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RESUMO 

 

LINO, V. Efeito da proteína E6 de HPV nas Vias de Regulação de Apoptose. 

2016. 105 f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia). Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

A infecção por tipos de HPV de alto risco oncogênico é o principal fator de risco para 

o desenvolvimento do carcinoma do colo uterino, uma das neoplasias mais 

frequentes em mulheres de todo o mundo. Este grupo de vírus também está 

associados a uma proporção importante de outros cânceres anogenitais e de 

tumores de cabeça e pescoço. Os HPVs de alto risco expressam duas 

oncoproteínas, E6 e E7, que agem sobre fatores celulares específicos alterando 

diferentes vias de vinalização. A oncoproteína E6 é capaz de unir-se à proteína 

supressora de tumor p53, alterar a sua capacidade funcional e promover sua 

degradação pela via de proteólise dependente de ubiquitina. Mais ainda, a interação 

da proteína E6 com várias proteínas celulares por exemplo, E6AP, TNFR1, Bak e 

caspase 8 confere resistência a apoptose; hADA3, p300, CARM1 e SET7 a 

remodulação da cromatina; NFX1-91 a ativação da telomerase; STAT-1 e TLR-9 a 

evasão imune, ATR, BCRA1, MCM7, MGMT. XRCC1 a estabilidade genômica; 

DLG1, MAGI1-3, SCRIBBLE, paxilina e fibulina a perda de polaridade celular e 

indução de hiperplasia. No entanto, as consequências de muitas dessas interações 

não têm sido bem estudadas em queratinócitos primários humanos, a célula alvo 

natural do HPV. No presente estudo analizamos o efeito da proteína E6 de HPV16 

(alto risco) e HPV11 (baixo risco) na expressão e na atividade de fatores envolvidos 

na regulação/execução de apoptose induzida pelas citocinas TNF e TRAIL e pelo 

quimioterápico Rapamicina. Através de ensaios de proliferação/viabilidade 

observamos que as células que expressam E6 de ambos os tipos virais apresentam 

resistência às citocinas e à rapamicina, quando comparadas a culturas controle. 

Além disso, observamos que as células que expressam E6 apresentam diferenças 

no padrão de expressão de proteínas envolvidas na regulação das vias extrínseca e 

intrínseca da apoptose. 

 

 

Palavras-chave: HPV. Carcinoma de colo uterino. Proteína E6. Apoptose. 

Rapamicina. Citocinas. 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

ABSTRACT 

 

LINO, V. Effect of HPV E6 protein in Apoptosis Regulation pathways. 2016. 105 

p. Master thesis (Microbiology). Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

The infection with oncogenic HPV types is the main risk factor for the development of 

cervical cancer, one of the most common malignancies in women worldwide. This 

group of viruses is also associated with a significant proportion of other anogenital 

cancer and head and neck tumor. High-risk HPV express two oncoproteins, E6 and 

E7, which act on specific cellular factors altering difefferent signaling pathways. For 

instance E6 oncoprotein is able to bind the p53 tumor suppressor protein and 

promote its degradation by the ubiquitin dependent proteolysis pathway. 

Furthermore, the interaction of E6 with various cellular proteins for example, E6AP, 

TNFR1, caspase 8 Bak and confers resistance to apoptosis; hADA3, p300, and 

CARM1 SET7 the reshaping of chromatin; NFX1-91 telomerase activation; STAT-1 

and TLR-9 immune evasion, ATR, BCRA1, MCM7, MGMT. XRCC1 genomic stability; 

Dlg1, MAGI1-3, scribble, paxillin and fibulin loss of cell polarity and hyperplasia of 

induction. In the present study we analyzed the effect of the E6 protein of HPV (high-

risk) and HPV11 (low-risk) on the expression and activity of factors involved in the 

regulation/execution of apoptosis induced by the cytokines TNF and TRAIL and the 

chemotherapeutic agent Ramaycin. Using proliferation/viability assays we observed 

that cells expressing E6 from either viral cytokines and Rapamycin when compared 

with control cells. Besides, we observed that cells expressing E6 exhibit differences 

in the expression pattern of protein involved in the regulation of apoptosis extrinsic 

and intrinsic pathways. 

