outras regiões que não a África, com freqüências variando de 

60% no Sudeste Asiático a 93% na América do Norte (Yamada et ai., 1997). Estes últimos dados 

também estão de acordo com o estudo de Ho e col. (1993b), com exceção de que no estudo anterior 

haviam sido detectadas variantes européias no continente africano. A ocorrência de variantes 

européias na Tanzânia está provavelmente associada a chegada tardia dos europeus no continente 

Africano. Variantes asiáticas foram encontradas em 26% dos espécimes oriundos do Sudeste 

Asiático, entretanto eram raras ou ausentes nos outros continentes. Além de 2 espécimes oriundos 

do Sudeste Asiático foram encontradas variantes asiático-americanas apenas em isolados oriundos 

da América Central e do Sul e na Europa, sendo que os isolados europeus com este tipo de variante 

eram todos provenientes da Espanha (Yamada et ai., 1997). As variantes asiático-americanas 

provavelmente entraram na Espanha através dos conquistadores espanhóis vindos das Américas. 

Verificou-se também que a colonização das Américas por europeus e africanos está refletida na 

composição das variantes de HPV-16. De fato, em amostras oriundas da cidade de São Paulo 

foram detectadas variantes de HPV-16 pertencentes aos ramos europeu, africano-2, asiático e 
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asiático-americano (Villa et al., 2000). As variantes asiático-americanas foram provavelmente 

trazidas pelos nativos quando foi povoado o Novo Mundo a aproximadamente 12.000 anos. Essas 

variantes devem ter sido difundidas na população após a colonização dos europeus, quando houve 

miscigenação dos indígenas com os caucasianos (Chan et al., 1992; Ho et al., 1993b; Ong et al., 

1993). Em outros estudos de populações multi-étnicas também foram detectadas variantes 

pertencentes aos diversos ramos filogenéticos (Berumen et al., 2001; Hildesheim et al., 2001; 

Smits et ai., 1994; Xi et al., 1998, 2002). Adicionalmente, em tribos indígenas Sul Americanas 

(três tribos na Amazônia, além de amostras de ameríndios no Chaco, Argentina) foi observada a 

predominância de variantes européias (83%) (Ho et ai., 1993b). Essa prevalência também foi 

descrita em isolados oriundos de índias quéchuas da província Argentina de Jujuy (Picconi et a!., 

2002, 2003). Variação geográfica de prevalência também foi observada dentre as variantes 

européias; as variantes européias que possuem um nucleotídeo G na posição 350 do gene E6 foram 

mais freqüentemente encontradas na Europa e nas Américas, entretanto, no Sudeste Asiático e na 

África a maior parte dos isolados europeus possuem o nucleotídeo T nesta posição (Yamada et ai., 

1997). 

Analogamente foi realizado um estudo comparando-se as seqüências nucleotídicas de 

isolados de HPV-18 oriundos dos 5 continentes. Foram identificadas 37 variantes moleculares em 

um fragmento de 380 pb da LCR, caracterizadas por substituições pontuais em 25 posições 

nucleotídicas diferentes em relação a seqüência protótipo que foi o primeiro isolado de HPV-18 a 

ser completamente seqüenciado por Cole & Danos (1987), a partir de uma amostra de carcinoma 

invasivo do colo uterino oriundo do Nordeste do Brasil (GenBank X05015). Essas seqüências 

levaram a construção de uma árvore filogenetica com uma topologia muito similar àquela de 

HPV-16 (Ong et a!., 1993). 

A dispersão e a baixa taxa de evolução de HPVs 16 e 18 sugerem que estes co-evoluiram 

com os seus hospedeiros naturais em um período de alguns milhares de anos. Estima-se que a 
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diversidade observada entre HPV s 16, 18 e provavelmente outros tipos, representa mais de 

200.000 anos de evolução a partir de um genoma precursor provavelmente originário na África 

(Ho et ai., 1993b; Ong et ai., 1993). 

Estudos de análise de variabilidade também foram realizados utilizando-se como alvo 

outras regiões do genoma de HPV-16, os quais demonstraram que seqüências do gene E5, E7 e L1 

não são filogeneticamente informativas (Eriksson et ai., 1999; Eschle et ai., 1992; Fujinaga et ai., 

1994; lcenogle et ai., 1991, 1995; Pushko et ai., 1994; Ramesar et ai., 1995; Smits et ai., 1994; 

Youk et ai., 2001 ). Mais recentemente, Yamada e col. (1995) analisaram a variabilidade 

nucleotídica em fragmentos dos genes E6, L2, L1 e da LCR de 167 isolados HPV-16 positivos. 

Constatou-se que a variabilidade genética nos diferentes genes é filogeneticamente compatível, ou 

seja, mudanças nucleotídicas em um gene encontram correspondência com alterações 

nucleotídicas em outros genes, indicando, assim, que o evento de recombinação é raro entre HPVs. 

Foi também observado, que a seqüência analisada do gene E6 é mais informativa que a seqüência 

da LCR, uma vez que a primeira é capaz de identificar além dos cinco ramos filogenéticos de 

HPV-16 descritos por Ho e col. (1993b), mais duas subclasses: G 131 (subclasse do ramo europeu) 

e NA-1 (North American-1) (subclasse do ramo asiático-americano). As variantes destas 

subclasses não têm alterações nucleotídicas na LCR que as distinguam e, desta maneira, não teriam 

sido identificadas quando a análise da LCR apenas. A subclasse NA-1 parece ser descendente de 

um intermediário evolutivo que divergiu do ramo asiático-americano após este último ter 

divergido do ramo africano-2 (Yamada et ai., 1995). Mais recentemente, Yamada e col. (1997) 

encontraram a alteração G 131 também entre isolados pertencentes ao ramo africano-!. 
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2.4. Variabilidade nucleotídica como uma ferramenta molecular 

A variabilidade nucleotídica entre diferentes isolados de HPV tem sido utilizada como uma 

ferramenta importante não só para se traçar a filogenia e evolução destes vírus, mas também em 

estudos sobre a transmissão sexual de HPV. Verificou-se que são encontradas as mesmas variantes 

em isolados do colo uterino e anais de mulheres heterossexuais e homens homossexuais, 

respectivamente (Xi et a!., 1993). Ainda mais, um estudo sobre a transmissão sexual de HPV-16 

em casais de Cingapura verificou que a mesma variante foi identificada em 50% dos parceiros, 

porém, a outra metade possuía variantes diferentes (Ho et a!., 1993a). Esses resultados poderiam 

ser explicados se ambos os parceiros fossem inicialmente infectados por diferentes variantes que 

posteriormente se estabeleceram, levando a exclusão de infecções posteriores por outros isolados; 

ou se a transmissão sexual de HPV-16 fosse um processo ineficiente. Entretanto, a razão ainda é 

desconhecida. 

Foi sugerido que a análise ao nível de variantes moleculares é necessária também para 

distinguir a infecção persistente da reaquisição da infecção por diferentes variantes (Franco et a!., 

1994). Efetivamente, um estudo conduzido em amostras consecutivas de 50 integrantes do grupo 

de mulheres canadenses HIV positivas ( Canadian women 's HIV study group) mostrou, através da 

análise de variantes moleculares por SSCP (single strand conformation polymorphism) de 

fragmentos da LCR, que os padrões obtidos eram idênticos em 92% das amostras consecutivas, e 

os outros 8% eram casos de infecção transiente (Mayrand et a!., 2000). Entretanto, em outros 

estudos prospectivos foi detectado em 100% das amostras a infecção pela mesma variante 

molecular ao longo do tempo (van Belkum et a!., 1995; Villa et a!., 1997b, 2000). 
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2.5. Variabilidade nucleotídica e risco de neoplasia do colo do útero 

Diversos grupos de pesquisa ao redor do mundo têm tentado associar através de estudos 

epidemiológicos e estudos do tipo caso-controle, variantes específicas de HPV e o risco de 

infecção persistente e de desenvolvimento de lesão no colo uterino (revisado por Zehbe & 

Tommasino, 1999). Foi observado, através da análise por SSCP de fragmentos da LCR obtidos a 

pártir de esfregaços da cérvice uterina infectados por múltiplas variantes, que um dos isolados 

persistia ao longo do tempo, enquanto que os outros eram transientemente detectados (Xi et ai. , 

1995). Estudos subseqüentes do mesmo grupo em amostras da América do Norte também 

demonstraram que variantes não-européias de HPV-16 estão associadas ao maior risco de 

desenvolvimento de lesão do colo do útero (R.R. 4,5; I.C. 1,2-16,8) (Xi et ai., 1997) e de lesão anal 

(R.R. 4,6; I.C . 1,4-15,1) (Xi et ai., 1998) em relação ao risco atribuível às variantes européias 

(arbitrariamente utilizado como referência, R.R. 1,0). No nosso meio, o seqüenciamento de um 

fragmento da LCR de amostras HPV s 16 e 18 positivas pertencentes ao estudo epidemiológico 

prospectivo Ludwig/McGill que está sendo conduzido em São Paulo, também revelou que 

variantes não-européias persistem mais freqüentemente (O.R. 5,35; I.C. 1,8-15,9) que as européias 

(O.R. 2,19; I.C. 1,1-4,5) relativo ao risco de persistência de tipos de HPVs não oncogênicos (ref. 

O.R. 1,0) . Ainda mais, observou-se que mulheres infectadas com variantes não-européias estão 

mais associadas ao risco de desenvolvimento de lesões de alto grau prevalentes (O.R. 573,3; 1.C. 

95,1-3457) e incidentes (O.R. 61,99; I.C. 9,9-388,1) que aquelas com variantes européias (lesão 

prevalente, O.R. 173,94; I.C. 32,8-923 ,5, e incidente, O.R. 16,37; I.C.1,7-1515 ,9) relativo ao risco 

de mulheres HPV negativas (ref. O.R. 1,0) (Villa et ai., 2000). Em relação aos estudos do tipo 

caso-controle, na Costa Rica, variantes não-européias foram encontradas em apenas 5,8% dos 

controles HPV-16 positivos, entretanto foram detectadas em 14,3% das lesões do colo do útero de 

alto grau e 43,7% das amostras de câncer. Por outro lado, variantes européias foram detectadas em 
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13,5%, 10,7% e 0% dos controles, lesões do colo uterino de alto grau e câncer, respectivamente 

(Hildesheim et ai., 2001 ). Prevalências semelhantes de variantes nos diferentes graus de lesões 

foram observadas em amostras da cidade do México (Berumen et ai., 2001). É interessante 

observar a origem multiétnica de todas as populações em que foi epidemiologicamente atribuído 

um maior potencial oncogênico a variantes não-européias de HPV-16. 

Por outro lado, a associação de variantes não-européias com o risco aumentado de 

desenvolvimento de lesão não é observada em estudos conduzidos em diferentes partes da Europa, 

uma vez que neste continente se detectam quase que exclusivamente variantes européias. Contudo, 

algumas variantes do ramo europeu apresentam uma substituição na posição nucleotídica 350 

(G• T) do gene E6 que foi sugerida estar associada ao aumento do risco de persistência da 

infecção virai e à progressão citológica a NIC 2/3 (Londesborough et ai., 1996; Matsumoto et ai., 

2000). Essa substituição resulta em uma alteração do aminoácido 83 de E6 e é encontrada tanto em 

variantes européias quanto em variantes asiático-americanas (Yamada et ai. , 1995). Entretanto, 

essa associação também não foi encontrada em todos os estudos europeus (Bontkes et ai., 1998; 

Hu et ai., 1999; van Duin et ai. , 2000). Adicionalmente, diferenças geográficas na prevalência das 

variantes moleculares 350G e 350T têm sido observadas em amostras de câncer cervical nos 5 

continentes e os resultados gerados são conflitantes (Andersson et ai., 2000; Brady et ai., 1999; 

Gostout et ai., 2000; Hu et ai., 1999; Luxton et ai., 2000; Nindl et ai., 1999a; Pillai et ai., 2002; 

Schmidt et ai., 2001; Sichero et ai., 2001; Vaeteewoottacharn et ai. , 2003; Yamada et ai., 1997; 

Zehbe et ai., l 998a,b ). As diferenças nos resultados obtidos podem estar refletindo diferenças no 

desenho dos estudos e no número de pacientes examinadas. Alternativamente, essas discrepâncias 

poderiam ser explicadas por diferenças na distribuição geográfica das variantes moleculares, além 

das diferenças genéticas entre as populações estudadas. No Norte e Nordeste do Brasil a maior 

prevalência da variante 350G em amostras tumorais está associada a maior prevalência de 

variantes do ramo asiático-americano nestas amostras (Junes, 2000; Sichero et ai., 2001). Estes 
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resultados têm implicações importantes na determinação dos riscos de desenvolvimento de lesões 

cervicais em diferentes regiões. 

Song e col. (1997), analisando um fragmento do gene E7 de amostras coreanas, observaram 

que a variante com uma alteração nucleotídica na posição 647 (A• G) foi mais freqüentemente 

detectada em lesões cancerosas do colo uterino. Essa substituição encontrada altera um 

aminoácido envolvido na ligação à proteína pRb. 

No que concerne a variabilidade intra-típica de amostras HPV-18 positivas, a análise de um 

fragmento do gene E2 sugeriu a presença de um subtipo de HPV-18 com potencial oncogênico 

menor em amostras oriundas dos Estados Unidos (Hecht et ai., 1995) mas não em amostras 

oriundas da Inglaterra (Terry et ai., 1997). Adicionalmente, utilizando-se a técnica de SSCP, 

observou-se associação entre variantes de HPV-18 e a histopatologia dos cânceres do colo do útero 

em um estudo realizado no México (Lizano et ai., 1997). 

2.6. Variantes de HPV-16 e HLA 

A resposta imune celular é importante para o controle das infecções por HPV e do 

desenvolvimento de lesões do colo do útero. A apresentação dos peptídios virais no contexto de 

moléculas HLA (Human Leukocyte Antigen) para as células T é influenciada pela variabilidade 

genética tanto do HLA quanto do vírus, e desta maneira, influencia a resposta imune e o 

desenvolvimento clínico da infecção. Foi demonstrado que infecções por HPVs 16, 18 e 33 em 

populações caucasianas no Reino Unido estão associadas com os haplótipos HLA de classe II 

DRBl *0401-DQBl *0301 e DRBl *1101-DQBl *0301 (Odunsi et ai., 1996). Em outro estudo 

realizado em uma população do Novo México foi observada uma associação entre o câncer do colo 

do útero associado a HPV-16 em indivíduos portadores dos haplótipos HLA DRB 1*1501/ 

DQB 1 *0602 (Apple et ai., 1994). Mulheres da Noruega portadoras de HLA DRB 1*0301 
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apresentaram maior risco de desenvolvimento de NIC 3 seguido de infecção por HPV-16 (Lie et ai., 

1999). 

Em relação a associação com genótipos específicos de HPV-16, Ellis e col. (1995) 

identificaram uma variante de E6 de HPV-16 (G 131) que estava associada a pior prognóstico em 

mulheres com câncer do colo uterino portadoras de HLA-B7. Entretanto, Etherington e col. (1999) 

demonstraram que a infecção por essa variante em mulheres com anormalidades citológicas não 

estava restrita àquele tipo de HLA. Outro estudo também não observou associação entre haplótipos 

HLA e a infecção por variantes específicas de HPV-16 (Bontkes et ai., 1998). Mais recentemente, 

foi observado que mulheres apresentando os genótipos HLA-B44, HLA-B5 l ou HLA-B57 

infectadas pela variante 350G estão mais associadas ao risco de desenvolvimento de câncer (Zehbe 

et al. , 2003). Nessa mesma população, o haplótipo DR04-DQ03 também estava positivamente 

associado a essa variante de E6 (Zehbe et a!. , 2001 ). No nosso meio, um efeito protetor ao 

desenvolvimento de tumor pelos ale los DRB 1 *04 e DQB 1 *0302 foi encontrado entre as 

portadoras de variantes 350T. Também foi descrito um maior risco para o câncer do colo uterino 

em portadores de variantes africanas entre mulheres DR7 e DQ2 (Souza, 2001). 

2.7. Variantes de HPV-16 e sorologia 

Estudos empregando o teste de ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) utilizaram 

partículas de LI de HPV-16 derivadas da variante 114K (Andersson-Ellstrom et al., 1994). Esta 

variante foi isolada de um espécime obtido na Alemanha, e a seqüência de LI difere da seqüência 

protótipo por uma única substituição de aminoácido no códon 202. A variante 114K tem sido 

utilizada preferencialmente para a produção de VLPs uma vez que apresenta eficiência 1.000 vezes 

maior que o protótipo na formação dessas partículas (Kirnbauer et ai., 1993). Devido ao exposto 
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acima, é possível que uma ou mais alterações de aminoácidos presentes nas variantes de HPV-16 

possam similarmente afetar a conformação de epítopos relevantes para a neutralização virai. 

Estudos foram realizados com o objetivo de verificar se as diferentes variantes moleculares 

de HPV-16 podem gerar uma resposta imune humoral distinta. Cheng e col. (1995) testaram a 

reatividade de soros de mulheres do Zaire e da Dinamarca contra VLPs formadas pelas proteínas 

L1 de uma variante comum na África Central e de outra comum no Norte da Europa (as 2 proteínas 

L1 diferem em 7 aminoácidos), e verificaram que esses dois genomas virais apresentam 

reatividade soro lógica cruzada. Resultados semelhantes foram observados por Nindl e col. ( 1999a) 

que analisaram a reatividade de soros de mulheres com doença invasiva contra antígenos da 

seqüência protótipo de HPV-16 e mais 5 antígenos de variantes de proteínas E6 naturais tendo 

verificado que todas as amostras que sororeagiram eram soropositivas independentemente do 

antígeno utilizado. Touze e col. (1998) também observaram sororeatividade cruzada entre três 

variantes moleculares, embora as variantes testadas diferiam na proteína L1 por até 14 

aminoácidos. 

Adicionalmente, foi utilizada a seqüência completa de L1 de 6 variantes diferentes de 

HPV-16, e verificou que todas essas variantes eram capazes de formar VLPs, entretanto o nível de 

VLPs formado variou em até 79 vezes entre as variantes (Touze et ai., 1998). As proteínas L1 

dessas variantes diferem em até 15 aminoácidos em relação ao protótipo. Foi observado que 

mutações nos resíduos 83 a 97 parecem afetar o nível da expressão da proteína L1 e de VLPs 

formadas (Touze et ai., 1998). Esses resultados são, entretanto, importantes no contexto do 

desenvolvimento de vacinas e de testes sorológicos contra VLPs de HPVs utilizando a técnica de 

ELISA, uma vez que variantes capazes de produzir altos níveis de VLPs devem ser selecionadas 

para estes fins. Ainda mais, é importante verificar se algumas das substituições resulta em uma 

mudança conformacional que faria com que uma variante pudesse infectar um indivíduo, mesmo 

que este tivesse sido vacinado com outra variante. De fato, foi observado que do ponto de vista da 
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vacinação as variantes moleculares de HPV-16 pertencem a um único sorotipo (Pastrana et al., 

2001). 

2.8. Variabilidade genética e potencial oncogênico 

A observação de que apenas as proteínas E6 e E7 oriundas de HPVs de alto risco 

oncogênico são capazes de imortalizar queratinócitos humanos primários em cultura e de alterar as 

funções normais das proteínas supressoras de tumor p53 e pRb, respectivamente, já sugeria há 

muito a importância da variabilidade genética sob o potencial oncogênico dos diferentes genótipos 

de HPV. Ainda mais, foi observado que embora tanto HPV-16 quanto HPV-18 sejam capazes de 

inibir a diferenciação terminal de queratinócitos induzida por soro e cálcio, isso ocorre com 

eficiências diferentes (Villa & Schlegel, 1991 ). Assim, a variabilidade nucleotídica do genoma 

virai deve ser de grande significância funcional. 

