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RESUMO 

 

Silva GAF. Estudo do papel da proteína superóxido dismutase 2 (SOD2) no processo de 

transformação celular mediado por HPV [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo; 2018. 
 

O estresse oxidativo reflete um desequilíbrio na manutenção do estado redox intracelular que pode 

resultar no acúmulo de espécies oxidantes. Nestas condições, estas espécies podem gerar danos na 

estrutura/função do DNA, disfunções mitocondriais, alterações no enovelamento de proteínas, 

peroxidação de lipídeos, dentre outros danos. Assim, o estresse oxidativo pode contribuir para 

diversas condições patológicas, como por exemplo, câncer, desordens neurológicas, aterosclerose, 

diabetes e asma. A infecção persistente por papilomavírus humano (HPV) de alto risco está 

etiologicamente associada ao câncer de colo uterino, uma das principais causas de morte por câncer 

em mulheres no mundo todo. Além disso, esses vírus estão associados a uma porcentagem relevante 

de cânceres de pênis, vulva, ânus e cabeça e pescoço. Em células infectadas por HPV de alto risco 

oncogênico, o estresse oxidativo resultante do metabolismo anormal dos queratinócitos e a resposta 

inflamatória crônica não efetiva, podem contribuir no processo de transformação celular. Além disso, 

a presença das oncoproteínas E6 e E7 interfere nos mecanismos de reparo de lesões em DNA, 

favorecendo o acúmulo de mutações. Ainda mais, a instabilidade genômica promovida pelo estresse 

oxidativo, pode favorecer a integração do HPV no genoma das células infectadas, principal causa da 

persistência viral e progressão de lesões ao câncer. A proteína superóxido dismutase 2 (SOD2) 

contribui com a homeostase celular ao catalisar a dismutação de radicais ânion superóxido em 

oxigênio e peróxido de hidrogênio, prevenindo a inativação direta de biomoléculas. Em estudos 

anteriores, observamos que o aumento do transcrito de SOD2 está associado à resistência ao efeito 

antiproliferativo do fator de necrose tumoral (TNF) em células imortalizadas por HPV. Além disso, 

mostramos que existe uma correlação direta entre o aumento dos níveis da proteína SOD2 e a 

severidade de lesões da cérvice uterina. Finalmente, identificamos SOD2 como um marcador 

preditivo independente de metástases linfonodais inguinais em pacientes com carcinoma de pênis. 

No entanto, o papel desta proteína na patogênese associada ao HPV não tem sido estudado em 

profundidade. O presente estudo visa determinar o envolvimento de SOD2 no processo de 

transformação celular mediado por HPV e seu valor como marcador preditivo de patologias 

associadas a este vírus. 

 

Descritores: superóxido dismutase; citocinas; estresse oxidativo; papillomaviridae; inflamação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Sillva GAF. Study of superoxide dismutase 2 protein in HPV mediated cell transformation 

[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo”; 2018. 

 

Oxidative stress reflects a redox imbalance in the cell in favor of oxidant species, which may result 

in DNA damage, mitochondrial dysfunction, protein misfolding and lipid peroxidation, among 

others. As a result, oxidative stress is thought to contribute to diverse pathologies such as cancer, 

neurological disorders, atherosclerosis, diabetes and asthma. Persistent infection with high risk 

human papillomavirus (HPV) types is etiologically associated with cervical cancer, one of the 

leading causes of cancer related female death worldwide. Moreover, HPV infection is associated 

with a significant percentage of penile, vulvar, anal and head and neck carcinomas. In cells infected 

with high-oncogenic risk HPV types the oxidative stress generated by the abnormal keratinocytes 

metabolism and non-efficient chronic inflammatory response may contribute to the cellular 

transformation process. Furthermore, expression of E6 and E7 oncoproteins interferes with several 

DNA repair mechanisms, favoring the accumulation of mutations. Moreover, genomic instability 

promoted by oxidative stress may favor HPV integration in host cell genome, the main cause of viral 

persistence and of precursor lesions progression to cancer. The protein superoxide dismutase 2 

(SOD2) contributes to cellular homeostasis by catalyzing radical super anion dismutation in oxygen 

and oxygen peroxide preventing the direct inactivation of biomolecules. In previous studies we 

observed that SOD2 mRNA upregulation is associated with the resistance to tumor necrosis factor 

(TNF) antiproliferative effect in HPV-immortalized cells. Besides, we showed the existence of a 

direct correlation between increased SOD2 protein expression and cervical lesions severity. Finally, 

we identified SOD2 as an independent predictive marker of inguinal lymph node metastases in 

patients with penile carcinomas. However, the role of this protein in HPV-associated pathologies has 

not been investigated in depth. The goal of this study is to determine the involvement of SOD2 in 

HPV-mediated cell transformation and its value as a predictive marker in pathologies caused by this 

virus. 

 

Descriptors: superoxide dismutase; citokynes; oxidative stress; papillomaviridae; inflammation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CARCINOMA DO COLO UTERINO 

 

1.1.1 Epidemiologia 

 

        O carcinoma do colo do útero é o segundo tipo de câncer mais comum em mulheres em 

todo o mundo, com cerca de 530 mil novos casos e 270 mil mortes por ano, das quais mais de 

85% estão concentradas em países em desenvolvimento. Este tumor está associado à infecção 

persistente por alguns tipos de papilomavírus humanos (HPV). Além disso, a infecção por HPV 

está associada com outros tipos de câncer, como os tumores de vagina, vulva, ânus e pênis, além 

de tumores de cabeça e pescoço (WOODMAN et al., 2007; WHO, 2016). 

        No Brasil, o câncer do colo do útero é a segunda neoplasia maligna mais incidente, sendo 

apenas superada pelo câncer de mama, e o quarto tipo de câncer que mais causa mortalidade 

entre mulheres (©ICO INFORMATION CENTER ON HPV AND CANCER, 2017). Para o ano 

de 2018, estimam-se 16.370 novos casos de câncer do colo do útero e, em 2013, registraram-se 

5430 óbitos (INCA, 2018). 

 

1.1.2 Fatores de risco 

 

        O câncer cervical ainda é uma prioridade em questões de saúde pública (BOSCH, 2013). 

Para o desenvolvimento desta neoplasia estão associados diversos fatores de risco, sendo os 

principais: baixo nível socioeconômico, início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, 

tabagismo, multiparidade, imunossupressão, utilização de contraceptivos orais e infecção pelo 

HPV (BOSCH et al., 2002; COTTON et al., 2007; IARC, 2007).  

        Dados na literatura mostram que a infecção por HPV é o principal agente causador do 

câncer do colo uterino (SCHIFFMAN et al., 1997; FRANCO et al., 2001; IARC, 2007). 

Evidências obtidas a partir de ensaios de PCR (reação em cadeia da polimerase), nos quais 

foram utilizadas amostras de câncer de colo do útero, constataram que o DNA de HPV está 

presente em 99,7 % dos casos (BOSCH et al., 1995; WALBOOMERS et al., 1997; 

WALBOOMERS et al., 1999). Desta forma, estes dados indicam que a infecção por HPV é 

fator essencial para o desenvolvimento da neoplasia cervical (FRANCO et al., 1999). 

  

1.1.3 Histopatologia 

        O câncer do colo do útero é, em sua maioria, consequência da evolução contínua de lesões 

precursoras não invasivas, caracterizadas por atipias celulares (displasias). Essas lesões podem 
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ser caracterizadas e detectadas por exames clínicos citológicos e histopatológicos, como por 

exemplo, colposcopia (ZUR HAUSEN, 2002). Quando não há tratamento, as lesões podem 

progredir gerando neoplasias intraepiteliais cervicais (NIC), sendo divididas em: NIC 1/leve 

displasia, NIC 2/displasia moderada e NIC 3/carcinoma in situ, caracterizando uma displasia 

severa e que poderá evoluir para um carcinoma invasor derivado de células epidermóides (SCC) 

(Figura 1). Alterações no epitélio glandular, ocasionadas pelo HPV e por outros co-fatores 

associados a este tipo tumoral, estão associadas ao desenvolvimento de adenocarcinoma (ZUR 

HAUSEN, 2002; ©ICO INFORMATION CENTER ON HPV AND CANCER, 2017).  

        Outro tipo de classificação utilizada é o sistema Bethesda, o qual emprega outros termos 

para as lesões precursoras, tais como: células escamosas atípicas de significado indeterminado 

(ASCUS), lesões intraepiteliais escamosas, que compreende o baixo grau, LSIL (lesão 

intraepitelial de baixo grau) ou também, denominado como displasia leve e o alto grau, HSIL 

(lesão intraepitelial escamosa de alto grau) ou displasia moderada, severa ou carcinoma in situ 

(SOLOMON et al., 2002). 

 

 
Figura 1. Processo de carcinogênese do colo do útero mediado por HPV. O processo inicia-se pela 

infecção do epitélio metaplásico, na zona de transformação do colo uterino, por um ou mais tipos de HPV 

de alto risco. Não havendo a eliminação da infecção, se caracterizará um quadro de persistência, com 

consecutiva progressão clonal do epitélio infectado até a formação das lesões pré-cancerosas e, 

consequentemente, do processo de invasão. FONTE: Adaptado de Identifying molecular culprits of 

cervical cancer progression, Center for Cancer Research, National Cancer Institute (NIH), 2007. 

 

1.1.4 Associação entre Carcinoma do colo do útero e HPV 

        Muitos estudos foram importantes para esclarecer a associação epidemiológica entre a 

infecção por HPV de alto risco e o câncer de colo do útero. Existe um risco relativo, em média, 

50 vezes maior, de mulheres com infecção por HPV virem a desenvolver câncer cervical, 
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quando comparadas às mulheres não portadoras deste tipo de infecção (ROZENDAAL et al., 

1996; CASTELLSAGUÉ, 2008).  Foi observado que a maior parte das infecções por HPV não 

leva ao aparecimento de leões visíveis, uma vez que podem ser, de fato, eliminadas pelo sistema 

imune em um curto período de tempo (IARC, 2007). Antagonicamente, alterações severas no 

sistema imune, resultam em maior prevalência das infecções por HPV e de suas lesões 

associadas (KIVIAT et al., 1993). 

        Apesar da maior parte das infecções por HPV ser transiente e seu DNA não ser mais 

detectável em um período de 1-2 anos, um pequeno número de mulheres apresenta infecção 

persistente pelo vírus, onde a presença de um mesmo tipo de HPV é detectada, mais de uma vez, 

ao longo de um período de tempo. São essas mulheres que possuem maior risco de desenvolver 

neoplasias cervicais, quando comparadas às que eliminaram a infecção pelo HPV (KOUTSKY 

et al., 1992; HILDESHEIM et al., 1994; HO et al., 1995; EVANDER et al., 1996; FRANCO et 

al., 1997; IARC, 2007). De modo geral, existe um intervalo de aproximadamente 7-10 anos 

entre a infecção inicial por tipos de HPV de alto risco oncogênico e o desenvolvimento das 

NICs, carcinoma in situ e carcinoma invasivo (NOBBENHUIS et al., 1999; IARC 2007). Sendo 

assim, sugere-se que entre a infecção primária e o desenvolvimento de um câncer invasivo 

sejam necessários em torno de 20 a 30 anos (ZUR HAUSEN, 1996). 

        Caracterizar fatores associados à persistência do HPV, pode auxiliar na identificação de 

mulheres que estão sob maior risco de desenvolverem uma neoplasia cervical maligna. Diversos 

estudos vêm sendo realizados com o intuito de identificar potenciais marcadores que 

identifiquem mulheres com infecção persistente e que tenham maior chance de desenvolver 

lesões ou câncer (FRANCO et al., 1999; HERRERO et al., 2000). 

 

1.2 PAPILOMAVÍRUS HUMANO  

 

1.2.1 Classificação e Taxonomia do HPV  

 

        Os HPVs se agrupam taxonomicamente na família Papillomaviridae (DE VILLIERS et al., 

2004) e são divididos em cinco gêneros: alfa-papilomavírus (α-HPV), beta-papilomavírus (β-

HPV), gamma-papilomavírus (γ-HPV), mu-papilomavírus (μ-HPV) e nu-papilomavírus (ν-

HPV) (figura 2). Essa divisão é baseada nas diferenças da sequência de DNA da região mais 

conservada do genoma viral (porção do gene L1). Além disso, considera-se um novo tipo de 

HPV quando a sequência nucleotídica apresentar diferença em mais de 10 % dos tipos já 

descritos (IARC, 2007; BERNARD et al., 2010; DOORBAR et al., 2015). Mais de 200 

genótipos de HPV foram descritos até o momento (WOODMAN et al., 2007; BERNARD et al., 

2010; MIRABELLO et al., 2018; PAPILLOMAVIRUS EPISTEME, 2018.), e classificados de 
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acordo com a sequência de seu DNA.  Os HPV mucosos podem ser divididos em HPV de baixo 

e alto risco, sendo os primeiros, responsáveis, predominantemente, por ocasionar lesões 

benignas como verrugas e condilomas (HPV 6 e 11, por exemplo), enquanto os últimos estão 

relacionados às infecções que possuem maior chance de evoluir para lesões de alto grau e, em 

alguns casos, ocasionar câncer (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 45, por exemplo). 

        Os HPV classificam-se de acordo com o tropismo epitelial, como mucosos ou cutâneos. 

Dentre os mucosos, mais de 40 tipos virais infectam a mucosa anogenital, sendo que estes HPV 

são categorizados em relação ao risco atribuído em causar neoplasias como tipos de alto e baixo 

risco oncogênico (LORINCZ et al., 1992).  

 

 
Figura 2. Classificação dos Papilomavírus Humanos. Os tipos de papilomavírus encontrados em 

humanos são dividos em cinco gêneros, sendo eles os alfa-Papilomavírus, beta-papilomavírus, gamma-

papilomavírus, mu-papilomavírus e nu-papilomavírus. Os três primeiros gêneros, representam os maiores 

grupos. Os tipos inclusos no gênero dos alfa-papilomavírus são classificados em cutâneos de baixo risco 

oncogênico, representados em lilás, mucosos de baixo risco oncogênico representados em laranja e 

mucosos de alto risco representados em rosa. FONTE: Adaptado de DOORBAR et al., 2015. 

 

        Os α-HPV 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 66 são classificados pela Organização 

Mundial da saúde, como carcinogênicos em humanos. Esse dado é baseado em diversas 

evidências epidemiológicas e funcionais, as quais relacionam a infecção persistente por estes 

tipos virais, o câncer cervical e neoplasias em outras regiões anatômicas, tais como vulva, 

vagina, canal anal, pênis e orofaringe (IARC, 2007; BZHALAVA et al., 2015). As células 

infectadas pelos HPV de alto risco podem sofrer alterações que originam lesões de alto grau e a 

falta de tratamento pode culminar na ocorrência de câncer do colo uterino. Nestes casos, é 
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referida a integração do DNA viral ao genoma celular e a expressão em altos níveis dos 

oncogenes virais E6 e E7 (WOODMAN et al., 2007).  

 

1.2.2 Características, ciclo viral e infecção 

 

        Os HPV possuem DNA de dupla fita e apresentam genoma de aproximadamente 8000 

pares de bases.  As partículas virais não envelopadas e icosaédricas são compostas por 72 

capsômeros e possuem 55 a 60 nm de diâmetro (ZHOU & FRAZER, 1996; MCMURRAY et al., 

2001). São vírus espécie-específicos e apresentam tropismo pelas células cutâneas ou mucosas 

dos epitélios. Os tipos de HPV que infectam o trato anogenital podem ser classificados, segundo 

o risco de estarem associados ao desenvolvimento de lesões neoplásicas do colo uterino, como 

HPV de baixo e alto risco oncogênico (LÖRINCZ et al., 1992; ZUR HAUSEN 1996).  

        O genoma do HPV (figura 3) é dividido em três regiões distintas, denominadas precoce 

(early), tardia (late) e região regulatória não codificadora (LCR).  

 

 
Figura 3. Representação esquemática do genoma do HPV.  HPV e suas regiões funcionais: LCR 

(Long Control Region) e as ORFs (Open Reading Frames) que codificam as diferentes proteínas virais, 

precoces e tardias. FONTE: Adaptado de TSAKOGIANNIS et al., 2017. 

 

 

       A LCR contém elementos necessários para controle de replicação e transcrição do DNA 

viral. Por sua vez, na região precoce encontram-se genes cujos produtos estão envolvidos na 

replicação, transcrição e demais funções do vírus, como E1, E2, E4, E5, E6 e E7. O gene E2 

codifica uma proteína que atua na regulação da replicação do genoma viral e da transcrição dos 

genes precoces, enquanto os genes E6 e E7 codificam as principais oncoproteínas dos HPV de 

alto risco. A região de expressão tardia contém genes que codificam proteínas estruturais 
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componentes do capsídeo viral (L1 e L2), sendo L1 responsável pela codificação da principal 

proteína do capsídeo (STANLEY, 2012). 

        O ciclo de replicação do HPV (figura 4) está intrinsecamente relacionado à diferenciação 

epitelial. Resumidamente, o HPV tem acesso às células da camada basal do epitélio cervical 

através de microlesões, iniciando assim o processo infeccioso. Para que se estabeleça uma lesão 

produtiva, o HPV precisa infectar as células da camada basal do epitélio escamoso, uma vez que 

são estas que apresentam capacidade proliferativa. Uma vez instaurado no interior das células da 

camada basal do epitélio, o genoma do vírus se estabelece na forma epissomal e replica-se de 

maneira simultânea junto ao DNA da célula (ZUR HAUSEN, 2002; PEREZ-PLASENCIA et al., 

2008; CHEN et al., 2010).  

        Mais especificamente, a infecção pelo HPV inicia-se na camada basal do epitélio, na qual o 

vírus tem acesso a partir de lesões que exponham essa superfície. Na camada basal, ocorrerá a 

ligação das proteínas do capsídeo viral com cadeias de proteoglicano heparan-sulfato (HSPG). 