 

 

Keywords: HPV. Cervical cancer. E6 protein. Apoptosis. Rapamycin. Cytokines.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O Papilomavírus Humano  

  

Os Papilomavírus Humanos (HPVs) são vírus de DNA de dupla fita, 

pertencentes à família Papillomaviridae, com um genoma de aproximadamente 8000 

pares de nucleotídeos. As partículas virais icosaédricas e não envelopadas possuem 

diâmetro de 55 a 60 nm e são compostas por 72 capsômeros (MCMURRAY et 

al.,2001; ZHOU et al., 1996). 

 

O genoma do HPV pode ser dividido em três regiões funcionais: uma região 

reguladora não codificante, denominada upstream regulation (URR) ou região 

controladora longa (LCR), que modula a replicação do DNA viral e a transcrição de 

genes; uma região que contém os genes precoces de HPV (E1, E2, E4, E5, E6 e 

E7), que codificam proteínas para proteínas envolvidas na replicação, transcrição 

viral e na regulação da proliferação celular  e por último uma região tardia composta 

de dois genes, L1 e L2, que codificam para a proteína principal e a proteína 

secundária do capsídeo (figura 1A) (MCMURRAY et al., 2001). O ciclo do HPV está 

intimamente relacionado à diferenciação epitelial. A transmissão do vírus se dá por 

contato direto com a pele ou mucosa infectada. Os vírus podem penetrar no epitélio 

através de microabrasões das proteínas do capsídeo viral com receptores 

específicos da superfície celular. Para estabelecer uma lesão produtiva, estes vírus 

precisam infectar as células basais dos epitélios escamosos, uma vez que são as 

únicas que apresentam capacidade proliferativa. Uma vez no interior das células da 

camada basal do epitélio, o genoma do HPV se estabelece na forma epissomal e 

replica-se simultaneamente com o DNA celular (figura 1B). 

 

De acordo com o local da infecção, os diferentes tipos de HPV podem ser 

classificados em genitais, não genitais e associados à epidermodisplasia 

verruciforme (VILLA et al., 1997). Até o momento foram descritos aproximadamente 

200 tipos de HPV, dos quais aproximadamente 40 infectam as mucosas do trato 

anogenital e são classificados como baixo ou alto risco oncogênico de acordo com o 

tipo de lesão associado à infecção (BOSCH; MUNOZ, 2002, DE VILLIERS, 2001, 

ZUR HAUSEN, 1996). Os HPVs de baixo risco oncogênico (tipos 6, 11, 42, 43 e 44 
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entre outros) estão associados a lesões do colo uterino de baixo grau e a verrugas 

genitais. Por outro lado os HPVs de alto risco oncogênico (tipos 16, 18, 31, 35, 39, 

45, 51, 52, 56, 58, 59 e 66 entre outros) estão associados a lesões intraepiteliais de 

alto grau, carcinomas invasivos do colo uterino e a uma porcentagem significativa de 

carcinomas anais, de vulva, de pênis e de cabeça e pescoço (BOSCH; MUNOZ, 

2002, DE VILLIERS, 2001, ZUR HAUSEN, 1996). 

 

Apesar da alta prevalência, a maior parte da infecções não leva ao 

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

curto período de tempo (IARC WORKING GROUP, 2009). No entanto, em um 

pequeno número de mulheres estas infecções virais não são eliminadas, podendo 

permanecer por anos. A infecção persistente por HPV de alto risco oncogênico é 

considerada o principal fator de risco para o desenvolvimento de lesões precursoras 

de carcinoma de colo uterino (SCHLECHT et al., 2001). 

 

 

Figura 1 - O genoma do HPV e o seu ciclo de vida. Representação esquemática do genoma do 
HPV e suas regiões funcionais: região controladora longa (LCR) e as ORFs que codificam as 
diferentes proteínas virais (precoces e tardias) (a). O ciclo de vida do HPV. Através de microlesões o 
HPV é capaz de infectar células da camada basal do epitélio. Ao migrar para as camadas 
subrabasais, os genes virais são ativados, o DNA do vírus é replicado e as proteínas do capsômero 
são sintetizadas. As partículas virais formadas são liberadas na superfície da mucosa onde podem 
infectar outras células. (Adaptado de ZUR HAUSEN et al., 2002) 
 

 

No Brasil, o câncer do colo do útero é o terceiro mais frequente na população 

feminina, atrás do câncer de mama e do câncer colorretal, e é a quarta causa de 

morte em mulheres por câncer (Instituto Nacional do Câncer, 2015). A estimativa 

para neste ano (2016), é de 16.340 novos casos de câncer cervical (Instituto 

Nacional do Câncer, 2015).  Os tipos de tumores de cérvice uterina estão divididos 
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em carcinomas de células escamosas (CEC, 70% dos casos), adenocarcinomas 

(25% dos casos) e carcinomas de células adenoescamosas (3 a 5% dos casos) 

(Instituto Nacional do Câncer, 2014). 