Dois fatores poderiam estar afetando a importância da variabilidade na prevalência da 

doença: a prevalência de cada variante nas diferentes populações, além da diferença da 

patogenicidade das diferentes variantes. Poucas diferenças nucleotídicas correspondem a 

mudanças de aminoácidos (Yamada et al., 1995). Desta maneira, é de muito interesse definir 

alterações que poderiam estar interferindo com as propriedades funcionais e antigênicas de 

proteínas virais específicas. As variações nos genes E6 e E7 poderiam estar associadas a diferenças 

no potencial de imortalização e transformação celular. As variações na LCR poderiam estar 

associadas a diferenças no potencial de ligação de fatores celulares e virais reguladores da 

transcrição e da replicação, e conseqüentemente associadas a diferenças na atividade transcricional. 

É fundamental a contribuição que estudos in vitro poderiam trazer ao esclarecimento da diferença 

do potencial oncogênico entre as variantes moleculares. 
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OBJETIVOS 

Objetivou-se verificar se variantes naturais de HPV-16 e HPV-18 prevalentes no Brasil 

possuem potencial oncogênico diferente através de: 

• Anál ise da atividade transcricional do promotor P97 de variantes moleculares de HPV-16. 

• Análise da atividade transcricional do promotor PI os de variantes moleculares de HPV-18. 

• Análise da capacidade de imortalização de queratinócitos humanos primários por E6/E7 de 

variantes moleculares de HPV-16. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

1. ANÁLISE DA ATIVIDADE TRANSCRICIONAL DE P97 E PIOS 

Para a análise da atividade transcricional das diferentes variantes moleculares de HPVs 16 

e 18, a LCR completa das amostras foi amplificada e ligada ao vetor pGL3-Basic (Promega) a 

montante do gene da luciferase. Os vetores recombinantes foram transfectados em células C33 

( queratinócitos derivados de carcinoma de colo de útero HPV negativo e p53 mutado) e a atividade 

de luciferase foi determinada. 

1.1. Amostras clínicas 

Células do colo uterino foram obtidas de mulheres participantes de um estudo 

epidemiológico prospectivo que vem sendo conduzido na cidade de São Paulo sob coordenação da 

Ora. Luisa Lina Villa do Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer de São Paulo, e do Dr. 

Eduardo Franco da Universidade McGill em Montreal, Canadá (Franco et ai. , 1999a; Vil la et ai. , 

2000). O DNA das amostras foi purificado utilizando-se as colunas de troca iônica Glass Max 

DNA Isolation Spin Cartridge System (Gibco BRL). A presença e tipagem de HPV nos espécimes 

clínicos foram determinadas por PCR genérica para HPVs genitais (Manos et ai., 1989), seguida 

de hibridização em pontos utilizando sondas HPV tipo-específicas (Bauer et ai. , 1993 ; Ting & 

Manos et al., 1990), ou através de análise por RFLPs (restrictionfragment length polymorphism) 

entre HPVs (Bernard et al., 1994). As variantes moleculares de HPVs 16 e 18 escolhidas para a 

construção dos vetores recombinantes foram previamente tipadas (Vil la et ai., 2000) com base na 

análise de uma seqüência nucleotídica de um fragmento da LCR (Ho et ai., 1991; Ong et ai., 1993) 

e de alterações em posições específicas nos genes E6 e LI (Wheeler et ai. , 1997). 
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1.2. Amplificação da LCR das variantes moleculares de HPVs 16 e 18 

As amostras contendo as diferentes variantes moleculares de HPVs 16 e 18 foram 

submetidas a amplificação de um fragmento do genoma de 1.009 pb e 824 pb, respectivamente, 

contendo a LCR completa. As seqüências dos iniciadores utilizados encontram-se na tabela 1; as 

seqüências grifadas correspondem a alvos de endonucleases de restrição. Os iniciadores estão na 

orientação 5 ' - 3 '. 

Tabela 1. Iniciadores utilizados para a amplificação da LCR de HPVs 16 e 18. 

Iniciador 

LCR 16 5'K 

LCR 16 3'H 

LCR 18 5'K 

LCR 18 3'H 

Posição nucleotídica • 

7001 - 7019 

86 - 104 

7137 - 7155 

86- 104 

Seqüência do Iniciador•• 

CGTATTGGTACCTTCTGCAGACCTAGATCAG 

ATGACGAAGCTTTTGCAGTTCTCTTTTGGTG 

CGTATTGGTACCTATGTGTGTGTGTATATAT 

ATGACGAAGCTTAGTATTGTGGTGTGTTTTCT 

•Posições relativas à HPVs 16 e 18, GenBank nº K02718 e X05015, respectivamente. 
•• GGT ACC e AAGCTT são as seqüências reconhecidas pelas endonucleases de restrição Kpnl e BamHI, 
respectivamente. 

As reações foram realizadas em um ciclador de temperatura programável (TC 341 

Amersham Pharmacia biotech), em um volume de 50 µI contendo Tris-SO4 60 mM, pH=8,9, 

(NH4)2SO4 18 mM, MgSO4 2 mM, 200 µM de cada dNTP, 2 U de PLATINUM® Taq DNA 

Polymerase High Fidelity (Invitrogene) e 200 nM de cada iniciador. Cada ciclo incluiu 1 minuto 

de desnaturação a 95ºC, 1 minuto de anelamento a 55ºC e 2 minutos de alongamento a 72ºC, com 

um total de 40 ciclos. O primeiro ciclo foi precedido por 1 O minutos a 95 ºC e o último ciclo foi 

estendido por 8 minutos a 72ºC. Um décimo do volume de reação foi analisado em gel de agarose 

1 %, corado por brometo de etídio a 0,5%. Foi sempre incluído na reação um controle negativo 

consistindo da mistura de reação, porém sem DNA. O marcador de peso molecular $XI 74/HaeIII 

(lnvitrogene) foi aplicado em cada gel. 
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1.3. Digestão dos produtos de PCR gerados 

Uma vez que as enzimas Kpnl (Promega) e BamHI (Biolabs) requerem diferentes 

condições salinas para sua atividade máxima, foi necessária a precipitação do DNA entre as 

digestões. Inicialmente, 45 µl do produto de PCR foram precipitados por 2,5 volumes de etanol 

100% e O, 1 volumes de acetato de sódio 3 M por I hora a -70ºC. O DNA foi ressuspendido em 20 

µl de água destilada e deionizada e digerido em uma reação contendo 1 µI de BamHI (Biolabs) e 2 

µIde tampão de reação (NaCl 150 mM, Tris-HCI 1 O mM, MgCb 1 O mM, KCI 50 mM, DTT 1 mM) 

(Biolabs). A reação foi incubada por 12 horas a 37ºC, sendo em seguida a enzima inativada por 

aquecimento a 65 ºC por 1 O minutos. O DNA foi precipitado novamente e ressuspendido em 20 µI 

de água destilada e deionizada seguido de digestão por 1 µl de Kpnl (Promega) e 2 µl de tampão de 

reação Multi-Core™ (Tris-acetato 25 mM, pH=7,5; KAc 100 mM, MgAc 10 mM, DTT I mM) 

(Promega). A reação foi incubada por 12 horas, sendo em seguida a enzima inativada por 

aquecimento a 65ºC por 1 O minutos. Além dos fragmentos de PCR, o vetor pGL3-Basic foi 

digerido nas mesmas condições. 

1.4. Purificação dos produtos de PCR gerados 

Os fragmentos gerados nas reações de amplificação seguido de digestão foram purificados 

através da técnica de interceptação do produto de eletroforese por uma membrana de 

DEAE-celulose (Schleicher & Schuell, Germany). O produto total da segunda digestão foi 

submetido a eletroforese em gel de agarose 1 % corado por brometo de etídio a 0,5%. Em seguida, 

com o auxílio de um estilete, abriu-se uma fenda no gel exatamente na frente da banda desejada. 

Com uma pinça colocou-se a membrana devidamente tratada (imersa em água destilada e 

deionizada a 4ºC), na fenda. Prosseguiu-se a corrida eletroforética até que todo o fragmento 

estivesse ligado à membrana (aproximadamente 1 O minutos a 100 volts) . A membrana foi então 
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removida do gel, e imersa em tampão de baixo sal (NaCl O, 15 M, EDT A O, 1 mM, Tris 20 mM), a 

fim de retirar impurezas, incluindo o excesso de agarose retido na membrana. Em seguida, a 

membrana foi imersa em tampão de alto sal (NaCl 1 M, EDTA O, 1 mM, Tris 20 mM) e incubada a 

65 ºC por 30 minutos ; este procedimento foi repetido por mais uma vez. Ao término destas 

incubações o fragmento estava liberado da membrana conforme observado após exposição da 

mesma sob luz ultravioleta. Com o objetivo de retirar o brometo de etídio residual do fragmento de 

DNA, a fase aquosa foi extraída por fenol-clorofórmio-álcool isoamílico e precipitada por 2,5 

volumes de etanol 100% e O, 1 volumes de acetato de sódio 3 M por I hora a -70ºC. Seguiu-se a 

lavagem com etanol 95% para a retirada do excesso de sal e secagem do sedimento a vácuo. 

Finalmente, o precipitado foi ressuspendido em 20 µl de água destilada e deionizada. 

1.5. Ligação dos fragmentos da LCR ao vetor pGL3-Basic 

Anteriormente a ligação aos amplicons referente a LCR completa das variantes 

moleculares, o vetor pGL3-Basic foi tratado com fosfatase alcalina (Calf Instestinal Alkaline 

Phosphatase, Gibco BRL), seguindo as instruções do fabricante, visando minimizar a sua 

re-circularização. A fosfatase alcalina foi inativada por 15 minutos a 95ºC na presença de EDTA 5 

mM, e o vetor foi purificado utilizando-se membranas de DEAE-celulose conforme descrito acima. 

Quatro microlitros do vetor e das amostras foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose 1 % corado por brometo de etídio a 0,5% a fim de quantificar o DNA, e utilizou-se para 

comparação quantidades conhecidas de DNA de fago À digerido com a endonuclease de restrição 

HindIII (Gibco BRL). 

Na reação de ligação foram utilizados de 25 a 50 ng do produto de PCR digerido e de vetor 

de maneira que se pudesse obter uma relação 4 de fragmento: 1 de vetor em número de moléculas 

(para isso deve-se levar em conta o tamanho dos fragmentos de DNA e as respectivas 
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concentrações). A ligação foi realizada utilizando-se 1µ1 de T4 DNA ligase (400 U/µl, Biolabs), 2 

µ! de tampão de reação 1 OX em um volume final de 20 µIa 16ºC por 16 horas. Finalmente, a ligase 

foi inativada por incubação a 65 ºC durante 1 O minutos. 

1.6. Clonagem dos vetores recombinantes 

Para a clonagem dos vetores recombinantes foram utilizadas bactérias E. colida linhagem 

JM109 (recAl supE44 endAl hsdRl 7 gyrA96 relA 1 thiti lac-proAB) tornadas termocompetentes, 

conforme descrito a seguir. 

1.6.1. E.coli JM-109 termocompetentes 

As bactérias E.coli JMl 09 foram tornadas termocompetentes de acordo com o método de 

Inoue e col. (1990). Este protocolo consiste essencialmente no crescimento das bactérias em meio 

L.B. (Luria Bertani) (1 g triptona, 0,5 g extrato de levedura, 0,5 g NaCI, 1 mi Tris 1 M, pH=7,4, O, 1 

mi MgSO4 1 M para 50 mi de água destilada e deionizada), e armazenamento em meio contendo 

CaCb, KCI e DMSO 7% em nitrogênio líquido. 

Inicialmente as bactérias foram plaqueadas em meio L.B.-agar 1,5% durante 12 horas a 

37°C. Dentre as colônias formadas, 10 foram inoculadas em 260 mi de meio L.B. em frasco de 2 

litros, e crescidas a 22ºC sob agitação até a D.O.600 de 0,6. Atingida a fase de crescimento desejada, 

o inoculado foi resfriado em gelo por 1 O minutos, sendo, em seguida, distribuído em 6 tubos de 50 

mi e centrifugado a 3 .500 rpm por 15 minutos a 4 ºC. Cada pellet foi ressuspendido em 12 mi de 

T.B. (transformation bujfer) gelado (1,73 g Pipes, 1,1 g CaCb. 2 H2O, 9,32 g KCl, 5,44 g MnCh, 

pH=6,7, esterilizado por filtração) , o conteúdo de 3 tubos foi juntado e incubado em gelo por 10 

minutos, sendo, em seguida, centrifugado como anteriormente. Cada pellet foi novamente 

ressuspendido em 9,3 mi de T.B. gelado, o conteúdo dos 2 tubos foi juntado, sob o qual foram 
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adicionados 1 ,4 mi de DMSO, e incubado em gelo por mais I O minutos sendo, então, aliquotado e 

transferido para o nitrogênio liquído até o uso. 

1.6.2. Termotransformação 

A 100 µ1 de bactérias competentes descongeladas a temperatura ambiente foram 

adicionados 5 µIda reação de ligação, e esta mistura foi mantida em gelo por 30 minutos. O choque 

térmico foi dado a 42ºC por 2 minutos, seguido de incubação em gelo por I minuto, e a mistura foi 

adicionada a 700 µIde meio L.B., com posterior incubação por I hora a 37ºC, sob agitação suave. 

Após este período, 200 µI da cultura foram plaqueados em meio L.B.-agar 1 ,5% contendo 

ampicilina (100 µg/ml), IPTG (0,1 mM) e X-gal (0,003%), a 37ºC, por aproximadamente 15 horas. 

As colônias formadas foram de dois tipos: azuis, quando apenas o vetor re-circularizado foi 

incorporado, e brancas, indicando a presença do fragmento de interesse inserido no vetor, pois o 

gene Lac-Z fica interrompido. Assim, a enzima ~-galactosidase não é codificada e, portanto, 

mesmo na presença do indutor (IPTG), o análogo da lactose (X-gal) não é clivado e, não há 

deposição do pigmento azul. As colônias brancas foram transferidas para um tubo contendo 6 mi 

de meio de cultura L.B. e 6 µ! de ampicilina (50 µg/ml), e incubadas a 37ºC por aproximadamente 

12 horas, sob agitação vigorosa. Seguiu-se a retirada do plasmídio da bactéria (Mini-Prep) para 

posterior sequenciamento. 

1.7. Isolamento do DNA dos vetores recombinates (Mini-preparação) 

A extração do DNA dos plasmídios recombinantes foi realizada utilizando-se o kit 

Wisard™ Plus SV Minipreps DNA Purification System (Promega). Inicialmente 5 mi da cultura 

supracitada foram centrifugados por 4 minutos. O pellet formado foi então ressuspendido em 250 

µl de tampão de ressuspensão (Tris-HCI 50 mM, pH=7,5, EDTA 1 O mM e RnaseA 100 µg/ml) sob 
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agitação. Em seguida, adicionaram-se 250 µI de solução de lise (NaOH 0,2 M, SOS 1 %) e 

misturou-se por inversão até que a solução ficasse clara, quando foram adicionados 10 µI de 

solução de protease alcalina e incubou-se a temperatura ambiente por 5 minutos. Em seguida, 

adicionaram-se 350 µI de solução de neutralização (acetato de potássio 1,32 M, pH=4,8). O tubo 

foi invertido 4 vezes até que fossem observados grumos brancos relativos as proteínas, e 

centrifugado por 1 O minutos. O sobrenadante foi transferido para a microcoluna e centrifugado por 

1 minuto. O eluído foi dispensado, e a coluna foi lavada com 750 µIde solução de lavagem (NaCl 

200 mM, Tris-HCl 20 mM, pH=7,5, EDTA 5 mM diluído em etanol 95%), e centrifugado por 1 

minuto. Foi feita uma nova lavagem com 250 µI da solução supracitada, e centrifugou-se por mais 

2 minutos. Finalmente, 50 µl de água destilada, deionizada e a 65ºC foram adicionados à coluna 

que foi novamente centrifugada por 1 minuto. Para verificar a eficiência deste processo 

(quantidade e qualidade do DNA purificado), 4 µI deste eluído foram submetidos a eletroforese em 

gel de agarose 1 % corado por brometo de etídio a 0,5%. 

1.8. Seqüenciamento dos fragmentos 

Os DNAs extraídos foram submetidos ao seqüenciamento pelo método desenvolvido por 

Sanger e col. (1977) empregando-se o kit DYEnamic TM ET Terminator Cycle Sequencing Premix 

kit (Pharmacia) em um seqüenciador automático ABI PRISMTM' 377 DNA Sequencer (Perkin 

Elmer). Foram utilizados para o seqüenciamento iniciadores complementares ao vetor pGL3-Basic: 

forward T AGCAAAA T AGGCTGTCCC, reverse TA TGTITTTGGCGTCTTC, além de um 

iniciador complementar a uma região central da LCR de HPV-16, 

CTTTGCCCCCTCCATATAAC ou de HPV-18 ACCTACTAATTGTGTTGTGG. Todos os 

clones foram seqüenciados utilizando-se os três iniciadores a fim de obter a seqüência completa do 

fragmento inserido no vetor. 
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1.9. Clonagem e armazenamento dos vetores recombinantes 

Todos os vetores recombinates gerados, assim como todos os vetores componentes do kit 

Luciferase Reporter Vectors - pGL3: Basic Vector (GenBank U4 7295), Enhancer Vector 

(GenBank U47297), Promoter Vector (GenBank U47298) e Contrai Vector (GenBank U47296) 

(Promega) foram armazenados em meio L.B. com glicerol 10% a -70ºC, após a transfecção em 

bactérias E. coli JM 109 termocompetentes. 

1.10. Isolamento do DNA dos vetores recombinantes em larga escala (Maxi-preparação) 

O DNA dos vetores recombinantes contendo a LCR das diferentes variantes moleculares 

de HPVs 16 e 18 foi isolado por maxi-preparação de acordo com Sambrook & Russel (2001 ). 

Inicialmente foi feito um esfregaço em placa de L.B.-agar 1,5% contendo ampicilina a 100 µg/ml 

de cada um dos estoques bacterianos dos vetores construídos. Em seguida, uma colônia de cada 

vetor recombinante foi inoculada em 30 mi de meio de cultura Terrific Broth ( 12 g de triptona, 24 

g de extrato de levedura, 4 mi de glicerol 89%, 100 mi de solução KH2PO4 O, 17 Me K2HPO4 O, 72 

M para 1 litro de solução) acrescido de ampicilina a 100 µg/ml, e crescido a 37ºC, a 240 rpm até 

que a D.O.600 medida fosse 0,6. Nesse momento, 25 mi de cada cultura citada foi incubada em 500 

mi de meio de cultura Terrific Broth acrescido de ampicilina a 100 µg/ml por mais 12-16 horas, a 

37ºC, 240 rpm, em frascos para cultura bacteriana com capacidade de 2 litros. A solução foi então 

centrifugada a 3.000 rpm, por 15 minutos, a 4ºC, sendo, em seguida descartado o sobrenadante. 

