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RESUMO 
 
  

SZULCZEWSKI, V. Estudo in vitro sobre a interação celular de papilomavírus humano 
em leucócitos do sangue periférico. 137 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
  
Diversos tipos de câncer são geralmente atribuídos a mutações gênicas e fatores ambientais. 
No caso do câncer anogenital, o papilomavírus humano (HPV) aparece como o principal 
agente etiológico da doença, sendo este semelhante em muitos aspectos ao papilomavírus 
bovino (BPV). Ao redor de 120 tipos já foram totalmente caracterizados, sendo o HPV16 e o 
HPV18 os vírus oncogênicos responsáveis por aproximadamente 70% de todos os cânceres 
cervicais. Estudos recentes evidenciaram que além da transmissão sexual do HPV, há outras 
formas de contágio. Entretanto, a dificuldade na obtenção de quantidades viáveis do tipo 
selvagem ou mutante do HPV tem limitado em muito os estudos de diversos aspectos da 
biologia do papilomavírus. Diversos vírus entram em células hospedeiras para sobreviver, 
replicar e evadir o sistema imune. Até o momento, a entrada dos HPVs e o seu tráfego pela 
célula hospedeira ainda não estão bem elucidados. Existem evidências de que o BPV1, o 
HPV16 e HPV58 são endocitados via clatrina, enquanto o HPV31 pode utilizar a endocitose 
dependente de caveolina ou clatrina, sugerindo assim que a entrada dos HPVs na célula 
hospedeira pode ser um processo complexo. Este estudo investigou a possibilidade de o HPV 
infectar células leucocitárias do sangue periférico humano, como parece ocorrer com BPV. 
Neste contexto, as proteínas L1 e L2 do capsídeo viral foram expressas em culturas de células 
epiteliais humanas da linhagem 293T, utilizando os vetores pUF3L1h e pUF3L2h construídos 
sob a regulação do promotor de citomegalovírus humano. Desenvolvemos um método 
simples, rápido, de baixo custo e eficiente, para a separação dos leucócitos, com preservação 
da morfologia e viabilidade celular, adequado às necessidades desta pesquisa. A expressão de 
L1 e L2 foi confirmada por Western-blot e análises ultraestruturais demonstraram que estas 
proteínas foram capazes de se estruturar em VPLs (“virus like particles”). Análises de 
imunofluorescência mostraram a expressão intracelular de L1 e L2 e a presença de epítopos 
conformacionais nas VLPs produzidas em células 293T. Após as interações entre as células 
leucocitárias do sangue de mulheres voluntárias sadias e as VLPs produzidas neste estudo, 
tanto as proteínas do capsídeo L1 quanto as VLPs estruturadas foram internalizadas por 
monócitos e linfócitos. Além disso, demonstramos a co-localização de VLPs com transferrina 
(Tf) e com o receptor de Tf (TfR), após 45 minutos de interação, sugerindo que as VPLs de 
HPV16 possam ser internalizadas pelos leucócitos através do TfR. Neste contexto, levanta-se 
a questão sobre o papel dos linfócitos como possíveis sítios de latência para o HPV, assim 
como, veículo de disseminação e transmissão viral. Concluímos que as VLPs L1L2 do 
HPV16 podem utilizar a via endocítica do ferro mediada por clatrina, através do complexo 
VLPs-Tf-TfR. Estes dados sugerem que o HPV16 pode utilizar a via alternativa de infecção 
Tf-TfR, permanecendo de forma latente em leucócitos. Esta porta de entrada oportunista 
poderia explicar a propagação crescente e alarmante deste agravo à saúde humana, motivo de 
preocupação nos sistemas mundiais de saúde pública. Este trabalho demonstrou pela primeira 
vez a internalização de VLPs L1L2 do HPV16 em leucócitos do sangue periférico humano. 
  
Palavras-chave: Separação de leucócitos. HPV. Produção de VLP. Transferrina. Receptor de 
transferrina. Interação patógeno-célula hospedeira. Câncer cervical. Câncer anogenital. Alvo 
terapêutico. Saúde pública. 
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ABSTRACT 
  
 
SZULCZEWSKI, V. In vitro study on the interaction of human papillomavirus in cell from 
peripheral blood leukocytes. 137 f. Dissertation (MSc in Biotechnology) - Institute of 
Biomedical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2009.  
 
Several types of cancer are generally attributed to gene mutations and environmental factors. 
In the case of anogenital cancer, the human papillomavirus (HPV) appears as the major 
causative agent of the disease, which is similar in many respects to bovine papillomavirus 
(BPV). Around 120 types have been fully characterized, with HPV16 and HPV18 the 
oncogenic virus responsible for about 70% of all cervical cancers. Recent studies revealed 
that besides the sexual transmission of HPV, there are other forms of contagion. However, the 
difficulty in obtaining quantities of viable wild-type or mutant of HPV is very limited in the 
studies of various aspects of the biology of human papillomavirus. Several virus enter host 
cells to survive, replicate and evade the immune system. So far, the entry of HPV and its 
traffic by the host cell are still not well elucidated. There is evidence that the BPV1, HPV16 
and HPV58 are internalized in a way clathrin-mediated while HPV31 can use the dependent 
endocytosis of caveolin or clathrin, suggesting that the entry of HPV in the host cell can be a 
complex process. This study investigated the possibility of HPV infect the cells of peripheral 
blood leukocyte humans, as seems to occur with BPV. In this context, the L1 and L2 viral 
capsid proteins were expressed in human epithelial cell line 293T cultures, using the vectors 
pUF3L1h and pUF3L2h constructed under the regulation of the promoter of human 
cytomegalovirus. We developed a simple, fast, inexpensive and efficient method for the 
separation of leukocytes, with preservation of cell viability and morphology, appropriate to 
the needs of this research. The expression of L1 and L2 was confirmed by Western-blot and 
ultrastructural analysis showed that these proteins were able to structure on VPLs ("virus like 
particles"). Immunofluorescence analysis showed the expression of intracellular L1 and L2, as 
well as the presence of conformational epitopes in VLPs produced in 293T cells. After the 
interactions between leukocyte cells of the blood from healthy women volunteers and VLPs 
produced in this study, both the L1 capsid protein structured as the VLPs were internalized by 
monocytes and lymphocytes. Moreover, our results demonstrated the colocalization of VLPs 
with transferrin (Tf) and the receptor of Tf (TfR), after 45 minutes of interaction, suggesting 
that the VPLs of HPV16 can be internalized by leukocytes via the TfR. In this context, there 
is the question on the role of lymphocytes as possible sites of latency for HPV, as well as 
vehicle for dissemination and viral transmission. We conclude that the VLPs L1L2 of HPV16 
may use the iron endocytic pathway mediated by clathrin through the complex VLPs-Tf-TfR. 
These data are suggesting that HPV16 can use the alternative route of infection Tf-TfR and to 
remain in latent form into leukocytes. This port of entry opportunist could explain the 
growing and alarming spread of this disease to human health, cause for concern in the global 
public health. This study showed for the first time the internalization of VLPs L1L2 of 
HPV16 in human peripheral blood leukocytes.  
 
 
Keywords: Leukocytes separation. HPV. VLP production. Transferrin. Transferrin receptor. 
Pathogen-host cell interaction. Cervical câncer. Anogenital câncer. Therapeutic target. Public 
health. 

 



 
 

23

1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O Papilomavírus Humano 

 

 

1.1.1 O Papilomavírus Humano como agente etiológico do câncer anogenital 

 

 

A infecção por certos papilomavírus humanos (HPV) representa o maior fator de risco 

para o desenvolvimento do câncer anogenital, atualmente reconhecido como o principal 

agente etiológico desta doença sexualmente transmissível (DST) (ZUR HAUSEN, 2002). Este 

fato torna os parceiros sexuais altamente comprometidos com a infecção e transmissão do 

HPV, à semelhança do que ocorre com o HIV (vírus da imunodeficiência humana). 