 

O HPV16 é o tipo mais prevalente sendo encontrado em aproximadamente 3% 

a 5% das mulheres infectadas com citologia normal (BAUER et al., 1991; VAN DEN 

BRULE et al., 1990). Além disso, este tipo viral é encontrado em 50% de todos os 

cânceres de colo uterino e lesões intraepiteliais de baixo alto grau (BOSCH et al., 

1995; KULASINGAM et al., 2002) e em 25 % das lesões intaepiteliais de baixo grau 

(ALTS-GROUP, 2000). 

 

 A infecção por HPV de alto risco é um fator necessário, mas não suficiente, 

para o desenvolvimento do câncer. Fatores ligados à imunidade, genética, 

hormônios, comportamento sexual, entre outros, parecem influenciar os 

mecanismos, ainda incertos, que determinam a regressão ou a persistência da 

infecção pelo HPV, além da progressão para lesões precursoras e ao câncer. 

Normalmente, muitos anos transcorrem desde a infecção inicial até o aparecimento 

do câncer invasivo. 

 

 

1.2 A proteína E6 de HPV 

 

  A proteína E6 é composta por 150 aminoácidos e apresenta 4 motivos Cys-

X-X–Cys que formam 2 dedos de zinco. Estes domínios estruturais são 

fundamentais para a atividade de E6 e têm sido relacionados a diversas funções 

como ativação transcricional, interação com fatores celulares, imortalização e 

transformação celular (CROOK et al., 1991, LECHNER et al., 1992). 

 

 A proteína E6 é uma das duas oncoproteínas codificadas pelos HPVs de alto 

e baixo risco oncogênico. Esta proteína é capaz de alterar a atividade de diversos 

fatores celulares através de mecanismos diretos e indiretos. A propriedade mais 

estudada de E6 é a sua capacidade de interagir com a proteína supressora de tumor 

p53 e induzir sua degradação via de proteólise dependente de ubiquitina 

(HUIBREGSTE et al., 1993). 
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 Em condições normais os níveis de p53 são regulados pela E3 ubiquitina-

ligase MDm2, que pela sua vez é regulada por p53 estabelecendo um ciclo de feed-

back negativo. No entanto, a degradação de p53 mediada por MDM2 é inibida 

durante situações especiais como infecções virais e em outras condições de 

estresse, permitindo a estabilização dos níveis da proteína, o aumento de seus 

níveis e a sua subsequente ativação (HUIBREGSTE et al., 1993). Assim, muitos 

vírus desenvolveram mecanismos para evitar que a célula hospedeira entre em 

apoptose e garantir a progressão do ciclo viral. Estudos moleculares mostraram que 

E6 liga-se a p53 e a outra proteína E3 ubiquitina-ligase conhecida como E6AP 

(HUIBREGSTE et al., 1991). A formação desse complexo resulta na ubiquitinação de 

p53 e sua subsequente degradação. Isso leva a uma redução da meia vida de p53 

de muitas horas para menos de 20 minutos em queratinócitos (HUIBREGSTE et al., 

1993). 

 

 E6AP é uma ubiquitina-ligase da família E3 de aproximadamente 100 KDa. 

Esta enzima é codificada pelo gene UBE3A e em humanos e está envolvida no 

direcionamento de proteínas para a degradação via de proteólise dependente de 

ubiquitina. Normalmente E6AP é incapaz de se ligar a p53 e induzir a sua degração. 

No entanto, E6 se liga ao domínio de reconhecimento de substrato no N-terminal de 

E6AP e redireciona este fator para se ligar a p53 formando um complexo trimérico. 

Isto resulta na marcação e posterior degração da proteína p53 via ubiquitina- 

proteossoma (HUIBREGSTE et al., 1993; TALIS et al., 1998). 

 

 E6 ainda é capaz de induzir a imortalização de células epiteliais de mama (Liu 

et al., 1999). Um dos possíveis mecanismos envolvidos neste processo inclui a 

capacidade da oncoproteína E6 de ativar a expressão da subunidade catalítica da 

telomerase hTERT (KLINGELHUTZ et al., 1996). Através de análises de mutantes 

de E6 que são incapazes de induzir a degradação de p53 foi possível constatar que 

a capacidade de E6 de induzir a expressão de hTERT é mais importante para a 

indução de imortalização que a própria degradação de p53 (VELDMAN et al., 2003). 