Cada pellet foi ressuspendido em 200 mi de STE gelado (Tris-HCI 1 O mM, pH=8, NaCI O, 1 M , 

EDTA 1 mM), e centrifugado a 3.000 rpm, durante 15 minutos, a 4ºC, e novamente o sobrenadante 

foi descartado. Cada pellet foi, então, ressuspendido em 18 mi de solução de ressuspenssão 

(glicose 50 mM, Tris-HCI 25 mM, pH=8, EDTA 1 O mM). Foram em seguida adicionados 2 mi de 

lisozima a 1 O mg/ml, e 20 mi de solução de lise (NaOH 0,2N, SOS 1 %), e após mistura por 
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inversão, foi incubado a temperatura ambiente por 7 minutos. Foram então adicionados 20 mi de 

solução de neutralização (acetato de potássio 3 M, 11,5 mi de ácido acético glacial para 100 mi de 

solução), e após mistura por inversão e incubação em gelo por 1 O minutos, foi centrifugado a 5.000 

rpm por 40 minutos, a 4ºC. Posteriormente o sobrenadante foi vertido em uma proveta e foi 

adicionado 0,6 vezes do volume medido de isopropanol, misturado bem e incubado por 1 O minutos 

a temperatura ambiente. Seguiu-se uma centrifugação a 5.000 rpm por 15 minutos a temperatura 

ambiente; o sobrenadante foi descartado, o pellet lavado com etanol 70%, e secado sobre papel 

toalha. Finalmente, o pellet foi ressuspendido em 3 mi de tampão T.E., pH=8. Todo o 

procedimento foi realizado utilizando-se uma centrífuga Sorva!!@ RC-5B Refrigerated Superspeed 

Centrifuge utilizando-se um rotor Sorvall@ HJ000B. 

1.11. Purificação do DNA extraído por gradiente de densidade 

O DNA dos vetores recombinantes contendo a LCR das diferentes variantes moleculares 

de HPVs 16 e 18 extraídos por maxi-preparação foram purificados por gradiente de centrifugação 

contínuo de cloreto de césio de acordo com Sambrook & Russel (2001 ). Os pellets dissolvidos em 

tampão T.E. foram pesados e para cada grama de solução foi adicionado 1,01 g de CsCI sólido 

(Invitrogene) . Após a dissolução completa do sal na solução tampão-DNA, foram adicionados 100 

µIde brometo de etídio 10 mg/ml para cada 5 g de solução de DNA original. As amostras foram 

então centrifugadas na centrífuga Sorvall@ RC-5B Refrigerated Superspeed Centrifuge 

utilizando-se um rotor Sorva!!@ Hl 000B, a 3.000 rpm, por 5 minutos, a temperatura ambiente. 

Utilizando-se uma seringa descartável, a solução vermelha foi transferida para um tubo de 

ultracentrífugação ( Ultra Clear ™Tubes , 16 x 76 mm, Beckman), e os tubos foram preenchidos até 

aproximadamente 3 cm da borda com solução de 1,01 g de cloreto de césio por mi de tampão T.E. 

(pH=8), sendo o resto do tubo preenchido com óleo mineral (Nujol). Os tubos foram então 
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fechados com as tampas apropriadas e centrifugados no rotor 50 Ti da ultracentrífuga Beckman 

L8-M, a 45.000 rpm, a 20ºC. Após 48 horas, em uma sala com pouca luz, a banda referente ao 

DNA dupla fita circular plasmidial foi removida utilizando-se uma agulha de 19 G conectada a 

uma seringa de 5 mi de capacidade. Essa solução contendo os DNAs de interesse foi descartada em 

um tubo de polipropileno, e o brometo de etídio foi removido por sucessivos ciclos de adição de 

n-butanol saturado, mistura, centrifugação a 3.000 rpm e retirada da fase orgânica, até que a 

solução contendo o DNA estivesse completamente transparente (aproximadamente 4 ciclos). 

Com o objetivo de retirar o cloreto de césio das soluções de DNA, estas foram dialisadas 

em 2 litros de tampão T.E. lX utilizando-se os tubos para diálise Prepared Dialysis Tubing (BRL), 

por 20 horas, durante as quais o tampão T.E. foi trocado por 3 vezes. A solução com DNA foi então 

removida do tubo de diálise e precipatada por 1 hora, a -70ºC, com 2,5 volumes de etanol l 00% e 

O, 1 volumes de acetato de sódio 3 M. Em seguida, os pellets de DNA foram secos sob vácuo, e 

ressuspendidos em 3 mi de água destilada e deionizada. Posteriormente, os DNAs foram 

novamente seqüenciados, e a D.O.260 foi medida para estimativa da concentração da solução. 

1.12. Cultura celular da linhagem C33 

As células C33 (q ueratinócitos derivados de carcinoma de colo de útero HPV negativo e 

p53 mutado) (ATCC nº HTB-31) foram cultivadas em meio DMEM (Dulbecco 's Modified Eagle 

Medium) suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB), ou meio D10. As células foram 

mantidas em estufa úmida, a 37ºC, e com 5% de CO2. Para o congelamento, aproximadamente 106 

células foram congeladas em 1 mi de meio de cultura D 1 O acrescido de SFB l 0%, dimetilsulfóxido 

10% (DMSO, Sigma). 
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1.13. Transfecção da linhagem celular C33 

As transfecções foram realizadas com o uso de lipofectamina™ (lnvitrogen) em placas de 

10 cm de diâmetro (Nunc™ Brand Products). Inicialmente, 4xl06 células foram plaqueadas em 10 

mi de meio D10. As células foram incubadas a 37ºC com 5% de CO2 por aproximadamente 24 

horas. Misturam-se 4 µg de cada vetor pGL3 recombinante a 1 µg do vetor pCMV-f3Gal 

(McGregor & Caskey, 1989) em DMEM, volume final de 100 µl , sendo o último vetor utilizado 

como controle interno da eficiência da transfecção. Todos os plasmídios foram transfectados em 

triplicata. Em outro tubo foram misturadas 50 µl de lipofectamina (1 mg/ml) a 90 µl de DMEM por 

placa a ser transfectada. Essas misturas foram incubadas a temperatura ambiente por 45 minutos. 

Após esse período, 100 µl da mistura contendo DNA dos vetores e DMEM foi misturada à 100 µl 

da mistura contendo lipofectamina e DMEM; essa nova mistura foi incubada a temperatura 

ambiente por mais 15 minutos. As células foram lavadas com 5 mi de DMEM. Em seguida, às 

misturas de lipofectamina e DNA supracitadas foram adicionados 4,5 mi de DMEM, e esta foi 

gotejada cuidadosamente sobre as células. As células foram incubadas a 37°C com 5% de CO2 por 

6 horas, e o meio de transfecção foi substituído por 1 O mi de D 1 O por 48 horas. Como controle 

negativo foi transfectado o vetor pGL3 recombinante na ausência do vetor pCMV-f3Gal e 

vice-versa. Ainda mais, em uma placa não foi transfectado nenhum dos vetores, sendo somente 

adicionada a lipofectamina. 

1.14. Ensaio de Luciferase e 13-Galactosidase 

Após 48 horas da transfecção, as células foram lavadas 3 vezes com 5 mi de PBS IX a 

temperatura ambiente. Em seguida, foi pingado sobre as placas 900 µl de Reporter Lysis Buffer 

(Promega) e incubado por 15 minutos. Foi passado um scraper sobre as células e o lisado foi 

transferido para um tubo e colocado em gelo após agitação por 15 segundos em agitador. Seguiu-se 
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uma centrifugação a 12.000 rpm por 2 minutos a 4ºC e o sobrenadante foi transferido e utilizado 

nos ensaios, sendo depois armazenado a -70º C. A concentração de proteína extraída desta maneira 

foi medida por reação com o reagente de Bradford (Bio-Rad), e leitura a 595 nm em um microplate 

Benchmark (Bio-Rad). 

Para o ensaio de luciferase foi utilizado o kit The Promega luciferase assay system 

conforme instruções do fabricante . Em resumo, 20 µl do lisado foram adicionados a 50 µl de 

luciferase assay reagent e incubados por 2 segundos. As leituras de unidades relativas de 

luciferase foram feitas em um luminômetro Monolight® 301 O (Analytical Luminescence 

Laboratory). 

Para o ensaio de [3-Galactosidase foi utilizado o kit The Promega /3-Galactosidase enzyme 

assay system conforme instruções do fabricante . Os ensaios foram realizados em placas de 96 

poços. A 30 ~ti do lisado foram adicionados 20 µl de Reporter Lysis Buffer e 50 µl de Assay 2X 

Buffer. A mistura foi incubada a 37ºC até que fosse observada a coloração amarela na mistura. Em 

seguida a reação foi inativada por adição de 150 µl de Na2CO3 1 M. A atividade relativa da enzima 

[3-Galactosidase foi medida por leitura a 420 nm em um microplate Benchmark (Bio-Rad). 

1.15. Análise estatística 

As atividades relativas de luciferase obtidas dos extratos de células transfectados com as 

diferentes variantes moleculares de HPV s 16 e I 8 foram normalizadas com os valores obtidos no 

ensaio de [3-Galactosidase e Bradford. Inicialmente, foi realizado o teste de homogeneidade de 

variâncias, e como observou-se que tanto para HPV-16 quanto para HPV-18 estas não eram 

homogêneas, optou-se por utilizar o teste não-paramêtrico Kruskal-Wallis para comparação das 

médias dos diferentes grupos seguido do teste Tukey 's honestly signi.ficant difjerence. Um valor de 
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p menor que 0,05 foi considerado como significativo. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas utilizando-se o SPSS statistical package (SPSS, Chicago, IL). 

2. ANÁLISE DA CAPACIDADE DE IMORTALIZAÇÃO DE QUERATINÓCITOS 

Para a análise da capacidade de imortalização de queratinócitos humanos primários pelas 

diferentes variantes moleculares de HPV-16, os genes E6 e E7 completos das amostras foram 

amplificados e ligados ao vetor retroviral pLNSX. Os vetores recombinantes foram utilizados para 

infectar queratinócitos humanos primários e a capacidade de imortalizar estas células epiteliais foi 

medida conforme descrito por Halbert e col (1991 ). 

2.1. Amplificação dos genes E6/E7 das variantes moleculares de HPV-16 

As amostras contendo as diferentes variantes moleculares de HPV-16 foram submetidas a 

amplificação de um segmento do genoma de 815 pb contendo os genes E6 e E7 completos. As 

seqüências dos iniciadores utilizados encontram-se na tabela 2; a seqüência A TG em negrito 

corresponde ao códon de iniciação do gene E6; as seqüências grifadas correspondem a alvos da 

endonuclease de restrição Clal. Os iniciadores estão na orientação 5 ' - 3 '. 

Tabela 2. Iniciadores utilizados para a amplificação dos genes E6/E7 de HPV-16. 

Iniciador 

E6 i Clal 

E7 fClaI 

Posição nucleotídica • Seqüência do Iniciador" 

87-106 CGT A TT ATCGA TCCAAAAGAGAACTGCAATG 

859-878 ATT AGCA TCGA TGCAGGA TCAGCCATGGT AG 

• Posições relativas à HPV-16, GenBank nº K02718 . 
•• A TCGA T é a seqüência reconhecida pela endonuclease de restrição Clai. 
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As reações foram realizadas em um ciclador de temperatura programável (TC 341 

Amersham Pharmacia biotech) conforme descrito para os vetores pGL3-LCR das diferentes 

variantes moleculares (item 1.2. materiais e métodos). 

2.2. Digestão dos produtos de PCR gerados 

Tanto os fragmentos relativos aos genes E6 e E7 de HPV-16 gerados por PCR, quanto o 

vetor de expressão retroviral pLNSX (gentilmente cedido pela Profa. Dra. Louise Chow da 

Universidade de Alabama, Birmingham, U.S.A.) foram digeridos pela endonuclease de restrição 

Clal (Invitrogene). Anteriormente à digestão, os produtos totais da PCR foram precipitados por 

etanol e acetato de sódio. Os DNAs foram ressuspendidos em 20 µl de água destilada e deionizada. 

As digestões foram efetuadas em um volume final de reação de 20 µl utilizando-se I µIde ClaI e 2 

µl do tampão de reação (Tris-HCI 50 mM, pH=8, MgCh 10 mM, Invitrogene). A digestão ocorreu 

a 37ºC por 12 horas, sendo em seguida a enzima inativada por aquecimento a 65ºC por 1 O minutos. 

2.3. Construção dos vetores retrovirais 

A purificação dos fragmentos digeridos, a ligação dos fragmentos ao vetor retroviral e a 

clonagem dos plasmídios recombinantes gerados foram realizados conforme descrito para os 

vetores pGL3-LCR das diferentes variantes moleculares (itens 1.4. a 1.11. materiais e métodos). 

Entretanto, para o seqüenciamento dos vetores recombinantes foram utilizados iniciadores 

complementares ao vetor pLNSX: forward TCGGCCTCTGAGCT A TTCCAG e reverse 

CTAGCTTGCCAAACCTACAGG. Todos os clones foram seqüenciados utilizando-se ambos 

iniciadores a fim de obter a seqüência completa do fragmento inserido no vetor. 
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2.4. Cultura celular das linhagens Bosc 23 e Am-12 e dos queratinócitos humanos primários 

As linhagens celulares ecotrópica Bosc 23 (ATCC CRL-11270) e anfotrópica Am-12 

foram cultivadas em meio D10. Os queratinócitos humanos primários oriundos de prepúcios de 

recém-nascidos foram cultivados em meio de cultura KSFM (keratinocyte serum free medium) 

(Gibco BRL). As células foram mantidas em estufa úmida, a 37°C, e com 5% de CO2. Para o 

congelamento, aproximadamente 106 células foram congeladas em 1 mi de meio de cultura 

apropriado acrescido de SFB 10%, dimetilsulfóxido 10% (DMSO, Sigma). Todas essas células 

foram gentilmente cedidas pela Profa. Dra. Louise Chow da Universidade de Alabama, 

Birmingham, U.S .A. 

2.5. Transfecção da linhagem celular ecotrópica Bosc 23 

Os vetores retrovirais recombinantes pLNSX-E6/E7 das diferentes variantes moleculares 

de HPV-16 foram transfectados na linhagem celular ecotrópica Bosc 23 por eletroporação. Para 

cada vetor retroviral foram utilizadas 5x 106 células diluídas em 250 µl de meio de cultura DMEM. 

Na cubeta de transfecção com espaçamento de 2 mm entre os eletrodos (Bio-Rad), foram 

colocados 15 µg do vetor recombinante, 2,5 µl de BES 0,5 M (pH=7,2) e 50 µg de DNA de 

esperma de salmão (Invitrogene) junto com as células. Em seguida, o choque elétrico foi dado a 

960 µF , 170 volts em um aparelho Gene Pulser II (Bio-Rad) . Após o choque, foi adicionado à 

mistura 200 µ! de meio de cultura D10 e as células foram então plaqueadas em 7 mi de meio D10 

em placas de cultura de 10 cm de diâmetro. Após 4 horas, o meio foi substituído por 10 mi de D10 

às células aderidas na placa. 

2.6. Infecção da linhagem celular anfotrópica Am-12 

Aproximadamente 48 horas após a transfecção dos vetores retrovirais na linhagem celular 

Bosc 23, o sobrenadante gerado dessas células foi aspirado por uma seringa de 5 mi de capacidade. 
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A seringa foi, então, acoplada a um filtro de 0,45 µm e o conteúdo do sobrenadante foi gotejado 

sobre as células Am-12 cultivadas em placas de 10 cm de diâmetro até uma confluência de 

aproximadamente 50% e com o meio previamente aspirado. Foi então agregado ao meio polibreno 

(Sigma) para uma concentração final de 1 O µg/ml. Após 6 horas foram adicionados mais 5 mi de 

meio de cultura DI O. Aproximadamente 48 horas após a infecção das células Am-12, iniciou-se a 

seleção com neomicina (Gibco BRL) em uma concentração final de 500 µg/ml por uma semana. 

2.7. Infecção dos queratinócitos humanos primários 

O sobrenadante das células Am-12 selecionadas foi utilizado para infectar os 

queratinócitos humanos primários. Em resumo, o sobrenadante das células Am-12 foi aspirado por 

uma seringa de 5 mi. A seringa foi então acoplada a um filtro de 0,45 µme o conteúdo foi gotejado 

sobre os queratinócitos cultivados em placas de 10 cm de diâmetro até uma confluência de 

aproximadamente 50% e com o meio previamente aspirado. Foi então agregado ao meio polibreno 

(Sigma) para uma concentração final de l O µg/ml. Após 45 minutos foram adicionados mais 5 mi 

de meio de cultura KSFM com o objetivo de minimizar os efeitos do soro sobre os queratinócitos. 

Quatro horas após a infecção, o meio foi completamente substituído por KSFM e, após mais 48 

horas, iniciou-se a seleção em meio contendo neomicina a I 00 µg/ml por mais dois dias. 

2.8. Ensaio de imortalização dos queratinócitos humanos primários 

A capacidade de imortalização dos queratinócitos humanos primários pelas oncoproteínas 

E6/E7 das diferentes variantes moleculares de HPV-16 foi analisada conforme protocolo 

desenvolvido por Halbert e col. (1991 ). Em resumo, após a infecção dos queratinócitos e a seleção 

dos mesmos com neomicina, os queratinócitos foram ressupendidos e repicados semanalmente na 

proporção l :6. Na passagem 6, as células foram plaqueadas em baixa densidade, ou seja 1.000 
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células por placa de 10 cm de diâmetro. Os queratinócitos contendo as diferentes variantes foram 

plaqueados em quadriplicatas. O meio das células foi trocado 2 vezes por semana. Após 14 dias, 2 

placas foram coradas para verificação da eficiência de formação de colônias e duas placas foram 

utilizadas para isolar colônias com o objetivo de verificar se estas são imortalizadas. 

2.9. Coloração dos queratinócitos 

Com o objetivo de contar as colônias formadas, as células foram coradas por hematoxilina. 

Inicialmente, as células foram lavadas com 1 O mi de PBS IX, e foi acrescentado formo! 

tamponado para a fixação das células por 15 minutos. Em seguida, as células foram novamente 

lavadas com PBS IX e coradas por 10 mi de hematoxilina. Após 1 hora as células foram lavadas 

por 3 vezes com água destilada e deionizada e as colônias foram contadas utilizando-se uma lupa. 

2.10. Isolamento das colônias de queratinócitos 

As colônias foram isoladas utilizando-se papel de cromatografia 3MM (Whatman), da 

seguinte forma: o meio foi aspirado, e um pedaço de papel esterilizado previamente imerso em 

tripsina foi colocado sobre a colônia por 3 minutos, removido e colocado em 1 placa de cultura de 

6 cm de diâmetro com 4 mi de KSFM. Essas células foram expandidas e após atingida a 

confluência de 80% repicadas na proporção 1 :6. Uma alíquota de células foi congelada em meio de 

cultura KSFM com DMSO 10% e SFB 10%, a cada 5 passagens. 

2.11. Isolamento de RNA das células 

ORNA das células Am-12 e dos queratinócitos humanos primários contendo os diferentes 

vetores recombinantes foi isolado utilizando-se o TRIZOL ® Reagent (Invitrogene) conforme 

instruções do fabricante. Em resumo, para cada garrafa de cultivo de 75 cm2
, contendo 

aproximadamente 2x106 células, foram adicionados 6 mi de TRIZOL, as células foram coletadas 



56 

mediante o uso de um cell scraper (Costar, USA) e transferidas para 6 tubos de 1,5 mi. Em seguida 

foram adicionados 300 µl de clorofórmio em cada tubo e as amostras foram misturadas por 

inversão, sendo em seguida incubadas a temperatura ambiente por 5 minutos, e centrifugada a 

12.000 g a 4 ºC por 15 minutos. A fase aquosa de cada amostra foi transferida para outro tubo de 

1,5 mi e o RNA foi precipitado por adição de um volume igual de isopropanol por I hora a -20ºC. 