Os HPVs são vírus mucoepteliotrópicos que infectam a camada basal da mucosa e do 

epitélio queratinizado. Ao infectar o homem são capazes de causar tumores verruciformes, 

benignos ou malignos, em tecidos como pele, boca, laringe, ânus, colo do útero e genitália 

feminina e masculina. São vírus altamente espécie-específicos e, mesmo apresentando uma 

estrutura genômica muito semelhante, cada tipo de HPV infecta regiões específicas do corpo 

humano (BOCCARDO et al., 2003).  

A transmissão ocorre pelo contato entre pele e mucosa, em qualquer região do corpo, 

através de pequenas abrasões dos tecidos. No caso de lesões anogenitais a transmissão ocorre 

preferencialmente durante a atividade sexual. O contágio perinatal e fômites são vias 

consideradas prováveis (FREGA et al., 2003). A transmissão intra-útero fetal pode ser 

causada pela ascensão da infecção através do canal cervical infectado (via transcervical) ou 

hematologicamente pela placenta (via hematogênica). Dados da literatura científica indicam a 

presença de DNA do HPV no fluido amniótico (ARMBRUSTER-MORAES et al.,1994; XU 

et al., 1998), membranas fetais (WANG et al., 1998), células trofoblásticas placentárias, no 

trato orofaringeano de crianças nascidas através de parto cesariano (FAVRE et al., 1998; 

PURANEN et al., 1997; XU et al., 1998; WANG et al., 1998), bem como em material de 

aborto espontâneo (HERMONAT et al., 1997). 
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Os Papilomavírus representam um grupo complexo de viroses patogênicas humanas. 

Em torno de 120 tipos já foram totalmente caracterizados. Entre estes, alguns tipos específicos 

estão reconhecidamente relacionados com o trato anogenital (DE VILLIERS et al., 2004). Os 

HPVs identificados que infectam a mucosa anogenital podem ser classificados conforme o 

seu potencial para o desenvolvimento de lesões neoplásicas (Tabela 1). 

O grupo considerado de alto risco está constantemente associado com o câncer 

anogenital e lesões pré-cancerosas, chamadas de Neoplasias Intraepteliais Cervicais (NICs), 

sendo que os HPVs 16 e 18 são responsáveis por 70% dos casos de câncer cervical.  Os HPVs 

de baixo risco oncogênico podem causar lesões chamadas de condilomas nas genitálias 

femininas e masculinas (MUÑOZ et al., 2006). Nestas lesões, aproximadamente 90% dos 

casos estão associados à infecção pelos HPVs tipos 6 e 11 (STEBEN; DUARTE-FRANCO et 

al., 2007).   

 

 

Tabela 1: Classificação dos tipos de HPV.  
 

Grupo Tipo de HPV 

Alto Risco 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 

Potencialmente de alto risco 26, 53, 66, 68, 73, 82 

Baixo risco 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, CP6108 

 
Adaptado de Muñoz et al., 2006. 
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1.1.2 Epidemiologia 

 

 

Anualmente, são estimados ao redor de 500.000 novos casos de câncer cervical em 

todo o mundo, dos quais 80% ocorrem nos países em desenvolvimento (CUTTS et al., 2007). 

Embora seja uma neoplasia passível de prevenção devido à sua progressão lenta e de fácil 

detecção, o câncer cervical leva a óbito mais de 200.000 mulheres por ano (BOSCH et al., 

2002). Trata-se de infecção altamente prevalente, detectada em 10% a 20% da população 

sexualmente ativa entre 15 e 49 anos de idade, inclusive em mulheres assintomáticas 

(NONNENMACHER et al., 2002). Estima-se que 50% das pessoas sexualmente ativas irão 

adquirir uma infecção pelo HPV ao longo de suas vidas, sendo que para as mulheres até os 50 

anos de idade esta proporção sobe a 80%.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em todo o mundo, 

aproximadamente 12% dos casos de câncer na mulher são causados pelo HPV. Estudos 

epidemiológicos sugerem que em 99,7% dos casos totais de câncer cervical foi detectado o 

DNA viral de HPVs. 

No Brasil, o HPV tem sido responsável por até 91% dos casos de câncer cervical 

(RABELO-SANTOS et al., 2003). De acordo com o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), são esperados para o Brasil no ano de 2008, 18.680 novos casos de câncer de colo do 

útero, onde a taxa de risco estimada é de 19 casos a cada 100 mil mulheres. 

Apesar da alta prevalência, a maioria das infecções não ocasiona o surgimento de 

sintomas e/ou lesões visíveis. Conforme o National Câncer Institute, dos Estados Unidos da 

América (USA), em um curto período de tempo, aproximadamente 90% das mulheres 

infectadas pelo HPV eliminam o vírus pela ação do sistema imune, enquanto que em um 

pequeno número de mulheres a infecção é persistente por anos.  A persistência da infecção 

por HPVs de alto risco eleva muito o risco do desenvolvimento e progressão de lesões 

neoplásicas no trato anogenital (SCHLECHT et al., 2001). 

Estudos recentes correlacionam o câncer de pênis e ânus com o HPV, com 

predominância do HPV 16 e HPV 18 (BEZERRA et al., 2001; BJORGE et al., 2002). Parece 

existir um risco maior deste tipo de câncer em companheiros de mulheres portadoras de 

câncer cervical, sendo que nas próprias mulheres o ânus representa o sítio de maior risco de 

ocorrência de um segundo evento neoplásico (HEMMINKI et al., 2000; RUBIN et al., 2001). 
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Por outro lado, há relatos de casos de câncer anal em homens e mulheres que nunca 

mantiveram relacionamento sexual anal. Este fato levanta suspeita sobre a existência de outras 

vias de infecção pelo HPV, considerado um problema sério de saúde pública, da magnitude 

do HIV. Esta situação agrava-se ainda mais diante da possibilidade destas partículas virais 

veicularem em células do sangue periférico humano, conforme observado em bovinos, com 

respeito às partículas BPV (CARVALHO, 2003; STOCCO DOS SANTOS et al., 1998). 

Sabe-se que algumas populações investigadas diferem em incidências de vários fatores 

de risco para infecções pelo HPV. Dentre os fatores de risco clássicos, destacam-se: vida 

sexual ativa precoce, promiscuidade, alta paridade, baixa faixa etária, tabagismo e baixo nível 

sócio-econômico, sendo os dois primeiros os fatores mais consistentes (BAUER et al., 1993; 

FRANCO et al., 2001; HILDESHEIM et al., 1993). Existem outros fatores de risco 

considerados menores, como uso prolongado de anticoncepcional oral (SCHIFFMAN et al., 

1995; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1993), deficiências nutricionais 

(BUTTERWORTH et al., 1992), a infecção pelo HIV (HO et al., 1994; MATORRAS et al., 

1991) e outras infecções genitais causadas por agentes sexualmente transmissíveis como a 

Chlamydia trachomatis e o Herpes simples (FRANCO, 1991; NONNENMACHER et al., 

2002). 

Segundo os dados analisados nos USA, entre 1990 e 2004, calculou-se que anualmente 

os custos médicos associados com a prevenção e tratamento de verrugas anogenitais e 

doenças relacionadas ao HPV ficaram em torno de quatro bilhões de dólares. No entanto, o 

estudo não conseguiu identificar perdas de produtividade no trabalho, resultado do tempo 

gasto recebendo cuidados médicos, morbidez ou mortalidade, o que subiria provavelmente 

para pelo menos cinco bilhões de dólares por ano (INSIGA et al., 2005). Dados estatísticos 

referentes ao fardo econômico anual associado com a prevenção e o tratamento de doenças 

relacionadas ao HPV na população ainda não estão disponíveis no Brasil.  
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1.1.3 Biologia do Papilomavírus Humano 

 

 

Os HPVs são vírus pertencentes à família Papillomaviridae. De acordo com o Centro 

de Referência para Papilomavírus, DKFZ, Heidelberg, Alemanha, os HPV16 e HPV18 

pertencem ao gênero Alpha-Papillomavirus (DE VILLIERS et al., 2004). São pequenos vírus 

de DNA dupla fita circular, desprovidos de envelope. Consistem de um capsídeo icosaédrico 

de aproximadamente 55 nm de diâmetro formado por 72 capsômeros, o qual é composto por 

duas proteínas estruturais L1 e L2 (Fig. 1A) (BURD, 2003; GNANAMONY et al., 2007).  

