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RESUMO 

Os papilomavírus são pequenos vírus de DNA dupla-fita, não envelopados, 
mucoepiteliotrópicos, capazes de infectar inúmeros vertebrados superiores de maneira 
espécie-específica. A infecção por estes vírus está associada a uma série de desordens 
proliferativas que levam desde de a formação de verrugas comuns até a do carcinoma invasivo. 
A infecção por HPVs de alto-risco é muito comum, no entanto, a maioria destas é transitória e 
somente uma pequena proporção de mulheres desenvolvem o carcinoma. Entretanto, algumas 
mulheres são incapazes de eliminar esta infecção, levando a persistência viral e o conseqüente 
desenvolvimento da neoplasia. Para que a infecção pelo HPV persista é necessário um 
mecanismo de escape ao sistema imune do hospedeiro. Neste caso, o ciclo infeccioso do vírus 
não promove inflamação. A infecção por HPV promove a liberação de citocinas, tal como o 
fator de necrose tumoral (TNF). Esta citocina possui um potente efeito citostático em 
queratinócitos normais e imortalizados com HPV, enquanto que em queratinóctos imortalizados 
com HPV18 este efeito não é observado. Do mesmo modo, observamos que a expressão do 
oncogene E6 de HPV16 ou 18 é suficiente para promover resistência ao efeito antiproliferativo 
do TNF em culturas em monocamada e organotípica. A expressão aumentada e contínua 
destes ocogenes é sabidamente o principal evento favorável ao desenvolvimento do câncer de 
colo de útero. Estas proteínas são essenciais na indução da transformação celular, visto que 
interferem na regulação do ciclo celular e apoptose. O produto dos genes E6 e E7 se liga ao 
produto dos genes supressores de tumor p53 e pRb, respectivamente, levando a sua 
degradação pela via de proteólise dependente de ubiquitina. As bases moleculares desta 
resistência ao TNF ainda são pouco conhecidas. Neste estudo, comparamos o efeito desta 
citocina em queratinócitos normais e que  expressam E6 ou E7, através da técnica de 
Microarray. A análise dos dados nos permitiu identificar genes com expressão aumentada nas 
amostras de PHK transfectadas com o gene E7 selvagem, independente do tratamento com 
TNF. O grupo identificado apresenta um número de genes associados à proliferação celular 
acima do esperado (ex. PCNA, Ciclina A, MCM2, MCM5, HMGB2, p27kip1), já que nossa 
lâmina é resultado de uma escolha randômica, sendo representativa do genoma humano. A 
confirmação da expressão diferencial de genes envolvidos em proliferação celular nos guiou 
para uma futura caracterização de vias capazes de distinguir as linhagens sensíveis (PHK, 
E6wt e E7 E26G) das resistentes ao TNF (E7 wt). Assim, parece claro que a presença do  
oncogene E7 afeta, de maneira conjunta, a expressão de um grupo de genes que favorecem a 
progressão do ciclo celular. 
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ABSTRACT 

Substiruir o título em português por: 

Effect of tumor necrosis factor (TNF) on global gene expression of HPV16 E7 or 

expressing keratinocytes 

 

Papillomaviruses are small, non-enveloped, epitheliotropic, double-stranded DNA viruses that 

infect mucosal and cutaneous epithelia in a wide variety of higher vertebrates in a species-

specific manner. Papillomavirus infections are associated to a series of proliferative disorders 

that range from common warts to invasive carcinomas. High-risk genital HPV infection is very 

common, and the majority of individuals clear their infection with time. However, a proportion of 

women cannot effectively clear the virus, and the persistence of a high-risk HPV is the major 

risk factor for the development of ano-genital malignancies. To persist, HPV must escape the 

host immune system. Effective evasion of innate immune recognition seems to be the hallmark 

of HPV infections, since the infectious cycle is one in which viral replication and virion release is 

not associated with inflammation. Furthermore, HPV infections promote cytokine release, as 

tumor necrosis factor-alpha (TNF).  This cytokine has a potent cytostatic effect on normal and 

HPV16 immortalized keratinocytes, while it does not affect HPV18 immortalized keratinocytes 

proliferation. In addition, we have observed that expression of HPV 16 or 18 E7 oncogene is 

sufficient to overcome TNF antiproliferative effect in monolayer and organotypic cell cultures. 