Finalmente, as amostras foram centrifugadas a 12.000 g a 4ºC, por 15 minutos, ospellets foram 

lavados com etanol 75%, centrifugados a 7.500 g a 4ºC durante 1 O minutos, e secados a 

temperatura ambiente. Os RNAs extraídos foram ressuspendidos em 50 µl de água deionizada e 

destilada acrescida de dietilpirocarbonato (água depc) e estocados a -70ºC. 

2.12. Análise da qualidade e quantidade do RNA extraído 

Após a extração do RNA total das amostras, a concentração do RNA de cada amostra foi 

determinada por espectrofotometria a 260/280 nm utilizando-se um espectrofotômetro Genesys 2 

(Spectronic®). Em seguida 1 µg de RNA foi analisado em gel de agarose 1 %, corado com brometo 

de etídio a 0,5%, em tampão de corrida eletroforética IX T.A.E. a aproximadamente 70 volts. Para 

tanto, ao RNA foi adicionado um volume igual de tampão de corrida contendo 7 M uréia, glicerol 

30%, 2X T.A.E. e pó de azul de bromofenol. A análise deste gel permite não só a verificação da 

integridade do RNA através da visualização dos RNAs correspondentes às subunidades 

ribossomais 28S e 18S sob luz ultravileta, mas também a detecção e quantificação da expressão 

gênica (medida através da intensidade das bandas de RNA). 

2.13. Northern Blot 

Os RNAs extraídos foram analisados em um gel de agarose 1 % contendo formaldeído. 

Para um gel de volume final de 100 mi foram colocados 2 mi de solução de borato 50X (ácido 
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bórico 1 M, pH=8,3), 50 µl de EDT A 0,5 M, pH=8, e 17 mi de formaldeído 37%. 1 O µg de cada 

RNA foram colocados em um volume final de 20 µl de água depc, aos quais foram acrescentados 

20 µl de tampão de amostra (glicerol 20%, borato IX, EDTA 0,2 mM, formamida 50%, 

formaldeído 16% e pó de azul de bromofenol). As amostras foram incubadas a 65 ºC por 1 O 

minutos sendo em seguida transferidas para o gelo por mais 5 minutos. Posteriormente, as 

amostras foram aplicadas no gel e submetidas a eletroforese a 70 volts em tampão de corrida 

(borato 1 X, EDTA 0,5 mM e formaldeído 5%) por 4 a 5 horas. Após a corrida o gel foi lavado em 

SSC 4X (NaCl 0,6 M, citrato de sódio 60 mM, pH=6,45) por 1 O minutos, seguido de uma lavagem 

em SSC I0X (NaCl 1,5 M, citrato de sódio 0,15 M, pH=6,45) por mais 20 minutos afim de 

eliminar o excesso de formaldeído. Em seguida, as amostras foram transferidas do gel por 

capilaridade à uma membrana de nylon (Hybond-N) com SSC l0X por 12 a 16 horas. A eficiência 

da transferência foi verificada por visualização do RNA com lâmpada UVG-11 (Mineralight) a 

254 nm, e em seguida os RNAs foram fixados na membrana utilizando-se um UV Crosslinker 

FB-UVXL-10000 (FisherBiotech). Como controle positivo foi também aplicado na membrana o 

RNA extraído da linhagem celular 698 derivada de queratinócitos HPV-16 positivos, além de 

marcadores de peso molecular de RNA (Gibco BRL). A sonda complementar ao gene E7 de 

HPV-16 foi marcada com a 32P-dCTP utilizando-se o kit Random Primers DNA Labeling System 

(Gibco BRL). Ainda mais, as membranas foram hibridizadas utilizando-se como sonda um 

fragmento do gene constitutivamente expresso GAPDH (gliceraldeído 3 fosfato desidrogenase). A 

membrana contendo os RNAs foi hibridizada às sondas a 65ºC por 16 horas em solução de 

hibridização (Na2HPO4 0,25 M, SDS 7%, BSA 1 % e EDTA 1 mM). Após a hibridização a 

membrana foi lavada com solução de lavagem (Na2HPO4 0,25 M, SDS 1 % e EDT A 1 mM) por 30 

minutos, a 65 º C por 2 vezes, com o objetivo de retirar o excesso de sonda. As membranas foram , 

então, expostas a filmes de raio X (Kodak) a -70ºC, por 2 dias. 
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2.14. RT-PCR (Reverse Transcriptase-PCR) 

Os RNAs foram submetidos a RT-PCR. Para tanto, 5 µg de cada RNA foram colocados em 

um volume final de 20 µIde água depc, aos quais foram adicionados 20 µIde mix (2 µ1 de DTT 100 

mM, 2 µIde DNAse, 16 µI T.E., pH=7,4), sendo então incubados a 37ºC por 15 minutos. Em 

seguida, foram adicionados 5 µIde DNAse STOP mix (0,5 µI EDTA 0,5 M, 2,5 µI NaAc 3M, pH= 

5,2, 0,25 µ1 SDS 20% e 1,75 µI água depc) . Seguiu-e a extração do RNA utilizando-se 

fenol-clorofórmio-álcool isoamílico, sendo que o fenol utilizado foi previamente saturado com 

água depc. ORNA foi, então, precipitado por 150 µIde etanol 75% em água depc e 2,3 µIde NaCI 

5 M, por incubação a -70ºC por 2 horas. Sucedeu-se uma centrifugação a 12.000 rpm, a 4 ºC por 15 

minutos. O pellet de RNA foi então lavado com etanol 75% e seguiu-se nova centrifugação por 1 O 

minutos a 4º C. O pellet foi secado ao ar e ressuspendido em 5 µIde água depc. Em seguida, o RNA 

foi incubado com 1 µIde o ligo dT por 1 O minutos a 70ºC sendo em seguida transferido para o gelo 

por mais 5 minutos . Foram então acrescentados 9 µI de mix ( 4 µIde 1 st strand buffer, 2 µIde DTT 

0,1 M, 1 µIde dNTPs 10 mM, 1 µIde RNasin (40 U/µI) e 1 µIde SuperScript) (Gibco BRL). A 

mistura foi incubada por 1 hora a 42ºC, sendo em seguida a enzima inativada por incubação a 90ºC 

por 5 minutos. O DNA gerado foi submetido a PCR utilizando-se iniciadores complementares ao 

genes E6/E7 conforme descrito em materiais e métodos item 2.1. Um décimo do volume de reação 

foi analisado em gel de agarose 1 %, corado por brometo de etídio a 0,5%. O marcador de peso 

molecular ~Xl 74/HaeIII (Invitrogene) foi aplicado no gel. 
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RESULTADOS 

1. ANÁLISE DA ATIVIDADE TRANSCRICIONAL DE P97 

1.1. Seleção das variantes moleculares de HPV-16 

Foram selecionadas variantes moleculares de HPV-16 pertencentes a quatro ramos 

filogenéticos: europeu, asiático, africano-2 e asiático-americano, incluindo um isolado da 

subclasse norte americana-1. Estas amostras foram escolhidas por serem representativas de todas 

as variantes moleculares de HPV-16 encontradas no estudo epidemiológico Ludwig/McGill (Villa 

et al., 2000). Foram também incluídos na PCR, o DNA das linhagens celulares CasKi e SiHa que 

são oriundas de carcinomas do colo do útero HPV-16 positivos (Yee et al., 1985). Os produtos 

amplificados foram seqüenciados de duas reações de PCR independentes com o objetivo de excluir 

mutações introduzidas durante o procedimento. 

A seqüência da LCR das diferentes variantes moleculares analisadas está resumida na 

tabela 3. A seqüência do genoma protótipo do ramo europeu foi utilizada para comparação. 

Pode-se observar que as substituições nucleotídicas detectadas estão distribuídas por toda a LCR 

sendo que algumas estão sobrepostas a sítios de ligação de fatores de transcrição já descritos. 

Conforme esperado variantes não-européias possuem mais alterações em comparação a seqüência 

protótipo que variantes européias. Algumas alterações são comuns a todas as variantes testadas, 

enquanto outras são específicas de alguma linhagem. Todas as variantes analisadas apresentam em 

comum uma transversão na posição nucleotídica 7193 (G• T) que se sobrepõe a um sítio de 

ligação de TEF 1, além de uma transição na posição nucleotídica 7521 (G• A). Foram detectadas, 

também, mutações em posições que se sobrepõem a sítios de ligação dos fatores de transcrição 

celulares TEFI, YYl, API, Spl , GRE e do regulador intragenômico E2. 
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Tabela 3. Padrão de substituição nucleotídica detectado na LCR das diferentes variantes 

moleculares de HPV-16. Apenas as posições nucleotídicas em que foram encontradas alterações 

na seqüência estão mostradas. Cada linha representa uma variante genômica. A primeira coluna 

indica a variante molecular. A última coluna indica a que ramo pertence a variante. Os isolados 

foram tipados de acordo com Ho e col. (1993b) e Yamada e col. (1995). Os números na vertical se 

referem a posição nucleotídica do fragmento genômico. O hífen indica identidade com o protótipo. 

TEF 1, transcriptional enhancer factor 1; AP 1, associated protein 1; GRE, elemento responsivo a 

glicocorticóide/progesterona; E2#1, primeiro sítio de ligação a E2 virai; YYI, y in yang 1. 

* nucleotídios deletados, * * Prevalência das diferentes variantes de acordo com Villa e col. (2000). 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
o o 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 

HPV 6 9 5 9 2 2 3 6 1 3 5 8 9 9 9 3 5 8 8 2 6 8 2 3 4 6 8 2 3 3 3 8 1 3 
•• 16 o 1 2 3 2 7 3 8 o 9 2 7 3 4 5 5 8 5 9 1 9 9 9 o 3 4 6 6 4 7 9 6 2 1 RAMO 

% 

protótipo GCTGTA A CCATGTCCG A AGGCCAAT C CGGAACTC 

pl16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E 51 

AC-2 - - - T - - - - G - - - - - - - - - - A - - - e - - - - - - - - e - As 2 

B-2 T - - T - - e - - T - - - T T - - CAATAC - G T T - - - - G - - AA 20 

B-12 - - - T - - - - - - - - - - - - - - - A - - - - - - - - - - - - - - E 15 

CasKi - - - T - - - TG - e - AT - - - - - A - - - - * - - - - - - - - - E 

SiHa - - - TC - - - - - - - - - - - - - - A - - - - e * * - - - - - - - E 

S-21a T - - T - - e - - - - e - - - ATCAAT - - - - TTATCG - - T Af-2 7 

Nova TAAT - CC - - - - - - - - - - CAATAC - - GT - T - - - - - NA-1 2 

T A GG EGG T T T s 
E p RR 2 R R E E E p 
F 1 E E # E E F F F 1 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 

/ 
y 
y 

1 



61 

Apenas nas linhagens celulares tumorais ou transformadas CasKi e SiHa foram detectadas 

deleções. A LCR do genoma de HPV-16 de SiHa apresentou uma deleção de 38 pb 

compreendendo as posições nucleotídicas 7756 a 7793. A existência desta defeção já havia sido 

descrita anteriormente (Ho et a!., 1993b; Kozuka et a!., 2000). Ainda mais, na LCR do genoma de 

HPV-16 presente na linhagem celular CasKi foi detectada uma deleção de uma timina na posição 

nucleotídica 7743. Esta deleção foi observada na seqüência de três reações de PCR realizadas 

independentemente e, desta maneira, exclui-se a hipótese de erros introduzidos durante a reação de 

amplificação. Adicionalmente, Kozuka e col. (2000) descreveram a existência de uma substituição 

nucleotídica na posição 12 da LCR do genoma de HPV-16 da linhagem celular CasKi que não foi 

detectada no presente estudo. Essas discrepâncias podem ser devido a mutações acumuladas 

nessas linhagens celulares cultivadas em diferentes laboratórios . 

1.2. Atividade transcricional de P97 das diferentes variantes moleculares de HPV-16 

Objetivou-se neste projeto verificar se há diferença na atividade transcricional de P97 entre 

as variantes moleculares de HPV-16. Os produtos de PCR relativos às LCR completas dos 

diferentes isolados foram ligados a montante do gene da luciferase no vetor pGL3-Basic. Os 

plasmídios recombinantes construídos foram transfectados em células C33 e a atividade de 

luciferase dos extratos protéicos das diferentes variantes foi comparada com a da seqüência 

protótipo (arbitrariamente definido como 1). O HPV-16 protótipo também foi escolhido como 

referência nos ensaios de transfecção por ser a variante européia de HPV-16 mais prevalente entre 

as mulheres participantes do estudo epidemiológico prospectivo Ludwig/McGill , e este tipo de 

variante foi associado ao menor risco de desenvolvimento de lesão (Vi lia et ai. , 2000). As amostras 

foram co-transfectadas com o vetor pCMV-~-Gal usado como controle interno da eficiência da 

transfecção. 
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Inicialmente foi realizado um experimento a fim de se verificar de que maneira a 

quantidade de vetor transfectada influenciaria os resultados. Para tanto, foram transfectadas 

quantidades diferentes dos vetores recombinantes: 0,4, 4 e 8 µg do vetor contendo a seqüência 

LCR protótipo, e 4 e 8 µg dos vetores contendo a seqüência LCR das variantes moleculares (figura 

5) . Pode-se observar que há um aumento na atividade de luciferase observada em função da 

quantidade de DNA transfectada embora este aumento observado não seja proporcionalmente 

igual para todas as variantes analisadas. A quantidade de 4 µg foi escolhida para a realização dos 

experimentos seguintes uma vez que esta já havia sido referida na literatura em ensaios 

semelhantes (Veress et al., 1999). 

Em seguida, para se analisar a atividade transcricional das diferentes variantes, foram 

realizados seis experimentos em que cada variante molecular foi transfectada em triplicata (figura 

6). Os dados referentes a um experimento representativo estão descritos na tabela 4. Os números 

revelam que a variabilidade intra-experimental é muito pequena. 

A atividade transcricional observada entre as variantes moleculares variou de 0,75 a 2,05 

vezes em relação a atividade apresentada pela seqüência protótipo. A variante B-12 do ramo 

europeu foi a que apresentou a maior atividade transcricional, e após serem realizadas as 

comparações múltiplas observou-se que a diferença entre a atividade apresentada por esta variante 

e as outras, excetuando-se a da variante AC-2, é estatisticamente significativa. Interessantemente, 

este isolado possui apenas 2 substituições em relação ao protótipo que são comuns a todas as outras 

variantes testadas. 
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Figura 5. Atividade transcricional de P97 das diferentes variantes moleculares de HPV-16 em 

função da quantidade de vetor transfectada medida por ensaios de atividade de luciferase. As 

quantidades de DNA em µgestão indicadas. A atividade de luciferase das diferentes variantes foi 

comparada com a da seqüência protótipo transfectada em 4 µg ( arbitrariamente definido como 1 ). 

Estão apresentadas as médias das triplicatas de um experimento. 
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Tabela 4. Experimento representativo da atividade transcricional do promotor P97 das 

variantes moleculares de HPV-16 medida por ensaios de atividade de luciferase. 

Variante Ramo URLi* URL2 URL3 Média Razão •• 

Protótipo europeu 360348 364561 317254 347388 1,00 

AC-2 asiático 695478 594227 706789 665498 1,91 

B-2 asiático-americano 405070 420927 398700 408232 1, 17 

B-12 europeu 912794 873744 733898 840145 2,41 

CasKi europeu 397659 395340 398147 397049 1, 14 

SiHa europeu 346807 281978 308539 312441 0,89 

Nova norte americano-1 210228 219427 236328 221994 0,63 

S-21a africano-2 540523 487575 588702 538933 1,55 

* O valor de URL (unidades relativas de luciferase) já está normalizado pela atividade da p-galactosidase e pelo 

conteúdo protéico medido utilizando-se o reagente de Bradford (Bio-Rad). Cada variante foi transfectada em 

triplicata e os valores de URL das triplicatas estão indicados. 

** A atividade de luciferase da seqüência protótipo foi arbitrariamente definida como referência (URL=l). A 

razão da atividade de luciferase das diferentes variantes foi comparada com a da seqüência protótipo . 
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# Var Ramo razão Razão razão razão razão razão média dp 
1 2 3 4 5 6 

1 pl 16 E 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 
2 AC-2 As 0,94 1,91 1,14 2,20 1,93 0,91 1,51 0,57 
3 B-2 AA 0,83 1,17 0,94 1,89 1,52 0,63 1,16 0,46 
4 B-12 E 1,72 2,41 0,90 2,81 2,94 1,54 2,05 0,79 
5 CasKi E 0,92 1,14 0,64 0,93 1,67 1,43 1,12 0,37 
6 SiHa E 0,79 0,89 0,64 1,59 - 0,70 0,92 0,38 
7 Nova NA-1 0,69 0,63 0,45 1,46 - 0,52 0,75 0,40 
8 S21-a Af-2 0,75 1,55 0,63 1,38 1,73 0,92 1,16 0,45 

3,0 
* 

~ 
2,5 

i 2,0 = -
~ 

.J 1,5 

t 
~ 1,0 "CI 
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o.o 
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Figura 6. Atividade transcricional de P97 das diferentes variantes moleculares de HPV-16. A 

atividade de luciferase das diferentes variantes foi comparada com a da seqüência protótipo 

(arbitrariamente definido como 1). Os valores de seis experimentos independentes e os desvios 

padrão são apresentados. * p=0, 12, diferença da atividade transcricional entre as variantes 

protótipo e B-12. 
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Dentre as variantes não-européias pode-se verificar que as variante asiática e 

asiático-americana apresentaram atividade transcricional aumentada em relação ao protótipo, 

entretanto a variante norte americana-! apresentou atividade reduzida. Essas diferenças não são 

estatisticamente significativas. De qualquer maneira, não foi possível atribuir a uma única posição 

nucleotídica de modo isolado as diferenças na atividade transcricional observadas. 

2. ANÁLISE DA ATIVIDADE TRANSCRICIONAL DE PIOS 

2.1. Seleção das variantes moleculares de HPV-18 

Foram selecionadas variantes moleculares de HPV-18 pertencentes a dois ramos 

filogenéticos: europeu e asiático-americano. Estas amostras foram escolhidas por serem 

representativas de todas as variantes moleculares de HPV-18 encontradas no estudo 

epidemiológico Ludwig/McGill (Villa et al., 2000). Entre as amostras do estudo prospectivo foi 

também identificada uma variante pertencente ao ramo africano, entretanto, a LCR desta amostra 

não foi passível de amplificação, mesmo sob diferentes temperaturas de anelamento e na presença 

de diferentes tipos de polimerases (dados não mostrados). Foram também incluídos na PCR, o 

DNA da linhagem celular HeLa que é oriunda de um carcinoma do colo uterino HPV-18 positivo 

(Yee et al., 1985), e um plasmídio contendo o genoma completo de HPV-18 protótipo gentilmente 

cedido pela Dra. E. M. de Villiers (DKFZ, Heidelberg) . A variante protótipo de HPV-18 não foi 

detectada em nenhuma das mulheres participantes deste estudo prospectivo. Os produtos 

amplificados foram seqüenciados de 2 reações de PCR independentes com o objetivo de excluir 

mutações introduzidas durante o procedimento. 