Isso causará uma mudança conformacional que permitirá a clivagem na porção N-terminal da 

proteína L2, proteína secundária do capsídeo viral (KINES et al., 2009). Para que essa clivagem 

ocorra, as pró-proteínas convertases furina e/ou PC5/6 (Furina-PC5/6) expõem um epítopo que 

possui a capacidade de interagir com a superfície celular e ganhar a entrada na célula (KINES et 

al., 2009). Entretanto, a maneira em que ocorre a internalização do vírus continua controversa 

embora os receptores de fatores de crescimento, α-6-integrina e laminina 5, estejam envolvidos 

nesse processo (DOORBAR, 2006; SURVILADZE et al., 2012; DOORBAR et al., 2015). 

 

 
Figura 4. Ciclo de replicação do HPV. O ciclo do HPV inicia a partir de microlesões causadas no 

epitélio estratificado. Partículas virais infecciosas, alcançam a camada basal do epitélio, onde se ligam e 

entram nas células. O genoma viral é mantido na camada basal do epitélio na forma epissomal. À medida 

que as células epiteliais basais diferenciam, os genes precoces, E1 e E2 são expressos. Em seguida, nas 

camadas mais diferenciadas, as proteínas do capsídeo (provenientes dos genes tardios L1 e L2) são 

expressas, e os vírions são formados e liberados. A infecção pode continuar com a integração do DNA 

viral ao DNA do hospedeiro. Com isso, pode ocorrer aumento dos níveis de E6 e E7 e as células poderão 
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proliferar indefinidamente, o que pode levar ao desenvolvimento do câncer. FONTE: Adaptado de ZUR 

HAUSEN, 2002. 

 

        A seguir, dentro do núcleo das células da camada basal (células indiferenciadas com 

significante atividade mitótica), o ciclo entra na fase de manutenção do genoma viral. O vírus é 

mantido na forma epissomal, em um número estável e baixo de cópias (entre 50-100 cópias por 

célula) e sua amplificação relacionada com a diferenciação celular (MOODY & LAIMINS, 

2010). A próxima etapa do ciclo viral, necessita da transcrição dos genes E1 e E2 para a 

utilização da maquinaria de replicação celular. A proteína E2, nas células da camada basal, 

desempenha diversos papéis importantes tanto na replicação, quanto na segregação genômica 

viral. Ademais, a proteína E2, possui um domínio de ligação ao DNA o qual reconhece quatro 

sequências palindrômicas contidas na LCR do vírus, sendo que uma delas é adjacente à origem 

de replicação (STENLUND, 2003; DOORBAR, 2006). 

        A ligação de E2 a este sítio é necessária para que ocorra o recrutamento da helicase viral 

E1, que irá ligar-se a outras proteínas essenciais, como a RPA (Replication Protein A) e a DNA 

polimerase celular, para a replicação do DNA (STENLUND, 2003; DOORBAR, 2006). O 

genoma viral, será mantido nessa camada de células, como elementos replicativos 

extracromossomais sincronizados com o ciclo celular, servindo como um reservatório de células 

infectadas (MCBRIDE, 2008). Concernente à divisão celular, a proteína E2 está relacionada 

com a divisão dos genomas virais, fazendo com que os epissomos se liguem à cromatina, 

garantindo a segregação igualitária das células filhas e sua localização nuclear. Isso ocorre 

devido à interação de E2 com outras proteínas celulares, tais como a Brd4 (Bromodomain-

containing protein 4) (WANG et al., 2013; DOORBAR et al., 2015).  

        Mesmo que as proteínas virais E1 e E2 sejam imprescindíveis nessa etapa de manutenção e 

amplificação do epissomo viral, as proteínas E6 e E7, com suas atividades regulatórias, atuam 

como um fator potencializador do processo de replicação do vírus, promovendo a proliferação e 

divisão celular da camada basal (DOORBAR et al., 2012). Assim que as células infectadas 

entram em processo de divisão e migram para as camadas superiores do epitélio, elas 

diminuirão a expressão de fatores necessários para a replicação do genoma do vírus. Ao longo 

deste processo, as proteínas E5, E6 e E7, auxiliam na manutenção da atividade replicativa viral 

a partir de diversas interações com proteínas da célula hospedeira, conforme especificado a 

seguir (JOHANSSON & SCHWARTS, 2013). 

        A proteína E5 induz a proliferação celular, levando a um aumento da sinalização pelo 

epidermal growth fator (EGF), e também atuando no processo de escape ao sistema imune ao 

interagir com os receptores HLA (Human leukocyte antigen), por exemplo (CRUSIUS et al., 

2000). A oncoproteína E6, por sua vez, possui atividade anti-apoptótica, interagindo 

principalmente com a proteína supressora de tumor p53. A oncoproteína E6 de HPV de alto 
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risco promove a ubiquitinação e degradação de p53 de maneira eficiente. O mesmo efeito não é 

observado com E6 de HPV de baixo risco oncogênico (DOORBAR, 2006). Além de promover 

a ubiquitinação e degradação de p53, a oncoproteína E6 pode interagir com diversos fatores, tais 

como: E6-AP (E6-associated protein), E6-BP (E6-binding protein), Bak, TNFR1 (Tumor 

necrosis fator receptor 1), caspase 8, MCM7 (minichromosome maintenance complex 

component 7), p300/CBP, IRF3 (Interferon regulatory factor 3), entre outros. Essas interações 

irão afetar a diferenciação e a transcrição em queratinócitos, ativarão a telomerase e inibirão a 

apoptose, atuando, então, de maneira complementar às funções de E7 (HOWIE et al., 2009). 

       A oncoproteína E7 de HPV de alto risco tem a capacidade de se ligar às formas 

hipofosforiladas das proteínas da família do retinoblastoma (pRb), p105, p107 e p130, levando-

as à degradação. As proteínas p105 e p107 controlam a entrada no ciclo celular, ao passo que 

p130 está relacionada com a reentrada no ciclo celular nas camadas superiores e mais 

diferenciadas do epitélio. Com isso, ocorrerá a liberação dos fatores de transcrição da família 

E2F, os quais são responsáveis por modular a expressão de genes da fase S, tais como as 

enzimas de replicação do DNA (MÜNGER et al., 2004; MOODY & LAIMINS, 2010). A 

proteína E7 também mantém a atividade dos complexos ciclina E-Cdk2 e ciclina A-Cdk2 em 

células já diferenciadas, por interagir com as proteínas inibidoras p27 e p21, as quais são 

importantes reguladoras da parada do ciclo celular durante o processo de diferenciação 

(MÜNGER et al., 2004; MOODY & LAIMINS, 2010). No entanto, níveis altos de E7 podem 

induzir a proteína supressora de tumor p53, resultando na parada do ciclo celular e em apotose 

(SCHEFFNER et al., 1990; DOORBAR et al., 2015).  

        De maneira geral, E4 contribui para a amplificação do genoma e a síntese de novos vírions. 

Seus níveis elevados de expressão durante o processo de replicação viral indicam funções 

adicionais na liberação e/ou transmissão do vírus. Por fim, o ciclo de replicação do HPV é 

concluído nas camadas mais superficiais do epitélio, onde os vírions maduros são produzidos 

(FRAZER, 2004).  Por essa razão, é necessária a inibição da expressão de E6 e E7, uma vez que 

a montagem e a liberação das partículas virais dependem do processo de diferenciação celular. 

Sendo assim, com o acúmulo de E2, ocorre a inibição da expressão de E6 e E7 e, em seguida, 

com a expressão dos genes tardios, L1 e L2, ocorrerá o empacotamento e a montagem das 

partículas infecciosas (DOORBAR, 2006). Entretanto, ao longo da progressão tumoral, E6 e E7 

de HPV de alto risco oncogênico possuem um papel fundamental. A infecção persistente 

aumenta a possibilidade de acúmulo de mutações, favorecendo a o desenvolvimento do câncer. 

Além disso, durante as lesões precursoras até o câncer, a integração do genoma viral ao genoma 

da célula infectada, é frequente, levando à perda ou interrupção do gene E2, desregulando e 

aumentando a expressão de E6 e E7 (VON KNEBEL DOEBERITZ, 2002). 
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        O ciclo biológico completo do HPV, com consequente produção de vírions, se completa 

entre 2 a 3 semanas, fato que coincide com o tempo de estratificação epitelial (STANLEY, 

2010). De maneira interessante, os HPV adaptam-se ao hospedeiro e causam, geralmente, 

infecções assintomáticas. Nesse caso, a persistência viral, na maioria dos indivíduos infectados, 

costuma ser menor do que um ano (tempo suficiente para a transmissão para outros 

hospedeiros), ao passo que este mesmo período não é tão longo para causar doenças, como 

neoplasias (VINOKUROVA, 2008; CHOW et al., 2009). 

 

1.2.3 Potencial oncogênico e integração 

 

        O desenvolvimento da neoplasia causada pelo HPV ocorre normalmente em indivíduos que 

não eliminam o vírus. O processo de carcinogênese induzida pelo HPV envolve mudanças 

genéticas e epigenéticas, ocasionando a ativação de proto-oncogenes e inativação de genes 

supressores de tumor (DOORBAR, 2006; BODILY & LAIMINS, 2011). Adicionalmente, a 

evasão viral do sistema imune e a persistência da infecção, são fatores importantes cruciais 

durante o processo oncogênico. O mecanismo de evasão da resposta imune é complexo e 

envolve a modulação da sinalização e reconhecimento de citocinas. Além disso, a oncoproteína 

E5 de HPV de alto risco, também possui uma função importante no processo de reconhecimento 

pelo sistema imune. Ela se liga às bombas de prótons (Bomba H
+
 - ATPase) dos endossomos, o 

que irá diminuir a habilidade destas em acidificar esse compartimento. Como consequência, irá 

interferir negativamente tanto no carregamento, quanto na exposição de antígenos pelos 

complexos de histocompatibilidade (MHC I e II) na superfície celular (ZHANG et al., 2003; 

DRISBOW et al., 2005; ASHRAFI, 2006; CROSBIE et al., 2013).  

        As oncoproteínas virais E6 e E7exercem uma função central, pois interagem diretamente 

com importantes produtos de genes supressores de tumor. A multifuncionalidade destas 

oncoproteínas merecem destaque, uma vez que é resultante da relação bem adaptada do vírus 

com o hospedeiro. Mesmo com as funções de E6 e E7 bem caracterizadas na literatura, ou seja, 

a degradação de p53 e proteínas do retinoblastoma, respectivamente, dados recentes têm 

mostrado que alterações em vias adicionais modificadas por essas oncoproteínas são igualmente 

importantes no processo de carcinogênese (MOODY & LAIMINS, 2010; MESRI, et al., 2014). 

        A oncoproteína E7 é capaz de interagir com histonas deacetilases (HDACs - enzimas 

fundamentais na regulação epigenética) em domínios distintos daqueles que o faz com pRB e, a 

partir disso, evita a formação de heterocromatina em promotores específicos. Este processo tem 

sido considerado importante na manutenção do genoma viral e na contribuição para manter a 

habilidade proliferativa e longevidade celular (LONGWORTH& LAIMINS, 2004).   
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        Por sua vez, a oncoproteína E6, além de promover a degradação de p53 diretamente, tem 

capacidade de modular a atividade supressora de tumor de p53. Essa modulação se dá a partir da 

ligação de E6 às enzimas p300 e ADA3 (alteration/deficiency in activation 3), bloqueando a 

capacidade desses fatores em acetilar p53 para aumentar sua estabilidade. Além disso, a 

oncoproteína E6 também atua degradando um conjunto de proteínasdenominado PDZ Partners. 

Estas se ligam ao domínio C-terminal da proteína E6 através de seus motivos PDZ, ocasionando 

sua degradação (THOMAS et al., 2008; NICOLAIDES et al., 2011).  

        Com isso, a estabilidade de E6 aumentará, além de ser mantida em altos níveis na célula. 

Importante ressaltar que as proteínas com domínio PDZ estão relacionadas com a progressão do 

ciclo celular, transdução de sinal e regulação da polaridade da célula. Quando essas proteínas 

interagem com E6, cria-se um ambiente favorável para a manutenção do genoma viral 

(NICOLAIDES et al., 2011). Outro fator a se considerar é a interação entre a oncoproteína E6 e 

a oncoproteína celular MYC na ativação da transcrição do gene hTERT, a qual é imprescindível 

nos processos de imortalização e transformação celular (WALLACE & GALLOWAY, 2015).  

        Muitos estudos fazem a relação entre a integração do genoma viral e o desenvolvimento 

das lesões precursoras de câncer. Nas lesões de baixo grau, o DNA do vírus é encontrado, 

preferencialmente, na forma epissomal (plasmídeos extracromossômicos), ao passo que, nas 

lesões malignas, tais como NIC 3 (que incluem carcinoma in situ), o DNA encontra-se 

predominantemente integrado nos cromossomos do hospedeiro (PEITSARO et al., 2002; YU et 

al., 2005; IARC, 2007; GROVES & COLEMAN, 2015). 

        No processo de integração, ocorre uma quebra do DNA viral para que se integre no 

genoma do hospedeiro, modificando seu estado físico da forma epissomal (circular), para a 

forma integrada (linear). Dados na literatura mostram que a ruptura do genoma viral, geralmente, 

ocorre próximo ao gene E2, afetando tanto a expressão do gene do vírus, quanto a do genoma 

celular (PETT et al., 2004; MOODY & LAIMINS, 2010). Neste caso, com a diminuição da 

expressão de E2, serão produzidos níveis mais elevados de E6 e E7, havendo aumento na 

atividade imortalizadora do HPV (PETT et al., 2004; DOORBAR, 2006). A proteína E2 faz a 

regulação transcricional dos genes E6 e E7. Além disso, E2 liga-se a quatro sítios de ligação, 

denominados E2BS, localizados na região reguladora viral. Na presença de alterações das 

funções de E2, ocorrerá, por exemplo, uma expressão descontrolada dos genes E6 e E7, devido 

à metilação de E2BS (CHAIWONGKOT et al., 2012).  

 

1.3 INFECÇÕES VIRAIS E RESPOSTA IMUNE 

1.3.1 Aspectos gerais 
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        O principal mecanismo para se combater infecções intracelulares é a imunidade celular. A 

resposta imunológica se dá a partir da interação entre diversos tipos celulares imunocompetentes, 

sendo fundamental a presença de diversos tipos celulares, como as células apresentadoras de 

antígeno (APC), linfócitos CD4 e CD8 e células NK (Natural Killer) (ABBAS & LICHTMAN, 

2010). Assim que os antígenos são capturados nos sítios periféricos, as células APC irão migrar 

para órgãos linfoides secundários, apresentando os fragmentos peptídicos oriundos do 

processamento do antígeno às células T CD4
+
. O estabelecimento dessa apresentação ocorre na 

superfície das células APC e CD4
+
, a partir da geração de complexos entre as moléculas MHC 

de classe II e os peptídeos, na superfície das APCs para os receptores das células T (TCR), que 

estão presentes nas células CD4
+
. Essas interações entre TCR e os complexos MHCII-peptídeos 

são específicas e fundamentais para que os linfócitos CD4
+
 sejam ativados e que sofram 

expansão clonal (ABBAS e LICHTMAN, 2010). 

        Quando ativados, os linfócitos CD4+ atuarão através da secreção de citocinas, na 

diferenciação de células efetoras do sistema imune. Em vista disso, os linfócitos CD8
+ 

(estimulados pelas células alvo apresentando antígenos), precisam da atividade de citocinas 

secretadas por células CD4
+
 ou de outros sinais provenientes da interação com as células APC, 

para que desta forma, se diferenciem em linfócitos citotóxicos. Os linfócitos T citotóxicos 

(CTL), por sua vez, reconhecem peptídeos apresentados nas moléculas de MHC de classe I 

(presentes na grande maioria das células), exercendo seu efeito citotóxico através da liberação 

de porfirinas e citolisinas, enzimas que promovem a lise osmótica das células-alvo (ABBAS e 

LICHTMAN, 2010). Os antígenos que não alcançam os órgãos linfoides secundários são 

ignorados pelo sistema imune, uma vez que a ativação das células T CD4
+ 

parece acontecer 

apenas nestes órgãos (ZINKERNAGEL et al., 1997).  

        De modo geral, as respostas imunológicas, tanto inata quanto adaptativa, na presença de 

um vírus, bloqueiam a infecção e eliminam as células infectadas (ABBAS e LICHTMAN, 

2010).  Para se combater agentes virais, a imunidade adaptativa é mediada pela associação entre 

mecanismos humorais e celulares. Sendo assim, no controle inicial da infecção, anticorpos 

específicos são importantes na prevenção da entrada do vírus na célula hospedeira e, também, 

após a liberação das partículas virais das células infectadas, uma vez que os vírus são 

inacessíveis aos anticorpos em ambiente intracelular (HAWTHORN et al., 1988). Ainda, é 

importante mencionar que a função celular apresentadora de antígeno das células de Langerhans 

(LC) e de queratinócitos é controlada por diversos mediadores solúveis. Dentre eles, está o fator 

de necrose tumoral (TNF), apresenta um amplo espectro de atividades pró-inflamatórias e, 

também, um potente ativador da apresentação de antígenos pelas LC (CUMBERBATCH & 

KIMBER, 1995). Por sua vez, a interleucina 6 (IL-6), pode inibir a migração de neutrófilos 

(XING et al., 1998) e, por fim, a interleucina 1 (IL-1), aumenta a expressão de fatores de adesão 
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em células endoteliais. Isso permitirá a transmigração de células imunocompetentes, tais como 

fagócitos e linfócitos, para o local da infecção (SIMI et al., 2007). 

        De maneira geral, os níveis de citocinas podem ser influenciados por diversos fatores, tais 

como a resposta imunológica do indivíduo, a possibilidade de infecções simultâneas devido a 

outros patógenos, entre outros. Estes fatores devem ser levados em consideração na tentativa de 

se estabelecer uma relação entre o perfil da ativação destas citocinas em resposta às infecções 

causadas, por exemplo, por vírus. Além disso, importante ressaltar, que os queratinócitos são os 

principais contribuidores na produção de citocinas epiteliais, tais como a IL-1 e o TNF.  