O genoma dos HPVs é formado por aproximadamente 8.000 pares de bases associadas 

com histonas, organizadas num minicromossomo, constituído por uma região regulatória não 

traduzida “long control region” (LCR) e genes que codificam seis proteínas precoces, 

denominadas E1, E2, E4, E5, E6 e E7 (E:“Early”), e duas proteínas tardias, L1 e L2 (L: 

“Late”) (Fig. 1B). 

 

 

 
 
Figura 1: Representação  esquemática  do  HPV e  do  genoma  viral  destes  vírus.  (A) Modelo 

atômico do capsídeo icosaédrico formado por 72 capsômeros 
(http://microbiologybytes.wordpress.com/2006/10/23/). (B) Representação esquemática do 
genoma do HPV, constituído por genes que codificam proteínas precoces (E:“Early”), 
proteínas tardias (L: “Late”) por uma região regulatória não traduzida (LCR). Adaptado de 
Muñoz et al., 2006.  
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As proteínas E1, E2, E4, E5, E6 e E7 desempenham diversas funções no ciclo de vida 

do papilomavírus humano (Tabela 2). As primeiras proteínas a serem expressas são E1 e E2 e 

estão envolvidas na replicação viral e transcrição celular. E1 possui atividade de helicase 

dependente de ATP (adenosina tri-fosfato), necessária na replicação do genoma viral 

(WILSON et al., 2002). E2 forma um complexo com E1 facilitando sua ligação à origem de 

replicação viral. Além disso, E2 atua como um fator de transcrição regulando a expressão dos 

genes virais E6 e E7 (CRIPE et al., 1987). Em baixos níveis E2 age como ativador 

transcricional, enquanto que em altos níveis reprime a expressão de genes virais (STEGER et 

al., 1997).  

O papel de E4 ainda não está muito claro. Sabe-se que é formada por “splincing” de 

sequências de RNA que codificam os cinco primeiros aminoácidos de E1 com a janela de 

leitura de E4, formando transcritos E1^E4. Esta proteína parece associar-se à rede de 

citoqueratina celular, o que sugere seu envolvimento na maturação e liberação de vírions para 

o meio extracelular (HEBNER; LAIMINS, 2006).   

E5 é uma proteína de membrana hidrofóbica encontrada preferencialmente no 

complexo de Golgi. Associa-se sua interação com receptores de fatores de crescimento, 

auxiliando a transformação celular no início da tumorigênese (HEBNER; LAIMINS, 2006). 

Além disso, a presença de E5 nas células hospedeiras pode alterar a apresentação de antígenos 

celulares, como diminuir a expressão de moléculas de HLA (“human leukocyte antigen” – 

antígeno de leucócito humano) de Classe I (ASHRAFI et al., 2005) e modificar a expressão 

na superfície de moléculas MHC (“major histocompatibility complex” – complexo principal 

de histocompatibilidade) de Classe II (ZHANG et al., 2003). 

E6 e E7 atuam modulando a atividade de proteínas celulares que regulam o ciclo 

celular, como p53 e pRB, respectivamente. A proteína E6 dos HPVs de alto risco é formada 

por aproximadamente 150 aminoácidos, sendo localizadas no núcleo e citoplasma de 

queratinócitos infectados pelo HPV, apresentando dois motif zinc finger (HEBNER; 

LAIMINS, 2006). Uma das funções mais bem caracterizadas de E6 é a sua capacidade de 

interferir com p53. O produto do gene p53 é uma proteína supressora tumoral envolvida nos 

processos de reparo do DNA e apoptose. E6 liga-se a proteína p53 através de uma proteína 

ubiquitina-ligase, a E6-AP. A formação deste complexo resulta na degradação de p53, que, 

por sua vez, perde o controle da transição de G1/S e G2/M, e com isso, torna-se susceptível a 

instabilidade cromossômica, com consequências mutacionais para as células HPV-positivas 
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(THOMAS et al., 1999). Outro papel importante de E6 é a interação com proteínas da família 

PDZ, as quais envolvem funções de sinalização e adesão celular. E6, ainda, pode ativar a 

telomerase em células infectadas, o que permite manter o comprimento dos telômeros em 

células epiteliais (HEBNER; LAIMINS, 2006).  

E7 é uma fosfoproteína que contém em torno de 98 aminoácidos, apresenta três 

regiões bem conservadas CR1, CR2 e CR3 e está localizada principalmente no núcleo das 

células infectadas. O domínio CR1 compreende a região amino-terminal, CR2 contém um 

motif LXCXE, que faz a ligação entre E7 e membros da família da proteína supressora 

tumoral retinoblastoma (pRB), e CR3 consiste de dois motif zinc finger (HEBNER; 

LAIMINS, 2006). No ciclo de vida do HPV, uma das principais funções estudadas de E7 é a 

interação com a família de proteínas RB, a qual participa da regulação do ciclo celular. Na 

forma hipofosforilada, pRB controla a progressão da fase G1 para fase S, através da ligação 

com o fator de transcrição E2F, que, por sua vez, é impedido de ativar a transcrição de muitos 

componentes envolvidos na síntese de DNA (CID-ARREGUI et al., 2003; GNANAMONY et 

al., 2007; MCLAUGHLIN-DRUBLIN et al., 2005; SUBRAMANYAM; KRISNA, 2006; 

WILSON et al., 2005). 

Vale lembrar que as linhagens celulares originadas a partir de carcinomas cervicais 

expressam E6 e E7 de forma constitutiva, as quais são necessárias para manutenção do 

fenótipo transformado (GOODWIN; DIMAIO, 2000). Assim, devido às interações com 

diversos alvos celulares, E6 e E7 indicam sua importância funcional para o crescimento de 

células cancerosas, exercendo um papel fundamental nos mecanismos oncogênicos do HPV. 

E embora não sejam as únicas responsáveis, estas proteínas estão diretamente envolvidas nos 

processos de transformação e imortalização celular induzidos por este vírus, cujas vias ainda 

não são bem compreendidas (HEILMAN et al., 2009). 

As proteínas L1 e L2 são expressas tardiamente no ciclo reprodutivo do vírus. Até o 

momento, as evidências sugerem que os epítopos de neutralização imunodominantes estão 

localizados na proteína L1. Já L2 parece contribuir na encapsidação do DNA viral 

(HOLMGREN et al., 2005; ZHOU et al., 1993) e reforçar a infectividade do HPV (RODEN, 

et al., 2001). Estima-se a razão de 1:30 moléculas L2 e L1, respectivamente, compondo o 

capsídeo viral (CHEN et al., 2000). 
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Tabela 2: Revisão dos produtos dos genes do HPV.  
 

Produto 
do gene 

Descrição 

E1 
Atividade de helicase dependente de ATP; necessária para a replicação viral 
e controle da transcrição gênica. 

E2 
Fator de transcrição viral; necessária para a replicação viral e controle da 
transcrição gênica. 

E4 
Parece interagir com a rede de citoqueratina celular; sugere-se seu 
envolvimento na montagem viral. 

E5 
Pode interagir com receptores de fatores de crescimento; pode diminuir a 
expressão de moléculas de HLA de Classe I e alterar a expressão na 
superfície de moléculas MHC de Classe II. 

E6 
Envolvida no processo de transformação e imortalização celular; degrada 
p53; pode ativar a telomerase; efeito anti-apoptótico; induz a instabilidade 
genômica. 

E7 
Envolvida no processo de transformação e imortalização celular; interação 
com pRB; induz a instabilidade genômica. 

L1 Principal proteína do capsídeo. 