Nestas amostras oriundas de mulheres residentes da cidade de São Paulo sendo a maioria 

com citologia normal, pode-se observar o predomínio de variantes européias de HPV-18, embora 
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exista uma grande diversidade genética entre estas variantes. A seqüência da LCR das diferentes 

variantes moleculares analisadas está resumida na tabela 5. A seqüência do genoma protótipo que é 

do ramo asiático-americano foi utilizada para comparação. A seqüência gerada a partir do 

plasmídio contendo o genoma completo de HPV-18 protótipo revelou uma substituição na posição 

nucleotídica 7633 (C• T) nunca antes descrita. Esta substituição foi detectada na seqüência de três 

reações de PCR realizadas independentemente, e desta maneira, exclui-se a hipótese de erros 

introduzidos durante a reação de amplificação. O mesmo ocorreu com as substituições detectadas 

nas posições nucleotídicas 7677, 7707 e 7757 das variantes novas 1 e 2. Essas variantes novas 

foram classificadas como sendo membros do ramo europeu, uma vez que excluindo-se essas 

mutações em posições ainda não descritas, são idênticas a variante européia SC 18-2. 

Analogamente aos isolados de HPV-16, pode-se observar que as substituições nucleotídicas 

detectadas estão distribuídas por toda a LCR, entretanto apenas a substituição na posição 

nucleotídica 41 se sobrepõe um sítios de reconhecimento de fator de transcrição celular (Sp 1 ). 

Contudo, a maior parte das posições nucleotídicas em que se detectaram substituições estão a 

menos de dez posições nucleotídicas de sítios de reconhecimento de fatores já descritos. Não 

foram encontradas deleções ou inserções em nenhum dos isolados analisados. Todas as variantes 

analisadas apresentam em comum uma transição na posição 7592 (T • C), embora alterações 

específicas dos isolados europeus foram mais comumente detectadas (posições nucleotídicas 7528, 

7529, 7567, 7670). Ainda mais, algumas substituições são específicas de alguma variante. 
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Tabela 5. Padrão de substituição nucleotídica detectado na LCR das diferentes variantes 

moleculares de HPV-18. Apenas as posições nucleotídicas em que foram encontradas alterações 

na seqüência estão mostradas. Cada linha representa uma variante genômica. A primeira coluna 

indica a variante molecular. A última coluna indica a que ramo pertence a variante. Os isolados 

foram tipados de acordo com Ong e col. (1993). Os números na vertical se referem a posição 

nucleotídica do fragmento genômico. O hífen indica identidade com o protótipo. * Prevalência das 

diferentes variantes de acordo com Villa e col. (2000). 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 

HPV-18 6 8 5 5 8 2 2 6 6 9 3 7 7 o 1 5 4 RAMO %* 

4 4 8 o 6 8 9 3 7 2 3 o 7 7 7 7 1 

protótipo e e T T e A e G A T e A A A A e A AA 

B 18-2 A T A T - A A e e - T - - - - - E 75 

HeLa - - A e T - A - e e - T - - - - - E 

B 18-6 - - A - - - A - e e - T - - - - G E 12,5 

se 18-2 A T A - T - A A e e - T - - G - - E 

Nova 1 - T A - T - A A e e - T G - G - - E 12,5 

Nova 2 A T A - T - A A e e - T - e G T - E 

B 18-3 - - - - - e - - - e - - - - - - - AA 

pl18 - - - - - - - - - - T - - - - - - AA 

s 
p 

1 
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2.2. Atividade transcricional de PlOS das diferentes variantes moleculares de HPV-18 

Objetivou-se neste projeto verificar se há diferença na atividade transcricional de PIOS das 

variantes moleculares de HPV-18. A metodologia utilizada foi a mesma que quando a análise dos 

isolados de HPV-16. A atividade de luciferase das diferentes variantes foi comparada com a da 

variante B 18-2 (arbitrariamente definido como 1 ). Este genoma foi escolhido como referência por 

ser a variante européia de HPV-18 mais prevalente entre as mulheres participantes do estudo 

epidemiológico prospectivo Ludwig/McGill, e este tipo de variante foi associada ao menor risco de 

desenvolvimento de lesão (Villa et al. , 2000). 

Foram realizados oito experimentos, em que cada variante molecular foi transfectada em 

triplicata (figura 7). Os dados referentes a um experimento representativo estão descritos na tabela 

6. Pode-se observar que a variabilidade intra-experimental é muito pequena. A atividade 

transcricional observada entre as variantes moleculares variou de 2,64 a 8, 18 vezes em relação a 

atividade apresentada pela seqüência B 18-2. Com exceção das variantes HeLa e nova 1, ambas do 

ramo europeu, todas as variantes moleculares apresentaram atividade transcricional superior a da 

variante B 18-2 com valores estatisticamente significativos. A variante B 18-3 do ramo 

asiático-americano foi a que apresentou a maior atividade transcricional e após serem realizadas as 

comparações múltiplas observou-se que a diferença entre a atividade apresentada por esta variante 

e as outras, excetuando-se a da variante nova 2, é estatisticamente significativa. Esta variante é a 

única que possui alteração na posição nucleotídica 7528. A menor atividade transcricional foi a da 

variante européia B 1 8-2. Esta variante é idêntica a variante SC 18-2 excluindo-se a mutação na 

posição 7717. Entretanto, foi observado um aumento de 4,2 vezes na atividade transcricional pela 

variante SCI 8-2 (p=0,004). 
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Tabela 6. Experimento representativo da atividade transcricional do promotor PIOS das 

variantes moleculares de HPV-18 medida por ensaios de atividade de luciferase. 

Variante Ramo URL 1* URL2 URL3 Média Razão ** 

B18-2 europeu 209801 212373 232159 218111 1,00 

HeLa europeu 650107 546594 703788 633496 2,90 

B18-6 europeu 800300 939671 835573 858515 3,93 

SC18-2 europeu 761124 825559 655323 747335 3,42 

Nova 1 europeu 498943 488944 459681 482523 2,21 

Nova2 europeu 1527311 1784740 2093219 1801757 8,26 

B18-3 asiático-americano 1692097 1935801 2290294 1972731 9,04 

pi 18 asiático-americano 1061160 808202 984624 951329 4,36 

* URL- unidades relativas de luciferase. O valor de URL já está normalizado pela atividade da p-galactosidase e 

pelo conteúdo protéico medido utilizando-se o reagente de Bradford (Bio-Rad). Cada variante foi transfectada em 

triplicata e os valores de URL das triplicatas estão indicados. 

** A atividade de luciferase da seqüência da variante B 18-2 foi arbitrariamente definida como referência (URL= I ). 

A razão da atividade de luciferase das diferentes variantes foi comparada com a da seqüência B I 8-2. 
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# Var Ramo razão razão razão razão razão razão razão razão média dp 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 B18-2 E 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -
2 HeLa E 2,13 3,08 2,54 2,86 2,63 3,79 5,05 2,90 3,12 0,91 
3 B18-6 E 3,58 4,55 3,24 3,60 3,05 4,74 6,16 3,93 4,11 1,01 
4 SC18-2 E 3,14 5,10 3,42 4,78 4,80 5,02 3,97 3,42 4,21 0,80 
5 Nova 1 E 1,98 4,04 2,94 2,56 2,45 3,06 1,84 2,21 2,64 0,71 
6 Nova2 E 5,97 5,99 4,60 5,47 4,74 6,54 5,75 8,26 5,91 1,14 
7 B18-3 AA 5,45 7,48 5,32 5,41 10,03 7,79 14,92 9,04 8,18 3,24 
8 pl 18 AA 3,56 5,33 3,49 4,97 5,79 7,50 6,29 4,36 5,16 1,37 

12,0 
* 

10,0 

~ 8,0 -,@ 

i 6 ,0 

i 4,0 

2,0 

0 ,0 
B18-2 HeLa B18- 6 SC18-2 Nova 1 Nova2 B18-3 pi 18 

Figura 7. Atividade transcricional de Pios das diferentes variantes moleculares de HPV-18. A 

atividade de luciferase das diferentes variantes foi comparada com a da seqüência da variante B 18-2 

(arbitrariamente definido como 1). O valor de oito experimentos independentes e os desvios padrão 

são apresentados. * p<0,001 diferença da atividadetranscricional entre as variantes Nova 2, B18-3, 

pi 18 e B18-2. 
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3. COMPARAÇÃO DA ATIVIDADE TRANSCRICIONAL DE P97 E PIOS 

A atividade transcricional de P97 e PIOS foi comparada no mesmo experimento em que os 

diferentes vetores recombinantes foram transfectados em triplicata. Foram utilizados nestes 

experimentos vetores contendo a LCR de diferentes variantes de HPV-16 e HPV-18 (figura 8) . A 

atividade transcricional exibida pela seqüência protótipo de HPV-18 foi 12 vezes maior que aquela 

apresentada pela LCR de HPV-16 protótipo. Ainda mais, a variante de HPV-18 mais ativa 

transcricionalmente (B 18-3) apresentou atividade transcricional 43 vezes maior que a de HPV-16 

protótipo. 
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Variante Ramo URLl
0 

URL2 URLJ Média Razão•• 

pl16 HPV-16 europeu 75588 74518 80169 76758 1,00 

B-12 HPV-16 europeu 199085 198874 196568 198176 2,58 

nova HPV-16 norte americano 1 36191 34848 36444 35828 0,46 

pi 18 HPV-18 asiático-americano 972920 789465 1033913 932099 12,14 

B18-3 HPV-18 asiático-americano 3496492 3482021 3145377 3374630 43,96 

B18-2 HPV-18 europeu 214837 194926 145998 185254 2,41 

* URL- unidades relativas de luciferase. O valor de URL já está normalizado pela atividade da p-galactosidase e 
pelo conteúdo protéico medido utilizando-se o reagente de Bradford (Bio-Rad). Cada variante foi transfectada em 
triplicata e os valores de URL das triplicatas estão indicados. 
** A atividade de luciferase da seqüência do protótipo de HPV-16 foi arbitrariamente definida corno referência 
(URL= 1 ). A razão da atividade de luciferase das diferentes variantes foi comparada com a da seqüência protótipo 
de HPV-16. 

50 

45 
;,, 

= 40 
""' ~ 

35 1 
-8 30 
"' = :5 
= 

25 

'E 20 
"' 
~ 15 .a ·a 
;:;:i 10 

5 

o 
pll6 B-12 Nova l6 pll8 Bl8-3 Bl8-2 

Figura 8. Comparação da atividade transcricional de HPV-16 e HPV-18 medida através de 

ensaios de lucif e rase. A atividade de luciferase das diferentes variantes foi comparada com a da 

seqüência protótipo de HPV-16 (arbitrariamente definido como 1). Estão apresentadas as médias 

das triplicatas de um experimento. 
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4. ANÁLISE DA CAPACIDADE DE IMORTALIZAÇÃO DE QUERATINÓCITOS 

4.1. Seleção das variantes moleculares de HPV-16 

Foram selecionadas variantes moleculares de HPV-16 pertencentes a três ramos 

filogenéticos: europeu, asiático-americano e africano-2. Ainda mais, foi escolhido um isolado 

pertencente à subclasse norte americana-! do ramo asiático-americano. A variabilidade genética 

do gene E6 destas amostras já havia sido caracterizada em algumas posições nucleotídicas 

utilizando-se um protocolo de hibridização em pontos (Villa et al. , 2000; Wheeler et al., 1997). A 

seqüência dos genes E6/E7 das diferentes variantes moleculares analisadas está resumida na tabela 

7. A seqüência do genoma protótipo do ramo europeu foi utilizada para comparação. Em relação 

ao gene E6, observou-se que as alterações nas posições nucleotídicas 145, 286, 289 e 335 são 

comuns a todas as variantes não-européias, entretanto as alterações nas posiçõ_es 109, 132, 143 e 

403 foram exclusivamente detectadas na variante africana. Adicionalmente, a alteração no 

nucleotídio 350 só foi identificada nas variantes asiático-americana e norte americana-1. Das 1 O 

substituições nucleotídicas encontradas em E6, 5 resultam em alterações de aminoácidos, das 

quais duas são comuns a todas as variantes não-européias. Em relação ao gene E7, as alterações nas 

posições nucleotídicas 789 e 795 são comuns a todas as variantes não-européias, entretanto as 

alterações nas posições 64 7 e 732 foram exclusivamente detectadas na variante africana e 

asiático-americana, respectivamente. Apenas a alteração na posição 647 resultou em alteração de 

aminoácido. 
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Tabela 7. Padrão de substituição nucleotídica detectado nos genes E6 e E7 das variantes 

moleculares de HPV-16. Apenas as posições nucleotídicas em que foram encontradas alterações 

na seqüência estão mostradas. Cada coluna representa uma variante genômica. As primeiras duas 

colunas mostram as seqüências de nucleotídios e aminoácidos encontradas no protótipo. Casos em 

que ocorreram alteração de aminoácido estão indicados entre parênteses. Pos. nt - posição 

nucleotídica; aa - am inoácido. Os isolados foram tipados de acordo com Yamada e col. (1995) . 

· Igual ao protótipo, enquanto que uma letra indica o nucleotídio substituinte. As alterações 

relativas aos genes E6 e E7 encontram-se na parte superior e inferior da tabela, respectivamente. 

Pos nt ªª E Af-2 AA NA-! 

109 T 2 Phe c 
132 G 10 Arg T (Ile) 

143 c 14 Gln G (Asp) 

145 G 14 Gln T (Asp) T (His) T (His) 

286 T 61 Ala A A A 

289 A 62 Vai G G G 

335 c 78 His T (Tyr) T (Tyr) T (Tyr) 

350 T 83 Leu G (Vai) G (Vai) 

403 A 100 Leu G 

532 A 143 Ser G 

607 c 16 Gln T(stop) 

647 A 29Asn G (Ser) 

732 T 57 Phe c 
789 T 76 lle c c c 
795 T 78 Thr G G G 
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A alteração na posição nucleotídica 607 detectada na variante africana resulta na alteração do 

códon 16 de E7 de CAA para TAA e desta maneira, leva a terminação precoce da tradução desta 

proteína. Esse vetor provavelmente só expressa a proteína virai E6. Esta mutação foi inserida 

durante a amplificação do fragmento virai com os iniciadores utilizados para a construção dos 

vetores, uma vez que não havia sido observado antes durante o seqüenciamento desta mesma 

amostra previamente amplificada com outros iniciadores (dados não mostrados). O vetor com a 

seqüência correta de E6/E7 da variante africana-2 está sendo construído. Contudo, optou-se por 

fazer também os experimentos de imortalização dos queratinócitos com o vetor com a substituição 

que leva ao término precoce da tradução de E7, uma vez que este pode ser utilizado como controle 

negativo, pois conforme Halbert e col (1991) a proteína E6 sozinha não é capaz de imortalizar os 

queratinócitos humanos primários. Ainda mais, como controle negativo foi também utilizado o 

vetor pLNLCR l 8-f3Gal que é o vetor pLNSX em que o promotor de SV 40 foi substituído pela 

LCR de HPV-18, além de possuir o gene da (3-Galactosidase a jusante. 

4.2. Imortalização dos queratinócitos humanos primários 

Os vetores retrovirais recombinantes pLNSE6/E7-E, pLNSE6/E7-AA, pLNSE6/E7-NA-l 

e pLNSE6/E7stop-Af-2 foram transfectados na linhagem celular ecotrópica Bosc 23 por 

eletroporação, e aproximadamente 48 horas depois, o sobrenadante dessas células foi utilizado 

para infectar as células anfotrópicas Am-12. As células anfotrópicas Am-12 contendo o vetor 

pLNLCR-18f3Gal foram gentilmente cedidas pelo Dr. Enrique Boccardo do Instituto Ludwig de 

Pesquisa sobre o Câncer. Após seleção em meio contendo neomicina, o sobrenadante das células 

anfotrópicas foi utilizado para infectar os queratinócitos primários. Em seguida foi feita nova 

seleção em meio com neomicina, o RNA dos queratinócitos foi extraído e submetido a reação de 

RT-PCR utilizando-se iniciadores complementares aos genes E6/E7, e análise por Northern Blot 

seguido de hibridização utilizando-se uma sonda complementar ao gene E7. Estes experimentos 
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revelaram que em todas as linhagens celulares de queratinócitos, com exceção dos infectados com 

pLNLCR l 8-f3Gal , há transcrição do RNAm referente aos genes E6/E7 de HPV-16, uma vez que 

pode-se observar na figura 9A a banda de 815 pb utilizando-se os iniciadores específicos para essa 

região do genoma virai. Adicionalmente, pode-se observar na figura 9B, uma banda de peso 

molecular nas amostras pLNSE6/E7 das diferentes variantes moleculares que corresponde ao 

transcrito do vetor pLNSX mais os genes E6/E7. Na linhagem celular 698 oriunda de 

queratinócitos imortalizados HPV-16 positivos a banda observada corresponde ao transcrito 

contendo E6 e E7 completos ( espécie A) (Howley, 1996) . Experimentos semelhantes haviam sido 

realizados com os RNAm extraídos das células anfotrópicas Am-12 que foram posteriormente 

utilizadas para a infecção dos queratinócitos, e resultados semelhantes foram obtidos (dados não 

mostrados) . 

Os queratinócitos infectados foram selecionados com neomicina a fim de se obter uma 

população pura de transfectantes, e repicados na proporção de 1 :6 até a passagem 6 nesse meio 

seletivo (em média uma passagem a cada 4 dias). A decisão de manter as células até a passagem 6 

ao invés de selecionar clones individuais está baseada no aumento da probabilidade de as células já 

estarem imortalizadas. Para o ensaio de imortalização, os queratinócitos foram plaqueados em 

baixa densidade e após um período a eficiência de formação de colônias foi analisada. Assim, 1000 

queratinócitos contendo cada vetor foram plaqueados em placa de cultura de I O cm de diâmetro. 

Para cada vetor foram feitas 4 placas. Após 14 dias, 2 ou 3 placas relativas a cada vetor foram 

fixadas e coradas com hematoxilina (figura 1 O), e posteriormente o número de colônias formadas 

foi contada sob lupa (tabela 8). 
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pLNSX E AA NAl Af2 LCR -
vazio 18 

872• 

B) 

E AA NAl Af2 LCR 698 
18 

7,4kb• 

4,4kb• 

l,5kb• 

GAPDH 

Figura 9. Transcrição de RNAm de E6/E7 em queratinócitos humanos primários infectados 

pelos vetores retrovirais recombinantes das diferentes variantes moleculares de HPV-16. (A) 

RT-PCR, O marcador de peso molecular <j>X174/Haem (Invitrogene) foi aplicado no gel. (-) 

controle negativo. (B) Northem Blot. 
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Tabela 8. Ensaio de eficiência de formação de colônias de queratinócitos pelas diferentes 

variantes moleculares de E6/E7 de HPV-16. 

E6/E7-E 

1· 24 

2* 26 

3** 8 

4** 13 

s·· 20 

média 18,2 

* média aritmética de duplicata. 