 

1.3.2 Interleucina 1 (IL-1) 

 

        A família das interleucinas 1 (IL-1) é composta por mediadores centrais que regulam tanto 

resposta imune quanto inflamatória (PALOMO et al., 2015), onde uma das importantes fontes 

destas interleucinas, são os queratinócitos (KONDO et al., 1994). Além disso, IL-1 apresenta 

papel pleiotrópico afetando, principalmente, respostas inflamatórias e imunológicas, regulando 

também, outras funções homeostáticas do organismo.  Em outras palavras, esta família de 

citocinas irá desempenhar um papel de controle sobre a inflamação, tanto em seus receptores, 

quando a níveis nucleares. É importante salientar que os receptores da família da IL-1 atuam 

tanto como ativadores, quanto como supressores de inflamação (revisado por DINARELLO, 

2009). 

       Quando encontrada em níveis excessivos, IL-1 pode implicar tanto na patogênese de 

doenças inflamatórias agudas ou crônicas, quanto nas malignidades (DINARELLO, 1996; 

MARTIN & FALK, 1997; AURON, 1998; MANTOVANI et al., 1998; STYLIANOU & 

SAKLATVALA, 1998; DINARELLO et al., 2002).  Por exemplo, devido ao fato de IL-1 

apresentar a habilidade em induzir a expressão de fatores angiogênicos, tais como, interleucina 

8 (IL-8) e o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), pode ocorrer a promoção do 

crescimento tumoral e de metástase (VORONOV et al., 2003; KONISHI et al., 2005). Além 

disso, células tumorais podem produzir IL-1 direta ou indiretamente a partir da indução da 

produção de IL-1 a partir de células provenientes do microambiente tumoral (PORTIER et al., 

1993).  

       De maneira interessante, a IL-1, in vitro, apresenta efeitos citostáticos e citotóxicos em 

diversos tipos de linhagens tumorais (ONOZAKI et al., 1985). Esta citocina também possui a 

habilidade de aumentar os efeitos antitumorais de células efetoras imunes in vitro. A mesma 

pode induzir e/ou possuir sinergismo com outras citocinas que apresentam ações antitumorais 

ou imunológicas (PHILIP et al.,1986; CRUMP et al., 1989).  



31 

 

 

       Dentre os 11 membros que compõem a família das IL-1, estão as interleucina 1 alfa e 

interleucina 1 beta (IL-1α e IL-1β, respectivamente) (GABAY et al., 2010). As IL-1α e IL-1β 

são codificadas por genes diferentes, se ligam ao mesmo receptor (IL-1R1 - interleukin 1 

receptor, type I) e exercem funções biológicas semelhantes. Entretanto, existem diferenças em 

relação a seus impactos na imunidade, inflamação e câncer. O precursor da IL-1α é ativo e atua 

como um “alarme” promovendo rapidamente a liberação de citocinas inflamatórias e 

quimiocinas. Em outras palavras, a IL-1α irá intermediar as fases iniciais deste tipo de 

inflamação (BERDA-HADDAD et al., 2011; RIDER et al., 2011; KONO et al., 2014; SHEN et 

al., 2013).  

        Mesmo que a maioria das células não produza IL-1α de maneira constitutiva em condições 

normais, os queratinócitos são uma exceção. Esta citocina é armazenada neste tipo celular em 

quantidades importantes, disponíveis para liberação local em caso de infecção ou lesão 

(IGLESIAS et al., 1998). Em contrapartida, a produção de IL-1β se dá, além dos queratinócitos, 

a partir de monócitos sanguíneos, macrófagos de tecidos e células dendríticas. A transcrição 

dessa citocina é uma limitação na taxa de sua produção, por isso, o RNAm de IL-1β requer um 

sinal adicional para síntese. Esse estímulo pode ser um produto microbiano ou indução por 

outras citocinas, tais como TNFα, IL-18, IL-1α ou a própria IL-1β. Acredita-se que a indução de 

IL-1 compõe um mecanismo de “autoinflamação” (DINARELLO et al., 1987; DINARELLO, 

2011). 

        Inicialmente, a IL-1β é sintetizada como um precursor inativo. Entretanto, esse precursor 

precisa ser clivado pela enzima caspase 1. A caspase 1, por sua vez, requer ativação para 

processar a IL-1β em uma citocina ativa. Para que a caspase 1 seja ativada, é necessária a 

oligomerização de um complexo de proteínas intracelulares, conhecido como inflamassomo 

(HOFFMAN et al., 2011; DINARELLO& VAN DER MEER, 2013). Assim que a caspase 1 é 

ativada pelo inflamassomo NALP3, a IL-1β é prontamente secretada em sua forma ativa, 

resultando em inflamação (HOFFMAN et al., 2011; DINARELLO& VAN DER MEER, 2013; 

YERRAMOTHU et al., 2017).  Por isso, a IL-1β possui um papel importante nas repostas 

celulares imunes adaptativas, onde estimula a maturação de células T e aumenta a proliferação 

de células B (FREEDMAN et al.1988; VESEY et al., 2002; BURGER et al., 2004).  A IL-1β 

também promove a expressão de moléculas inflamatórias como a ciclooxigenase tipo 2 (COX-

2- que tem sido associada a piores prognósticos em diversos tipos de neoplasia (incluindo o 

câncer cervical), a fosfolipase A do tipo 2 (PLA2), a prostaglandina E2 (PGE2), entre outras 

(KIM et al., 2004; DINARELLO, 2009; MUTHU et al., 2017).  

 

1.3.3 Fator de necrose tumoral (TNF) 
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        O TNF, também conhecido como caquexina ou caquetina, é uma potente citocina 

inflamatória, que é produzida, principalmente, por macrófagos ativados e linfócitos (DE SILVA 

et al., 1992; PARAMESWARAN et al., 2010). Essa citocina amplifica e prolonga a resposta 

inflamatória levando outras células a liberarem tanto citocinas, tais como a IL-1 em tecidos 

epiteliais, quanto mediadores de sua resposta, como o NO e as espécies reativas de oxigênio 

(ROS), as quais promovem injúria tecidual. O TNF é indispensável para o processo inflamatório 

completo, uma vez que a diminuição da inflamação é caracterizada, geralmente, pela atividade 

decrescente de TNF. A relevância da resposta inflamatória é determinante, ou seja, respostas 

insuficientes resultarão em um baixo número de células imunes, podendo levar às infecções e ao 

câncer, ao passo que respostas excessivas, causam morbidade e mortalidade em diversas 

patologias, tais como: doença de Crohn, artrite reumatoide, entre outras (TRACEY, 2002). 

        Existe uma ampla variedade de atividades biológicas exercidas pelo TNF, dentre elas 

estão: I) aumento da expressão de moléculas de adesão nas células endoteliais, ocasionando um 

acúmulo de leucócitos no local da inflamação; II) ativação de polimorfonucleares; III) 

estimulação da produção de outras citocinas, como IL-1, IL-6 e o próprio TNF, por diversas 

células do sistema imune; IV) aumento da expressão das moléculas de MHC de classe 1, o que 

favorece a lise mediada por linfócitos citotóxicos contra células infectadas por agentes virais; V) 

inibição e replicação de alguns vírus (ABBAS & LICHTMAN, 2010). Basicamente, o TNF atua 

da seguinte maneira: induz a apoptose a partir da ativação de caspases, ativa diversas proteínas 

quinases envolvidas no sistema em cascata das MAP quinases e recruta componentes de 

sinalização envolvidos na ativação da transcrição gênica promovida por NF-κB (nuclear factor 

kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) (PAHL, 1999). Dependendo do tipo celular e 

de seu estado,, o TNF pode apresentar efeitos opostos, ou seja, pode induzir a proliferação ou a 

apoptose (SZATMÁRY, 1999; WALLACH et al., 1999; WAJANT& SCHEURICH, 2001).  

Estes efeitos são, em parte, dependentes da localização nuclear e consequente ativação de NF-

κB (BALDWIN, 1996; MARTIN et al., 2001). 

        O NF-κB é composto por duas subunidades e, geralmente, é encontrado no citoplasma 

através de sua associação com proteínas da família IκB (inibidor de κB) (KARIN & BEM-

NERIAH, 2000). A família NF-κB/REL é constituída por cinco proteínas p50/p105, p52/100, 

p65 (RELA), RELB, REL (c-Rel) (HOFFMAN  et al., 2006). Além disso, a composição deste 

fator de transcrição pode variar, afetando sua atividade. As proteínas REL são pertencentes a 

duas classes, as quais se diferenciam pela sua síntese e propriedades de transativação (KARIN 

& BEM-NERIAH, 2000). Uma das classes consiste nas proteínas p65 (RELA), RELB e c-REL, 

as quais são sintetizadas e, também, apresentam um domínio REL homology domain (RHD) na 

região amino-terminal, necessário para a dimerização e ligação ao DNA. Já os domínios 

relacionados à modulação da transcrição, são encontrados na região carboxi-terminal. A outra 
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classe, por sua vez é composta pelas proteínas p50/p105 (NF-κB1) e p52/p100 (NF-κB2), que 

são sintetizadas como precursores maiores (p105 e p100) com um domínio RHD na região 

amino-terminal e repetições de anquirina na região carboxi-terminal. O domínio carboxi-

terminal desta segunda classe é removido por proteólise dependente de ubiquitina, onde haverá 

geração das formas maduras das proteínas p50 e p52, as quais apresentarão capacidade de se 

ligar ao DNA (KARIN & BEM-NERIAH, 2000).  O controle da localização celular de NF-κB é 

realizado por uma família de proteínas inibitórias denominada IκB (IκBα, IκBβ, IκBε,IκBγ, Bcl-

3 e os precursores de p100 e p105) cuja função central é se ligar a NF-κB e prevenir sua 

ativação e consequente translocação para o núcleo. A proteína IκBα é a mais abundante e 

melhor caracterizada nas células. A fosforilação de IκBα é realizada pelo complexo quinase de 

IκB (IKK), o qual constitui um ponto de convergência para a maioria dos estímulos que 

desencadeiam em parte, a ativação de NF-κB (KARIN & BEM-NERIAH, 2000). Estudos 

relatam a interferência de proteínas virais com a ativação desregulada de NF-κB. Um exemplo é 

a associação de NF-κB com o vírus HTLV-1, a qual promove a transformação de linfócitos a 

partir de uma ativação constitutiva da translocação nuclear de NF-κB, principalmente devido à 

ativação de IκK (UHLIK et al., 1998; LI et al., 1999; XIAO et al, 2000).  

        Outro fator importante a ser mencionado é a relação entre TNF e a resposta imune epitelial. 

Como citado anteriormente, os queratinócitos, principais células do tecido epitelial, são os 

principais contribuidores na produção de citocinas, tais como interleucinas e TNF. Tais 

citocinas podem ser induzidas ou geradas constitutivamente pelos queratinócitos (TIZARD et 

al., 2000; GRÖNE, 2002). Uma epiderme saudável e intacta apresenta queratinócitos 

inativados; em outras palavras, possuem níveis baixos de proliferação na camada basal, ao passo 

que aqueles presentes nas camadas supra basais seguem o programa normal de diferenciação 

(NICKOLOFF & TURKA, 1993). A ativação dos queratinócitos é devida a diferentes injúrias 

sofridas e podem, eventualmente, ser desativados, retornando ao programa normal de sua 

diferenciação. O ativador inicial de queratinócitos, em geral, é a IL-1, a qual é encontrada em 

sua forma não processada e sendo liberada rapidamente quando as células sofrem danos. Após 

sua liberação, a IL-1 terá efeito parácrino, facilitando o recrutamento de linfócitos circulantes e, 

de forma autócrina, ativará os próprios queratinócitos. Como consequência, ocorrerá 

proliferação, migração e expressão de genes envolvidos na própria ativação dos queratinócitos, 

tais como TNF e TGFα (transforming growth factor alpha). O estado de ativação dos 

queratinócitos é preservado a partir da exposição ao TNF (NICKOLOFF & TURKA, 1993).  

Normalmente, os níveis do TNF são encontrados em baixos níveis nas camadas supra basais do 

epitélio, sendo formado e liberado após indução por IL-1. Pode-se verificar níveis elevados de 

TNF nesta região em condições como: alergias, dermatites, radiação ultravioleta e infecções 

virais. Por fim, a manutenção do estado ativado dos queratinócitos mediada pelo TNF irá 
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depender da causa e/ou eliminação do agente causador desencadeador do processo inflamatório 

(NICKOLOFF & TURKA, 1993).  

 

1.3.4 HPV e reposta imune 

 

        Os HPV são epiteliotrópicos e o seu ciclo de replicação é dependente da diferenciação 

celular que ocorre neste tipo de tecido e podendo gerar infecções produtivas e crônicas. Estes 

vírus não causam infecções citolíticas e não promovem uma inflamação exacerbada, o que 

retarda ou mesmo anula uma resposta imunológica efetiva (HAWTHORN et al., 1988). A 

maioria das infecções por HPV, mesmo sendo comuns, regride espontaneamente. De fato, a 

progressão das células infectadas por HPV de alto risco para o câncer invasivo do colo do útero 

ocorre em menos de 1% das mulheres infectadas. No entanto, aproximadamente 15% das 

mulheres não conseguem eliminar completamente as células infectadas pelo vírus, podendo ser 

estabelecida uma infecção persistente por HPV de alto risco, o que constitui um dos principais 

fatores de risco para o desenvolvimento de lesões malignas (TINDLE, 2002; STANLEY, 2012). 

        Como as infecções por HPV são exclusivamente intraepiteliais, os antígenos do vírus 

devem ser processados e apresentados pelas LC (APCs profissionais), que são encontradas na 

camada basal do epitélio escamoso. Além disso, a entrada do capsídeo viral é, normalmente, um 

sinal de ativação para as células dendríticas. Entretanto, existem evidências de que as LC não 

são ativadas pela internalização dos capsídeos do HPV nos queratinócitos (FAUSCH et al., 

2002), uma vez que os números das LC são significativamente reduzidos nas lesões 

intraepiteliais cervicais e vulvares causadas por HPV16 (MATTHEWS et al., 2003; VAN 

SETERS et al., 2008; LEONG et al., 2010).  

        Por sua vez, os linfócitos T CD8
+ 

possuem uma função extremamente importante na morte 

das células infectadas por HPV (MELIEF et al., 2002). Em estudo conduzido por Nakagawa e 

colaboradores, foi possível detectar maiores respostas de CTLs à oncoproteína E6 de HPV16 

em mulheres infectadas sem lesões intraepiteliais, quando comparadas às mulheres que 

apresentavam lesões (NAKAGAWA et al., 2000). Além disso, na presença da oncoproteína 

viral E7, os CTLs podem ser detectados com frequência em lesões que contêm infiltrados 

tumorais (EVANS et al., 1997). As oncoproteínas E6 e E7 do HPV participam de diversas 

formas nos mecanismos de evasão da resposta imune (TINDLE, 2002). Os mesmos incluem a 

inibição das vias de IRF1(Interferon regulatory factor 1) e IRF3, inibição da síntese de IL-18, 

IL-1 e a diminuição da expressão das proteínas que transportam peptídeos para o retículo 

endoplasmático, TAP1(Transporter associated with Antigen Processing 1) e TAP2 

(Transporter associated with Antigen Processing 2), dificultando desta forma a apresentação de 

antígenos virais. Além disto, células que expressam E6 e E7 de HPV de alto risco apresentam 
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níveis aumentados de TGFβ (transforming growth factor-β) e ICAM-1(Intercellular Adhesion 

Molecule 1; STANLEY, 2006). 

        Alguns estudos realizados in vitro descrevem que a proliferação, diferenciação e 

imortalização de queratinócitos humanos podem ser moduladas por diferentes reguladores 

positivos e negativos. Entre eles, TGF-β e TNF revelaram-se potentes inibidores da proliferação 

destas células e parecem desempenhar um papel importante no controle in vivo da proliferação 

das mesmas (MÜNGER et al., 1992; VILLA et al., 1992; VIEIRA et al., 1996; BOCCARDO et 

al., 2004). Estes efeitos podem estar associados diretamente ao efeito destas citocinas nas 

células infectadas ou através da regulação negativa do promotor viral (KYO et al., 1994). A 

resistência de células que expressam oncogenes de HPV de alto risco ao efeito 

citostático/citotóxico de algumas citocinas poderia constituir um passo fundamental para o 

desenvolvimento de tumores associados a estes vírus. Em estudos anteriores, observou-se que o 

TNF apresenta efeito antiproliferativo em queratinócitos primários humanos e em queratinócitos 

imortalizados por HPV16 (HF698). Por outro lado, queratinócitos imortalizados com HPV18 

(HF18Nco) e diversas linhagens derivadas de tumores da cérvix uterina, são resistentes ao efeito 

antiproliferativo desta citocina (VILLA e SCHLEGEL 1991; VILLA et al., 1992; VIEIRA et al., 

1996). Além disso, diversos estudos mostram que as proteínas E6 e E7 de HPV16 são capazes 

de induzir resistência ao TNF e outras citocinas relacionadas, como por exemplo, TNF-related 

apoptosis-inducing ligand (TRAIL) (FILIPPOVA et al., 2002; 2006; BOCCARDO et al., 2004; 

2010). 

        O resultado da interferência do HPV e suas oncoproteínas, especialmente E6 e E7, na 

ativação e liberação de IL-1 ainda não está completamente definido. Alguns trabalhos apontam 

para a redução da secreção de IL-1 em queratinócitos transduzidos com os oncogenes E6 e E7 

(NIEBLES et al., 2013). Em contrapartida, alguns autores demonstraram o aumento na síntese e 

liberação de IL-1 em células que expressam altos níveis de oncoproteínas E6 e E7 de HPV 16. 

(TJIONG et al., 2001; BEHBAKHT et al., 2002). Dados anteriores de nosso grupo, obtidos por 

microarray, apontam alterações na expressão de determinados genes envolvidos na via da IL-1, 

dentre eles o transcrito IL-1R2 (receptor decoy da via), em células imortalizadas com HPV16 e 

18 (TERMINI et al, 2008). O grupo possui estudos em andamento para caracterização desta 

alteração em queratinócitos que expressam oncoproteínas virais do HPV.  

        Em conjunto, estes dados sugerem que a aquisição de resistência ao TNF e IL-1 pode ser 

um evento importante na carcinogênese mediada por HPV. No entanto, os eventos moleculares 

associados ao efeito diferencial destas citocinas em células infectadas pelo HPV ainda não estão 

completamente elucidados. 