The increased and sustained expression of HPV oncogenes, E6 and E7, is the main contributor 

to the development of cervical cancer. Both E6 and E7 proteins are essential to induce and 

maintain cellular transformation, due to their interference with cell-cycle and apoptosis 

regulation. The most manifest function of the E6 protein is to promote the degradation of p53, 

while E7 is known to bind to and promote the proteasomal degradation of the retinoblastoma 

tumor suppressor gene product, pRb, and its family members. The molecular basis of TNF 

resistance is not well understood. In this study we compared the effect of TNF between normal 

and HPV16 E6 or E7 expressing keratinocytes. We observed by cDNA Microarray lot of genes 

involved in proliferation regulation, as PCNA, Ciclina A, MCM2, MCM5, HMGB2, p27kip1 

between TNF sensitive (E7 wt) and resilient (PHK, E6wt e E7 E26G) cell lines. Therefore, it’s 

clear that the E7 oncogene expression is necessary for deregulate the transcription of genes 

involved in cell cycle progression. 

Na página 34 - Retirar a palavra “Específicos” em Objetivos 
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Na página 42 – Item 4. Primeiro parágrafo, segunda linha:  

Onde está escrito “diluídas” lê-se “ressuspensas” 

 

Na página 43 – Item 5, sexta linha:  

Onde está escrito “agregado ao meio polibreno...” lê-se “agregado polibreno (Sigma-Aldrich) ao 

meio, em concentração...” 

 

Na página 49 – Item 8, terceira linha: 

Onde está escrito “tampão uréia7.5M” lê-se “tampão TAE contendo uréia 7.5M” 

 

Na página 56 – Item 14.2.1, linhas 4 e 5: 

Onde está escrito “homologia” lê-se “identidade” 

E na linha 7:  

Onde está escrito “de homologia” lê-se “homogenético” 

 

Na página 59/60 – Item 14.6, segunda linha. 

Substituir o parágrafo  “Devido à diferença ... dos corantes” por: “Foram utilizados RNAs 

provenientes de três infecções independentes (réplicas biológicas). Para cada amostra foram 

realizadas duas hibridizações independentes. Na primeira, a amostra foi marcada com Alexa 

555 e o RNA referência com Alexa 647 e na segunda ocorreu inversão dos corantes (réplicas 

experimentais). Deste modo obtivemos 6 lâminas para cada uma das amostras utilizadas.” 

 

Na página 60 – Item 14.7, primeiro parágrafo, primeira linha: 

Onde está escrito “Log2 ()” lê-se “Log2 ()” 

 

Na página 61 – Item 14.7, último parágrafo, segunda linha: 

Onde está escrito “Neste estudo utilizou-se ... inversão de corantes.” Lê-se “Neste estudo 

utilizou-se a normalização de cada lamina por Lowess com span= 0,2  (faixa de intensidade de 

20% dos pontos). Todas as hibridizações foram feitas com inversão dos corantes (dye-swap)  

entre pares de lâmina e depois foi feita uma média entre as intensidades do sinal de cada 

spot.” 
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Na página 92 – Item 4.1 

Não utilizar “tRNA” para RNA total 

 

Na página 116, terceira linha: 

Alterar p-valor de 0.05 por 0.01 

 

Na página 149: 

Incluir Item 5 nas conclusões: 

A análise dos dados extraídos dos experimentos Microarray nos permitiu identificar genes com 

expressão aumentada nas amostras de PHK transfectadas com o gene E7 selvagem, 

independente do tratamento com TNF. O grupo identificado apresenta um número de genes 

associados à proliferação celular acima do esperado (ex. PCNA, Ciclina A, MCM2, MCM5, 

HMGB2, p27kip1), já que nossa lâmina é resultado de uma escolha randômica, sendo 

representativa do genoma humano. A confirmação da expressão diferencial de genes 

envolvidos em proliferação celular nos guiou para uma futura caracterização de vias capazes 

de distinguir as linhagens sensíveis (PHK, E6wt e E7 E26G) das resistentes ao TNF (E7 wt). 

Assim, parece claro que a presença do oncogene E7 afeta, de maneira conjunta, a expressão 

de um grupo de genes que favorecem a progressão do ciclo celular. 

 