** média ar itmética de triplicata. 

E6/E7-AA 

38 

26 

11 

10 

20 

21,0 

E6/E7-NA-1 E6/E7stop-Af-2 LCR18-j3Gal 

35 15 11 

20 15 -

9 13 6 

10 11 6 

15 14 7 

17,8 13,6 7,5 

Figura 10. Ensaio de eficiência de formação de colônias de queratinócitos. A) pLNSE6/E7-E, 

B) pLNSE6/E7-AA, C) pLNSE6/E7-NA-l , D) pLNSE6/E7stop-Af-2 , E) pLNLCR18-f3Gal. 
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Foram realizados 5 experimentos independentes. Pode-se observar que ambos controles 

pLNLCR 18-SGal e pLNSE6/E7 stop-Af-2 foram capazes de formar colônias quando as células 

foram plaqueadas em baixa densidade. Isto era esperado uma vez que os queratinócitos humanos 

primários são capazes de proliferar por algum tempo antes de diferenciar. Observa-se, também, 

que os queratinócitos infectados pelos vetores que expressam E6/E7 das variantes moleculares de 

HPV-16 formaram em média 2,5 vezes mais colônias que os infectadas pelo controle 

pLNLCRl 8-(3Gal. As placas que não foram coradas foram utilizadas para isolar algumas das 

colônias formadas com o objetivo de verificar se estas eram de fato imortalizadas. Foram isoladas 

colônias em três dos experimentos. A análise das colônias formadas sob lupa em aumento de 10 

vezes revelou que além das colônias haviam grupos de células muita próximas uma das outras que, 

entretanto, não pareciam ser originadas de um núcleo central e portanto, não foram contadas e 

tampouco isoladas. Foram isoladas de cada variante molecular 12 colônias de queratinócitos e do 

controle pLNLCR18-(3Gal foram isoladas 6 colônias. Estas colônias isoladas foram plaqueadas em 

placas de 6 cm de diâmetro, sendo passadas na proporção 1 :6 quando atingida a confluência de 

aproximadamente 80%. Os dados referentes a estes experimentos encontram-se na tabela 9. 

Tabela 9. Número de colônias de células com aumento do tempo de vida em cultura. 

E6/E7-E E6/E7-AA E6/E7-NA-1 E6/E 7 stop-A f-2 LCR18-~Gal 

1112· 6/12 0/12 0/12 0/6 

* número de colônias que ainda estão proliferando em relação ao número de colônias isoladas. Foram isoladas colônias 

de três experimentos independentes. 

Nenhuma das 6 colônias isoladas dos queratinócitos infectados por pLNLCR l 8-(3Gal, 

continua proliferando. Cinco destas colônias nunca atingiram confluência após o isolamento e 

apenas uma foi passada até a passagem cinco, sendo que em seguida entrou em crise e diferenciou. 
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O mesmo foi observado com as colônias isoladas dos queratinócitos infectados pelas variantes 

africana-2 e norte americana-1. Oito das doze colônias de cada uma das variantes acima também 

nunca atingiram a confluência, e as outras entraram em crise e diferenciaram após serem passadas 

entre duas a nove vezes. Em relação aos queratinócitos infectados pela variante européia, sete das 

doze colônias também diferenciaram após o isolamento, quatro após serem passadas de cinco a 

sete vezes, e uma colônia ainda está proliferando estando em passagem dezessete. Por outro lado, 

observa-se uma diferença em relação às colônias isoladas a partir dos queratinócitos infectados 

pela variante asiático-americana. Das doze colônias isoladas, seis diferenciaram e morreram, 

sendo que três logo em seguida ao isolamento e três após as passagens de três a seis. As outras seis 

continuam proliferando estando em passagem de oito a vinte e cinco. 

Adicionalmente, as células de duas colônias isoladas foram contadas por algumas semanas, 

a colônia 7 européia e a colônia 3 asiático-americana, para que a velocidade de crescimento fosse 

comparada com a da linhagem celular SiHa oriunda de um carcinoma do colo uterino HPV-16 

positivo, além de queratinócitos primários humanos normais (QPH). Os resultados estão 

apresentados na figura 11 . Pode-se observar que as células SiHa são as que mais rápido proliferam, 

ao contrário dos queratinócitos primários humanos não infectados que foram os que apresentaram 

o maior tempo de dobramento como julgado pelo maior tempo requerido para que as células 

atingissem a confluência, quando então foram repicadas. As células oriundas das colônias 

infectadas apresentaram um crescimento intermediário de acordo com o mesmo critério. No 

entanto, a observação das curvas da figura 11 indica que as células apenas imortalizadas não 

apresentam proliferação muito diferente dos queratinócitos primários, sendo a diferença o fato das 

primeiras permanecerem em cultura e as outras diferenciarem e morrerem. Esse fato já havia sido 

descrito na literatura. Ainda mais, a comparação direta entre as curvas não é possível uma vez que 

SiHa é uma linhagem celular estabelecida, e as células utilizadas dos clones estavam em passagem 

baixa, não podendo ainda ser consideradas linhagens celulares. 



82 

1000 

-€ 
.-1 

~ 
; • QPH 

= • AAcloneJ 1 
-! SiHa 
0 10 x E clone 7 .! 
= 

dias 

Figura 11. Curvas de proliferação de queratinócitos normais, infectados e da linhagem 

celular SiHa. 
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DISCUSSÃO 

Embora os tipos de epitélio variem, todas as lesões associadas ao HPV são de origem 

epitelial, incluindo o epitélio colunar da endocérvice uterina, o epitélio mucoso pavimentoso 

estratificado da ectocérvice uterina e o epitélio escamoso cutâneo da epiderme. Os diversos tipos 

de HPV infectam os diferentes tipos de epitélio, entretanto, diferenças funcionais, ainda 

desconhecidas, restringem a infecção de alguns tipos virais a alguns dos tipos de epitélio. A 

infecção por papilomavírus ocorre em células epiteliais ainda capazes de proliferar (camadas 

basais do epitélio). Nessas células, a expressão virai está suprimida, embora a expressão ainda 

que limitada de genes virais específicos (como E5, E6 e E7) resulte na proliferação das células 

infectadas e na expansão lateral. Em seguida à entrada do vírus nas camadas suprabasais do 

epitélio, o genoma virai circular é replicado e as proteínas tardias expressas. Nas camadas mais 

superficiais do epitélio, a partícula virai é então formada e liberada (revisado por zur Hausen, 

2002). 

Aproximadamente 90% das lesões cervicais associadas ao HPV encontram-se na região 

da junção escamo-colunar entre a ecto e a endocérvix uterina, onde as células proliferativas estão 

mais expostas. A infecção leva ao aparecimento de alterações morfológicas devido às diferenças 

no crescimento e diferenciação das células infectadas, resultando na perda de um padrão de 

estratificação em camadas de células diferenciadas, originando desde lesões de baixo grau com 

alta probabilidade de regressão espontânea, até o carcinoma invasivo (revisado por Villa, 1997a). 

Todos os HPVs têm uma organização genômica semelhante. A regulação da expressão 

virai é complexa e controlada por fatores de transcrição virais e celulares que se ligam a 

seqüências específicas da LCR que variam substancialmente em sua composição nucleotídica 

entre diferentes tipos de HPVs (revisado por O'Connor et a!., 1995). A regulação intra-genômica 

da transcrição é feita pela proteína virai E2 que tem um papel importante na ativação e supressão 
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da mesma conforme será discutido adiante (Bouvard et ai. , 1994; Cripe et ai., 1987; Gius et ai. , 

1988; revisado por McBride & Myers, 1997; Thierry & Yaniv, 1987). A LCR de HPVs 16 e 18 

contem 4 sítios de ligação a E2. Fisicamente, a LCR está dividida em 3 segmentos funcionais 

distintos: o 5' distal, o central e o 3 ' terminal (figuras 12 e 13). A região 5' distal contém o 

primeiro destes sítios, além dos sítios para terminação da transcrição e para poliadenilação do 

transcrito policistrônico. Adicionalmente, esta extremidade contém uma região de ligação a 

matriz nuclear (MAR) (Tan et ai. , 1998). O segmento central da LCR é flanqueado por dois 

sítios de ligação a E2. A maior parte dos fatores de transcrição celulares se liga a região central 

da LCR, denominada de região intensificadora (enhancer) , regulando a transcrição dos genes 

precoces a partir do promotor localizado na extremidade 3' terminal da LCR determinando um 

único transcrito policistrônico iniciado em E6 (revisado por Howley, 1996). Os promotores P97 e 

PI 05 são os principais promotores precoces de HPV-16 e HPV-18, respectivamente, além de 

serem os melhor estudados. Os transcritos que se iniciam em E6 são diferencialmente editados 

codificando, assim, todas as ORFs. Assim, o promotor dos genes precoces seria suficiente para 

gerar todos os RNAm de HPV. Entretanto, promotores adicionais foram detectados, mas sua 

regulação ainda não é conhecida (Steger et ai., 2001; Tan et a!., 2003 ). 



V
) 

0
0

 

F
igura 12. R

epresentação esquem
ática da L

C
R

 de H
P

V
-16. 

R
epresentação esquem

ática dos 
sítios de reconhecim

ento de fatores 
de 

transcrição virais e celulares (m
odificado de O

'C
onnor et ai., 1995) 

p
A

 
...... 

• 

S
egm

en
to5' 

C
D

P
/C

u
t 

G
R

E
 

M
A

R
 

C
D

P
/ 

C
u

t 

S
egm

en
to C

en
tral 

S
egm

en
to3

' 

G
R

E
 

G
R

E
/P

R
E

 

P
rom

otor 
O

rl 
in

ten
siftcad

or 



'-O
 

0
0

 

F
igura 13. R

epresentação esquem
ática da 

L
C

R
 de H

P
V

-18. 
R

epresentação esquem
ática dos 

sítios de reconhecim
ento de 

fatores 
de 

transcrição virais e celulares (m
odificado de O

'C
onnor et a

i ., 1995) 

p
A

 
_,. .. 

T
érm

in
o d

a 
T

ranscrição 

S
egm

en
to5' 

Segm
ento C

en
tral 

S
egm

en
to3' 

G
R

E
/P

R
E

 

O
rl 

P
rom

otor 

Intenslftcador 



87 

Os diversos HPVs genitais compartilham a maior parte das estratégias para regulação da 

transcrição. Entre as propriedades comuns estão: 1) estrutura do promotor que permite um ajuste 

fino de retroalimentação negativo; 2) região intensificadora específica para células epiteliais; 3) 

regulação por progesterona e hormônios glicocorticóides; 4) silenciadores cuja principal função 

parece ser a repressão da transcrição virai nas camadas basais do epitélio infectado; 5) 

nucleossomos especificamente posicionados que mediam a função de alguns fatores 

intensificadores e repressores; 6) regiões de ligação a matriz nuclear que podem, sob diferentes 

condições, reprimir ou estimular a transcrição; 7) promotores tardios ainda muito pouco 

estudados posicionados longe dos genes tardios. A maior parte destas propriedades são 

controladas por proteínas do hospedeiro e que, devido a sua importância em processos celulares, 

não podem ser utilizadas como alvos de drogas específicas para controlar o HPV (revisado por 

Bernard, 2002) . 

O interesse nos mecanismos de regulação da transcrição de papilomavírus humano se 

originou de estudos de BPV-1 e o fator de transcrição virai E2 (Lowy et ai., 1980). Todos os 

HPVs genitais expressam proteínas E2 homólogas (Bernard et ai. , 1994). Esta proteína possui 

em torno de 45 kDa e consiste de um domínio amino-terminal de transativação da transcrição, 

um domínio carboxi-terminal de ligação ao DNA e uma região central de dobradiça. A proteína 

E2 se liga em dímeros a seqüências nucleotídicas específicas (Thierry & Yaniv, 1987). Doze 

seqüências de ligação a E2 ocorrem em agrupamentos na região regulatória de BPV-1 e a ligação 

de E2 nestes sítios resulta em forte ativação da transcrição (Li et a!., 1989). Em BPV-1 , a função 

de E2 pode ser eliminada pela ligação de proteínas naturalmente produzidas e que não possuem o 

domínio amino-terminal de transativação (Bouvard et ai., 1994). 

Os quatro sítios de ligação a E2 dos HPV s genitais ocorrem em posições conservadas. 

Dois destes sítios estão a cerca de 50 pb a montante da posição de início da transcrição. Os 
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outros dois sítios estão a 150 e 550 pb a montante do início (revisado por Bernard, 2002). O 

terceiro sítio de ligação a E2 se sobrepõe a seqüência de reconhecimento da proteína celular Sp 1, 

e o quarto sítio a TATA box competindo por ligação a seqüência na LCR com o fator de 

transcrição celular TFIID (Tan et ai., 1994). A ocupação diferencial destes sítios regula os níveis 

de expressão de E6/E7. Em células epiteliais não diferenciadas assim como em fibroblastos, o 

sítio de Spl é ocupado por um fator relacionado denominado Sp3, que é incapaz de ativar o 

promotor (Apt et ai., 1996). Por outro lado, em células em diferenciação, os fatores Spl , TFIID e 

outros fatores da maquinaria de transcrição celular se ligam a TATA box resultando na atividade 

máxima do promotor (Demeret et ai., 1997; Garcia-Carranca et ai., 1988; Gloss & Bernard, 1990; 

Hoppe-Seyler & Butz, 1992; Thierry & Howley, 1991). Assim, a proteína E2 é traduzida e pode 

se ligar ao sítio de reconhecimento que se sobrepõe a Sp 1 deslocando esta proteína celular e 

levando à diminuição da ativação do promotor, uma vez que E2 é um ativador mais fraco que 

Spl (Tan et ai., 1994). Quando E2 é expresso em altas concentrações, é capaz de deslocar ambas 

proteínas Sp l e TFllD e assim levar à repressão do promotor (revisado por Stubenrauch & 

Laimins, 2000). A conseqüência deste mecanismo é um balanço entre a forte repressão que 

culmina no término do ciclo virai quando são formado os virions, e a forte indução da transcrição 

resultando em grande replicação vegetativa do genoma virai nas camadas proliferativas 

suprabasais do epitélio. Este tipo de regulação é importante e provavelmente é um dos 

mecanismos pelo qual a maior parte das infecções por HPV pode persistir em forma subclínica, 

onde os genomas virais são mantidos como epissomos. Na LCR de HPV-18 além do sítio de 

ligação de Sp 1 na extremidade 3' da LCR, que é imprescindível para a ativação da transcrição a 

partir de P105, foi descrito um outro sítio de ligação de Sp 1 na extremidade 5 '. Entretanto, 

estudos utilizando mutantes demonstraram que este sítio parece não ser importante para a 

ativação do promotor (Hoppe-Seyler & Butz, 1993). 
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Ainda que na presença de Sp 1 e na ausência de E2, o promotor da região precoce virai 

por si só tem apenas uma atividade moderada. Para ser um promotor forte , deve ser estimulado 

pela região central da LCR. Os intensificadores da transcrição em HPVs genitais são epitélio

específicos, sendo provavelmente a principal razão pela qual a patologia causado por estes vírus 

estar restrita a células de origem epitelial (Chong et ai. , 1991; Cripe et ai., 1987; Gloss et ai., 

1987, 1989; Swift et ai. , 1987). Pelo exposto, acreditava-se que estas células deveriam expressar 

fatores de transcrição específicos que ativam a transcrição por intermédio de sua ligação aos 

intensificadores de HPV. Entretanto, até hoje não foi encontrado nenhum fator exclusivamente 

epitélio-específico capaz de ativar a LCR virai. 

A partir do fim da década de 80, estudos utilizando tanto análise computacional quanto 

ensaios de proteção por DNAses (footprinting) de fragmentos da LCR verificaram que nesta 

região do genoma se ligam diversos fatores de transcrição celulares (Gloss et ai., 1989; revisado 

por O'Connor et ai., 1995). Nos anos seguintes, ensaios de retardamento de mobilidade 

eletroforética (EMSA) caracterizaram alguns destes fatores e analisaram sua ação sob a 

transcrição virai. Foi observado que o segmento intensificador da LCR (ou segmento central) 

contém elementos cis-responsivos nos quais se ligam em torno de 1 O fatores de transcrição 

diferentes expressos tanto em células epiteliais quanto em células não epiteliais, ou seja fatores 

ubíquos (Butz & Hoppe-Seyler 1993 ; Chong et ai., 1990, 1991 ; Garcia-Carranca et ai. , 1988; 

Gloss et al., 1989). Sabe-se que os diferentes membros de algumas famílias dos fatores de 

transcrição têm funções diferentes e são expressos diferencialmente em células específicas, ou 

seja, a epitélio-especificidade do HPV não seria devido a quantidade dos fatores, mas devido a 

qualidade destes. 

Um exemplo desses fatores de transcrição são os membros da família de fatores de 

transcrição AP 1 (associated protein 1). Estes se ligam a seqüências específicas de DNA em 

homodímeros ou heterodímeros dos produtos de jun ou de heterodímeros de jun e fos . Esta 
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família de fatores também regula a expressão de genes de queratinas como KI, Kl4 e Kl8 

(Sinha et ai., 2000). Os intensificadores de HPVs genitais contêm de 1 a 3 sítios de ligação para 

API (Garcia-Carranca et al. , 1988, revisado por O'Connor et a!., 1995) e acredita-se que a 

ligação destes é responsável por uma das maiores contribuições na ativação do promotor da 

região precoce virai. Foi observado em extratos nucleares preparados a partir de queratinócitos 

humanos, que Jun B é o principal componente de Junque se liga ao sítio de ligação de API na 

LCR de HPV-18 (Thierry et ai., 1992). Grandes quantidades desta proteína foram encontradas 

nas camadas mais superficiais da epiderme, que correspondem as camadas do epitélio onde pode 

ser detectada a transcrição eficiente de E6/E7 (Wilkinson et ai., 1989) . Ainda mais, foi descrito 

que a ligação do heterodímero JunB/Fra-2 na LCR de HPV-18 cooperativamente recruta a 

proteína de arquitetura HMG-l(Y) em um complexo de nucleoproteína onde estas proteínas 

interagem recrutando ativadores da transcrição como CBP/p300 e o complexo de transcrição 

basal (Bouallaga et ai., 2000). 

A análise da LCR virai também identificou agrupamentos de sítios de ligação da proteína 

celular NFI (nuclear factor I) (Gloss et ai., 1989), sendo, em seguida descrito seu papel na 

ativação do promotor da região precoce virai (Chang et ai., 1991 ). O fator NFI é expresso a 

partir de uma família gênica de 4 membros e explica parte da epitélio-especificidade dos HPVs. 

Em células epiteliais, NFI é composto na maior parte do produto do gene NFI-C. Entretanto, em 

células não-epiteliais, NFI é composto em abundância de subunidades derivadas do gene NFI-X 

cujo produto não é capaz de ativar a transcrição virai (Apt et ai. , 1993). O fator de transcrição 

TEFl (transcription enhancer factor 1) é mais um membro implicado na epitélio-especificidade. 

Tanto essa proteína quanto seu co-ativador são ativos em queratinócitos humanos e foi 

observado que são essenciais para a transcrição de HPV-16 (Ishij i et a!., 1992). Entre outros 

fatores de transcrição que atuam no promotor de HPVs, o fator Octl foi demonstrado reprimir 

PIOS de maneira indireta, ou seja, não requer a ligação ao DNA (Hoppe-Seyler et a!. , 1991, 
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Sibbet et al. , 1995). Ainda mais, outros fatores menos investigados foram descritos: Brn-3a 

(Ndisang et al. , 1999), NF-IL6 (Kyo et a!., 1993) e KRF-1 (keratinocyte-specific transcription 

factor) (Mack & Laimins, 1991). Foi demonstrado também que o fator de transcrição Epoc-

1/skn-Ja estimula os promotores de HPVs 16 e 18, inclusive quando é expresso ectopicamente 

em células não-epiteliais (Yukawa et al. , 1996). A expressão de Epoc-1/skn-la está ligada ao 

estado de diferenciação do epitélio, sendo só transcrito nas camadas suprabasais em 

diferenciação. 