L2 
A proteína viral menos abundante; contribui na encapsidação do DNA viral; 
envolvida no transporte nuclear do DNA viral. 

 
Adaptado de Boulet et al., 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31

1.1.4 Ciclo de vida do HPV e a resposta imune à infecção viral 

 

 

Os papilomavírus são organismos obrigatoriamente intracelulares, perfeitamente 

adaptados ao tecido do seu hospedeiro natural e dependentes da maquinaria celular (MUNÕZ 

et al., 2006). O ciclo de vida do HPV está diretamente ligado à diferenciação epitelial (Fig. 2). 

Inicialmente, por meio de abrasões ou microlesões na pele ou mucosas, os HPVs infectam 

células pouco diferenciadas do compartimento basal dos epitélios estratificados. As células da 

camada basal são capazes de se dividir constantemente, e após a divisão, as células filhas 

migram para o compartimento suprabasal para finalizar a diferenciação. Em condições 

normais estas células perdem a atividade metabólica (WATT, 1998).  

Após a penetração do vírus nas células, acredita-se que o genoma do HPV se hospede 

no núcleo, sob a forma epissomal, e ative o promotor de transcrição dos genes precoces. Neste 

momento, inicia-se a replicação do DNA viral com aproximadamente 50 a 100 cópias por 

célula. À medida que a célula hospedeira se divide, o genoma viral é distribuído entre as 

células filhas. Estas podem migrar para as camadas superiores do epitélio e dar início ao 

processo de diferenciação. As proteínas virais expressas estimulam a manutenção do ciclo 

celular ativo das células infectadas durante o processo de diferenciação (STUBENRAUCH; 

LAIMINS, 1999). A partir deste estágio, o promotor de genes tardios, que codifica as 

proteínas estruturais L1 e L2, é ativado. Inicia-se, então, a fase produtiva do ciclo de vida 

viral, a qual as células suprabasais são reprogramadas pelo vírus para amplificar o número de 

cópias do genoma do HPV. O empacotamento do DNA viral em novos capsídeos ocorre 

apenas nas células mais diferenciadas, onde a progênie do vírus é liberada da célula (Fig. 2) 

(OZBUN et al., 2002; STUBENRAUCH; LAIMINS, 1999). 

O HPV pode ser encontrado em amostras cervicais na forma epissomal, integrado ou 

mista, com ambas as formas. O evento de integração do DNA viral frequentemente ocorre 

com o rompimento da região precoce E1-E2, sendo o gene viral E2 o sítio preferencial desta 

integração (BAKER et al., 1987). Como o produto do gene E2 controla a transcrição das 

proteínas virais E6 e E7, seu rompimento leva à desregulação da expressão destas proteínas 

(Fig. 2). As transcrições derivadas de DNA viral integrado são mais estáveis do que os 

derivados da forma epissomal. Acredita-se que a integração do HPV16 proporcione uma 
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vantagem de crescimento seletivo nas células infectadas, aumentando as chances de 

progressão de lesões de alto grau e carcinomas invasivos (WOODMAN et al., 2007). 

 

 

 
 
Figura 2: O ciclo de vida do HPV e a integração do genoma viral. Os HPVs infectam as células da 

camada basal do epitélio através de microlesões. Após a infecção, os genes precoces E1, 
E2, E4, E5, E6 e E7 são ativados e o DNA viral é replicado. Nas camadas mais superiores 
do epitélio, o número de cópias do genoma viral é amplificado e as proteínas estruturais são 
expressas. L1 e L2 encapsidam o DNA viral, as novas partículas virais são liberadas na 
superfície epitelial e podem infectar novas células. Infecções por HPVs de alto risco podem 
progredir para neoplasias intraepteliais cervicais (NIC). Quando não tratadas, estas lesões 
podem evoluir para um câncer invasivo, o qual está associado com a integração do DNA 
viral ao genoma hospedeiro. O sítio preferencial desta integração é o gene viral E2. 
Adaptado de Woodman et al., 2007. 

 

 

Os HPVs são agentes infecciosos bem sucedidos, os quais evoluíram para evitar ao 

máximo a sua exposição ao sistema imune hospedeiro. No entanto, o sistema imune tem um 

papel importante no controle das infecções por HPV (ZUR HAUSEN, 2002). Existem 

evidências de que os mecanismos imunes inatos e adaptativos, mediados por resposta imune 
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humoral e celular contra anticorpos do HPV, estão relacionados à regressão de lesões 

causadas por infecções pelo HPV (ZUR HAUSEN, 2002). Isto pode ser observado em estudos 

com indivíduos imunossuprimidos, nos quais ocorre um aumento na incidência e persistência 

prolongada de infecções por HPV (GNANAMONY et al., 2007; ZUR HAUSEN, 2002). 

Como mencionado anteriormente, em torno de 70% das mulheres eliminam a infecção em 

torno de 12 meses, o qual indica um papel efetivo do sistema imune em eliminar o vírus 

(GNANAMONY et al., 2007).  

Na maioria dos indivíduos infectados pelo HPV, os anticorpos neutralizantes gerados 

são direcionados contra epítopos conformacionais do capsídeo L1. No entanto, após uma 

infecção, baixos títulos de anticorpos são produzidos contra o HPV (VILLA et al., 2005), 

refletindo a ausência de viremia. Além disso, o tempo da soroconversão é lento, ocorrendo 

apenas em torno da metade das pessoas expostas. 

Diversas estratégias são aplicadas pelo papilomavírus para escapar do sistema imune. 

A replicação e montagem viral ocorrem em tempo suficiente para que os queratinócitos basais 

sofram diferenciação completa e descamação. Sendo assim, não há indução de morte 

citopática ou necrose celular, consequentemente ausência de resposta inflamatória importante 

para ativação do sistema imune. Outros estudos demonstram que as proteínas virais interferem 

nas respostas do sistema imune. Por exemplo, E7 promove uma alteração na expressão dos 

genes induzidos por interferon I, α e β e E6 inibe a expressão de interleucina-18. Além disso, 

a proteína do capsídeo L1 só é expressa tardiamente na fase produtiva do vírus e em baixos 

níveis (STANLEY et al., 2008). 
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1.1.5 Proteínas do capsídeo L1 e L2 e Virus Like Particles (VLPs) 

 

 

As dificuldades em obter estoques de vírions infecciosos do HPV complicam os 

estudos de diversos aspectos da biologia do papilomavírus, como a definição de epítopos 

neutralizantes e interações entre célula hospedeira e vírus. Lesões induzidas por HPVs, 

principalmente os tipos de alto risco, apresentam pequenas quantidades de partículas virais 

infecciosas (CHRISTENSEN et al., 1996). Visando superar estas barreiras, diversos sistemas 

de culturas celulares vem sendo desenvolvidos, de modo que quantidades viáveis sejam 

obtidas, possibilitando os estudos básicos sobre o papilomavírus e o desenvolvimento de 

vacinas profiláticas. 

O capsídeo do papilomavírus é formado por duas proteínas estruturais, L1 

caracterizada como proteína principal do capsídeo, altamente conservada entre os diferentes 

tipos de papilomavírus, e L2. Acredita-se que sua localização está associada com os vértices 

dos pentâmeros nos capsômeros (ZUR HAUSEN, 1996). Em L1, a massa molecular 

corresponde aproximadamente a 55 kDa (~510 aminoácidos), representando em média 80% 

do total de proteína viral. A massa molecular de L2 é em torno de 50 kDa (~470 aminoácidos. 

No entanto, ela migra em géis de SDS-poliacrilamida entre 70 a 80 kDa (BELNAP et al., 

1996; MÜLLER et al., 1995). Há uma semelhança estrutural notável entre o BPV-1 e o HPV-

1, o capsídeo é formado por 72 projeções de capsômeros (T=7) (Fig. 3C) côncavos e 

dispostos radialmente numa altura máxima de 5,8 nm. Um canal cilíndrico, com em torno de 

2,8 nm de diâmetro, estende-se ao longo do eixo de cada capsômero a partir do interior do 

vírus. O sistema de contato intercapsômeros é indistinguível entre BPV-1 e HPV-1, sugerindo 

que a estrutura do capsídeo destas partículas virais seja bem conservada evolutivamente 

(BAKER et al., 1991; MODIS et al., 2002). 