 

1.4 ESTRESSE OXIDATIVO  
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        O termo estresse oxidativo indica um desequilíbrio no balanço redox intracelular e reflete 

tanto em alterações na produção e detoxificação de espécies oxidantes, bem como nas espécies 

que acumulam, seus sítios de geração e nos aspectos temporais da formação de oxidantes. Esse 

desequilíbrio pode resultar no acúmulo de modificações oxidativas em biomoléculas, como 

ácidos nucléicos, proteínas e lipídeos, com consequentemente perda de suas funções. Em 

sistemas biológicos, as espécies oxidantes mais relevantes são (ROS) e espécies reativas de 

nitrogênio (RNS), formadas como subprodutos do metabolismo celular normal. Em condições 

fisiológicas, ROS são formadas principalmente durante o transporte de elétrons na mitocôndria 

e em reações enzimáticas, como aquelas catalisadas pela NADPH oxidase; entre as principais 

espécies oxidantes de relevância biológica estão os radicais hidroxila (HO
•
), ânion superóxido 

(O2
•−

), peroxila (ROO
•
), alcoxila (RO

•
), o peróxido de hidrogênio (H2O2) e ácido hipocloroso 

(HClO) (DEVASAGAYAM et al., 2004). O acúmulo de biomoléculas oxidadas é associado 

com alterações no metabolismo aeróbico, resposta inflamatória, efeitos biológicos de radiação 

UV, hipóxia, proliferação celular anômala e infecções virais, dentre outros. Importantemente, o 

estresse oxidativo tem sido correlacionado ao desenvolvimento de diversas condições 

patológicas, que incluem câncer, desordens neurológicas, aterosclerose, diabetes, asma, entre 

outras patologias (HALLIWELL et al. 2004; XU et al., 2008; GALLAGHER et al., 2009). 

        O acúmulo de lesões em DNA e/ou dificuldades em repara-las podem desencadear o 

processo de apoptose ou morte celular. Por mecanismos ainda não claramente estabelecidos, a 

presença das oncoproteínas E6 e E7 interfere neste fenômeno, favorecendo o acúmulo de 

mutações, processo diretamente relacionado à transformação celular (KAINA, 2003; MOODY 

& LAIMINS 2010; WILLIAMS et al., 2014). O estresse oxidativo está diretamente envolvido 

no processo de transformação celular. No caso de células infectadas por HPV de alto risco, o 

estresse oxidativo, gerado pelo metabolismo anormal dos queratinócitos que expressam as 

oncoproteínas virais e pela resposta inflamatória crônica não efetiva, pode contribuir no 

processo de transformação celular. Mais ainda, a instabilidade genômica promovida pelo 

estresse oxidativo favoreceria a integração do HPV no genoma das células infectadas, principal 

causa da persistência viral e progressão de lesões ao câncer (MOODY & LAIMINS, 2010; 

WILLIAMS et al., 2011). 

        A expressão consistente de oncoproteínas específicas dos vírus Epstein-Barr (EBV), vírus 

da hepatite C (HCV) e vírus da hepatite B (HBV) está diretamente associada ao aumento do 

estresse oxidativo nas células infectadas. De fato, este efeito tem sido associado ao 

desenvolvimento de hepatocarcinomas (associados ao HBV e HCV) e tumores de nasofaringe 

(associados à infecção por EBV). Em todos os casos, ocorre tanto a modulação direta do 

estresse oxidativo pelas oncoproteínas específicas destes vírus, como a interferência indireta da 
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resposta inflamatória crônica gerada pelo hospedeiro contra estas infecções. O aumento do 

estresse oxidativo favorece o acúmulo de danos ao DNA, além de alterar vias de sinalização 

celulares que culminam em aberrações cromossômicas e transformação celular (TSAI et al., 

2010; KAMRANVAR et al., 2011; TAYLOR et al., 2011). Vale a pena ressaltar que o estresse 

oxidativo durante infecções virais pode ser modulado tanto pela produção intracelular de ROS, 

como pela liberação dessas espécies pelos neutrófilos e macrófagos ativados (LEVITSKY 2002; 

TINDLE et al., 2002; WIELAND et al., 2005). 

        Alguns dados da literatura apontam para o aumento de ROS e NOS (óxido nítrico sintase) 

em células infectadas com HPV ou que expressam as oncoproteínas virais E6 e E7 (BEEVI et 

al., 2007; JIANG et al., 2013; WAROWICKA et al., 2013; WILLIAMS et al., 2014; 

MARULLO et al., 2015; VISALLI et al., 2015). No entanto, o papel do HPV na modulação do 

estresse oxidativo ainda não está bem estabelecido. 

 

1.4.1 Mitocôndria como fonte de espécies reativas de oxigênio 

 

        Na maioria das células de mamíferos, as mitocôndrias são a fonte fisiológica mais 

relevante de ROS. A produção de ROS pode causar dano mitocondrial, encontrado em diversas 

patologias, mas também é importante na sinalização redox da mitocôndria para o resto da célula 

(MURPHY 2009). Considera-se que, na mitocôndria, os complexos I e III da cadeia 

transportadora de elétrons (CTE) sejam os principais responsáveis pela produção de O2
•-
 (figura 

5). A CTE é composta por complexos proteicos de alto peso molecular, apresentando em sua 

estrutura carreadores de elétrons. Esses carreadores realizam o transporte dos equivalentes 

redutores (na forma de coenzimas reduzidas, NADH e FADH2), que foram geradas por reações 

catabólicas, sucessivamente até o O2, gerando água e um gradiente de prótons (H
+
) através de 

membrana mitocondrial interna (ΔpH). Em virtude da natureza iônica do próton, um gradiente 

elétrico também é formado entre a matriz mitocondrial e o espaço inter-membranas (potencial 

elétrico de membrana mitocondrial - ΔΨ). De maneira combinada, ΔpH e ΔΨ, contribuirão para 

a formação da força próton-motriz (FPM ou Δp). A FPM é a energia potencial desses gradientes, 

sendo utilizada, particularmente, para a síntese de ATP, transporte de metabólitos e homeostase 

iônica (FIGUEIRA et al., 2013).  

        O início do fluxo de elétrons se dá a partir da CTE via complexo I (NADH: ubiquinona 

oxidoredutase), quando o doador de elétrons é o NADH, ou via complexo II (SDH: succinato 

desidrogenase, que também é uma enzima do Ciclo de Krebs), o qual utiliza FAD como cofator 

(revisado por HIRST, 2013). O primeiro grupo a receber elétrons, no sítio de oxidação de 

NADH, é a flavina mononucletídeo (FMN), a qual transfere elétrons através dos centros de 

ferro-enxofre (conhecidos como Fe-S clusters) até a ubiquinona (UbQ). Se o sítio de ligação a 
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NADH, NADH desidrogenase – módulo N, estiver desocupado e FMN encontrar-se totalmente 

reduzido, possivelmente o O2 sofrerá redução parcial (monoeletrônica) a O2
•-
 (KUSSMAUL & 

HIRST, 2006). Por não existirem subunidades extras/supérfluas ao redor do sítio de ligação de 

NADH, reforça-se a hipótese de que há formação de oxidantes nesse local (VINOTHKUMAR 

et al., 2014). 

 

 
Figura 5. Geração de superóxido a partir da cadeia transportadora de elétrons. A produção primária 

de O2
•- 

ocorre através do complexo I e do complexo III. O O2
•- 

não se difunde facilmente através das 

membranas individualmente, sugere-se que esta molécula passe através das membranas mitocondriais 

para o citosol a partir de canais especializados (exemplo: VDAC – voltage-gated anion channel – 

representado em rosa). O O2
•-
mitocôndrial

 
é rapidamente convertido em H2O2 a partir da ação das 

superóxido dismutases (SODs) de matriz e intermembranares, ao passo que no citosol, o O2
•- 

é convertido 

em H2O2 pela SOD citosólica. Por fim, o H2O2 difunde-se livremente através das membranas sendo 

convertido em radical hidroxila (OH
•-
). I: NADH ubiquinona oxidoredutase; II: complexo II - SDH: 

succinato desidrogenase; III: citocroomo bc1; IV: citocromo c oxidase; V: ATP sintase. FONTE: 

Adaptado de FOGG et al., 2011. 

 

        Acredita-se que outro local responsável pela geração de O2
•-
 seja o sítio de ligação à UbQ 

(módulo Q), mesmo local onde a rotenona se liga, inibindo a atividade do complexo I 

(HERRERO & BARJA, 2000; FIGUEIRA et al., 2013). Não importando o mecanismo, ambos 

os sítios de geração de O2
•-
 liberam esta molécula na matriz mitocondrial. O complexo II, por 

sua vez, possui menor susceptibilidade em produzir oxidantes devido ao arranjo de seus centros 

redox (YANKOVSKAYA et al., 2003). Entretanto, as atividades de SDH, glicerol-3-fosfato 

desidrogenase e acil-CoA desidrogenases contribuem para uma redução no montante de UbQ, o 

que pode ocasionar um fluxo reverso de elétrons em direção ao complexo I (pelo menos em 

mitocôndrias isoladas), e consequente aumento da geração de O2
•-
 no sítio de ligação da UbQ 

(FIGUEIRA et al., 2013). Por fim, mesmo não havendo um mecanismo bem definido, sabe-se 

que há produção de O2
•-

 no complexo III, com liberação dessa espécie tanto na matriz 

mitocondrial, quanto no espaço intermembranas (MULLER et al., 2004). 
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        Os efeitos biológicos da produção de O2
•- estão claramente associados aos níveis em 

equilíbrio dessa espécie. Na sinalização celular, quando encontrada em níveis baixos, O2
•- 

participa de processos celulares normais, tais como proliferação e diferenciação. Já quando o 

superóxido é encontrado em níveis moderados, irá possibilitar a ativação de programas 

adaptativos, incluindo a transcrição de genes antioxidantes que estão regulados positivamente. 

Por fim, em altos níveis, o O2
•-, irá levar a célula à senescência e morte celular (FIGUEIRA et 

al., 2013). 

     

1.5 SISTEMA ANTIOXIDANTE 

 

        O sistema antioxidante controla o balanço entre a produção e a remoção de espécies 

oxidantes (ROS e RNS) (VALKO et al., 2007). O sistema antioxidante é dividido em dois 

grupos, enzimático e não enzimático. O grupo enzimático é formado, majoritariamente, pelas 

enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx) e glutationa 

redutase (GRx), enquanto que o grupo não enzimático é formado por pequenas moléculas 

orgânicas, tanto produzidas pelo organismo, quanto provenientes da alimentação, tais como 

glutationa, ácido lipóico, ácido úrico, coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, ácidos graxos 

poli-insaturados ômega 3 e 6, entre outros (WILLCOX et al., 2004). 

        As espécies antioxidantes devem ser constantemente recicladas no organismo, uma vez que 

durante seu mecanismo de ação, são oxidadas. Em decorrência dessa propriedade, em 

determinadas circunstâncias, as espécies antioxidantes podem atuar como pró-oxidantes, 

participando de reações redox com potencial implicação biológica (YOUNG & WOODSIDE, 

2001). O sistema antioxidante pode atuar de duas formas, pelo processo de quebra de corrente 

(Chain-braking process) ou por prevenção. No processo de quebra de corrente, a espécie 

antioxidante atua bloqueando a progressão de reações radicalares entre intermediários radicais, 

que ao ser reduzirem geram um radical na molécula com as quais reagem. Nesse processo, o 

antioxidante (exemplo: Vitamina C) funciona como doador de elétrons, mas o produto gerado é 

mais estável e não dá prosseguimento à cadeia de reações radicalares (YOUNG & WOODSIDE, 

2001). 

 

1.5.1 Família das Superóxido Dismutases (SOD) 

 

        As proteínas pertencentes à família das superóxido dismutases são as principais enzimas 

antioxidantes envolvidas na metabolização de O2
•-.  Essa família é constituída por três membros 

em mamíferos: i) superóxido dismutase dependente de cobre-zinco – Cu/ZnSOD (codificada 

pelo gene SOD1), encontrada no citoplasma; ii) superóxido dismutase dependente de manganês 
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– MnSOD (codificada pelo gene SOD2), localizada na mitocôndria; iii) superóxido dismutase 

extracelular – ECSOD, codificada pelo gene SOD3, encontrada no meio extracelular (MIAO & 

ST CLAIR, 2009).  

 

1.5.1.1 Superóxido Dismutase 2 (SOD2) 

        O gene SOD2 está localizado no cromossomo 6q25.3, sendo composto por cinco éxons e 

quatro íntrons. Seu promotor basal não apresenta TATA e CAAT boxes, mas possui motivos 

ricos em guanina-citosina (GC), além de possuir numerosas sequências consenso para os fatores 

de transcrição SP1 e AP2 em sua região promotora proximal (figura 6; DYNAN, 1986; JONES 

et al., 1988; MIAO & ST CLAIR, 2009). 

 

 
Figura 6. Organização do gene SOD2 humano. Os elementos reguladores da região flanqueadora 5’ e o 

segundo íntron de SOD2 estão identificados de maneira expandida na parte inferior da figura. Os números 

correspondentes aos números negativos e positivos apontam sua localização relativa ao sítio de iniciação, 

o qual é designado como +1. FONTE: Adaptado de MIAO & ST CLAIR, 2009. 

 

        A proteína SOD2 exerce um papel fundamental na regulação do estresse celular. Esta 

enzima catalisa a dismutação de radicais ânion superóxido em oxigênio e peróxido de 

hidrogênio (como mostra a reação química abaixo), que pode ser posteriormente removido por 

outros sistemas enzimáticos.  

 

O2
•-
 + O2

•-
 + 2H

+
 → O2 + H2O2  (McCORD & FRIDOVICH, 1969) 

 

Desta forma, a proteína SOD2 contribui para a homeostase celular prevenindo a reação direta de 

biomoléculas com radicais superóxido (ZELKO et al., 2002; PIANTÁ, 2005). Além disso, a 

proteína SOD2 também está envolvida diretamente em processos celulares importantes na 

carcinogênese, tais como proliferação, crescimento e diferenciação celulares. Estudos in vitro 
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demonstraram que a expressão aumentada dos membros da família das superóxido dismutases, 

correlaciona-se com maior diferenciação celular, diminuição do crescimento e proliferação 

celular e, notadamente, na reversão do fenótipo maligno (KINNULA et al., 2004). No entanto, 

as funções exatas de SOD2 em processos neoplásicos não são completamente compreendidas. 

Paradoxalmente, enquanto a redução do estresse oxidativo decorrente do aumento de expressão 

da proteína SOD2 poderia evitar lesões no DNA e, consequentemente, exercer um efeito 

protetor no processo de carcinogênese, o aumento da expressão de SOD2 em células neoplásicas 

as protegeria do potencial efeito citotóxico de ROS. A redução da expressão de SOD2 também 

pode levar ao desbalanço na produção/remoção de ROS, favorecendo a seleção de células que 

acumulam danos em seu DNA (MIAO & ST CLAIR, 2009; HOLLEY et al., 2012). Este 

aparente paradoxo tem sido atribuído, em parte, às alterações no balanço redox em células 

malignas, de acordo com o microambiente específico. Resultados de vários grupos mostram que 

a proteína SOD2 tem a expressão aumentada em diversos tipos de câncer quando comparados 

aos tecidos normais, incluindo carcinomas coloretais, de pulmão e gástrico-esofágicos, entre 

outros (revisado por DHAR & ST. CLAIR et al., 2012). Por outro lado, em tumores de próstata, 

os níveis de SOD2 estão diminuídos quando comparados ao tecido normal prostático (BAKER 

et al., 1997; BOSTWICK et al., 2000).  

        Dados na literatura mostram que a SOD2 RNA-binding protein é fosforilada pela tirosina 

quinase (TK) e sua desfosforilação é necessária para sua atividade de ligação (KNIRSCH & 

CLERCH, 2001; HOULDSWORTH, 2016). Sendo assim, o estado de fosforilação da SOD2-

RNA binding protein pode afetar a capacidade da célula de resistir aos efeitos nocivos de ROS 

ou, talvez, regular a sinalização mediada por ROS, atuando como um segundo mensageiro, 

como por exemplo, na ativação de NF-κB (SCHRECK et al., 1991). 

        De maneira interessante, a expressão de SOD2 encontra-se diminuída em diversos tipos de 

câncer devido à metilação de sequências específicas na região intrônica do gene e aos níveis 

elevados do fator de transcrição AP2, o qual interage com sequências da região flanqueadora 5’ 

do gene de SOD2 (HUANG et al., 1997; HUANG et al., 1999; ZHU et al., 2001). Deve-se, 

também, levar em consideração o fato de que a atividade de SOD2 não é apenas regulada em 

nível transcricional, mas também podem ocorrer alterações pós-traducionais. (CHUNG et al., 

1998).  

         Vale a pena ressaltar que os níveis de expressão do gene/proteína SOD2 podem ser 

induzidos pelo fator de transcrição NF-κB em diversos tipos celulares após tratamento com TNF 

e IL-1 (KININGHAM et al., 2001; SUGINO et al., 2002; MCCARTHY et al., 2013). 

Interessantemente, alguns estudos descrevem a resistência ao efeito citotóxico, antiproliferativo 

e apoptótico do TNF em células que expressam SOD2 em altos níveis (LI et al., 1997; MANNA 

et al., 1998; DELHALLE et al., 2002; DASGUPTA et al., 2006).  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo principal 

Determinar o papel da proteína SOD2 na patogênese associada ao HPV e no efeito de citocinas 

pró-inflamatórias em queratinócitos que expressam oncoproteínas de HPV. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Estabelecer linhagens celulares transduzidas com as oncoproteínas E6 e/ou E7 de HPV16; 

 Em células que expressam as oncoproteínas E6 e E7 de HPV16 (culturas em monocamada):  

 Determinar os níveis e padrão de expressão de SOD2; 

 Caracterizar a presença de marcadores de estresse oxidativo; 

 Determinar os níveis e padrão de expressão de SOD2 tratamento com TNF e IL-1β. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Cultura celular 

 

        Neste estudo, foram realizados experimentos utilizando-se as seguintes linhagens celulares 

e culturas primárias: 

 

PHK: Queratinócitos primários humanos originados de prepúcio de recém-nascidos (Primary 

Human Keratinocytes, Lonza, Basel, Suiça). 