Foram mapeadas na LCR de HPV-18 e HPV-16 respectivamente um e três elementos 

responsivos a glicocorticóides (GRE ou glucocorticoid responsive element) (Chan et a!. , 1989; 

Gloss et a!., 1987; Medina-Martinez et ai., 1996). Nestas seqüências se liga a proteína receptora 

de glicocorticóide já ligada ao hormônio e assim a transcrição é estimulada. Observou-se que 

esses elementos também respondem a progesterona e que mutações pontuais nestes sítios 

diminuem bastante a atividade intensificadora da transcrição (Butz & Hoppe-Seyler, 1993; Chan 

et al., 1989) . Essas descobertas revelam uma explicação molecular para a evidência 

epidemiológica que mulheres expostas a altos níveis de progesterona por longos períodos, por 

exemplo, pelo uso prolongado de contraceptivos orais estão sob maior risco de desenvolvimento 

do câncer do colo do útero (Moreno et a!. , 2002; Mufíoz et a!., 2002). 

Em relação aos fatores de transcrição que regulam negativamente a expressão de E6/E7, 

a análise de segmentos da LCR de HPV-18 e HPV-16 revelou múltiplos sítios de ligação para a 

proteína YYl (yin yang 1), um conhecido repressor (Bauknecht et a!., 1992; Galvin & Shi, 1997; 

May et al., 1994; revisado por O 'Connor et al. , 1995). Mutações nucleotídicas que se sobrepõe a 

sítios de ligação de YY 1 foram observadas em altas freqüências em amostras de carcinoma do 

colo do útero (Dong et a!., 1994; Kozuka et a!. , 2000 ; May et a!., 1994; Park et a!., 1999). Na 

LCR de HPV-16 existe um agrupamento de sítios de ligação a este fator que se sobrepõe a um 

dos sítios de ligação de API , e acredita-se que YYl reprima a transcrição de HPV-16 por 
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impedir a ligação de AP1 (O'Connor et a!. , 1996) . Ainda mais, foi observado que variantes 

contendo mutações em YYI possuem atividade transcricional aumentada em relação a seqüência 

protótipo (Dong et a!. , 1994; Kozuka ·et a!., 2000). A proteína YYl reprime a transcrição por 

formar complexos com a histona desacetilase (HDAC-1) (Yao et a!., 2001 ). Interessantemente, 

ao contrário do que acontece em HPV-16, em HPV-18, YY 1 pode tanto ativar quanto reprimir a 

transcrição dependendo do sítio de ligação com o qual interaja (Bauknecht et a!., 1995). Para que 

sua ação seja de ativar a transcrição, YYl se associa a CIEBP f3 (Bauknecht et a!., 1996). 

Entretanto, a superexpressão de CIEBP f3 reprime a transcrição a partir do promotor PIOS por 

interferir com a ligação de proteínas ao TATA box (Bauknecht & Shi, 1998). 

A repressão da transcrição a partir do promotor da região precoce virai também se dá pela 

proteína CDP (CCAAT-displacement protein) (O 'Connor et al. , 2000). Esta proteína também 

reprime a transcrição por associar-se com a proteína HDAC-1 . _Ainda mais, tem outro papel no 

ciclo virai pois inibe a replicação virai por competir com o fator virai El pela ligação na LCR. 

Esta proteína é expressa principalmente nas camadas basais do epitélio o que sugere que esta 

repressão acopla a transcrição do genoma virai à estratificação do epitélio (O'Connor et al. , 

2000). 

Mais recentemente, foi descrita a importância da estrutura da cromatina na regulação da 

atividade do promotor de HPVs (Stünkel & Bernard, 1999; Stünkel et ai., 2000). Os 

nucleossomos na LCR de HPV s 16 e 18 não estão posicionados ao acaso mas são localizados em 

posições precisas e reprimem a atividade promotora. Um deles se sobrepõe a região 

intensificadora e outro a origem de replicação do promotor de E6 (Stünkel & Bernard, 1999). 

Entre os dois nucleossomos um sítio de ligação aos fatores de transcrição AP-1 fica desprotegido. 

A ligação de CDP e YYI com a HDAC-1 altera a conformação dos nucleossomos adjacentes na 

LCR e o acesso a transcrição fica limitado. Concomitantemente com a diminuição de CDP e 

YYI durante a diferenciação do epitélio ocorre um aumento da atividade de API que altera a 
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estrutura do nucleossomo através da atividade do seu cofator CBP e sua associação a histona 

acetilase (Bannister & Kouzarides, 1996). A conservação dos sítios de ligação a AP-1 , COP e 

YYI, e a posição específica dos nucleossomos em HPVs 16 e 18 e outros HPVs genitais alteram 

a estrutura da cromatina de maneira que esta fique acessível, ou não, aos outros fatores de 

transcrição nas diferentes camadas do epitélio. Este mecanismo é, provavelmente, a principal 

ferramenta que acopla a transcrição e a replicação virai a diferenciação do epitélio. 

Genomas de HPV-16 aderem in vivo à matriz nuclear e os HPVs 11, 16, 18 e 33 têm 

grande afinidade por preparações de matriz nuclear in vitro. Três segmentos genômicos de HPVs 

possuem propriedades de MAR, entre eles a região 5 'da LCR e o gene E6 (Tan et ai., 1998). 

Foram observadas diferenças na atividade transcricional de HPVs influenciadas pelas MARs em 

ensaios de infecção transiente e estável, sendo repressor na primeira condição. Sugeriu-se, então, 

que a manutenção do epissomo influencia a estrutura da cromatina nessa região de MAR 

provavelmente devido a ligação dos fatores COP que se sobrepõe a essa região. Por outro lado, 

durante a integração do ONA virai , não há mais ligação destes fatores repressores e a região de 

MAR favoreceria a transcrição. Assim, o estímulo da transcrição de E6 e E7 por MARs durante 

a integração seria um mecanismo que levaria a progressão tumoral (Stünkel et ai., 2000). 

A metilação também poderia influenciar a transcrição dos papilomavírus. Embora não se 

saiba se a metilação e a desmetilação são mecanismos que ocorrem normalmente no ciclo virai, 

foi observado em amostras biológicas de diversas lesões de colo de útero oriundas de duas 

populações distintas que a hipometilação do genoma virai está associada a progressão da lesão 

(Badal et al. , 2003) . Em resumo, a expressão de E6/E7 envolve uma interação complexa entre 

fatores reguladores positivos e negativos, que não só limita a infecção virai à epiderme, mas 

também sincroniza o ciclo do vírus ao programa de diferenciação do epitélio estratificado. 
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Uma vez que variantes moleculares de HPVs 16 e 18 apresentam aproximadamente 5% 

de diferença na seqüência regulatória (Ho et al. , 1991 , 1993 ; Yamada et al., 1995), esta 

variabilidade poderia estar associada a diferenças na atividade transcricional pois influenciaria a 

afinidade dos fatores de transcrição pelos seus sítios de reconhecimento. Para tanto, foram 

selecionadas variantes moleculares de ambos tipos virais representativas de todos os isolados 

encontrados no estudo epidemiológico prospectivo Ludwig/McGill. Foram arbitrariamente 

escolhidas como referência as variantes protótipo e B 18-2 de HPV-16 e HPV-18, 

respectivamente, uma vez que as variantes européias foram associadas ao menor risco de 

desenvolvimento de lesão, e estas são as variantes européias de ambos tipos virais mais 

prevalentes na população estudada (Villa et al., 2000). 

Entre as variantes moleculares de HPV-16 analisadas, observa-se que todos os isolados 

analisados têm em comum substituições nas posições nucleotídicas 7193 e 7521 , sendo que a 

primeira mutação se sobrepõe a um sítio de ligação de TEFI, um reconhecido ativador da 

transcrição (Ishiji et al., 1992). Uma vez que foi observado neste estudo que variantes 

moleculares distintas que apresentam esta substituição possuem atividade transcricional variada, 

não é possível atribuir unicamente a esta alteração um papel relevante na afinidade do fator de 

transcrição TEFI pela LCR de HPV-16. O mesmo pode ser dito sobre mutações que foram 

detectadas em sítios de ligação de YYI, API, Spl, GRE e da proteína virai E2. O efeito destas 

mudanças nucleotídicas individuais na atividade promotora e na intensidade de ligação dos 

fatores à LCR são desconhecidos e poderiam ser analisados por mutagênese sítio dirigida e 

EMSA, respectivamente. Alguns destes sítios de ligação também podem ter sido abolidos devido 

às mutações detectadas. Analogamente, existe também a possibilidade que sítios novos foram 

criados. A deleção de 38 pb detectada na LCR do genoma de HPV-16 da linhagem celular SiHa 

abrange não só um sítio de ligação a proteína celular NFI, mas também 2 sítios de ligação a YYl. 

Conforme já discutido, este fator reprime a transcrição de HPV-16 (Dong et al. 1994), e 
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mutações nestes sítios são comuns em amostras derivadas de carcinoma de colo uterino (May et 

ai., 1994; Park et ai., 1999). Ainda mais, variantes moleculares contendo mutações em YYl 

possuem atividade transcricional aumentada em relação a seqüência protótipo (Dong et ai., 1994; 

Kozuka et ai. , 2000; Schimidt et ai. , 2001; Veress et ai. , 2001) . Interessantemente, neste estudo 

foi observado que a variante SiHa apresenta atividade transcricional igual a do protótipo 

(p=l,00). 

A diferença entre a atividade transcricional das diferentes variantes moleculares de HPV-

16 foi relativamente pequena no nosso estudo. Dados semelhantes foram relatados por outros 

(Kãmmer et ai. , 2000; Veress et ai., 1999). A variante molecular B-12 do ramo europeu foi a que 

apresentou a maior atividade transcricional embora possua apenas substituições comuns a todas 

as outras variantes testadas, ressaltando a idéia de que a atividade transcricional de um elemento 

regulatório depende de sua composição total. Ainda mais, entre as variantes não-européias foi 

observado que a variante pertencente a subclasse norte americana-] apresentou a menor 

atividade transcricional, contrariando os dados epidemiológicos gerados. Entretanto, observou-se 

que a diferença entre a atividade apresentada por esta variante e as outras, excetuando-se a da 

variante B-12, não é estatisticamente significativa. Acredita-se que a diferença no potencial 

oncogênico apresentado pelas diferentes variantes moleculares se deva ao conjunto de 

substituições encontradas nas regiões genômicas LCR-E6-E7 que foram identificadas como 

suficientes para a atividade transformante (Vi lia & Schlegel, 1991 ). 

Entre as variantes de HPV-18 analisadas, observa-se o predomínio de amostras européias 

com grande divers idade entre elas. A análise das seqüências revelou uma substituição comum a 

todas as variantes testadas na posição nucleotídica 7592, ent:etanto substituições comuns apenas 

às variantes européias foram mais comumente detectadas. Dentre as posições nucleotídicas em 

que foram detectadas mutações, apenas a posição 41 se sobrepõe a um sítio de ligação do fator 

Sp 1 (revisado por O 'Connor et ai., 1995). Foi observado em outro estudo que essa mutação leva 
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ao aumento da atividade transcricional a partir de PIOS uma vez que esta proteína se liga com 

mais afinidade a seqüência mutante (Rose et al. , 1997; 1998). De fato, a variante B 18-6 em que 

foi identificada essa substituição possui atividade aumentada em relação a referência. As outras 

posições nucleotídicas em que foram detectadas substituições não se sobrepõe a sítios de nenhum 

fator de transcrição já descrito, entretanto, a maior parte das posições nucleotídicas está a menos 

de 10 nucleotídeos a montante ou a jusante de uma seqüência na qual já foi descrito se ligar um 

fator de transcrição. 

Sabe-se que a atividade de um elemento regulatório depende fortemente da composição 

total da região controladora da transcrição, ou seja, da natureza dos motivos cis-responsivos 

cooperantes e das seqüências adjacentes e assim, espera-se que as substituições detectadas 

tenham influência na atividade transcricional final. Ainda mais, o espaçamento entre diferentes 

sítios de ligação de elementos cis-responsivos é importante para a cooperação funcional destes 

(Ondek et ai., 1988). Foi observado um aumento de 8, 18 vezes na atividade transcricional da 

variante do ramo asiático-americano B 18-3. Esta variante é a única que possui alteração na 

posição nucleotídica 7528. Entretanto, só é possível atribuir a esta mutação o aumento da 

atividade transcricional se a reversão desta mutação para a seqüência protótipo levar a 

diminuição da atividade de PIOS. Observou-se que a menor atividade transcricional foi pela 

variante européia B 18-2. Esta variante é idêntica a variante SC 18-2 excluindo-se a mutação na 

posição 7717. Entretanto, a variante SC 18-2 apresentou atividade transcricional 4,2 vezes maior 

que a da variante B 18-2. Seria necessário gerar mutantes para poder atribuir a esta posição a 

diminuição da transcrição . 

Conforme já descrito, o HPV-16 é o tipo de HPV mais prevalente tanto em neoplasias 

intra-epiteliais quanto em carcinomas invasivos (Bosch et al. , 1995; Walboomers et ai. , 1999). 

Por outro lado, alta prevalência de HPV-18 é observada em adenocarcinomas que têm um 
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prognóstico pior (Barnes et al. , 1988; Fuj iwara et a!., 1995; Pirog et a!., 20.00; Stoler et a!., 1992). 

Foi também observado que os tumores HPV-18 positivos estão mais associados a recorrência da 

doença (Rose et al., 1997). Embora tanto HPV-16 quanto 18 sejam capazes de transformar 

queratinócitos in vitro , isso acontece com eficiências diferentes. O HPV-18 é aproximadamente 

1 O vezes mais potente na transformação que o HPV-16, e essa diferença na atividade 

transformante foi mapeada à região virai de LCR-E6-E7 (Villa & Schlegel, 1991). Neste estudo, 

também foi comparada a atividade transcricional de P97 e PIOS. Algumas variantes de ambos 

tipos virais além das seqüências protótipos foram analisadas. A atividade transcricional exibida 

pelas variantes protótipo e Bl8-3 (ambas do ramo asiático-americano) de HPV-18 foi 12 e 43,9 

vezes maior, respectivamente, que aquela apresentada pela LCR de HPV-16 protótipo. Poderia

se supor que as diferenças na atividade transformante observadas por Villa & Schlegel (1991) 

pudessem ser explicados por terem sido utilizados nos experimentos os genomas protótipos de 

ambos tipos virais e desta maneira, haver sido comparadas as atividades de uma variante 

européia (HPV-16 protótipo) e uma variante não-européia (HPV ~ 18 protótipo). Entretanto, 

nossos dados revelam que a variante européia B 18-2 que é a variante menos ativa de HPV-18 

possui atividade similar que a variante européia B-12 que é a variante de HPV-16 mais ativa 

transcricionalmente, ressaltando a diferença entre estes tipos virais. Conforme discutido 

anteriormente, com algumas exceções, os fatores de transcrição celulares que se ligam a LCR 

dos dois tipos são os mesmos. Entretanto, estes sítios de ligação estão arranjados de forma 

diferente. Acredita-se que a diferença no arranjo destes sítios seja a responsável pela diferença da 

atividade de P97 e PIOS. Foi sugerido que esta diferença também poderia ser atribuída ao fato de 

que a proteína KRF-1 se ligue exclusivamente a LCR de HPV-18, _uma vez que esta ligação 

resulta no aumento da transcrição a partir de PIOS (Mack & Laimins, I 991 ). É intrigante que 

vírus tão relacionados e tão similares em relação ao tropismo utilizem fatores diferentes para 

controlar a expressão gênica nos seus respectivos tecidos alvo. Estes diferentes requerimentos de 
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fatores, poderia em parte, ajudar a explicar o porquê de HPV-18 estar mais freqüentemente 

associado a carcinomas adenoescamosos da cérvice uterina. 

No início dos anos 90, quando foi caracterizada a heterogeneidade genética entre isolados 

de HPV-16, sugeriu-se que diferentes variantes poderiam ter diferente potencial oncogênico. 

Com o objetivo de verificar se as variantes moleculares possuem diferenças quanto a transcrição 

dos oncogenes E6 e E7, Ho e col. (1991) utilizando ensaios para medir a atividade transcricional, 

empregando CAT (cloranfenicol acetiltransferase) como gene repórter, verificaram que não 

haviam diferenças entre as diferentes LCRs. Mais recentemente, Veress e col. ( 1999) repetiram 

essa abordagem, porém utilizando o gene da luciferase de vagalume como gene repórter, e 

verificaram que todas as variantes européias testadas tinham atividade similar ao controle 

(protótipo) que também é do ramo europeu. Entretanto, o isolado asiático-americano apresentou 

atividade transcricional aumentada em 1, 7 vezes em relação ao protótipo. Todos os isolados 

testados eram originários de mulheres com carcinoma do colo do útero na Hungria. A LCR das 

variantes européias analisadas continham poucas alterações nucleotídicas em relação ao 

protótipo, enquanto que a variante asiático-americana (variante B-2) possuia 9 alterações 

nucleotídicas. A variante asiático-americana utilizada por eles é a mesma que a utilizada no 

presente estudo. Embora com aumento menor, nós também observamos que a atividade 

transcricional deste isolado é superior a do protótipo. Entret3:nto, esse achado não é 

estatisticamente significativo. As variantes européias testadas por Veress e col. (1999) diferem 

das testadas por nós. Outro estudo também identificou maior atividade pelo isolado asiático

americano (Kozuka et ai. , 2000). Com o objetivo de mapear a região responsável pelo aumento 

da atividade transcricional desta variante, foram construídas quimeras e demonstrou-se que as 

alterações nucleotídicas encontradas na extremidade 3' da LCR (após nt 7622) eram as 

responsáveis pela elevação da atividade transcricional (Veress et ai., 1999). Mais recentemente, 
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ensaios semelhantes foram rea lizados por Kammer e col. (2090) utilizando sete variantes 

moleculares diferentes pertencentes aos ramos africano, asiático-americano e norte americano-1. 

Foram observados resultados semelhantes aos de Veress e col. (1999) no que concerne ao 

aumento da atividade transcricional pelas variantes asiático-americana e norte americana-1 , além 

da importância da região 3' da LCR para esta elevação. Ainda mais, observou-se que a posição 

7729 estava mutada apenas nas variantes que apresentaram aumento na atividade transcricional. 

Esta posição nucleotídica foi alterada por mutagênese sítio dirigida nos isolados asiático

americano e norte americano-1 , e observou-se que a atividade transcricional diminuía em relação 

aos genótipos originais (Kammer et al. , 2000). Um dos isolados africanos analisados por 

Kammer e col. (2000) é idêntico a variante S-21 a testadas por nós e a atividade transcricional 

observada em ambos estudos foi similar. Outros estudos foram realizados com isolados oriundos 

de diferentes localizações e em alguns estudos foi analisada também a variante B-12 do ramo 

europeu. Ao contrário do que nós encontramos, em nenhum outro estudo foi observado o 

aumento da atividade transcricional pela variante B-12 em relação ao genoma protótipo 

(Kammer et al., 2000 ; Watts et ai., 2001 ). 