 

 A proteína E6 de HPV16 também é capaz de interagir com as histonas 

acetiltransferase p300 (proteína de ligação E1A) e hADA3 (homólogo humano do 

YADA3) e com a proteína CBP (proteína de ligação CREB), inibindo a transcrição de 
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genes responsivos a p53. (WANG et al., 2001). E6 de HPV de alto risco também se 

liga a oito proteínas PDZ (PSD95, DlgA e ZO-1) também chamadas de proteínas 

com domínios DHR (Dlg região homóloga) sendo elas: hDlg1, hDlg4, hScrib, 

MUPP1, MAGI1, MAGI2, MAGI3 e PTPN3 através do motivo PBM (Motivo de 

Ligação PDZ) localizado na extremidade C-terminal (-X-T-X-V) promovendo a sua 

degradação via proteólise dependente de ubiquitina. (JING et al., 2007; LEE; 

LAIMINS, 2004). Essa degração mediada por E6 a proteínas PDZ, leva a perda da 

polaridade celular e indução de hiperplasia (CHOI et al., 2014). 

 

 E6 também interage com a proteína de adesão paxilina e a proteína de matriz 

extracelular fibulina, impedindo que ocorra anoikis e permitindo o crescimento celular 

na ausência de ligação a matriz extracelular (DU et al.,2002; JIANG et al., 2014; 

TONG  et al., 1997; WALLACE; GALLOWAY, 2015). 

 

 Além das interações descritas acima as oncoproteína E6 de HPV de alto risco 

oncogênico são capazes de interagir e alterar a função de outras proteínas celulares 

(figura 3). Dentre estas podemos citar: ERC55, E6-BP, E6TP1, Bak, tuberina, TNFR-

1, FADD, caspase-8, MCM7, XRCC1, MGMT, NFX1-91, TLR9, BRCA1, ATR, 

MAML1, CARM1, SET7, STAT-1 todas elas envolvidas na transdução de sinais, 

apoptose e regulação da transcrição (HEBNER et al., 2006; HOWIE et al., 2009; 

WALLACE; GALLOWAY, 2015).  
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Figura 2 – Alvos celulares da proteína E6 de HPV.  A proteína E6 altera numerosas vias celulares 
e interage com proteínas envolvidas na regulação da transcrição gênica, na inibição da apoptose, 
evasão imune, na ativação da Telomerase, na organização epitelial, diferenciação celular, adesão e 
manutenção da polaridade celular. 
  
 
 
 

1.3 A Modulação da Apoptose por E6 

 

A apoptose é um processo geneticamente programado de morte celular 

indispensável para o desenvolvimento normal e para a homeostase de organismos 

multicelulares (NAGATA et al., 1997). A apoptose é caracterizada por vesiculação da 

membrana plasmática, condensação e fragmentação de células e núcleos e a 

degradação do DNA cromossômico em unidades nucleossomais (NAGATA et al., 

1997). A apoptose está relacionada com a manutenção da homeostase e com a 

regulação fisiológica do tamanho dos tecidos, mas, pode também ser causada por 

um estímulo patológicos, como lesão no DNA celular (GRIVICICH et al., 2007). Na 

morte celular por apoptose ocorre a eliminação de células que não são mais 
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necessárias ou potencialmente perigosas devido à ativação de oncogenes, por 

estímulos como radiação ou infecções virais. 

 

A apoptose ocorre por duas vias distintas: a via intrínseca e a via extrínseca. 

Na via intrínseca os sinais que podem ativar a apoptose são gerados no interior da 

célula a partir da detecção de dano no DNA, indução descoordenada do ciclo celular 

ou perturbações do metabolismo celular. Esta via envolve a mitocôndria e mais 

especificamente o citocromo c, uma proteína localizada na membrana mitocondrial 

interna e no espaço inter-membranas (VAN CRUCHTEN et al., 2002). Durante a 

apoptose desencadeada pela via intrínseca o citocromo c é liberado no citosol e em 

conjunto com Apaf-1 (Apoptose protease activating fator 1) e a procaspase 9, 

formam um complexo chamado apoptossomo, ativando assim a caspase  9  e 

promovendo a ativação da caspase 3 e de toda a cascata proteolítica (LI; WANG, 

1997). Sinais pró-apoptóticos pode também ser desencadeados externamente 

desde que os receptores de morte de superfície adequados sejam ativados por 

ligantes específicos. A via extrínseca é desencadeada pela ativação de receptores 

da família do receptor do fator de necrose tumoral (TNFR) e incluem o receptor TNF 

1 (TNFR1), Fas/CD95 e os receptores do ligante indutor de apoptose relacionado ao 

TNF (TRAIL) DR4 e DR5 (GEWIES, 2003). 