 

PHKΦ: queratinócitos transduzidos com vetor retroviral pLXSN. 

 

PHKE6: queratinócitos tranduzidos com vetor retroviral contendo a sequência de E6 de HPV16. 

 

PHKE7: queratinócitos tranduzidos com vetor retroviral contendo a sequência de E7 de HPV16. 

 

PHKE6E7b: queratinócitos tranduzidos com vetor retroviral contendo a sequência de E6 e E7 

de HPV16 (queratinócitos não imortalizados – b: passagem baixa). 

 

PHKE6E7a: queratinócitos tranduzidos com vetor retroviral contendo a sequência de E6 e E7 

de HPV16 (queratinócitos imortalizados – a: passagem alta). 

 

Bosc23: Células empacotadoras, derivadas de HEK-293T,  que produzem retrovírus ecotrópicos 

capazes de transduzir células de camundongo (PEAR et al., 1993; ATCC®CRL 11270). 

 

Am12: Células empacotadoras derivadas de NIH 3T3 (linhagem de fibroblastos de 

camundongos), que produzem lentivírus cujo envelope anfotrópico é capaz transduzir quase 

todas as células de mamíferos (MARKOWITZ; GOFF; BANK, 1988). Gentilmente cedidas pela 

Dra. Louise T. Chow, Departamento de Bioquímica e Genética Molecular, Universidade do 

Alabama, Birmingham, Alabama, EUA. 

 

C33 (ou C33A): Linhagem derivada de carcinoma escamoso cervical. Negativa para HPV. 

Possui mutações nos genes p53 e pRb (ATCC®HTB31™). 

 

SiHa: Linhagem derivada de carcinoma escamoso cervical contendo genoma de HPV 16 

(ATCC®HTB35™). 
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HeLa: Linhagem derivada de adenocarcinoma cervical contendo genoma de HPV18 

(ATCC®CCL2™). 

 

        As culturas de queratinócitos foram mantidas em meio KSFM (Life Technologies, 

Califórnia, EUA) suplementado com fator de crescimento epidérmico recombinante (5 ng/mL) e 

extrato de glândula pituitária (50 mg/mL). As linhagens tumorais foram cultivadas em meio de 

cultura MEM (Thermo Fisher, Massachussets, EUA) suplementado com 10 % de soro fetal 

bovino (SFB, Thermo Fisher, Massachussets, EUA). As demais linhagens foram cultivadas em 

meio DMEM contendo 10 % de SFB. Todas as linhagens permaneceram em estufa a 37°C e 

5 % de CO2. 

  

3.2 Vetores retrovirais 

 

        Vetores retrovirais que expressam E6 e E7 de HPV forma transduzidos em culturas de 

queratinócitos. Os vetores retrovirais, como seguem abaixo, baseados no vetor pLXSN, foram 

cedidos gentilmente pela Dra. Denise A. Galloway (Fred Hutchinson Cancer Research Center, 

Seattle, USA). 

-pLXSN: vetor retroviral contendo sítio de múltipla clonagem (Clontech). 

 
Figura 7. Mapa esquemático do vetor retroviral pLXSN. Vetor utilizado para produção de vetores 

retrovirais carregando os genes de interesse clonados no sítio múltiplo de clonagem (MCS). Este vetor 

possui gene de resistência à ampicilina para seleção em bactérias e gene de resistência à neomicina para 

seleção de células transduzidas utilizando-se o antibiótico geneticina. 

 

-pLXSN 16 E6: vetor retroviral contendo a sequência de E6 de HPV16 (HALBERT; DEMERS; 

GALLOWAY,1992). 
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-pLXSN 16 E7: vetor retroviral contendo a sequência de E7 de HPV16 (HALBERT; DEMERS; 

GALLOWAY,1992). 

-pLXSN 16 E6E7: vetor retroviral contendo a sequência de E6 e E7 de HPV16 (HALBERT; 

DEMERS; GALLOWAY,1992). 

 

3.3 Transdução de vetores retrovirais 

 

        Para a realização das transduções, os vetores retrovirais contendo os genes que codificam 

as oncoproteínas E6 e/ou E7 foram introduzidos em células Bosc23 por transfecção utilizando o 

reagente FuGENE®, seguindo as orientações do fabricante. A seguir, as células foram 

incubadas a 37°C e 5 % de CO2. O sobrenadante foi coletado após o período de 48 horas e 

utilizado para transduzir as células Am12, as quais foram mantidas nas mesmas condições. Para 

realizar a transdução, o meio contendo a produção de retrovírus foi filtrado através de um filtro 

de 0,45 µm e gotejado sobre a cultura de células Am12, e acrescido de 10 µg/mL de polibreno 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). 

        Após 24 horas, o meio foi substituído por meio DMEM contendo 10 % de SFB e 

antibiótico específico, de acordo com o vetor utilizado. Após uma semana de seleção, as células 

Am12 foram mantidas em meio fresco para recuperação até se verificar formação de colônias. O 

sobrenadante destas células foi utilizado para transduzir PHK, como já descrito anteriormente.  

Em seguida, as células foram selecionadas em meio KSFM com antibiótico por 48 h, para então 

serem utilizadas em diversos experimentos. As linhagens transduzidas, PHK pLXSN foram 

mantidas congeladas em nitrogênio líquido.  

 

Esta parte dos experimentos foi realizada em colaboração com o Prof. Dr. Enrique Boccardo, no 

laboratório de Oncovirologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 

(ICB-USP). 

 

3.4. Tratamento com citocinas (TNF e IL-1β) 

 

        Foi avaliada a produção de citocinas pelos queratinócitos normais (PHK), queratinócitos 

que expressam os oncogenes E6 e/ou E7 de HPV16 (PHKΦ, PHKE6, PHKE7, PHKE6E7) e 

linhagens tumorais (SiHa e HeLa) após o tratamento com IL-1β e TNF. As linhagens celulares 

cultivadas nas condições anteriormente descritas foram semeadas em placas de Petri (5 x 105 

células por placa de 100 mm de diâmetro). Ao atingirem confluência de 40 % a 50 %, o meio de 

cultura foi substituído por meio fresco contendo 1 ng/mL de IL-1β recombinante humana 

(Roche, Mannheim, Germany) e 2 nM de TNF recombinante humano (Roche, Mannheim, 
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Germany). Tais concentrações foram utilizadas com base em estudos prévios do grupo e dados 

da literatura. Após os tempos de tratamento determinados (3 horas, 16 horas e 24 horas), foram 

extraídas proteínas para sua utilização nos ensaios de Western Blot. 

 

3.5 Extração proteica 

 

         A extração de proteínas das culturas celulares em monocamada foi realizada mediante lise 

celular com tampão de extração (150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl pH 7,5, 0,5 % NP40 e 0,1 

mM EDTA). As células passaram pelo processo de lise e os extratos obtidos foram colocados 

em tubos de 1,7 mL e mantidos em gelo por 20 minutos. Após esse tempo, os tubos foram 

centrifugados a 4°C por 15 minutos a 14.000 rpm para a separação da fração proteica solúvel 

dos restos celulares. Os sobrenadantes foram, então, transferidos para tubos limpos e estocados 

à -80°C. A dosagem de proteínas foi realizada pelo método de Bradford (Bio Rad Protein Assay 

Dye Reagent Concentrate), conforme instruções do fabricante. 

 

3.6 Expressão proteica/Western Blot (WB) 

 

        As proteínas foram separadas por SDS-PAGE e transferidas (Bio-Rad Power PAC 300) 

para uma membrana de polivinilidene difluoreto (PVDF) (Hybond-P, GE Healthcare, UK), 

empregando-se 60 volts por duas horas e utilizando-se o tampão de transferência (3 g Tris, 14,4 

g glicina, 1000 mL água) contendo 20% (v/v) de metanol. Após o término da transferência, a 

membrana foi lavada com PBS pH 7,4, 0,05 % Tween-20 e bloqueada com 5 % (p/v) de leite em 

pó desnatado (dissolvido em PBS Tween-20 0,05%) por duas horas. Após este período, a 

membrana foi incubada por 12-18 horas com anticorpo primário contra a proteína de interesse 

em diluição específica (tabela 1) em 1 % de leite em pó desnatado diluído em PBS Tween-20 

0,05 %. A membrana foi então lavada para a remoção dos anticorpos não ligantes e incubada 

por 1 hora com anticorpo secundário de coelho ou camundongo conjugados com peroxidase. A 

revelação foi conduzida pelo método de quimiluminescência usando o kit ECL
TM

 Prime Western 

Blotting Detection Reagent (Ge Healhtcare Life Sciences). 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

Tabela 1. Anticorpos utilizados para ensaios de Western Blot e imunofluorescência. 

 

3.7 Imunofluorescência (IF) 

        As linhagens SiHa e HeLa foram cultivadas em placa de 24 poços contendo lamínulas de 

13 mm, em meio MEM com 10 % de SFB. Quando as células atingiram confluência de 50-60 %, 

o meio foi retirado dos poços, e estas foram lavadas com PBS 1x por três vezes. Em seguida, as 

células foram fixadas com paraformaldeído (4 % m/v) durante 10 minutos à temperatura 

ambiente. Após esse tempo, lavou-se as células duas vezes com PBS Tween-20 0,05 %. Para a 

etapa de permeabilização, utilizou-se metanol durante três minutos e, em seguida, lavou-se com 

PBS 1x três vezes para hidratar as células.  

        Em seguida, realizou-se o bloqueio durante meia hora utilizando PBS 1x com 5 % de SFB. 

Após esse período, incubou-se o anticorpo primário (SOD2 – Abcam 13533) na concentração 

1:1000, pelo período de 12-18 horas a 4°C. O anticorpo primário foi retirado, com consecutiva 

lavagem das células com PBS Tween-20 0,05 % por três vezes. Incubou-se então, o anticorpo 

secundário (Alexa flúor 488, Carlsbad,CA, USA) por uma hora no escuro à temperatura 

ambiente. Por fim, as células foram lavadas duas vezes por cinco minutos, com PBS 0,05 % 

Tween-20. A seguir, as lâminas foram montadas com adição de 5 µL de Vectashield® Mounting 

Medium with Dapi e, em seguida, das lamínulas com as células aderidas em sua superfície. As 

lamínulas foram vedadas com esmalte e abrigadas da luz para secarem. 

 

3.8 Medida da taxa de consumo de oxigênio (Oxygen consumption rate - OCR) 

 

3.8.1 OCR de complexos individuais da cadeia transportadora de elétrons (CTE) em células 

permeabilizadas 

        Com o objetivo de monitorar o consumo de O2 em células permeabilizadas a partir de 

substratos específicos para os Complexos I e II da CTE, utilizou-se um oxígrafo (figura 8) de 

alta resolução Oxygraph-2k, marca Oroboros (Oroboros Instruments, Innsbruck, Áustria) 

Proteína Reconhecida Marca do anticorpo Número de Catálogo Concentração Utilizada 

SOD2 Abcam Ab13533 1:3000 (WB)/1:1000 (IF) 

p53 Abcam Ab131442 1:750 

E6 HPV16 Arborvita AVC1006 1:500 

E7 HPV16 Arborvita AVC1015 1:500 

COX IV (3E11) Cell Signaling 4850 1:1000 

α-Tubulina Sigma T9026 1:5000 

β-actina Sigma A2228 1:5000 
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concomitantemente com o uso do software DatLab versão 4.2.0.73 (Oroboros Instruments, 

Innsbruck, Áustria).  

        Para isso, queratinócitos transduzidos com os oncogenes E6 e E7 de HPV16 e a linhagem 

transformada positiva para HPV16, SiHa, foram cultivados em garrafas de 75 cm
2
 contendo 

meio KSFM (Life Technologies, Califórnia, EUA) suplementado com fator de crescimento 

epidérmico recombinante (5 ng/mL) ou MEM com 10 % de SFB e extrato de glândula pituitária 

(50 mg/mL). A linhagem transformada, SiHa, foi também cultivada em garrafa de 75 cm
2
 

contendo meio MEM contendo 10 % de SFB. Assim que as células atingiram 90 % de 

confluência, as células foram tripsinizadas, ressuspendidas em meio MEM+10 % SFB. Contou-

se o número de células com o fim de se obter uma quantidade entre 4x10
6
 – 7x10

6
 células para a 

realização do experimento. Feito isso, as células em suspensão em meio MEM+10 % SFB 

foram centrifugadas por 5 min a 1200 rpm e a temperatura ambiente. Em seguida, o 

sobrenadante foi descartado e lavou-se o pellet com o meio de reação padrão (HEPES-KOH 10 

mM – pH 7,2, sacarose 125 mM, KCl 65 mM, K2HPO4 2mM e MgCl2 2 mM). Mais uma vez, 

centrifugou-se o conteúdo por 5 min a 1200 rpm em temperatura ambiente com subsequente 

descarte do sobrenadante e lavagem do pellet com o meio de reação padrão. Neste momento, a 

quantidade necessária para fazer o monitoramento da respiração foi separada, e o restante das 

células em suspensão foi mantido em banho a 37°C.  

        A linhagem transformada SiHa, foi permeabilizada com 20 µM digitonina em 2 mL de 

meio de reação padrão contendo 5 mM dos substratos glutamato, α-cetoglutarato, malato e 

piruvato, os quais doam elétrons para a CTE via complexo I. A seguir, foram feitas adições 

sequenciais de 400 µM adenosina difosfato (ADP), 0,5 µM Oligomicina A, 0,25 µM de CCCP 

(carbonil cianeto de 3-clorofenilahidrazona). 

        Os queratinócitos expressando os oncogenes E6 e E7 de HPV16 (PHKE6E7) receberam 5 

mM de substratos, foram permeabilizados com 20 µM digitonina, seguidos de adições de 200 

µM ADP, 0,5 µM Oligomicina A, 0,25 µM de CCC, 1 µM antimicina A (AA) e 1 µM de 

rotenona (ROT). 

        Todas as análises foram realizadas no oxígrafo Oroboros a 37°C.  
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Figura 8. Oxígrafo de alta resolução, Oxygraph-2k (Oroboros). O Oroboros Oxygraph-2k é utilizado 

para respirometria e fluorometria de alta resolução. Este possui duas câmaras de vidro independentes de 2 

mL, inseridas em um bloco de cobre, o qual é mantido em temperatura constante por regulação eletrônica. 

A concentração de oxigênio é registrada de maneira contínua por eletrodos polarográficos de oxigênio em 

cada câmara de vidro e os dados são processados com o auxílio do software DatLab. FONTE: Adaptado 

de Oroboros Instruments, Innsbruck, Áustria. 

 

 

Os ensaios foram realizados em colaboração com a Profa. Dra. Nadja de Souza Pinto e o Dr. 

Mateus Prates Mori, do Laboratório de Genética Mitocondrial do Departamento de 

Bioquímica/Instituto de Química da USP. 

 

3.8.2 OCR em células aderidas 

 

        Para analisar o consumo mitocondrial de O2 em células intactas incubadas em meio de 

crescimento padrão (contendo glicose como principal substrato energético), o experimento de 

OCR em células aderidas foi realizado em aparelho XF24 Extracellular Flux Analyser (figura 9 

- Seahorse Bioscience
©
). 

 
Figura 9. XF24 Extracellular Flux Analyser. Este equipamento realiza medições a partir de biossensores 

fluorescentes ópticos que estão embutidos em um cartucho descartável estéril, o qual é colocado na 

microplaca de 24 poços contendo as culturas de células. FONTE: Seahorse Bioscience
©
 - Agilent. 

         

Excitação

Fluorescência

Bloco 

de 

cobre

LED + filtro

Agitador

Sensor de O2

Fotodiodo + filtroVista lateral da 

câmara de medição

Janela frontal O2k + 

sensor de fluorescência
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        Previamente ao ensaio, o cartucho XF24 Assay kit contendo os sensores de oxigênio e pH 

foi hidratado utilizando-se 1 mL de XF Calibrant Solution, pH 7,4 a 37°C e incubado em estufa 

umidificada livre de CO2 por 1 hora. Paralelamente, 4x10
4
/poço

 
(SiHa) ou 5x10

4
/poço (HeLa) 

células foram semeadas em placas de 24 poços XF24 V7 Cell Culture Microplates em 250 μL 

de MEM+10 % SFB, distribuídas de acordo com a figura 10 e incubadas por 23 h em estufa 

umidificada com 5 % de CO2. Antes da realização do ensaio, as células foram lavadas com 1 

mL XF Assay Medium pH 7,4 (não tamponado), suplementado com 10 mM D-glicose (Glc) e 1 

mM piruvato e foram incubadas em 675 μL do mesmo meio de cultura por no mínimo 1 hora 

em estufa livre de CO2. Os poços A1, B4, C3, D6 (figura 10 – correção de fundo) correspondem 

ao controle sem células para correção dos valores de fluorescência basais. Foram medidas a taxa 

de consumo de O2 (OCR) e taxa de acidificação do meio (ECAR - reflete a conversão da glicose 

em lactato, gerando ATP a partir da glicólise). 

 

 
Figura 10. Desenho esquemático da distribuição das células em XF24 V7 Cell Culture Microplates. 

As células foram incubadas por 23 h em meio MEM contendo 10 % de SFB e só depois foram incubadas 

em XF assay medium contendo 10 mM de D-glicose (Glc)e 1 mM de piruvato. 

        Após o tempo de incubação, o cartucho foi retirado da estufa e os reservatórios injetores 

foram carregados da maneira a seguir com as drogas: 1) reservatório A, 75 μL de 10 μM 

oligomicina A (concentração final de 1μM); 2) reservatório B, 83 μL de 2 μM CCCP 

(concentração final de 200 nM); 3) reservatório C, 92 μL de 10 μM de ROT e AA (concentração 

final de 1μM). As drogas foram diluídas em XF Assay Medium, uma vez que se encontravam 

10X concentradas em relação à concentração molar final desejada em meio de cultura. Após a 

calibração dos sensores do cartucho, realizou-se a medição da OCR em quatro condições: i) 

cinco medidas no meio XF Assay Medium suplementado com suas respectivas fontes oxidáveis 

de carbono (OCR inicial → OCRi); ii) três medidas após a injeção do conteúdo do reservatório 

A (OCR acoplada à síntese de ATP → OCRATP); iii) três medidas após a injeção do conteúdo do 

reservatório B (OCR máximo → OCRmáx); iv) três medidas após a injeção do conteúdo do 

reservatório C (OCR residual → OCRres).  