O gene L1 pode ser expresso em diferentes sistemas de expressão, como levedura 

(BAZAN et al., 2007a,b; SASAGAWA et al., 1995), bactéria (AIRES et al., 2006; 

NARDELLI-HAEFLIGER et al., 1997), plantas (WARZECHA et al., 2003), inseto 

(KIRNBAUER et al., 1992; MÜLLER et al., 1997) e em células de mamíferos 

(CIANCIARULLO et al., 2007, 2008; KUCK et al., 2006; MOSSADEGH et al., 2004; 

PYEON et al., 2005), conduzindo à formação de VLPs (“Vírus-Like Particles”), propriedade 

esta intrínseca a alta expressão de L1. In vitro, as VLPs, compostas por L1 isoladas ou em 
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conjunto com L2, assemelham-se em muito aos vírions, apenas desprovidos do genoma viral 

(Fig. 3D). No entanto, a coexpressão de L1 e L2 parece aumentar a eficiência da formação e 

estabilidade das VLPs (MÜLLER et al., 1997).  

A estrutura atômica de L1 do HPV16 foi determinada cristalograficamente a partir de 

uma pequena VLP (“small VLPs”), composta por 12 pentâmeros e rica em estruturas α-

hélices (Fig. 3A e B).  

A síntese de L2 parece preceder a expressão de L1 em queratinócitos em diferenciação 

terminal. Além disso, L2 é translocada para o núcleo independente de L1 (KIEBACK; 

MÜLLER, 2006). Embora a proteína L2 seja dispensável para a formação dos capsídeos, 

existem evidências de que a sua presença é essencial para a completa produção de 

pseudovírions e vírions infecciosos de HPV, visto que L2 parece reforçar a infectividade deste 

vírus (BUCK et al., 2008; HOLMGREN et al., 2005; RODEN, et al., 2001). Acredita-se 

ainda que L2 possa facilitar a montagem de capsômeros de L1 purificado, onde apenas uma 

pequena porção de L2 fica exposta na superfície dos capsídeos maturos (BUCK et al., 2008).  
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Figura 3: Representação estrutural dos monômeros, capsômeros e VLPs de L1 de HPV16. (A) 
Monômero e (B) capsômero de L1. Adaptado de Chen et al., 2000. (C) Diagrama do 
capsídeo completo, formado por 72 projeções de capsômeros (T=7). Adaptado de Modis et 

al., 2002. (D) Microscopia eletrônica de VLPs de L1 produzidas in vitro, após expressão 
da proteína em Escherichia coli. Adaptado de Chen et al., 2000.  
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1.1.6 Vacinas contra o HPV 

 

 

Em geral, o controle do câncer cervical está baseado em sistemas de triagens 

citopatológicas, como exame de Papanicolaou, capaz de reduzir substancialmente os casos de 

câncer nos países em que as triagens são eficientes. No entanto, nos países em 

desenvolvimento, estes sistemas são ineficientes e com elevado custo aos órgãos de saúde 

pública e privada. Novos testes vêm sendo desenvolvidos para aumentar a eficiência na 

detecção de neoplasias intraepiteliais cervicais de alto risco, como NIC-2/NIC-3 (WONG et 

al., 2009).  Apesar das vacinas também representarem um custo efetivo na prevenção e no 

tratamento de doenças, é uma estratégia prioritária o desenvolvimento de vacinas eficazes 

contra o HPV, visto que a vacinação em massa da população poderá reduzir drasticamente a 

incidência e mortalidade causada pelo vírus.  

As oncoproteínas E6 e E7 dos HPVs de alto risco transformaram-se em alvos de 

pesquisa para estratégias imunoterápicas e para o desenvolvimento de vacinas que visam o 

controle e a regressão de lesões associadas ao HPV. Estas vacinas de DNA tornam-se 

atraentes por gerarem imunoterápicos antígeno-específicos, com capacidade de estimular o 

sistema imune e, ainda, por sua simplicidade, estabilidade, segurança, e capacidade para 

administrações repetidas (BIBANCOS et al., 2006a,b; PENG et al., 2004; RODEN et al., 

2004). 

Atualmente, as vacinas mais promissoras são as profiláticas, baseadas principalmente 

na indução de anticorpos neutralizantes contra a proteína L1 do capsídeo, sob a forma de 

VLPs ou capsômeros, capazes de inibir a entrada do vírus na célula hospedeira (VILLA et al., 

2005, 2006a). As VLPs de L1 são capazes de induzir anticorpos neutralizantes sistêmicos e de 

mucosa e, ainda, induzir anticorpos protetores nos animais imunizados (LIU et al., 1998; 

REUTER et al., 2003). 

Propostas de vacinas profiláticas baseadas na proteína L2 do capsídeo do HPV 

também estão em desenvolvimento, visto que, L2 possui regiões altamente conservadas em 

diferentes genótipos deste vírus. A vacinação com L2 pode fornecer imunidade a 

papilomavírus homólogos. No entanto, apresenta baixos títulos de anticorpos neutralizantes, 

quando comparados com os títulos obtidos de anticorpos específicos contra L1 

(CHANDRACHUD et al., 1995; CHRISTENSEN et al., 1991; EMBERS et al., 2002). 
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Estudos utilizando peptídeo ou proteína L2 demonstraram induzir anticorpos de neutralização 

cruzada contra diferentes tipos de HPV, entre os quais HPV6, 16, 18 e 31. Entretanto, não está 

clara a eficácia de neutralização desses anticorpos (PASTRANA et al., 2005). 

A ocorrência de infecções com múltiplos tipos de HPV parece estar relacionada com a 

idade e com anormalidades citológicas. A coinfecção viral pode ter implicações no 

desenvolvimento de vacinas, uma vez que a imunidade conferida por elas é tipo-específica 

(ROUSSEAU et al., 2003). As atuais vacinas profiláticas aprovadas pela OMS, FDA (“Food 

na Drug Administration”) e pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no 

Brasil, produzidas em células de levedura (Saccharomyces cerevise) pela Merck Sharp & 

Dohme contra o HPV6, 11, 16 e 18, e a vacina elaborada pela Glaxo Smith Kline (GSK) 

contra o HPV16 e 18 em células de insetos (Spodoptera frugiperda) utilizam partículas 

sintetizadas in vitro através da expressão da proteína do capsídeo L1. Ambas são produzidas a 

partir dos tipos virais mais prevalentes, destituídas de material genético viral, sendo 

desencadeadoras de resposta imunológica com altos títulos de proteção contra o vírus de 

origem. A vacina tetravalente apresentou em torno de 90% de eficácia contra as infecções 

persistentes e 100% de proteção contra neoplasias intraepteliais cervicais (NICs) do HPV6, 

11, 16 e 18 (VILLA et al., 2005). Já a vacina bivalente demonstrou a proteção de 95% contra 

infecções persistentes e NICs do HPV16 e 18 (HARPER et al., 2006).  

Em um estudo clínico, foi demonstrada a eficácia e imunogenicidade da vacina 

tetravalente a longo prazo. As mulheres vacinadas foram acompanhadas durante cinco anos e 

nenhum caso de displasias cervicais pré-cancerosas ou verrugas genitais foi observado, assim 

como, houve uma redução de 96% na incidência de infecções persistentes pelo HPV6, 11, 16 

e 18. Além disso, durante estes cinco anos, os títulos de anticorpos induzidos pela vacina se 

mantiveram iguais ou acima aos obtidos por uma infecção natural (VILLA et al., 2006b). 