 

 Um exemplo representativo desta via é a ativação dos receptores com 

domínios de morte pela ligação a Fas. A ligação de Fas promove o recrutamento de 

proteínas adaptadoras intracelulares, que recrutam pró-caspases iniciadoras, como 

a pró-caspase 8 e a pró-caspase 10, formando um complexo de sinalização indutor 

de morte (DISC, death-inducing signaling complex). Uma vez ativadas por DISC, 

caspases iniciadoras ativam caspases executoras para induzirem a apoptose (VAN 

CRUCHTEN et al., 2002). Este modelo é chamado tipo I, e sua característica é a 

forte ligação da caspase 8 que resulta na formação de um complexo DISC 

“resistente”. No modelo tipo II a formação do DISC é fraca e a amplificação do sinal 

de morte através da via mitocondrial é necessária para ocorre a apoptose (WANG et 

al., 2001). Nesse contexto a caspase 8 cliva a proteína pró-apoptótica Bid, 

provocando despolarização da membrana mitocondrial e liberação do citocromo c e 

de todos eventos que compõem a cascata proteolítica (WANG et al., 2001). 
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Muitos vírus, incluindo o HPV desenvolveram várias estratégias para bloquear 

a apoptose mediada pelo hospedeiro. A capacidade do HPV de persistir no 

hospedeiro por longos períodos de tempo sem ser eliminado atesta a sofisticação 

dos seus mecanismos de evasão. Com isso, o HPV é capaz de regular a 

sobrevivência das células infectadas de modo a facilitar o seu ciclo de vida, 

assegurando a produção e propagação da sua descendência (HEBNER et al, 2006). 

 

Uma das principais consequências da degradação de p53 mediada por E6 é a 

inibição de vias de sinalização ativadoras de apoptose que são importantes na 

eliminação de células infectadas por HPV. Estudos anteriores em camundongos 

p53-/- mostraram que E6 é capaz de bloquear a apoptose por mecanismos 

independentes a p53 (LECHNER et al., 1992). Além disso, estudos realizados em 

diferentes tipos celulares mostram que a expressão de E6 é capaz de inibir a morte 

por apoptose desencadeada pela ativação tanto da via extrínseca quanto da via 

intrínseca (GARNETT et al., 2006). 

 

 A proteína E6 de HPV16 mostrou-se ligar diretamente ao receptor de morte 

TNFR1 (Receptor 1 do Fator de Necrose Tumoral) e essa interação foi capaz de 

inibir a associação entre TNFR1 e a molécula adaptadora TRADD (Domínio de 

morte associado ao TNF), bloqueado o TNFR1 ao DD (domínio de morte) 

(GARNETT et al., 2006; FILLIPOVA et al., 2002). Além da via de TNF, também têm 

sido demonstrado que E6 de HPV16 é capaz de inibir a apoptose estimulada por 

Fas e por TRAIL (FILLIPOVA et al., 2004; DUERKSEN-HUGHES et al., 2004; 

GARNETT et al., 2006). Esta inibição é mediada pela ligação de E6 a Fas e pela 

degradação via de proteólise dependente de ubiquitina da molécula adaptadora 

FADD (Domínio de morte associado a Fas) e da caspase 8 (FILLIPOVA et al., 2004; 

DUERKSEN-HUGHES et al., 2004; GARNETT et al., 2006). 

 

 Por outro lado, a via intrínseca está envolvida na detecção de sinais 

apoptóticos de origem intracelular como dano ao DNA, estresse oxidativo, falta de 

nutrientes ou efeitos causados por agentes quimioterápicos (KAUFMANN; 

EARNSHAW, 2000; WANG et al., 2001). Nestes casos, as proteínas E6 de HPV de 

alto risco oncogênico bloqueiam o estímulo pró-apoptótico através de sua interação 

com a proteína Bak (MAGAL et al., 2005,).  
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 A degradação das proteínas pró-apoptóticas Bak e Bax por E6 de HPV alto 

risco, se dá através da formação de um complexo entre E6/E6AP Bak ou Bax, e a 

posterior degradação dessas proteínas via proteólise dependente de ubiquitina. 