Correção de fundo

SiHa em 10 mM Glc + 1mM piruvato

HeLa em 10 mM Glc + 1mM piruvato
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Baseando-se nas medidas de OCR realizadas após as adições indicadas acima, calculou-se os 

parâmetros a seguir: 

 

- Respiração basal (RB) = OCRi - OCRres 

- Capacidade respiratória máxima (CRM) = OCRmáx - OCRres 

- Capacidade respiratória reserva (CRR) = OCRmáx - OCRi 

- Respiração acoplada à síntese de ATP (RATP) = OCRi - OCRATP 

- Vazamento de prótons (VP) = OCRATP - OCRres 

- Respiração não-mitocondrial (RNM) = OCRres 

 

        Para a análise dos resultados obtidos, três experimentos independentes, com quintuplicatas 

de cada linhagem celular, foram realizados.  

 

Os ensaios foram realizados em colaboração com a Profa. Dra. Nadja de Souza Pinto e o Dr. 

Mateus Prates Mori, do Laboratório de Genética Mitocondrial do Departamento de 

Bioquímica/Instituto de Química da USP. 

 

3.9 Isolamento de mitocôndrias de células em cultura 

          As frações mitocondriais das linhagens PHK, PHKΦ, PHKE6, PHKE7, PHKE6E7b, 

PHKE6E7a, SiHa e HeLa foram isoladas seguindo as instruções presentes no manual do 

Mitochondria/Cytosol Fractionation Kit (Abcam – Ab65320). Assim que as frações 

mitocondriais e citosólicas foram separadas, as mesmas foram armazenadas a -80°C até o 

momento de uso. 

 

3.10 Análises estatísticas 

        Todos os dados obtidos foram organizados para análise, utilizando-se Microsoft Excel
®
 e 

Origin
©
. Para as análises relacionadas à expressão proteica de SOD2, foram realizados os testes 

estatísticos One Way ANOVA e T de Student não-pareado. Para a análise dos dados obtidos no 

oxígrafo, o programa Origin
© 

foi utilizado para confecção dos gráficos. Para os dados obtidos 

em relação à taxa de consumo de oxigênio, realizou-se Teste T de Student não-pareado. E, por 

fim, para as análises relacionadas à expressão proteica de SOD2 mediante tratamento com 

citocinas pró-inflamatórias, foi realizado o teste estatístico One Way ANOVA. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Localização celular da proteína SOD2 

 

        Para avaliar inicialmente a localização celular de SOD2, sua expressão foi avaliada a partir 

de ensaios de imunofluorescência em culturas de queratinócitos normais, em queratinócitos 

transduzidos com os oncogenes E6 e/ou E7 de HPV 16 (PHK, PHKE6, PHKE7, PHKE6E7b) e 

em células tumorais (SiHa e HeLa), conforme apresentado na figura 11 A e B respectivamente. 

Observa-se um padrão pontilhado citoplasmático de SOD2, compatível com sua localização 

mitocondrial, na literatura, descreve-se uma localização mitocondrial (matriz e espaço 

intermembranas em diversas espécies e tipos celulares (WEISIGER & FRIDOVICH, 1973; 

KARNATI et al., 2013), alguns estudos sugerem que SOD2 pode ser encontrado nos 

peroxissomos (SINGH et al., 1999).    
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Figura 11. Expressão da proteína SOD2 em linhagens em diferentes linhagens celulares. Ensaios de 

imunofluorescência realizados em A) queratinócitos normais (PHK) e queratinócitos transduzidos com os 

oncogenes E6 e/ou E7 de HPV16 (PHKE6, PHKE7, PHKE6E7) B) nas linhagens transformadas HPV 

positivas, SiHa e HeLa.  
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Figura 11. Expressão da proteína SOD2 em linhagens em diferentes linhagens celulares. Ensaios de 

imunofluorescência realizados em A) queratinócitos normais (PHK) e queratinócitos transduzidos com os 

oncogenes E6 e/ou E7 de HPV16 (PHKE6, PHKE7, PHKE6E7)  B) nas linhagens transformadas HPV 

positivas, SiHa e HeLa.  

 

       Observa-se, em todas as linhagens celulares, um padrão pontilhado de SOD2 no citoplasma, 

com maior destaque para a linhagem tumoral HPV16 positiva, SiHa. Estes resultados são 

compatíveis com a localização mitocondrial de SOD2. Este resultado está de acordo com o que 

é encontrado na literatura, onde descreve-se uma localização mitocondrial, tanto na matriz, 

quanto no espaço intermembranas, em diversas espécies e tipos celulares (WEISIGER & 

FRIDOVICH, 1973; KARNATI et al., 2013). Entretanto, devido à existência de dados 

sugerindo uma possível localização de SOD2, também em peroxissomos (SINGH et al., 1999), 

optou-se por avaliar se em nossos modelos celulares, se SOD2 poderia estar localizada em 

outros compartimentos intracelulares, além da mitocôndria. Para isso, realizou-se a análise da 

localização intracelular de SOD2.   

 

4.2 Análise da localização intracelular de SOD2 

 

       Diante desses dados apresentados na seção 4.1, e com o objetivo de confirmar a localização 

subcelular de SOD2 observada nos ensaios de imunofluorescência, realizou-se o isolamento de 

mitocôndrias de células em cultura. Realizou-se o isolamento mitocôndrias de queratinócitos 

normais (PHK), queratinócitos contendo apenas o vetor retroviral pLXSN (PHKΦ), 

queratinócitos transduzidos com os oncogenes E6 e/ou E7 de HPV16 (PHKE6, PHKE7, 

PHKE6E7b, PHKE6E7a) e das células transformadas SiHa e HeLa, conforme as instruções do 
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DAPI
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Kit Mitochondria/Cytosol Fractionation (Abcam). Em seguida, a dosagem de proteínas obtidas 

foi realizada pelo método de Bradford, conforme instruções do fabricante, e os níveis da 

proteína SOD2 foram determinados por Western Blot, tanto nos extratos das porções citosólicas, 

quanto nas porções mitocondriais. O resultado de um único experimento pode ser observado 

abaixo, na figura 20. O anticorpo COX4 foi utilizado como controle, uma vez que a COX4 

(citocromo c oxidase ou complexo IV) é uma proteína localizada na mitocôndria. 

        Foi possível verificar na figura 12A, que as porções citosólicas de todas as linhagens 

celulares testadas não apresentam expressão da proteína SOD2. Por sua vez, na figura 12B, a 

expressão de SOD2 é observada nas porções mitocondriais que foram anteriormente isoladas. 

Este resultado apresenta diferenças quando comparados aos das figuras 14 e 16, onde foram 

utilizados extratos de proteínas totais das mesmas linhagens celulares. Observa-se que, 

principalmente em queratinócitos normais, queratinócitos transduzidos apenas com o vetor 

retroviral, queratinócitos expressando a oncoproteína E7, foram as linhagens que apresentaram 

maior diferença de expressão proteica de SOD2, quando comparadas às suas expressões 

utilizando os extratos proteicos totais. De maneira interessante, a linhagem transformada HeLa, 

apresenta níveis reduzidos da proteína SOD2 mitocondrial, quando comparados aos níveis 

proteicos totais.  
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Figura 12. Determinação da localização intracelular de SOD2.  Queratinócitos normais, queratinócitos 

expressando as oncoproteínas E6 e/ou E7 de HPV16 e as linhagens transformadas HPV positivas SiHa e 

HeLa, tiveram suas mitocôndrias isoladas. A seguir, foi feita a análise dos níveis de SOD2 por Western 

Blot, em extratos proteicos provenientes das frações A) mitocondriais e B) citosólicas das linhagens 

celulares citadas acima. HeLa (C-) - controle negativo experimental. Resultado representativo de um 

experimento. 

         

        O dado apresentado a partir do isolamento das mitocôndrias de nossas linhagens celulares, 

juntamente com os resultados dos ensaios de imunofluorescência (seção 4.1) corroboram com 

dados publicados, em que SOD2 humana é exclusivamente encontrada na mitocôndria 

(WEISIGER & FRIDOVICH, 1973; KARNATI et al., 2013; EKOUE et al., 2017). Esta 

diferença de expressão proteica de SOD2 entre os extratos totais e os mitocondriais, pode ser 

observada pelo fato que no extrato total, se tem a quantificação absoluta de SOD2, inclusive das 

moléculas que estão sendo traduzidas no citosol, enquanto que após o isolamento das 

mitocôndrias, quantifica-se apenas aquela porção que já foi direcionada para a organela. 

       Os altos níveis de SOD2 podem reduzir a produção de superóxido nas mitocôndrias, 

evitando assim, a reação dos superóxidos com proteínas e com DNA dentro da mitocôndria.  É 

importante mencionar que quando há aumento da atividade de quinase dentro das mitocôndrias, 

que fosforilam Bcl-2 e Bcl-2L1, pode ocorrer a ligação destas proteínas com Bax, 

desestabilizando a membrana mitocondrial e consequentemente, liberando o citocromo C 
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(SCHLESINGER et al., 1997; VANDER HEIDEN et al., 1997). Além disso, a redução de ROS 

durante este processo de fosforilação, causada pelo aumento da atividade de SOD2, pode 

prevenir reações de ROS com outros componentes mitocondriais. Outro mecanismo possível de 

ação de SOD2 é a proteção do DNA mitocondrial, após exposição à radiação, por exemplo 

(YONEDA et al., 1995; LEACH et al., 2001). Prevenir o dano ao DNA mitocondrial pode 

proteger a mitocôndria e evitar o processo apoptótico (EPPERLY et al., 2003). 

        Neste sentido, futuramente será necessário avaliar lesões oxidativas em DNA mitocondrial 

e nuclear de células que expressam genes de HPV. 

 

 4.3 Análise dos níveis de expressão de SOD2 em diferentes linhagens celulares 

 

        Inicialmente, foram verificados os níveis de expressão proteica de SOD2 em diferentes 

linhagens celulares a partir de ensaios de Western Blot. Para isso, culturas das linhagens PHK, 

C33A, SiHa e HeLa, foram cultivadas conforme já descrito. A morfologia destas linhagens 

celulares pode ser observada na figura 13. 
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Figura13. Exemplos de linhagens celulares em cultura de monocamada (PHK, C33, SiHa e HeLa) em  

microscopia de fase. 

 

      

       Quando as células atingiram a confluência de 90%, foi realizada a extração de proteínas, 

suas quantificações pelo método de Bradford, e os níveis da proteína SOD2 foram determinados 

por Western Blot, utilizando-se extratos totais de proteína obtidos a partir de queratinócitos 

normais (PHK) e de culturas das linhagens derivadas de tumores de colo de útero C33 (HPV-

negativa, genes p53 e pRb mutados), SiHa (HPV16) e HeLa (HPV18). Como controle negativo 

(C-) da reação foi utilizado uma amostra de extrato da linhagem HeLa incubada exclusivamente 

com o anticorpo secundário. A quantificação dos níveis da proteína SOD2 foi realizada 

utilizando-se o software ImageJ (NIH).     

        As linhagens celulares derivadas de carcinomas do colo do útero positivas para HPV, SiHa 

e HeLa, apresentaram níveis mais elevados da proteína SOD2 quando comparadas às linhagens 

PHK e C33. Tanto os queratinócitos normais, quanto a linhagem tumoral C33, são negativas 

para HPV. A figura 14 A mostra um exemplo representativo dos resultados obtidos. Para estes 

ensaios foram realizadas três repetições utilizando culturas celulares independentes (figura 14 

B). 
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Figura 14. Análise da expressão da proteína SOD2 em linhagens HPV-positivas e HPV- negativas. 

A) Análise dos níveis de SOD2 em extratos proteicos provenientes de amostras de culturas em 

monocamada de queratinócitos normais (PHK) e de linhagens tumorais derivadas de colo do útero HPV 

negativas (C33) e HPV positivas (SiHa e HeLa). Hela (C-): controle negativo experimental. B) 

Quantificação dos níveis da proteína SOD2 utilizando-se o software ImageJ (NIH) e análise estatística 

por One Way ANOVA. Ensaios realizados em triplicata. 

 

        A diferença de expressão proteica de SOD2 observada na figura anterior, pode ser atribuída 

a diversos fatores. Decidiu-se  avaliar se este efeito poderia estar associado à presença das 

oncoproteínas virais E6 e E7 e/ou se a expressão diferencial desta proteína estaria diretamente 

relacionada ao processo de imortalização/transformação celular. Para isso, optamos por 

expressar através de vetores retrovirais os principais oncogenes de HPV16, E6 e/ou E7 em 

queratinócitos normais (PHK), tipo celular HPV negativo. Adicionalmente, decidiu-se realizar 
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experimentos em queratinócitos normais transduzidos com E6 e E7, antes e após sua 

imortalização, derivada da expressão destas oncoproteínas virais. Foram comparadas linhagens 

com baixo número de passagens (até 10 repiques celulares/PHKE6E7b) e com alto número de 

passagens (após 100 repiques celulares/PHKE7a). Vale a pena ressaltar que queratinócitos 

normais derivados de cultura primária de prepúcio, são mantidos em cultura até no máximo 10-

12 passagens. Após este período ocorre a diferenciação destas células com consequente morte 

celular. Diferentemente, em queratinócitos transduzidos com vetores que expressam as 

oncoproteinas E6 e E7 de HPV16, não ocorre diferenciação e morte celular, caracterizando 

assim uma linhagem imortalizada por estas proteínas. Desta forma, o intuito deste experimento 

foi verificar se a expressão diferencial de SOD2 estaria não apenas associada à presença das 

oncoproteínas virais, mas também ao processo de imortalização. Sendo assim, essas linhagens 

transduzidas com os oncogenes virais foram semeadas em placas de 100 mm x 20 mm em meio 

KSFM e meio MEM contendo 10 % de soro fetal bovino (SFB) respectivamente. Quando 

atingida a confluência de 90%, as proteínas foram extraídas e quantificadas. 

        Inicialmente, optamos por verificar se os queratinócitos normais (PHK) efetivamente 

passaram a expressar as oncoproteínas E6 e/ou E7 de HPV16. Para isso, avaliaram-se níveis das 

oncoproteínas E6 e E7 nos queratinócitos transduzidos por ensaio de Western Blot (figura 15). 

 

 

Figura 15. Análise por Western Blot dos níveis das oncoproteínas E6 e E7 provenientes de extratos 

proteicos obtidos de queratinócitos transduzidos com os oncogenes E6 e/ou E7 de HPV16:  PHKΦ, 

PHKE6, PHKE7, PHKE6E7b (passagem baixa) e PHKE6E7a (passagem alta). Hela (C-): controle 

negativo experimental. 

 

       A figura 15 é um exemplo representativo da confirmação da presença das oncoproteínas E6 

e/ou E7 de HPV16. Este resultado indica que as transduções com os vetores retrovirais contendo 

os oncogenes de HPV de alto risco em queratinócitos foram bem-sucedidas. Diante deste 

resultado, seguiu-se com a caracterização das linhagens celulares selecionadas para este estudo 

e a expressão de SOD2. 
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4.4 Efeito da imortalização e transformação celular na expressão de SOD2 

 

        A seguir, foram avaliados os níveis proteicos de SOD2 nos queratinócitos transduzidos 

com os oncogenes E6 e/ou E7 de HPV16 por Western Blot. Os resultados obtidos podem ser 

observados na figura 16. 

De acordo com os resultados acima apresentados, observa-se que as linhagem de queratinócitos 

que expressam a oncoproteína E7 de HPV16 individualmente (PHKE7) ou em combinação com 

a oncoproteína E6 (PHKE6E7), apresentam diminuição nos níveis de expressão proteica de 

SOD2, quando comparadas aos queratinócitos contendo o vetor vazio pLXSN/PHKΦ.  

Interessantemente, os níveis de SOD2 mostraram níveis mais baixos na linhagem com alto 

número de passagens (após 100 repiques celulares/PHKE7a), quando comparados aos 

queratinócitos com baixo número de passagens (até 10 repiques celulares/PHKE6E7b). Estes 

resultados apontam o efeito da imortalização celular nos níveis da proteína SOD2. Estes 

resultados mostram que a expressão aguda de E7 de HPV16 afeta os níveis de expressão de 

SOD2. Isto sugere que estas células podem apresentar um desbalanço no equilibrio redox logo 

nas primeiras etapas da infecção viral. Em estudos prévios do grupo (TERMINI et al., 2008), 

não foram observadas diferenças significativas nos níveis de RNAm de SOD2 entre 

queratinócitos normais e imortalizados com genoma completo de HPV16 e 18. Importante 

salientar que nestas linhagens a expressão de E6 e E7 é controlada pelo promotor homólogo do 

vírus (LCR). No entanto, nos experimentos aqui apresentados (células transduzidas com vetor 

retroviral), a transcrição dos oncogenes E6 e/ou E7 é controlada por um promotor heterólogo 

(promotor LTR presente vetor retroviral), que é de expressão constitutiva e mais forte que o 

promotor homólogo naturalmente encontrado no genoma completo do vírus.  
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Figura 16. Determinação dos níveis da proteína SOD2 em queratinócitos transduzidos com os  

oncogenes E6 e E7 de HPV16. A) Análise por Western Blot dos níveis de SOD2 em extratos proteicos 

provenientes de amostras de culturas em monocamada de queratinócitos transduzidos com os oncogenes 

virais de HPV16 B) Quantificação dos níveis da proteína SOD2 foi realizada a partir de duplicata 

experimental,  utilizando-se o software ImageJ (NIH) e a análise estatística (teste T de Student não 

pareado- *p≤0,01). Análises realizadas com as linhagens PHKΦ, PHKE6, PHKE7, PHKE6E7b 

(passagem baixa) e PHKE6E7a (passagem alta). HeLa (C-): controle negativo experimental. ns: não 

significante. 