 Novas vacinas profiláticas contra o HPV16 estão em desenvolvimento no Instituto 

Butantan, em São Paulo, com o objetivo de atender amplamente a população por um custo 

reduzido ao orçamento público. As vacinas disponíveis atualmente são eficientes, pois são 

capazes de imunizar todas as faixas etárias simultaneamente. No entanto, estas são importadas 

e onerosas, fato este que impossibilita a vacinação em massa (AIRES et al., 2006a,b; BAZAN 

et al., 2007a,b, 2008). 
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1.2 Sangue periférico humano  

 

 

O sangue é um tecido conjuntivo líquido circulante, constituído por uma massa 

heterogênea de células diferenciadas, onde os elementos figurados compõem de 40 a 50% do 

sangue, os quais estão suspensos na fase líquida chamada de plasma.  

Os principais componentes do sangue desempenham diversas funções entre si e estão 

subdivididos em: 

 

a) glóbulos vermelhos também conhecidos como hemácias ou eritrócitos: são 

responsáveis por transportar oxigênio dos pulmões aos tecidos periféricos. Os 

eritrócitos normais são células anucleadas em forma de disco bicôncavo, seu 

diâmetro varia de 7,5 a 8,7 µm e o seu principal constituinte citoplasmático é a 

hemoglobina, responsável por sua característica acidófila. O número de hemácias 

no sangue depende do sexo. Por sua vez, os homens apresentam um número maior 

de células. Em homens adultos normais o número de eritrócitos no sangue 

circulante está entre 4,9 e 5,5 milhões por mm3, enquanto as mulheres apresentam 

entre 4,4 e 5 milhões por mm3(GUYTON, 2006; STEVENS; LOWE, 1995); 

 

b) glóbulos brancos ou leucócitos: são células móveis especializadas na defesa do 

organismo, combatendo vírus, bactérias e outros agentes invasores que penetram 

no corpo, auxiliando na remoção de tecidos lesados ou mortos. Um ser humano 

adulto normal possui entre 4.500 e 11.000 leucócitos por mm3 de sangue. Ao 

nascimento, uma criança contém em média 20.000 leucócitos por mm³ de sangue, 

este número vai decrescendo e aos 12 anos atinge os valores do adulto. São 

compostos por cinco tipos celulares que serão explorados melhor na seção 1.2.1 

(ABBAS; LICHTMAN, 2005; GUYTON, 2006; STEVENS; LOWE, 1995); 

 

c) plaquetas ou trombócitos: participam do processo de coagulação sanguínea. São 

as primeiras células a atuarem contra uma lesão dos vasos sanguíneos. São 

fragmentações citoplasmáticas dos megacariócitos (células precursoras) 

originados na medula óssea, anucleadas, com diâmetro de 1 a 4 µm. Seus índices 
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em adultos normais variam de 150.000 até 400.000 por mm3 de sangue 

(GUYTON, 2006; STEVENS; LOWE, 1995); 

 

d) plasma: é composto em grande parte por água, proteínas (albumina, globulina, 

entre outras), sais inorgânicos (principalmente cloreto de sódio), entre outras 

substâncias orgânicas dissolvidas, como aminoácidos, vitaminas, lípides e glicose. 

A principal função do plasma é transportar nutrientes e metabólitos, assim como 

as células citadas acima (GUYTON, 2006; STEVENS; LOWE, 1995). 

 

 

1.2.1 Leucócitos  

 

 

O corpo humano está exposto diariamente a diversos agentes patogênicos, muitos 

destes causadores de doenças humanas. No entanto, o homem possui um sistema para 

combater os diferentes agentes infecciosos e tóxicos. Este mecanismo de defesa é formado 

pelos leucócitos, pelo sistema de macrófagos dos tecidos e pelo tecido linfóide, os quais 

destroem os agentes invasores, principalmente por meio da fagocitose e pela formação de 

anticorpos e linfócitos sensibilizados (GUYTON, 2006). 

Os leucócitos são subdivididos em polimorfonucleares ou granulócitos e 

mononucleares, num total de cinco tipos celulares encontrados no sangue em diferentes 

proporções. 

 

 

1.2.1.1 Polimorfonucleares 

 

 

Os neutrófilos quando maturos, apresentam entre 12 e 14µm de diâmetro, núcleo 

composto por 2 a 5 lóbulos e citoplasma acidófilo com granulações finas de coloração rósea. 

Estas células compõem em torno de 40 a 75% dos leucócitos totais circulantes, em condições 

normais. Mieloblastos são suas células precursoras e sua maturação leva em torno de 7 a 8 

dias até transformar-se em neutrófilo, passando por diferentes estágios. Sua vida média em 
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circulação no sangue é de 6 horas, depois migram randomicamente para os tecidos periféricos, 

onde sobrevivem de 2 a 5 dias. Os neutrófilos são os primeiros a atuar na defesa celular contra 

micro-organismos invasores, através de suas propriedades, como motilidade, quimiotaxia, 

fagocitose, ação bactericida e digestão de micro-organismos. São células altamente móveis e 

ao penetrarem nos tecidos podem iniciar a fagocitose imediatamente. Apresentam também 

papel central nos estágios iniciais da resposta inflamatória aguda à lesão tecidual, devido à 

rápida velocidade de migração (GUYTON, 2006; STEVENS; LOWE, 1995). 

Eosinófilos visualizados em esfregaços de sangue possuem de 12 a 17µm de diâmetro, 

o núcleo é bilobado e os grânulos são grandes. O número destas células circulantes é de 

aproximadamente 5%, apresentando uma variação entre o período da manhã (taxa máxima) 

e o período da tarde (taxa mínina). Também se originam na medula óssea, divergindo nos 

estágios seguintes ao mieloblasto. Em geral, deixam a circulação em 3 a 8 horas, 

permanecendo em torno de 12 dias nos tecidos. São células móveis capazes de fagocitar e 

estão envolvidas em infecções parasitárias e processos imunológicos, modulando reações 

alérgicas. Porém, sua ação microbicida é inferior aos neutrófilos. Eles executam suas 

funções de defesa liberando enzimas hidrolíticas e a proteína básica principal de seus 

grânulos. Esta proteína é rica em arginina e contribui muito para a acidofilia dos grânulos 

desta célula, além disso, é tóxica a parasitas humanos e causam a sua morte. Provavelmente, 

também atuam liberando formas de oxigênio reativo, que são letais aos parasitas 

(GUYTON, 2006; STEVENS; LOWE, 1995). 

Os basófilos são encontrados em pequenas quantidades no sangue periférico, 

compõem aproximadamente de 0 a 1% dos leucócitos, possuem de 14 a 16µm de diâmetro, 

o núcleo raramente tem mais de dois lóbulos, apresentam grandes grânulos citoplasmáticos 

ricos em histamina e heparina. Como os granulócitos anteriores, os basófilos são produzidos 

na medula óssea e diferem a partir do estágio de mieloblasto. Atuam principalmente em 

reações alérgicas de hipersensibilidade imediata, podendo causar anafilaxia, rinite alérgica, 

urticária e algumas formas de asma (GUYTON, 2006; STEVENS; LOWE, 1995). 
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1.2.1.2 Mononucleares 

 

 

Os linfócitos são encontrados no sangue na proporção de 20 a 50% dos leucócitos, 

sendo a maioria de linfócitos pequenos e em porcentagem menores de linfócitos grandes, 

com diâmetro entre 6 a 15µm. Caracterizam-se por apresentarem citoplasma escasso, núcleo 

com cromatina muito condensada e nucléolos, sendo estes raramente visualizados. Existem 

dois tipos principais de linfócitos, o T e o B, ambos ligados ao sistema imune, mas com 

funções distintas. Os dois tipos são indistinguíveis em esfregaços (GUYTON, 2006; 

STEVENS; LOWE, 1995). 