Conforme já descrito, as proteínas E6 e E7 estão envolvidas nas atividades de 

imortalização e transformação, e sua atividade biológica depende da célula hospedeira infectada 

pelo vírus ou transformada com genes de HPV. Em queratinócitos humanos, as proteínas E6 e 

E7 cooperam para a imortalização. Este modelo foi o escolhido por nós para analisar o potencial 

oncogênico de variantes distintas de HPV-16 uma vez que células epiteliais são o hospedeiro 

natural destes vírus. 
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A proteína E6 de todos os tipos de HPV genitais é em geral bem conservada ( 45 a 70% 

de homologia a E6 de HPV-16) (Bernard et ai., 1994; Werness et ai., 1990). A proteína E6 de 

HPV-16 contém 151 aminoácidos e, apresenta 4 motiv~s Cys-X-X-Cys que mediam a ligação ao 

zinco, uma vez que resultam na formação de duas estruturas de dedo de zinco espaçadas por 29 

aminoácidos; estes aminoácidos são conservados entre os diferentes tipos de HPV. Embora não 

esteja claro se estes motivos são essenciais para a habilidade de E6 se ligar não-específicamente 

ao DNA, a importância destes tem sido implicada em funções como ativação transcricional, 

transformação, imortalização, e associação a proteínas celulares (revisado por Rapp & Chen, 

1998). A proteína E6 de HPVs de alto risco é capaz de se ligar a p53 celular (Werness et ai., 

1990) e de promover a sua degradação pelo sistema de proteólise dependente de ubiquitinação 

(Scheffner et ai., 1990). Foi demonstrado que a ligação de E6 a p53 depende de uma proteína 

celular que foi denominada de E6-AP (E6-associated protein). O complexo dessa proteína com 

E6 age como ligase de ubiquitina, e, desta maneira, tem papel direto na ubiquitinação de p53 

(Scheffner et ai., 1993). Embora os estudos utilizando mutantes mapearam algumas das 

diferentes funções de E6 de HPV-16 (Crook et ai, 1991; Dalal et ai., 1996; Foster et ai., 1994; 

Lechner et al. , 1992, 1994), torna-se difícil extrapolar esses resultados para as variantes naturais 

de E6, uma vez que estas são .caracterizadas por substituições em relação a E6 protótipo 

(Yamada et a!., 1995). Assim, as substituições encontradas nas variantes, possivelmente, não 

resultam na perda de determinadas funções de E6, como ocorre em mutantes de deleções. Ao 

contrário, resultaria na diferente combinação do potencial destas funções, e desta maneira no 

diferente potencial oncogênico das variantes naturais. A região carboxi-terminal de E6 é 

relativamente conservada entre os diferentes tipos de HPV (revisado por Rapp & Chen, 1998), e 

verificou-se que os resíduos nesta região são os mais importantes para a ligação à p53. Por outro 

lado, seqüências da extremidade amino-terminal são importantes para a degradação de p53 

(Crook et ai., 1991 ; Foster et ai., 1994). Ainda há controvérsias sobre a importância de 



101 

determinados domínios de E6 na ligação à p53 e na degradação de p53 mediada por E6. 

Provavelmente, regiões tanto da extremidade carboxi-terminal quanto da amino-terminal de E6 

devem afetar a interação com p53 e com E6-AP (revisado por Myers & Androphy, 1995). 

Neste estudo foi analisada a seqüência completa do gene E6. Foram detectadas nas 

variantes moleculares identificadas, alterações nucleotídicas em dez posições. Algumas das 

substituições encontradas resultou em alteração do aminoácido. Todas as substituições 

encontradas já haviam sido descritas (Yamada et a!., 1995). Nos isolados dos ramos asiático

americano e da subclasse norte americana-1 foi detectada uma substituição nucleotídica na 

posição 350 (T • G). Esta alteração resulta na substituição do aminoácido 83 (Leu• Vai). Este 

aminoácido não está entre aqueles identificados como sendo importantes para a ligação e a 

degradação de p53, entretanto esta alteração foi associada ao maior risco de persistência e/ou 

desenvolvimento da lesão (Londesborough et al. , 1996). As alterações nas posições nucleotídicas 

145 (G • T), 286 (T • A), 289 (A• G) e 335 (C• T) foram identificadas nas variantes não

européias. Destas, alterações nas posições 286 e 289 são sinônimas, ou seja, não resultam em 

alterações nos aminoácidos 61 (Ala) e 62 (Vai), respectivamente. Entretanto, as alterações nas 

posições 145 e 335 resultam em alterações nos aminoácidos 14 (Gln• His) na variante asiático

americana e 14 (Gln• Asp) na variante africana-2, uma vez que esta última também apresenta o 

nucleotídio 143 mutado, e 78 (His• Tyr), respectivamente. Nenhum destes 2 aminoácidos faz 

parte de alguma das regiões descritas como importantes para a ligação e/ou degradação de p53 . 

Além das alterações mencionadas, a variante do ramo africano-2 também apresentou alterações 

nas posições nucleotídicas 109 (T• C), 132 (G• T), 143 (C• G) e 403 (A• G), das quais 

aquelas referentes aos aminoácido 2 (Phe) (nt 109) e ao aminoácido 100 (Leu) (nt 403) são 

sinônimas. A alteração no nucleotídio 132 gera uma substituição no aminoácido 10 (Arg• Ile) 

que está envolvido na degradação de p53 (Crook et ai., 1991; Foster et a!., 1994). Esta última 

observação foi feita através do estudo de mutantes de deleção, conforme já descrito, onde se 
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observou que a ausência deste aminoácido na proteína leva a diminuição da degradação de p53. 

Entretanto, o efeito da substituição nucleotídica nesta posição, sobre a degradação de p53 , não é 

conhecido; esta poderia estar tanto aumentando quanto diminuindo a eficiência da degradação. 

Ainda mais, foi identificada na variante do ramo asiático-americano uma alteração sinônima na 

posição nucleotídica 532 (A• G) referente ao aminoácido 143 (Ser). A variante africana-2 foi a 

que apresentou o maior número de mutações não-sinônimas em relação ao protótipo. Dentre os 

aminoácidos que estavam mutados nas variantes encontradas, os aminoácidos 1 O e 14 sobrepõe

se a um epítopo imunogênico de E6, e poderiam estar alterando epítopos conformacionais 

imunogênicos de E6 (Gao et ai. , 1994; Tosi et a!., 1993). Seqüências semelhantes às encontradas 

por nós já foram descritas (Yamada et a!. , 1995). 

O produto do gene E7 de HPV-16 é uma fosfoproteína de 98 aminoácidos que apresenta 

2 motivos Cys-X-X-Cys. Conforme já descrito, a principal e mais estudada interação de E7 é 

com a forma hipofosforilada de pRb (Münger et a!., 1989). Entretanto, a ligação à pRb não 

parece ser uma pré-condição para a imortalização (Jewers et ai., 1992), o que aponta para 

associações adicionais de E7. Outras interações da proteína E7 de HPVs de alto risco ocorrem 

com proteínas relacionadas a pRb, como p 107 e p l 03 , proteínas inibidoras das quinases 

dependentes de ciclina p21 e p27, ciclinas A e E, fatores de transcrição da família API (Jun B, 

Jun D, c-Fos), entre outras (revisado por zur Hausen, 2000). O mecanismo de ação e a 

importância destas associações no potencial oncogênico promovido pelo HPV ainda 

permanecem obscuros. As diferentes propriedades de E7 de HPV-16 também têm sido mapeadas . 
na proteína através da utilização de mutantes. Ainda mais, uma vez que muitas das funções de 

E7 de HPV-16 não são realizadas pela proteína homóloga de HPVs de baixo risco, quimeras da 

proteína E7 de HPV-16 e HPV-6 têm sido construídas para mapear as regiões dessas proteínas 

envolvidas nessas diferenças. Neste estu?o, foi analisada a seqüência completa do gene E7 em 

isolados de HPV-16 pertencentes a diferentes ramos filogenéticos. No total foram encontradas 
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alterações em 5 posições nucleotídicas: 607, 647, 732, 789 e 795. Entretanto, alteração na 

seqüência de aminoácido foi identificada apenas na posição 647, resultando na alteração do 

aminoácido 29 (Asn• Ser) na variante africana-2. Outros estudos observaram que mutações em 

E7 de HPV-16, especialmente aquelas que levam a substituição de 1 aminoácido são 

extremamente raras, o que sugere que esta proteína é muito conservada, e que a estrutura 

terciária de E7 de HPV-16 não é tolerante a substituições de aminoácido (Song et ai., 1997). 

Seqüência de E7 igual a da variante africana-2 foi de·scrita por Eschle e col. (1992) quando a 

análise de biópsias de origem africana, e por Icenogle e col. (1991) em uma biópsia de 

carcinoma isolada no Panamá. Seqüência igual a da variante asiático-americana foi descrita por 

Song e col. ( 1997) quando a análise de isolados de origem coreana, por Icenogle e col. (1991) 

em isolados do Panamá, Geórgia e Alabama, e em outro estudo em pacientes de Barbados 

(Smits et ai., 1994). A região amino-terminal da proteína virai E7 foi demonstrada ser importante 

para a transformação maligna. A região conservada 2 (CR2) que vai dos aminoácidos 16 a 37 

tem 2 domínios diferentes : um deles media a ligação à pRb, enquanto o outro serve de substrato 

para a fosforilação pela caseína quinase II (CKII). O domínio protéico de 21 a 29 de E7 parece 

ser o mais crítico para a ligação a pRb. Ainda mais, essa região é importante para a ligação à 

pl07 e pl30. A variante natural que possue a alteração no nucleotídio 29 não tem reduzido 

potencial de ligação a pRb em comparação com a seqüência protótipo (Choo et ai., 2000). O 

aminoácido serina parece estar fosforilado nesta posição, embora haja controvérsias. Entretanto, 

se o aminoácido 29 serina da variante de E7 estivesse fosforilado, a alteração da conformação e 

da polaridade poderia afetar a função biológica, como a ligação a pRb. Foi também demonstrado 

que substituindo-se os aminoácidos de 21 a 30 de E7 de HPV-16 por aqueles de HPV-6, há perda 

quase total do potencial transformante de E7 (revisado por Halpern & Münger, 1995). Tem sido 

sugerido também que a região amino-terminal de E7, incluindo a região de ligação a pRb e o 

sítio de fosforilação de CKIJ são altamente antigênicos (Jenison et ai., 1991). É possível que a 
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alteração no aminoácido 29 resulte na alteração da resposta imune em pacientes. Adicionalmente, 

durante a amplificação da variante africana-2 foi introduzida uma timina ao invés de uma 

citosina na posição nucleotídica 607 levando ao término precoce da tradução de E7. Infelizmente, 

não foi possível testar esta variante. De qualquer maneira, o vetor construído foi utilizado nos 

ensaios realizados. 

Objetivou-se neste estudo medir a capacidade de imortalização dos queratinócitos 

humanos primários pelas diferentes variantes moleculares de E6/E7 de HPV-16. Para tanto foi 

utilizado um sistema eficiente de transferência gênica. A infecção com altos títulos de retrovírus 

anfotrópico recombinante resu ltou em alta viabilidade das células epiteliais e expressão dos 

genes exógenos transfectados. As células infectadas foram selecionadas com o objetivo de obter 

uma população pura de transformantes. Uma alternativa para se fazer a análise do potencial 

oncogênico diferencial das variantes moleculares seria o crescimento das células em meio 

contendo altas concentrações de cálcio e soro. Este modelo também tem sido bastante utilizado 

(Romanczuk et ai. , 1991 ; Schlegel et a!., 1988; V ilia & Schlegel, 1991 ). Entretanto, a resistência 

a diferenciação e a imortalização poderiam se desenvolver por vias distintas, e neste projeto, 

optou-se por analisar a capacidade de imortalização cultivando as células sob condições de 

proliferação que não estimulam a maturação celular e a senescência. 

As células infectadas foram plaqueadas em baixa densidade, e o número de colônias 

formadas foi contado. Observou-se que todas as variantes moleculares formaram mais colônias 

que os queratinócitos infectados com pLNLCRl 8-l3Gal (controle). Entretanto, a eficiência de 

formação de colônias foi similar entre as variantes. Algumas colônias foram isoladas com o 

objetivo de verificar se estas apresentavam aumento do tempo de vida em cultura. Halbert e col. 

(1991) consideram as colônias como imortalizadas se são capazes de proliferar por pelo menos 

oito meses ou aproximadamente trinta passagens. Nesta análise destacam-se os resultados 

obtidos com a variante asiático-americana. Não apenas o número de colônias isoladas ainda 
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proliferando em cultura é maior, mas também estas linhagens geradas apresentam crescimento 

mais vigoroso que as oriundas das outras variantes. Interessantemente, a proteína desta variante é 

idêntica a da variante norte americana-!, embora os resultados observados para ambas variantes 

é contraditório. O verdadeiro motivo desta diferença é desconhecido, entretanto algumas 

suposições podem ser traçadas. Embora todos os experimentos com as variantes foram feitos sob 

as mesmas condições, existe a possibilidade de que durante a infecção dos queratinócitos 

humanos primários com o sobrenadante das células anfotróp~cas recombinantes, o número de 

vetores que infectaram os queratinócitos tenha sido diferente. Uma vez que todos os ensaios de 

plaqueamento em baixa densidade foram realizados com os queratinócitos oriundos de uma 

única infecção, resultados discrepantes com as variantes asiático-americana e norte americana-1 

seriam observados em todos os experimentos realizados. Outra possibilidade seria que a 

integração do vetor retroviral da variante asiático-americana teria ocorrido em um local que 

favorecesse a sua expressão e desta maneira a diferença observada não seria devido a diferença 

qualitativa mas sim quantitativa das proteínas E6 e E7 expressas.' Os resultados obtidos por 

Northern Blot seguido de hibridização indicam que a quantidade de transcrito produzido por 

ambas linhagens celulares é semelhante, entretanto, não se pode concluir a partir destes 

experimentos que as quantidades de proteína expressas sejam similares também. Poderia-se 

supor que mecanismos pós-traducionais resultassem na expressão de níveis diferentes das 

proteínas testadas. Um dos mecanismos seria o uso diferencial dos códons pelos isolados, ou seja, 

uma síntese menos eficiente da proteína virai devido a quantidades insuficientes de algumas 

espécies de RNAt necessárias para a tradução. Foi demonstrado que a construção de uma 

proteína sintética de E7 contendo apenas códons utilizados freqüentemente por proteínas 

celulares constitutivas, aumentou significativamente a expressão da mesma (Cid-Arregui et al. , 

2003). Nesse sentido, uma das diferenças encontradas entre as variantes asiático americana e 

norte americana-! é a utilização dos códons TTC e TTT, respectivamente, na codificação do 
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aminoácido 57 da proteína E7. De fato, a substituição 732 (C• T) foi uma das introduzidas por 

Cid Arregui e col. (2003) na construção da proteína E7 sintética uma vez que o códon TTC é 

utilizado por 80% dos genes freqüentemente expressos pata a codificação do aminoácido 

fenilalanina, em oposição a 20% da freqüência do uso do códon TTT que é utilizado pela 

variante norte americana-1 (Haas et a!., 1996). 

Os resultados referentes a atividade transcricional da variante asiático-americana 

contrariam os dados epidemiológicos gerados pelo nosso grupo. Embora o promotor P97 desta 

variante não tenha se revelado mais ativo que o das variantes européias analisadas, os nossos 

resultados indicam que as proteínas E6 e E7 expressas por este genoma virai possuem um 

potencial de imortalização maior que o das outras variantes. Assim, poderia-se supor que esta 

característica por si só confere um potencial oncogênico maior a este isolado. 

Foi realizado um estudo utilizando-se proteínas E6 de três variantes naturais de HPV-16, 

que diferem entre si por substituições de aminoácidos na extremidade amino-terminal da 

proteína. Verificou-se que as três foram ativas em abolir a transativação por p53 com potencial 

maior que a proteína E6 protótipo (Sherman et a!., 1997). A variante denominada 512, do ramo 

asiático-americano, mostrou ter o maior potencial de inibição (Sherman et ai., 1997); esta 

variante já havia sido demonstrada ser mais eficaz em degradar p53 e em alterar a diferenciação 

de queratinócitos, em comparação ao protótipo (Stoppler et ai., 1996). Entretanto, a habilidade 

das outras variantes em degradar p53 não correlacionou com o seu potencial de abolir a 

transativação por p53. A proteína E6 do protótipo e a da variante denominada 162 mostraram 

atividades compatíveis quanto a degradação de p53, entretanto, a variante 162 foi mais ativa que 

a protótipo em abolir a transativação dependente de p53. Por outro lado, a variante z84 do ramo 

(ramo Af-2) mostrou atividade menor em relação a degradação de p53 e a inibição da 

diferenciação de queratinócitos (Stõppler et ai., 1996), contudo, mostrou abolir mais fortemente 
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a transativação por p53 que E6 do protótipo ou da variante 162 (Sherman et ai., 1997). As 

variantes testadas nos estudos citados diferem das variantes testadas por nós. Estes são os únicos 

estudos na literatura até o momento em que se demonstra que a proteína E6 de HPV-16 oriundas 

de diferentes variantes naturais apresentam atividade bioquímica e biológica distintas. No que 

concerne às variantes naturais de E6 e E7 de HPV-45 , foi demonstrado que as diferentes 

proteínas E6 e E7 apresentam diferenças quanto ao potencial de transformação de células 

NIH3T3 (Dürst et ai., 2000). 

Até hoje, muitas variantes de HPVs 16 e 18 foram descritas, cuja distribuição nas 

populações não é uniforme. Devido ao grande trabalho e tempo de realização dos experimentos 

descritos nesta tese, apenas algumas variantes moleculares foram tetadas. Contudo, as variantes 

selecionadas são representativas dos isolados de ambos tipos virais mais freqüentemente 

encontrados na população de São Paulo e os resultados sugerem que existem diferenças 

bioquímicas e biológicas entre os diversos genomas. Muito ainda tem que ser feito para se poder 

concluir se existe uma diferença mensurável na patogenicidade dos diferentes isolados. Poderia 

ser incorreto assumir que diferenças nas propriedades das variantes possam ser atribuíveis a 

alguns aminoácidos ou a pequenas seqüências da região regulatória. Entretanto, uma vez que foi 

descrito que a porção do genoma compreendendo a LCR, E6 e E7 é suficiente para a 

transformação dos queratinócitos humanos primários, é razoável supor que a combinação de 

alterações genéticas nessa região seja a responsável pelo diferente potencial oncogênico 

atribuído epidemiologicamente aos diferentes isolados. Adicionalmente, diferenças na 

carcinogênese das variantes poderia ser atribuível a respostas de linfócitos T e B contra epítopos 

de E6/E7 e L 1, respectivamente. 
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CONCLUSÕES 

A variante asiático-americana de HPV-18, B 18-3, apresentou a maior atividade transcricional 

entre todos os isolados testados. Por outro lado, observou-se que o isolado europeu B 18-2 foi o 

menos ativo transcricionalmente, embora em comparação com algumas variantes a diferença não 

seja estatisticamente significativa. 

A variante européia de HPV-16, B-12, apresentou a maior atividade transcricional entre todos os 

isolados testados. Não houveram outras diferenças significativas quanto a atividade do promotor 

P97 dos outros isolados testados. 

O promotor P97 de HPV-16 protótipo é menos ativo que o promotor PI 05 de HPV-18 protótipo. 

As variantes de E6/E7 de HPV-16 não diferem muito quanto a eficiência de formação de 

colônias de queratinócitos crescidos em baixa densidade. Entretanto, a variante asiático

americana gerou um maior número de colônias potencialmente imortalizadas. 
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