Dessa maneira E6 consegue impedir a liberação de proteínas da membrana 

mitocondrial interna, tais como o citocromo c, o fator de indução de apoptose (AIF), a 

endonuclease G, SMAC/Diablo e Htr/Omi para o citosol (THOMAS; BANKS, 1998). 

Além disso, a proteína E6 também é capaz de induzir a expressão das IAPs 

(inhibitors of apoptosis), bloqueando assim o apoptossomo e as clivagens das 

caspases executoras (BORBELY et al., 2006) Um esquema simplificado é 

apresentado na figura 3. 

 

Figura 3 – A modulação da apoptose pela proteína E6 de HPV.  A proteína E6 de HPV inibe a 
apoptose pela sua interação direta com receptores de morte da família do fator de necrose tumoral 
TNF e também pela degradação de proteínas pró-apoptóticas como a Bax e Bak. E6 também 
estimula a expressão das IAPs com a c-IAP e a Survivina.  
(Adaptado de JIANG et al., 2014)  
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1.4 As citocinas TNF e TRAIL e o quimioterápico Rapamicina 

 

1.4.1 O Fator de Necrose Tumoral (TNF) e o Ligante indutor de apoptose relacionado  
ao Fator de Necrose Tumoral (TRAIL) 

 

 O TNF é uma citocina pró-inflamatória com efeitos pleiotrópicos, que possui 

importantes funções, tais como a indução de outras citocinas e mediadores lipídicos 

da inflamação, regulação da proliferação, diferenciação celular e da apoptose 

(TOGBE et al., 2007). O TNF é uma proteína de 17 KDa, que é induzida por vários 

estímulos, incluindo micro-organismos, complexos imunes e células tumorais 

(TRACEY et al., 2008). 

 

 Existem três diferentes classes de TNF: o TNF-α, a linfotoxina (LTα) e a 

linfotoxina (LTß). O TNF-α existe em duas formas, solúvel e ligado à membrana 

celular. A forma solúvel é liberada das células após clivagem enzimática do seu 

precurssor ligado a membrana. A enzima responsável por esse processo é a TACE 

(TNF-alpha-converting enzime), ambas as formas são biologicamente ativas 

(TOGBE et al., 2007). As células que expressam na membrana ou secretam o TNF 

são principalmente os macrófagos, monócitos ativados, linfócitos, mastócitos, 

granulócitos, fibroblastos, células NK (Natural Killer) e células epiteliais (TRACEY et 

al., 2008). 

 

 As atividades biológicas do TNF são mediadas pela sua interação com seus 

receptores específicos, os quais fazem parte de uma super família de proteínas. O 

TNF pode exercer seus efeitos pela interação com dois subtipos de receptores 

(TNFR), que são o TNFR1 (p55 ou CD120a), constitutivamente expresso em todas 

as células com exceção dos eritrócitos, e o TNFR2 (p75 ou CD120b) que é 

geralmente induzido e preferencialmente expresso em células endoteliais e 

hematopoéticas (TRACEY et al., 2008). 

 

 Esses receptores são proteínas transmembrânicas tipo I, com um a cinco 

motivos ricos em cisteína no seu domínio extracelular e também possuem um 

domínio de morte intracitoplasmático, porém o TNFR2 não possui esse domínio de 

morte (GUPTA et al., 2002). A interação do TNF com o TNFR levar à ativação do 
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fator de transcrição NFĸB, que controla a expressão de genes de mediadores 

inflamatórios ou à ativação de uma via de caspases, causando a apoptose (GUPTA 

et al., 2002). Assim, a sinalização via TNFR1 pode levar a ativação celular ou 

apoptose, enquanto a sinalização via TNFR2 não leva diretamente a apoptose, mas, 

pode cooperar com TNFR1 para induzí-la (GUPTA et al., 2002).  

 

 O TRAIL é uma proteína transmembranar do tipo II, que pertence à família do 

TNF. Entre os membros dessa família, TRAIL exibe maior homologia com o ligante 

de Fas (FasL), o qual também é um ligante indutor de apoptose (PAN et al., 1997). 

Estudos anteriores mostraram que TRAIL têm uma potente capacidade para 

desencadear a apoptose numa variedade de linhagens de células tumorais, mas, 

não em células normais, destacando assim, a sua potencial aplicação terapêutica no 

tratamento contra o câncer (SCHMALTZ et al., 2002).  