O linfócito T origina-se nas células precursoras da medula óssea e sua maturação 

ocorre no timo. Constituem 70 a 80% dos linfócitos totais. São responsáveis pela resposta 

imune mediada por células e regulam a síntese de anticorpos através da secreção de 

interleucinas. Os linfócitos T “helper” caracterizam-se por apresentar CD4 (“cluster 

differentiation”) como principal molécula marcadora da superfície desta célula. São 

responsáveis por induzir as células B a produzirem anticorpos e ativar os sistemas de defesa 

dos macrófagos. Em resposta a estímulos antigênicos, os linfócitos T “helper” secretam 

citocinas, as quais estimulam a proliferação e diferenciação de linfócitos T e B, entre outras 

células. Já os linfócitos T citotóxicos expressam na membrana o marcador CD8 e atuam 

diretamente nas células alvos, levando à morte as células infectadas por vírus, células 

tumorais e, ainda, atuam na rejeição de transplantes. A terceira população de linfócitos é 

chamada de “natural killer” (NKs), cujos marcadores celulares são CD56 e CD57. Estas 

células também provocam a morte das células infectadas por vírus e células tumorais. No 

entanto, estão mais envolvidas com o sistema imune inato (ABBAS; LICHTMAN, 2005; 

GUYTON, 2006; STEVENS; LOWE, 1995). 

Os linfócitos B compõem de 15 a 20% dos linfócitos totais, caracterizam-se por 

apresentarem imunoglobulinas (Ig) de superfície. Os marcadores de membrana mais usados 

no seu reconhecimento são CD19 e CD20. Estas células atuam na imunidade humoral, 

sintetizando e secretando anticorpos após sua diferenciação em plasmócitos. São chamados de 

células de memória, onde a exposição subsequente ao mesmo antígeno acelera e aumenta a 

resposta de anticorpos (ABBAS; LICHTMAN, 2005; GUYTON, 2006; STEVENS; LOWE, 

1995). 
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Os monócitos compreendem 1 a 5% dos leucócitos totais. São células grandes com 

diâmetro entre 15 e 18µm, formadas na medula óssea. Em esfregaços sangüíneos, 

assemelham-se aos linfócitos, porém são maiores em tamanho. O núcleo é chanfrado, a 

cromatina é mais frouxa e o citoplasma é claro. Na ultraestrutura, o citoplasma contém 

numerosos pequenos grânulos e vacúolos citoplasmáticos, não visualizados nos linfócitos. A 

membrana celular apresenta numerosas projeções citoplasmáticas, típicas de células 

fagocitárias. Encontram-se circulantes no sangue por 10 a 20 horas. Após, atravessam as 

membranas em direção aos tecidos, onde os monócitos passam por transformações para 

tornarem-se macrófagos. Respondem quimiotaticamente à presença de material necrótico, 

micro-organismos invasores e à inflamação. Integram a imunidade humoral e celular, dando 

início à resposta imune como células apresentadoras de antígenos (APC), além de 

participarem ativamente da fagocitose (ABBAS; LICHTMAN, 2005; GUYTON, 2006; 

STEVENS; LOWE, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44

1.3 Interações Vírus e Célula Hospedeira 

 

 

Diversos vírus entram em células hospedeiras para sobreviver, replicar e evadir o 

sistema imune. Os estágios iniciais de uma infecção viral incluem a adsorção, contato entre 

um receptor celular e uma proteína viral, penetração, perda da cápside viral e liberação do 

conteúdo genômico. Em geral, estes agentes patogênicos utilizam vias celulares existentes, 

como as designadas para transporte de nutrientes, que frequentemente terminam seus 

percursos em lisossomos, organelas capazes de matar micro-organismos. Notavelmente, estes 

patógenos tem desenvolvido meios de evitar interações com estas organelas (GRUENBERG; 

VAN DER GOOT, 2006).  

Várias famílias virais utilizam a endocitose para infectar as células hospedeiras, 

facilitando a internalização das partículas virais e o transporte até o sítio de replicação. 

Estudos recentes demonstram que os vírus utilizam todas as capacidades endocíticas das 

células, ampliando suas chances de sucesso na infecção dos organismos hospedeiros. As vias 

endocíticas utilizadas incluem a endocitose mediada pela clatrina e caveolina, 

macropinocitose e novas vias alternativas independentes de clatrina ou caveolina (Fig. 4). 

Contudo, nesta última via os mecanismos de internalização permanecem pouco esclarecidos, 

devido à ausência de informações específicas e marcadores celulares (SIECZKARSKI; 

WHITTAKER, 2002). O transporte vesicular intracelular de macromoléculas denominado 

transcitose é uma estratégia utilizada pelos organismos multicelulares para mobilizar material 

entre dois compartimentos, sem alterar as composições únicas dos mesmos (TUMA; 

HUBBARD, 2003), podendo ser uma via conveniente para os vírus alcançarem o núcleo da 

célula infectada. 

A endocitose mediada por clatrina é a rota mais conhecida de entrada viral. Através de 

um sinal de internalização, a clatrina é montada internamente na membrana plasmática para 

formar vesículas de clatrina ou invaginações. Durante o processo, a clatrina interage com 

diversas moléculas, como a dinamina GTPase, responsável por liberar as vesículas 

internalizadas pela membrana plasmática. As vesículas cobertas por clatrina (CCV) seguem 

para os endossomos precoces dependentes da proteína Rab5. Estes endossomos podem ser 

reciclados para superfície celular, com auxílio de Rab4 e Rab11, ou seguir para endossomos 
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tardios/lisossomos, que necessitam da proteína Rab7 (Fig. 4) (SIECZKARSKI; 

WHITTAKER, 2002). 

A endocitose mediada pela caveolina ocorre por estímulos celulares, com uma cinética 

de internalização mais lenta quando comparada com a clatrina (Fig. 4). Já a macropinocitose é 

considerada um mecanismo de internalização não específico, onde, inicialmente, o processo 

ocorre por uma perturbação dirigida contra actina celular, semelhante ao sistema de fagocitose 

realizado pelas células especializadas do sistema imune (Fig. 4). Além disso, a 

macropinocitose não depende de receptores ligantes específicos (SIECZKARSKI; 

WHITTAKER, 2002). 

Os primeiros eventos da infecção pelo papilomavírus, como a ligação e entrada em 

células susceptíveis, podem fornecer importantes ferramentas para o controle da disseminação 

deste vírus. Contudo, até o momento, existem controvérsias sobre a natureza precisa do 

receptor celular para entrada do HPV na célula hospedeira. 

A literatura científica descreveu o HPV16 como um vírus altamente espécie e tecido-

específico, com o requerimento de heparan sulfato extracelular como condição básica à 

infecção celular, fato este que restringe sua infectividade às células basais do epitélio 

(GIROGLOU et. al., 2001; JOYCE et. al., 1999). As moléculas de heparan sulfato estão 

associadas à superfície celular e matriz extracelular de uma grande variedade de células e 

tecidos. Estas moléculas apresentam elevada capacidade de interações entre fatores de 

crescimento e seus receptores. É provável que a alta afinidade exibida pela proteína L1 do 

HPV com heparan sulfato, in vitro, ocorra devido à porção carboxy-terminal exposta na 

superfície de L1. Esta região apresenta-se bem conservada com sequências muito similares a 

proteínas, que, conhecidamente, se ligam ao heparan sulfato (JOYCE et. al., 1999). Assim 

como acontece com outros vírus, ao que parece, o HPV exige a presença de receptores 

secundários para uma infecção eficiente, e sugeriu-se que este papel pudesse ser 

desempenhado pela α6 integrina (MCMILLAN et al., 1999). 

Recentemente, descobriu-se que o HPV infecta células numa via endocítica mediada 

por receptor e dependente de clatrina (DAY et. al., 2003), onde suas partículas são 

internalizadas por uma cinética mais lenta quando comparada com outros vírus de estruturas 

similares (CULP; CHRISTENSEN, 2004). No entanto, esta via pode não ser conservada para 

todos os tipos de HPVs. Aparentemente o HPV31 pode entrar via caveolina (BOUSARGHIN 

et. al., 2003).  
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O ferro está presente em muitos processos essenciais tanto para a célula hospedeira 

quanto para seus patógenos como, por exemplo, a síntese de DNA. No momento em que o 

ferro é absorvido pela célula, alguns vírus aproveitam para infectá-las durante a entrada 

celular, através da ligação com o receptor de transferrina (TfR), enquanto que outros 

patógenos virais alteram a expressão de proteínas envolvidas no metabolismo do ferro 

(DRAKESMITH; PRENTICE, 2008). O ferro é um elemento necessário para a replicação 

viral. Sendo assim, uma célula com altos níveis deste elemento favorece o próprio vírus. 