    

        Vale a pena ressaltar que em um estudo anterior de nosso grupo, foram identificados 

diversos genes diferencialmente expressos em queratinócitos normais quando comparados aos 

imortalizados com HPV16 (linhagens sensíveis ao efeito anti-proliferativo do TNF) ou HPV18 

(linhagem resistente), antes e após tratamento com TNF, através da técnica de cDNA-

Microarray. Dentre os genes diferencialmente expressos identificados, observou-se um aumento 

do RNAm de SOD2 em queratinócitos normais e imortalizados com HPV16, após tratamento 

com TNF. O mesmo efeito não foi observado na linhagem imortalizada com HPV18, ou seja, a 

linhagem resistente ao efeito antiproliferativo mediado pelo TNF (TERMINI et al., 2008). Além 
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disso, observou-se que o tratamento de linhagens celulares que expressam oncogenes de HPV 

com TNF induz o aumento de SOD2 (TERMINI et al., 2008). Dados anteriores do grupo 

indicam que em amostras de lesões e tumores de colo uterino, a expressão de SOD2 aumenta 

com o grau de lesão, sendo maior em lesões de alto grau que em lesões de baixo grau e tecidos 

controle (cervicites). Além disso, tanto em amostras de carcinomas escamosos quanto em 

adenocarcinomas, os níveis de SOD2 detectados são ainda maiores do que nas lesões 

precursoras, particularmente em adenocarcinomas (TERMINI et al., 2011). Em outro estudo do 

grupo, foi avaliada a expressão da proteína SOD2 por imunohistoquímica em 125 tumores 

primários epidermóides clássicos de pênis. A expressão intensa de SOD2 nestes tumores 

mostrou ser fator preditivo independente para metástase inguinal em análise multivariada, junto 

aos outros fatores preditivos clássicos de metástase em tumores penianos. Novamente, sugere-se 

que o aumento da expressão de SOD2 pode estar associado aos casos com pior prognóstico e 

que poderia contribuir na prática clínica destes tumores (TERMINI et al., 2015). Estes dados 

estão de acordo com um estudo recentemente publicado, onde altos níveis da proteína SOD2, 

juntamente ao aumento da expressão das proteínas FABP5 (fatty acid binding protein 5) e 

HspB1 (heat shock protein beta I), foram observados em tumores primários cervicais com 

estadiamento precoce (estadio I-II) em mulheres que apresentaram metástase inguinal (WANG 

et al., 2014). Particularmente, neste estudo, não se observou uma associação entre a positividade 

para HPV e a expressão intensa de SOD2 (TERMINI et al., 2015). Ademais, dados recentes do 

grupo indicam que o aumento da expressão de SOD2 é fator independente ao tipo de HPV 

conforme severidade da doença (RABELO-SANTOS et al., 2018). Em conjunto, dados do 

nosso grupo indicam que a regulação da expressão de SOD2 no contexto de patologias 

associadas ao HPV é complexa e depende tanto de fatores virais, como de fatores do 

microambiente celular. Contrariamente às culturas de células utilizadas em nossos ensaios, onde 

existe apenas um tipo celular em análise, as amostras clínicas representam o tecido de origem 

composto por diversos tipos celulares, incluindo componentes do infiltrado inflamatório, além 

de matriz extracelular e citocinas. Este ambiente complexo pode contribuir à regulação positiva 

de SOD2. 

 

4.5 Os níveis de SOD2 em células que expressam genes de HPV não estão correlacionados 

aos de p53. 

 

        Um dos principais mecanismos de transformação viral mediado pelos HPV de alto risco é a 

degradação da proteína p53 mediada por E6. Portanto, os níveis de SOD2 foram comparados 

aos níveis da proteína p53 em nossas linhagens. Estudos na literatura descrevem que a proteína 

p53 regula uma extensa rede que controla a integridade do genoma frente a danos celulares, tais 
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como alterações cromossômicas, depleção de metabólitos, choque térmico, hipóxia, ativação de 

oncogenes celulares e oncoproteínas virais (MENENDEZ et al., 2007; MAXIMOV & 

MAXIMOV, 2008; FERREIRA & ROCHA, 2010). 

        Foi demonstrado que a proteína p53 interage fisicamente com SOD2 dentro das 

mitocôndrias, interferindo em sua atividade enzimática e reduzindo sua capacidade de eliminar 

moléculas de superóxido, conforme resumido na figura 17 (ZHAO et al., 2005; CANDAS et al., 

2014). Este dado faz sentido, uma vez que altos níveis de p53 podem indicar dano celular e, 

altos níveis de ROS estão associados ao processo de apoptose.A repressão da expressão do gene 

SOD2 por p53 foi sugerida por diversos mecanismos. Dentre eles, está a interferência na 

iniciação da transcrição (HUSSAIN et al., 2004), a qual bloqueia o acesso de ativadores de 

genes na região promotora e, consequentemente, gera tanto um complexo inibitório com os 

mesmos (FARMER et al., 1996), quanto interações proteína-proteína (LI et al., 2010). 

Entretanto, p53 pode, também, induzir a expressão de SOD2 (DHAR et al., 2010; LI et al., 

2010). Estes efeitos opostos de p53 na expressão de SOD2 são propostos para serem 

dependentes do tipo celular, espécie e concentração. Na presença de baixas concentrações de 

p53, aumenta-se a expressão de SOD2, em conjunto com outros fatores de transcrição, tais 

como o NF-κB. Quando encontrada em altas concentrações, p53 suprime a expressão de SOD2 

(KININGHAM et al., 1997; DRANE et al., 2001).  

        Deve-se levar em consideração que, embora os mecanismos exatos associados aos altos 

níveis e/ou ativação de SOD2 não sejam totalmente compreendidos, diversos estudos 

exploraram o papel da regulação pós-traducional, transcricional e pós-transcricional de SOD2 

ao controlar sua atividade de superóxido dismutase na resposta adaptativa contra o estresse 

oxidativo (CANDAS et al., 2014).  Dados publicados por Archambaud et al relataram que 

SOD2 pode ser fosforilada, mas também foi o primeiro trabalho a indicar que a fosforilação de 

SOD2 controla sua atividade, embora os efeitos biológicos relevantes desta atividade ainda 

precisam ser esclarecidos (ARCHAMBAUD et al., 2006). Além disso, estudos posteriores 

previram que SOD2 mitocondrial é alvo de fosforilação. Sendo assim, esses dados iniciais 

sugeriram que SOD2 é regulada pela fosforilação em uma variedade de espécies (de bactérias a 

mamíferos) (BYKOVA et al., 2003).  
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Figura 17. Interação de p53 e SOD2. Interação da proteína p53 com SOD2 na mitocôndria, diminuindo 

sua atividade enzimática. FONTE: Adaptado de CANDAS, 2014.  

 

       Paralelamente, foi também demonstrado que a fosforilação de proteínas antioxidantes está 

relacionada ao crescimento em células de mamíferos. Descreveu-se que a fosforilação da 

peroxiredoxina 1 (Prx 1) pela quinase dependente de ciclina 1 (CDK1), por exemplo, resulta na 

inativação desta espécie antioxidante e afeta progressão do ciclo celular (CHANG et al., 2002). 

Diante disso, a regulação da Prx 1com a fosforilação mediada por quinases dependentes de 

ciclina (CDK) pode contribuir na elucidação da regulação de SOD2 a partir de mecanismos 

similares (CANDAS et al., 2014). 

       O conhecimento atual indica que a interação de p53 com SOD2 na mitocôndria inibe a 

atividade de SOD2 em eliminar as espécies oxidantes e induz a apoptose, ao passo que a 

fosforilação de p53 mediada por CDK1 na mitocôndria, impede a apoptose, possivelmente 
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interferindo na interação p53-SOD2.  A localização mitocondrial de p53 e ciclina B1/Cdk1 em 

condições de estresse oxidativo, demonstra que CDK1 pode fosforilar diretamente SOD2 e 

melhorar sua atividade (CANDAS et al., 2013), sugerindo um mecanismo regulador CDK1-

p53-SOD2 na resposta ao estresse oxidativo.  A identificação de SOD2 como alvo direto de p53 

pode ter grande significância para a biologia do tumor, além de apresentar potencial relevante 

para aplicações clínicas (CANDAS et al., 2014). 

        Baseando-se nos dados da literatura, avaliaram-se os níveis da proteína p53 nos 

queratinócitos normais e transduzidos com os genes E6 e/ou E7 de HPV16, nas linhagens 

tumorais HPV positivas (SiHa e HeLa) e na linhagem HPV negativa (C33) (figura 17).  

        Como esperado, na presença da oncoproteína E6, observaram-se baixos níveis da proteína 

p53, tanto nos queratinócitos transduzidos, como nas linhagens tumorais HPV positivas, 

contrariamente do observado na linhagem C33, HPV negativa (Figura 18 A e B, 

respectivamente).  

Como citado anteriormente, é descrito na literatura alta expressão de SOD2 quando os níveis de 

p53 são baixos e, baixos níveis de expressão de SOD2 quando os níveis de p53 são altos. 

Entretanto, em PHKE6, PHKE6E7b e PHKE6E7a esperava-se que a expressão proteica de 

SOD2 fosse alta, uma vez que a oncoproteína E6 degrada p53. Mas contrariamente, observou-se 

uma baixa expressão de SOD2. Além disso, é importante mencionar que a proteína p53 é 

detectada em baixos níveis em células normais, como é possível observar em queratinócitos 

normais (PHK). Novamente, foram obtidos níveis de p53 e de SOD2 semelhantes e não 

antagônicos, como é descrito.  

         

 
Figura 18. Expressão de p53 e SOD2 nas linhagens celulares. Os níveis da proteína p53 foram 

determinados por Western Blot a partir de: A) queratinócitos normais (PHK) e queratinócitos transduzidos 

(PHKΦ, PHK16E6, PHK16E7, PHKE6E7b PHKE6E7a), B) queratinócitos normais (PHK), linhagem 

tumoral HPV negativa (C33), linhagens tumorais HPV positivas (SiHa e HeLa). HeLa (C-) - controle 

negativo experimental. Resultado representativo de um experimento. 
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        Por outro lado, células que apresentam mutação em p53, apresentam altos níveis da mesma, 

decorrente da alteração de sua meia via/degradação, como observado na linhagem C33. Vale a 

pena ressaltar que nestes experimentos foram avaliados níveis totais da proteína SOD2. 

Entretanto, de modo geral, o padrão de expressão proteico observado nos modelos celulares 

utilizados no presente estudo é diferente, quando comparados aos modelos descritos na 

literatura. Vale a pena mencionar novamente que estes efeitos opostos de p53 na expressão de 

SOD2 são propostos para serem dependentes do tipo celular, espécie e concentração.Neste 

sentido, futuramente será necessário avaliar se existe correlação da expressão e atividade de 

SOD2 com os níveis de p53 e ROS em extratos mitocondriais de células que expressam genes 

de HPV, e também verificar se p53 pode interagir com SOD2 de maneira indireta, a partir da 

regulação de outras proteínas. 

         

4.6 Medida da taxa de consumo de oxigênio (Oxygen consumption rate - OCR) 

4.6.1 OCR de complexos individuais da cadeia transportadora de elétrons (CTE) em células 

permeabilizadas 

 

         A avaliação do consumo mitocondrial de O2 na linhagem celular SiHa (linhagem 

transformada HPV16 positiva) e em queratinócitos expressando os oncogenes E6 e E7 de 

HPV16 (PHKE6E7b), foi realizada em células permeabilizadas em suspensão, com o intuito de 

investigar o funcionamento dos complexos da CTE.  

        Para isso, 4 milhões de células da linhagem SiHa, em meio de reação padrão, foram 

colocadas no oxígrafo Oroboros a 37°C. A seguir, a adição dos substratos glutamato, α-

cetoglutarato, malato e piruvato, que quando oxidados levam à formação de NAHD, permitiu o 

monitoramento do funcionamento da CTE a partir do fluxo de elétrons via complexo I (NADH 

desidrogenase).  

        Para permeabilização da membrana mitocondrial, utilizou-se uma concentração final de 30 

µM de digitonina, o que aumentou o consumo de O2 uma vez que permitiu o aporte dos 

substratos ao meio intracelular. Depois, a adição de ADP, na concentração de 400 µM, foi 

realizada para estimular a fosforilação via ATP sintase e promover a respiração celular acoplada. 

A seguir, com a adição de oligomicina na concentração de 0,5 µM, observou-se um decaimento 

na taxa de consumo de oxigênio, uma vez que a oligomicina A inibe a ATP sintase, impedindo a 

passagem de prótons para dentro da mitocôndria. Essa abordagem permite avaliar a taxa 

respiratória acoplada à fosforilação de ADP. Por último, adicionou-se CCCP, na concentração 

de 0,25 µM. Este protonóforo permite o transporte de prótons de volta a matriz mitocondrial a 

favor do gradiente de concentração, dissipando o potencial elétrico intermembranas. O resultado 
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é o aumento do consumo de O2, o que permite medir a capacidade máxima de transporte da 

CTE. Um perfil típico dessa medida é apresentado na Figura 19A. 

        Da mesma maneira, o ensaio foi realizado utilizando-se a linhagem PHKE6E7b. Para essa 

linhagem, foram utilizadas 6,6 milhões de células, 0,5 mM de cada substrato, 20 µM digitonina, 

200 µM ADP, 1,0 µM Oligomicina A, 0,25 µM de CCCP e 1 μM AA. Assim como observado 

em SiHa (figura 19 A), foi verificado que ao longo do experimento, as células responderam a 

adição de oligomicina e ao CCCP (figura 19 B).  

        Quando se compara as taxas de consumo de O2 em células SiHa com PHKE6E7b, observa-

se que o desacoplamento causado pela adição de CCCP em SiHa foi maior do que o observado 

em PHKE6E7b. Importante salientar que o desacoplamento da fosforilação oxidativa pode 

diminuir consideravelmente a liberação de O2
●- 

(BARTOSZ, 2009).  A taxa de consumo de O2 

dependente da fosforilação oxidativa (ou seja, após a adição de ADP) em SiHa foi de 240 

nmol/mL, ao passo que em PHKE6E7b apresentou 165 nmol/mL de taxa de respiração de O2. 

Por sua vez, a taxa de consumo de O2 independente da fosforilação oxidativa (após a adição de 

oligomicina A) em SiHa foi de 220 nmol/mL e de PHKE6E7b, foi de 155 nmol/mL. Por fim, a 

respiração desacoplada causada após a adição de CCCP, em SiHa foi de 210 nmol/mL e em 

PHKE6E7b foi de 152,5 nmol/mL. Em relação à adição de AA em PHKE6E7b, foi verificado o 

bloqueio do fluxo de elétrons, uma vez que o acréscimo de AA tinha como objetivo, demonstrar 

a inibição da CTE, mantendo-se apenas consumo de oxigênio independente da mesma.  

        A figura 19 mostra os resultados obtidos em um único experimento. Devido à grande 

quantidade de células necessárias para a realização desse ensaio, houve certa dificuldade em se 

obter o número de células necessárias (principalmente por se tratar de queratinócitos, tanto 

normais, quanto transduzidos), devido à demanda de padronização do experimento. Com isso, o 

ensaio do Seahorse (medição taxa de respiração celular em células aderidas), foi a alternativa 

preferida, uma vez que utiliza significativamente menos células por experimento.  
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Figura 19. OCR suportada por substratos de Complexo I. Definição de parâmetros respiratórios 

são: Basal: taxa respiratória com substrato endógeno; Dig: após permeabilização com digitonina; Oligo: 

adição de oligomicina para a inibição da ATPsintase; CCCP: velocidade respiratória máxima após 

desacoplamento; AA: adição de Antimicina A para o bloqueio do fluxo de elétrons e do consumo de O2. 

A) Parâmetros de OCR em SiHa; B) Parâmetros de OCR em PHKE6E7.  

 

 

4.6.2 OCR em células aderidas 

 

        Frente às dificuldades em realizar a análise da OCR em células em suspensão, optou-se por 

realizar o ensaio para avaliar a OCR em células aderidas. O objetivo do experimento é o mesmo, 
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ou seja, verificar o funcionamento dos complexos da CTE. Para isso, as linhagens tumorais 

HPV positivas, SiHa e HeLa, foram escolhidas para investigações iniciais.  

        Para este ensaio, experimentos preliminares foram realizados para determinar o número de 

células necessário em cada ponto experimental para se obter respostas lineares no aparelho 

XF24 Extracellular Flux Analyzer (Seahorse Bioscience©). Os resultados indicaram que as 

quantidades de células de 4x10
4
 para SiHa e 5x10

4 
para HeLa apresentavam respostas lineares. 

Assim, os experimentos subsequentes foram realizados nas condições indicadas na seção 3.8.2.  

Na presença de oligomicina, as células são incapazes de sintetizar ATP via fosforilação 

oxidativa, apresentando uma diminuição na OCR, recorrendo ao processo de glicólise para 

atender a demanda de ATP, resultando em um aumento em ECAR. Além disso, como o CCCP 

atua como um agente desacoplador, ocorre a dissipação dos gradientes de prótons, diminuindo a 

barreira termodinâmica ao transporte de prótons acoplado ao transporte de elétrons. Como 

consequência, a velocidade de transporte de elétrons pode ir ao seu máximo. Por fim, a ROT e a 

AA, farão com que o fluxo de elétrons cesse na CTE, diminuindo drasticamente o consumo de 

O2 (NICHOLLS et al., 2010). 

Os resultados obtidos para OCR e para ECAR em células aderidas são apresentados figura 20.       