 

 Em contraste com outros membros da família do TNF, cuja expressão ao nível 

de mRNA é estritamente regulada, o mRNA de TRAIL é constitutivamente expresso 

em uma variedade de tecidos (SCHMALTZ et al., 2002). A ligação de TRAIL aos 

seus receptores DR4 e DR5 resulta da trimerização dos receptores e no 

agrupamento do domínio de morte intracelular (DD), levando ao recrutamento da 

molécula adaptadora FADD e formação do complexo de sinalização DISC e 

subsequente ligação e ativação das caspases iniciadoras 8 e 10, que promovem a 

clivagem da caspase efetora 3, que por sua vez leva a clivagem dos substratos de 

morte (SCHMALTZ et al., 2002). 

 

 TRAIL induz a apoptose através da sua interação com seus receptores. Até 

agora quatro receptores humanos homólogos a TRAIL foram identificados, sendo 

eles: TRAIL-R1 (DR4), TRAIL-R2 (DR5), os receptores decoy TRAIL-R3 (Dcr1), 

TRAIL-R4 (Drc2) e um quinto receptor solúvel chamado de osteoprotegerina (OPC) 

(EMERY et al., 1998). Os receptores de morte DR4 e DR5 possuem um domínio de 

morte (DD) bem conservado em sua região intracelular, que é essencial para a 

ativação da apoptose. Os outros três receptores parecem atuar como receptores 

decoy, pelas suas capacidades de inibir a apoptose induzida por TRAIL hiper 

expresso (EMERY et al., 1998). 
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 TRAIL induz apoptose numa variedade de linhagens celulares tumorais 

independentemente do estado de p53, e portanto, pode ser uma boa estratégia 

terapêutica,  particularmente em células em que a via de reposta de p53 foi inativada 

(SCHMALTZ et al., 2002).   

 

 Algumas da interações entre estas citocinas e o HPV já foram descritas na 

literatura por diferentes estudos, entre eles, um grupo monstrou que o tratamento 

com TNF induz parada do ciclo celular em G1 em queratinócitos normais e 

imortalizados com HPV16 (VIEIRA et al., 1996; VILLA et al., 1992). Mas, este 

mesmo efeito não foi observado em linhagens imortalizadas por HPV18 ou 

transformadas por HPV16 ou HPV18 (BOCCARDO et al., 2004). Este mesmo estudo 

também demosntrou que culturas organotípicas de queratinócitos transduzidos com 

o genoma completo de HPV18 são resistentes ao afeito antiproliferativo do TNF e 

que culturas organotípicas transduzidas com o gene E7 apresentam resistência 

moderada ao TNF (BOCCARDO et al., 2004). Fillipova e colaboradores (2005) 

mostraram que células U2OS transduzidas com o gene E6 de HPV16 produziram 

linhagens sensíveis e também resistentes ao efeito antipoliferativo do TNF e que E6 

pode tanto sensibilizar as células como pode proteger do TNF, dependendo da 

quantidade expressa dessa proteína. Um outro estudo com queratinócitos 

transduzidos com o gene E7 de HPV16  tratados com TNF ou TRAIL, mostrou 

diminuição da proliferação e da diferenciação nessas células, e que esses  

tratamentos em combinação com o inibidor de síntese proteica cicloheximida 

conseguiu induzir apoptose (BASILE et al., 2001). 

 

  

1.4.2 Rapamicina 

 

 A rapamicina também conhecida como Sirolimus, é uma drogra que foi 

descoberta nos anos setenta na ilha de Rapa Nui, produzida pela bactéria de solo 

Streptomyces hygroscopicus. A droga têm capacidade imunossupressora e é 

também utilizada como agente antifúngico, anti-inflamatório e anti-tumoral (SEGHAL 

et al., 2003). 
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 A rapamicina normalmente apresenta efeito citostático, induzindo a parada do 

ciclo celular na fase G1. Em algumas linhagens derivadas de tumores como: 

neuroblastomas, gliomas, osteorsarcoma, carcinomas de mama e próstata, esta 

droga também pode induzir a apoptose (SEGHAL et al., 2003). 