 

    

 
 
Figura 4: Resumo das principais rotas de endocitose usada por vírus. Adaptado de 

Sieczkarski e Whittaker, 2002.    
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A transferrina (Tf) é uma glicoproteína presente no soro, altamente conservada e mais 

conhecida por sua capacidade de transportar ferro. Ela circula por todo o organismo, a partir 

dos locais de absorção, no duodeno e nas células vermelhas do sangue é reciclada por 

macrófagos, transportando o ferro para todos os tecidos (MACEDO; DE SOUSA, 2008). A Tf 

pertence a um grupo de proteínas intimamente relacionadas e presentes em todos os 

vertebrados (YOSHIGA et al., 1997). A Tf humana consiste de uma cadeia polipeptídica 

contendo 679 aminoácidos. A molécula é composta por dois domínios homólogos entre si, 

com a sequência N-terminal de 1 a 336 resíduos e a sequência C-terminal de 337 a 679 

resíduos. Sua estrutura cristalográfica apresenta dois lóbulos globulares, correspondendo às 

sequências N- e C-terminais. Cada um dos lóbulos pode ser dividido em dois domínios de 

tamanhos similares. Em cada um há um sítio de ligação com o ferro, localizado na fissura 

entre os dois domínios. Durante a captação do ferro e liberação, os domínios sofrem 

alterações conformacionais causando o fechamento e abertura da fissura. O ferro ligado à Tf é 

internalizado pelas células expressando o TfR via endocitose mediada por receptor específico. 

O TfR é um homodímero ligado por ponte dissulfídrica. Em humanos, cada monômero 

consiste de 760 aminoácidos. Cada monômero possui uma região N-terminal curta, um único 

domínio transmembranar e uma grande região extracelular glicosilada. O domínio extracelular 

está diretamente envolvido no processo de ligação com a Tf. Cada monômero pode ligar-se a 

uma molécula de Tf.  O segmento intracelular contém um sítio para fosforilação do receptor 

desencadeado por ativadores da proteína quinase C. Para diversas proteínas a fosforilação é 

mecanismo importante de sinalização. Entretanto, a fosforilação do TfR não parece 

desempenhar um papel importante na endocitose, pois mutações na fosforilação do TfR não 

impedem a internalização da Tf. O TfR é altamente expresso na superfície de células normais 

e neoplásicas em proliferação, células precursoras eritrocitárias e em células da placenta, 

assim como está presente em moderada expressão nas células dos demais tecidos. O TfR é 

também muito importante na divisão celular dos linfócitos (MACEDO; DE SOUSA, 2008). 

Sendo o ferro um nutriente indispensável para a divisão celular, a Tf e o TfR tem sido usados 

como alvos terapêuticos, principalmente na terapia do câncer e diagnósticos em inflamação 

(LI; QUIAN, 2002; MACEDO; DE SOUSA, 2008; PARDRIDGE, 2007; SAHOO et al., 

2004; XIA et al., 2007; ZHANG et al., 2008).  

Talvez o Papilomavírus possa utilizar a via endocítica do ferro e a transcitose para 

infectar células hospedeiras do sangue periférico, através da Tf e do TfR, antecedendo o 
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contato com os tecidos-alvo das transformações celulares e do desenvolvimento do câncer 

anogenital, permanecendo no organismo na forma latente. No momento oportuno, alcançaria 

o epitélio através da circulação. Após a replicação viral, um número mais expressivo de 

partículas seria liberado, assim como, transmitido a outros organismos hospedeiros.  

Nesta hipótese, a possibilidade de o HPV infectar células leucocitárias do sangue 

periférico, como parece ocorrer com BPV (CAMPO et al., 1992; CARVALHO, 2003; 

STOCCO DOS SANTOS et al., 1998), torna o contato com sangue contaminado, quer seja 

acidental ou através de transfusões, ou ainda pela transmissão materno-fetal 

(ARMBRUSTER-MORAES et al., 1994; BANDYOPADHYAY; CHATTERJII, 2006; 

JAYASINGHE; GARLAND, 2006; ROMBALDI et al., 2008; SARKOLA et al., 2008), um 

fator responsável pela propagação desta doença em escala pandêmica, pois está presente nos 

cinco continentes, com incidência crescente e preocupante.  

Diante do exposto, a análise das possíveis vias alternativas de infecção do HPV, assim 

como das consequências para o organismo irão favorecer o desenvolvimento de formas de 

combate à doença, beneficiando a Sociedade e a Instituição com a perspectiva de possíveis 

inovações tecnológicas e educacionais decorrentes desta pesquisa. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

� O método de produção de VLPs contendo as proteínas L1 e L2 do HPV16 que 

implantamos em culturas de células epiteliais humanas da linhagem 293T mostrou-se 

eficiente, sendo que 85% das células foram transfectadas e expressaram partículas 

estruturadas e proteínas L1 e L2 nativas, em quantidades suficientes ao 

desenvolvimento deste projeto. 

 

� As caracterizações morfológicas demonstraram que as células 293T, expressando L1, 

produziram estruturas semelhantes às VLPs do HPV16, apresentando epítopos 

conformacionais. 

 

� As VLPs L1L2 do HPV16, produzidas neste estudo, interagiram in vitro com as 

células 293T não transfectadas, em ensaios de imunofluorescência. 

 

� O método de separação dos leucócitos humanos que desenvolvemos mostrou-se 

simples, rápido, de baixo custo e eficiente, com preservação da morfologia e 

viabilidade celular, sobretudo adequado às necessidades desta pesquisa. 

 

� Nos ensaios de interação das VLPs produzidas neste estudo e as células leucocitárias 

do sangue de mulheres voluntárias sadias, tanto as proteínas do capsídeo L1 quanto as 

VLPs estruturadas interagiram com leucócitos, através da internalização das 

partículas, comprovado por ensaios de imunofluorescência. 

 

� O presente estudo corrobora com o papel dos linfócitos como prováveis sítios de 

latência para o HPV, assim como veículos de disseminação e transmissão viral. 

 

� Demonstramos que as VLPs L1L2 do HPV16 podem utilizar a via endocítica do ferro 

mediada por clatrina como receptor para entrada em leucócitos periféricos humanos, 

através do complexo VLPs-Tf-TfR.  
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�  Estes dados sugerem que o HPV16 pode utilizar a via alternativa de infecção HPV16-

Tf-TfR, permanecendo de forma latente no interior de leucócitos humanos. 

 

� Este estudo alcançou plenamente os seus objetivos originais e demonstrou que não há 

um receptor específico para o HPV infectar as células hospedeiras, sendo também 

utilizada a via endocítica clássica do ferro, a mais difundida entre os vertebrados e no 

reino animal. 

 

� Esta porta de entrada oportunista poderia explicar a propagação crescente e alarmante 

deste agravo à saúde humana, motivo de preocupação nos sistemas mundiais de saúde 

pública. 

 

� Somados, os resultados desta pesquisa apóiam a hipótese de o HPV infectar células 

leucocitárias do sangue periférico humano, fato que torna o contato com sangue 

contaminado, quer seja acidental ou através de transfusões, ou ainda pela transmissão 

materno-fetal, um dos fatores responsáveis pela propagação desta doença em escala 

pandêmica, pois está presente nos cinco continentes, com incidência crescente e 

preocupante.  

 

� Este estudo proporcionou o estabelecimento de um modelo experimental in vitro mais 

próximo possível das condições naturais de infecção pelo HPV16, inédito na literatura 

científica internacional.  
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