Inicialmente, os valores de respiração de basal de SiHa e HeLa eram 427 pmol O2/min 

(equivalente a  aproximadamente 100 % em porcentagem de OCR basal) e 443 pmol O2/min 

respectivamente (equivalente a aproximadamente 120 % em porcentagem de OCR basal).  Os 

dados obtidos (figura 20 A e B) mostram que tanto SiHa, quanto HeLa, realizam respiração 

acoplada à síntese de ATP (RATP) em níveis semelhantes. Entretanto, SiHa apresenta maior 

capacidade respiratória máxima (CRR). Isso pode indicar que esta linhagem celular possui 

maior número de mitocôndrias ou organelas com mais complexos respiratórios, ou seja, 

poderiam responder melhor às demandas metabólicas.  
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Figura 20. OCR em células SiHa e HeLa. A) Traçado representativo de 3 experimentos independentes 

da taxa de consumo de O2 B) Gráfico dos parâmetros bioenergéticos utilizando glicose como substrato 

energético, conforme descrito na seção 3.8.2. Os parâmetros respiratórios são: RATP (respiração 

acoplada à síntese de ATP), CRM (capacidade respiratória máxima), CRR (capacidade respiratória 

reserva), VP (vazamento de H
+
), RNM (respiração não-mitocondrial). A análise estatística por teste T de 

Student não-pareado, compara SiHa com HeLa para cada parâmetro C) Traçado representativo de 3 

experimentos independentes da taxa de acidificação do meio (ECAR) D) Gráfico da taxa de ECAR após 

adição das seguintes drogas: Oligomicina, CCCP e Rotenona/Antimicina A. Todos os valores são 

apresentados como média ± desvio padrão (n=3). A análise estatística por teste T de Student não-pareado, 

compara SiHa com HeLa para cada parâmetro.  

 

       A linhagem HeLa, por sua vez, apresenta perfil mais glicolítico (figura 20 A e B), uma vez 

que a produção de lactato, com consequente acidificação do meio, é significativamente maior 

nas mesmas condições experimentais. Esse efeito é evidenciado após a adição de oligomicina, 

quando a inibição de ATP sintase aumenta a demanda de síntese de ATP via glicólise.  

        Quando analisamos as taxas de ECAR (figura 19 C e D), os dados obtidos se 

correlacionam com o que se observa nos resultados de OCR, uma vez que HeLa apresenta maior 

taxa de acidificação do meio e menor capacidade respiratória máxima, ao passo que SiHa, 

apresenta menor taxa de ECAR e maior capacidade respiratória. Embora necessitem de 

confirmação por outros métodos, esses resultados podem indicar que, em condições de 

crescimento normal, células SiHa apresentam maior atividade oxidativa enquanto células HeLa 

apresentam maior atividade  glicolítica. Esses resultados podem ter implicações importantes 

quando da comparação de parâmetros metabólicos entre linhagens celulares diferentes, e devem 

ser considerados nesse contexto. Além disso é importante levar em consideração os tipos de 

HPV.  A linhagem SiHa é uma célula transformada HPV16 positiva, enquanto HeLa é uma 
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célula derivada de carcinoma de colo uterino positiva para HPV18. Como já mencionado 

anteriormente, dados publicados pelo grupo mostram que os transcritos de SOD2 não eram 

induzidos em queratinócitos imortalizados com HPV18, contrariamente do observado nas 

células imortalizadas com HPV16 e em queratinócitos normais. 

       Vale a pena ressaltar também, que o aumento da glicólise aeróbica, também conhecido com 

Efeito Warburg, em muitos tipos de câncer é o resultado combinado de diversos fatores, tais 

como, ativação de oncogenes e/ou perda de supressores de tumor, um microambiente com 

baixos níveis de oxigênio, mutações no DNA mitocondrial (mtDNA), entre outros. Ademais, as 

células tumorais se reprogramam continuamente para se adaptarem às pressões ambientais e às 

alterações das condições de crescimento. Como consequência dessas mudanças é que o 

ambiente desfavorável irá oferecer uma vantagem seletiva para as células tumorais (ZHENG, 

2012). 

       Para compreender melhor o papel de SOD2 nos modelos celulares selecionados neste 

estudo, serão necessárias mais investigações sobre os perfis respiratórios das células e a 

associação com outras proteínas reguladoras do metabolismo celular. 

     

4.7 Células que expressam E7 de HPV de alto risco oncogênico apresentam diferenças na 

indução de SOD2 por citocinas pró-inflamatórias. 

        

        Em uma segunda etapa deste projeto, avaliou-se a indução da proteína SOD2 por citocinas 

associadas à resposta inflamatória. A resistência ao efeito citostático mediado por citocinas pró-

inflamatórias em células que expressam oncogenes de HPV de alto risco é considerado um 

evento de fundamental importância para o desenvolvimento de tumores associados a este tipo 

viral, conforme citado anteriormente.  

        A indução da expressão da proteína SOD2 por TNF e IL-1β foi determinada por Western 

Blot. Queratinócitos normais (PHK), queratinócitos transduzidos com os oncogenes virais de 

HPV16 (PHKE6, PHKE7, PHKE6E7), além de linhagens tumorais HPV positivas (SiHa e 

HeLa), foram tratados com IL-1β (1 ng/mL) ou TNF (2 nM) por diferentes períodos. A 

concentração de citocinas e o tempo de tratamento utilizados foi baseado em estudos anteriores 

do grupo e em dados da literatura, conforme citado anteriormente. A figura 21 mostra um 

exemplo representativo dos resultados obtidos.  

        Após o tratamento com IL-1β ou com TNF, observaram-se níveis semelhantes de indução 

de SOD2 em queratinócitos normais (PHK) nos três tempos de tratamento testados (3, 16 e 24 

horas), em comparação aos controles (sem tratamento), como pode ser observado na figura 21 A 

e B. A figura 21 C e D mostra diferenças estatisticamente significativas entre os queratinócitos 

sem tratamento e os que receberam tratamento com as citocinas pró-inflamatórias por 3h e 16h 
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respectivamente. Um efeito semelhante foi observado em PHK transduzidos com E6 de HPV16 

nos três tempos de tratamento. Novamente, na presença do tratamento com IL-1β ou TNF, 

foram constatadas diferenças estatisticamente significativas em relação ao controle sem 

tratamento. Por outro lado, em queratinócitos que expressam a oncoproteína E7 individualmente 

ou em conjunto com E6 (PHKE7 e PHKE6E7b, respectivamente), e nas linhagens SiHa e HeLa, 

verificou-se a indução dos níveis proteicos de SOD2 apenas após 16 horas de tratamento 

(Figura 21 A e C). Resultados semelhantes foram observados após tratamento das mesmas 

linhagens celulares com TNF (figura 21 B e C e D), onde há diferença estatística entre os grupos 

sem tratamento e com tratamento. Todos os valores de p encontrados na análise estatística 

realizada estão representados na figura 21 C e D. Os resultados apresentados indicam que a 

expressão do oncogene E7 de HPV de alto risco oncogênico afeta a cinética da indução de 

SOD2 em resposta a citocinas pró-inflamatórias. 

 

 
Figura 21. Expressão dos níveis de SOD2 após tratamento com as citocinas pró-inflamatórias IL-1β 

e TNF. Os níveis de SOD2 foram determinados por Western Blot a partir de extratos proteicos de culturas 

das linhagens PHK, PHK pLXSN16 E6, PHK pLXSN16 E7, PHK pLXSN16 E6E7, SiHa e HeLa. Todas 

as linhagens foram tratadas com IL-1β e TNF em diferentes tempos (3h, 16h, 24h) A. Expressão proteica 

de SOD2 nas células tratadas com IL-1β (1 ng/mL). B). Expressão proteica de SOD2 nas células tratadas 

com TNF (2 mM). Para cada tempo de tratamento há uma amostra controle, não tratada com as citocinas. 
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C-: HeLa - controle negativo experimental. C) Análise estatística One Way ANOVA dos resultados 

obtidos de 2 experimentos independentes com tratamento com as citocinas IL-1β e TNF por 3h. 

Diferenças estatísticas entre os grupos sem tratamento e com tratamento de 3h com IL-1β e TNF. D) 

Análise estatística One Way ANOVA dos resultados obtidos de 2 experimentos independentes com 

tratamento com as citocinas IL-1β e TNF por 16h. Diferenças estatísticas entre os grupos sem tratamento 

e com tratamento de 16h com IL-1β e TNF.   
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e TNF. Os níveis de SOD2 foram determinados por Western Blot a partir de extratos proteicos de culturas 

das linhagens PHK, PHK pLXSN16 E6, PHK pLXSN16 E7, PHK pLXSN16 E6E7, SiHa e HeLa. Todas 
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Figura 21. Expressão dos níveis de SOD2 após tratamento com as citocinas pró-inflamatórias IL-1β 

e TNF. Os níveis de SOD2 foram determinados por Western Blot a partir de extratos proteicos de culturas 

das linhagens PHK, PHK pLXSN16 E6, PHK pLXSN16 E7, PHK pLXSN16 E6E7, SiHa e HeLa. Todas 

as linhagens foram tratadas com IL-1β e TNF em diferentes tempos (3h, 16h, 24h) A. Expressão proteica 

de SOD2 nas células tratadas com IL-1β (1 ng/mL). B). Expressão proteica de SOD2 nas células tratadas 

com TNF (2 mM). Para cada tempo de tratamento há uma amostra controle, não tratada com as citocinas. 

C-: HeLa - controle negativo experimental. C) Análise estatística One Way ANOVA dos resultados 

obtidos de 2 experimentos independentes com tratamento com as citocinas IL-1β e TNF por 3h. 

Diferenças estatísticas entre os grupos sem tratamento e com tratamento de 3h com IL-1β e TNF. D) 

Análise estatística One Way ANOVA dos resultados obtidos de 2 experimentos independentes com 

tratamento com as citocinas IL-1β e TNF por 16h. Diferenças estatísticas entre os grupos sem tratamento 

e com tratamento de 16h com IL-1β e TNF.   
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Figura 21. Expressão dos níveis de SOD2 após tratamento com as citocinas pró-inflamatórias IL-1β 

e TNF. Os níveis de SOD2 foram determinados por Western Blot a partir de extratos proteicos de culturas 

das linhagens PHK, PHK pLXSN16 E6, PHK pLXSN16 E7, PHK pLXSN16 E6E7, SiHa e HeLa. Todas 

as linhagens foram tratadas com IL-1β e TNF em diferentes tempos (3h, 16h, 24h) A. Expressão proteica 

de SOD2 nas células tratadas com IL-1β (1 ng/mL). B). Expressão proteica de SOD2 nas células tratadas 

com TNF (2 mM). Para cada tempo de tratamento há uma amostra controle, não tratada com as citocinas. 

C-: HeLa - controle negativo experimental. C) Análise estatística One Way ANOVA dos resultados 

obtidos de 2 experimentos independentes com tratamento com as citocinas IL-1β e TNF por 3h. 

Diferenças estatísticas entre os grupos sem tratamento e com tratamento de 3h com IL-1β e TNF. D) 

Análise estatística One Way ANOVA dos resultados obtidos de 2 experimentos independentes com 

tratamento com as citocinas IL-1β e TNF por 16h. Diferenças estatísticas entre os grupos sem tratamento 

e com tratamento de 16h com IL-1β e TNF.   
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       Estudos na literatura mostraram que para E7 ter a capacidade de superar o efeito 

citostático do TNF em queratinócitos humanos cultivados em cultura de monocamada, 

necessita da integridade da sequência LxCxE, um domínio proteico envolvido com a 

transformação celular e necessário para mediar a degradação de pRb (BASILE et al., 2001). 

Por sua vez, dados publicados pelo nosso grupo mostram que o TNF regula um conjunto 

distinto de genes em células normais e em células que expressam E7. Além disso, o oncogene 

E7 em altos níveis pode induzir um estado proliferativo celular que em parte poderia gerar o 

efeito resistente ao estímulo citostático deflagrado pelo tratamento com TNF (BOCCARDO et 

al., 2010). Assim como citado na seção 1.3.4, diversos dados mostram que as proteínas E6 e 

E7 de HPV16 são capazes de induzir resistência ao TNF e outras citocinas relacionadas 

(FILIPPOVA et al., 2002; 2006; BOCCARDO et al., 2004; 2010). Sugere-se que esta 

resistência é um evento chave de várias etapas que leva ao câncer cervical (BOCCARDO et al., 

2010). 

        Como citado anteriormente (seção 1.3.4), o resultado da interferência do HPV e suas 

oncoproteínas, especialmente E6 e E7, na ativação e liberação de IL-1 ainda não está 

completamente definido. Alguns trabalhos apontam para a redução da secreção de IL-1β em 

queratinócitos transduzidos com os oncogenes E6 e E7 (NIEBLES et al., 2013). Em 

contrapartida, alguns autores demonstraram o aumento na síntese e liberação de IL-1 em 

células que expressam altos níveis de oncoproteínas E6 e E7 de HPV 16. (TJIONG et al., 

2001; BEHBAKHT et al., 2002). Dados anteriores de nosso grupo, obtidos por microarray, 

apontam aumento na expressão de determinados genes envolvidos na via da IL-1, dentre eles o 

transcrito IL-1R2 (receptor decoy da via), em células imortalizadas com HPV16 e 18 

(TERMINI et al, 2008). O grupo possui estudos em andamento para caracterização desta 

alteração em queratinócitos que expressam oncoproteínas virais do HPV. É de importância 

citar novamente, que a aquisição de resistência ao TNF e IL-1 pode ser um evento importante 

na carcinogênese mediada por HPV. No entanto, os eventos moleculares associados ao efeito 

diferencial destas citocinas em células infectadas pelo HPV ainda não estão completamente 

elucidados. 

        Foi demonstrado por Wong e Goeddel que as citocinas pró-inflamatórias IL-1β e TNF, 

são potentes indutores da expressão de SOD2 (WONG & GOEDDEL, 1988). Dados 

publicados por Rogers e colaboradores mostram que, em células endoteliais de artéria 

pulmonar de ratos, a via de NF-B é ativada para induzir a expressão de SOD2 quando há 

tratamento com IL-1mas o mesmo não ocorre na presença de TNF, onde sugerem que a 

sinalização ocorra através de um proteína influenciada por um peróxido lipídico ou outras ROS, 

ou até mesmo por um peróxido lipídico (ROGERS et al.,2001). É interessante investigar nos 

modelos celulares selecionados para nosso estudo, tratados com IL-e TNF, quais seriam as 
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vias de sinalização que participam da ativação da expressão de SOD2, proporcionando-nos 

melhor compreensão no atraso da indução de SOD2 na presença da oncoproteína E7 de 

HPV16. 

É também importante salientar que elevados níveis de SOD2 geram um aumento na produção 

de H2O2 no estado estacionário, sugerindo que H2O2 possa ter uma função protetora contra a 

apoptose (SUZAKI et al., 2002; TAKADA et al., 2002; BUTTS et al., 2003). Desde então, 

muitos mecanismos moleculares que controlam a apoptose foram definidos. Estudos neste 

sentido mostram que SOD2 protege as células do processo apoptótico mediado pelo TNF. Este 

mecanismo de proteção ocorre, devido ao aumento da produção de H2O2 no estado estacionário, 

que, por sua vez, irá restringir o processo apoptótico. Entretanto, o processo pelo qual a 

restrição da apoptose acontece ainda não foi definido (DASGUPTA et al., 2006).   

 Os dados acima descritos contradizem a ideia bem estabelecida de que H2O2 é apenas 

uma molécula pró-apoptótica. Os alvos moleculares exatos que são sensíveis à produção de 

H2O2 dependente de SOD2 ainda precisam ser determinados. Possivelmente, a produção de 

H2O2 localizada no microambiente mitocondrial pode alterar a função de moléculas pró ou 

antipoptóticas, o que provocará sua inibição ou ativação, respectivamente (DASGUPTA et al., 

2006). Além disso, sugere-se que na presença de alta expressão de SOD2 em células com 

fenótipo maligno aumenta-se a chance de sobrevivência celular em resposta a um estímulo 

apoptótico (DASGUPTA et al., 2006).   

        A avaliação da produção de H2O2, bem como esta espécie oxidante atua nas linhagens 

celulares deste estudo, tratadas com as citocinas TNF e IL-1β, pode nos indicar por que existe 

diferença na cinética de indução de SOD2 na presença da oncoproteína E7, independentemente 

do processo de transformação celular. 
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5 CONCLUSÕES 

 Em queratinócitos normais, queratinócitos transduzidos com os oncogenes E6 e/ou E7 de 

HPV16 e nas linhagens transformadas HPV positivas SiHa e HeLa, a localização 

intracelular de SOD2 é predominantemente mitocondrial. 

 As linhagens derivadas de tumores da cérvice uterina SiHa (HPV16 positiva) e HeLa 

(HPV18 positiva) apresentam níveis maiores da proteína SOD2, quando comparadas aos 

queratinócitos normais e à linhagem tumoral derivada de colo uterino HPV negativa, C33. 

 A expressão aguda de E6 de HPV16 em PHK está associada a maiores níveis da proteína 

SOD2. 

 A expressão aguda de E7 de HPV16 em PHK está associada a menores níveis da proteína 

SOD2. 

 A proteína SOD2 apresenta um atraso em sua indução em queratinócitos que expressam a 

oncoproteína E7 apenas (PHKE7) ou que expressam as oncoproteínas E6 e E7 em conjunto 

(PHKE6E7), quando tratados com as citocinas pró-inflamatórias IL-1β e TNF. O mesmo é 

observado nas linhagens tumorais HPV positivas, SiHa e HeLa. A linhagem transformada 

HPV16 positiva, SiHa, possui perfil mais oxidativo, ao passo que HeLa (linhagem 

transformada HPV18 positiva) apresenta perfil mais glicolítico. 
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Universidade de São Paulo (FMUSP) /Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) como 

avaliadora do pôster Role of PHLDA1 (Pleckstrin homology-like domain, family A, member 1) in 

migration and invasion in breast cancer cells (2017). 

- Pesquisadora associada no projeto FAPESP: Eficácia da auto-coleta cervicovaginal no 

rastreamento do câncer do colo do útero (processo #2016/16847-0). 
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ANEXO B 

Documento fornecido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo declarando ciência perante a execução do Projeto n° 

0054/17 
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Anexo C 

Revisão submetida à revista Clinics intitulada “Oxidative Stress: Therapy 

approaches for cervical cancer treatment” – Gabriela Ávila Fernandes Silva (1ª 

autora) 
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Anexo D 

Revisão aceita para publicação à revista Clinics intitulada “Innate Immunity and 

HPV: friends or foes” – Gabriela Ávila Fernandes Silva (3ª autora) 
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Anexo E 

Gabriela Ávila Fernandes Silva - Pesquisadora associada no projeto: Eficácia da 

auto-coleta cervicovaginal no rastreamento do câncer do colo do útero (FAPESP 

processo # 2016/16847-0). 
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