 

 A via de mTOR foi descoberta através de estudos realizados na tentativa de 

se  avalizar e conhecer melhor o mecanismo de ação da Rapamicina (DULONP et 

al., 2009). A proteína mTOR (Mammalian target of rapamycin), é uma serina/treonina 

quinase, membro da família PIKK (Phosphoinositide-3-kinase-related kinase), com 

tamanho de 300 KDa, que se apresenta em dois complexos distintos, o primeiro 

mTORC1, está relacionado ao controle de síntese proteica e crescimento celular em 

resposta a estímulos externos, é também responsável pela indução a autofagia em 

resposta a inanição, sendo este afetado pela rapamicina (DOWLING et al., 2010) Já 

mTORC2 está relacionado ao controle da dinâmica do citoesqueleto de actina, está 

envolvido na regulação da fosforilação e ativação da via de AKT/PKB, e também age 

como regulador negativo da autofagia, mas, este não é afetado pela rapamicina 

(DOWLING et al., 2010). 

 

 A rapamicina se une intracelularmente a proteína FKBP-12, e esse complexo 

se liga ao domínio FRB da proteína mTOR (Mammalian target of rapamycin), 

atuando como inibidor da sua via. A inibição da fosforilação dessa proteína pela 

rapamicina bloqueia a ativação da proteína ribossomal S6K1 e do fator de 

transcrição 4EBP, isso leva a redução da tradução de mRNAs que codificam 

componentes essenciais da síntese proteica como: fatores de crescimento e 

reguladores do ciclo celular, levando as células a uma parada em G1, provocando 

efeito anti-proliferativo e induzindo a apoptose em diversos tipos de tumores 

(DULONP et al., 2009). 

   

 Em um estudo anterior foi mostrado que a proteína E6 de HPV é capaz de 

induzir a degradação da proteína TSC-2, um dos relugadores negativos da atividade 

de mTOR. (LEVINE et al., 2006).  Outro grupo mostrou que p53 e p21 podem 

influenciar a sensibilidade à rapamicina (HORTON et al., 2002). Além disso, outro 

estudo monstrou que a ativação do gene p53 é capaz de inibir a atividade de mTOR 

(HORTON et al., 2002). Assim, o fato de E6 de HPV ser capaz de induzir a 
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degradação de p53 pode permitir não só que a via de mTOR permaneça ativada, 

mas, também conferir maior sensibilidade das células que a expressam à ação 

citotóxica da rapamicina. 

 

Os dados descritos acima mostram claramente a interferência da proteína E6 

de HPV na resposta a estímulos pró-apoptóticos em diferentes modelos. Essas 

observações mostram a importância da expressão contínua de E6 durante o ciclo 

viral e seu papel determinante na transformação celular mediada por HPV. No 

entando o efeito de E6 de diferentes tipos de HPV de alto e baixo risco na 

resistência a apoptose em culturas em monocamada e organotípicas de 

queratinócitos humanos primários, alvo natural da infecção por HPV, não têm sido 

satisfatoriamente explorado. No presente estudo analisamos o efeito da proteína E6 

de HPV11 (baixo risco oncogênico) e HPV16 (alto risco oncogênico) na expressão 

de 35 proteínas envolvidas nas vias de regulação/execução da apoptose. Além 

disso, estudamos os efeitos do Fator de Necrose Tumoral (TNF), do ligante indutor 

de apoptose associado ao TNF (TRAIL) e do agente quimioterápico Rapamicina na 

expressão desses fatores e na viabilidade celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

6 CONCLUSÕES 

 

 

Células que expressam o gene E6 de HPV16 e E6 de HPV11 foram mais 

resistentes ao efeito antiproliferativo de TNF, TRAIL e da Rapamicina em culturas 

em monocamada. 

 

A proteína E6 de HPV16 interfere com a indução dos fatores pró-apoptóticos 

com Bad, pró-caspase 3, Fas, FADD e HtrA/Omi em resposta ao tratamento com 

TNF+TRAIL. 

  

As células que expressam E6 de HPV16 e HPV11 apresentam níveis 

aumentados das proteínas TNFR1 e DR5 (receptores de morte), Survivina e XIAP 

(inibidores de apoptose), e da proteína pró-apoptótica SMAC/Diablo. 

 

Os epitélios das culturas organotípicas que expressam a proteína E6 de 

HPV16 e E6 de HPV11 são claramente maiores e apresentaram maior proliferação 

na camada basal. Ambas as proteínas virais induzem resistência ao efeito 

antiproliferativo da Rapamicina. Por outro lado, apenas E6 de HPV16 induz 

resistência ao tratamento com TNF+TRAIL. 
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