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RESUMO 

Prati B. O papel da proteína TREX1 na tumorigenese em células infectadas 

pelo papilomavírus humano. 2020. 111f. [Tese (Doutorado em Microbiologia)]. São 

Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2020. 

 

Os papilomavírus humanos (HPV) são vírus de DNA que infectam epitélios em 

regiões anatômicas específicas. Alguns tipos de HPV, denominados de “alto risco 

oncogênico”, têm associação etiológica com o câncer do colo do útero. Esses vírus 

expressam dois oncogenes, E6 e E7, que interagem com vários fatores celulares, 

alterando o ciclo celular, o programa de diferenciação dessas células e evadindo as 

vias de sinalização do sistema imunológico do hospedeiro. A nuclease TREX1 

desempenha um papel importante no reparo do DNA e na resposta imune inata da 

célula ao eliminar o acumulo de DNA nos compartimentos intracelulares e reprimindo 

a ativação da resposta inflamatória, além de estar envolvida na modulação da 

atividade antiviral e morte celular programada. Observamos um aumento de TREX1 

em linhagens celulares derivadas de tumores da cérvice uterina positivas para HPV 

(HeLa e SiHa), em culturas organotípicas estabelecidas a partir de queratinócitos 

que expressam os genes de E6 e E7 do HPV 16 ou transfectadas com o genoma 

completo do HPV16 e HPV18. Interessantemente, o silenciamento de TREX1 em 

células derivadas de tumores da cérvice uterina reduziu a viabilidade e a capacidade 

de formação de colônias em ensaio clonogênico e em soft-ágar das linhagens HeLa, 

SiHa e C33A. Além disso, HeLa e SiHa exibem uma regulação positiva de p53 e 

caspase 3 paralela à regulação negativa nos níveis de proteínas associadas à 

proliferação celular (PCNA, ciclina A, D e CHK2) e ao acúmulo de células em sub 

G1, após o silenciamento de TREX1. E ainda, queratinócitos expressando E7 do 

HPV16 apresentam uma maior redução da viabilidade após o silenciamento de 

TREX1. Observarmos diferenças na expressão de genes envolvidos na via de toll-

like receptor com a presença de E6 e E7 do HPV16 em QPH silenciados para 

TREX1. Finalmente, em amostras cervicais e em bancos de dados TREX1 está 

regulado positivamente, correlacionando-se com a progressão da lesão durante o 

processo de carcinogênese.  
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Abstract 

Prati B. The role of the TREX1 protein in tumorigenesis in cells infected with human 

papillomavirus. 2020. 111f. [Thesis (PhD in Microbiology)]. São Paulo: Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2020 . 

 

Human papillomaviruses (HPV) are DNA viruses that infect epithelia in specific 

anatomical regions. Some types of HPV, called “high oncogenic risk”, have an 

etiological association with cervical cancer. These viruses express two oncogenes, 

E6 and E7, which interact with various cellular factors, altering either the cell cycle, 

differentiation program of these cells and evading as signaling pathways of the host's 

immune system. A TREX1 nuclease plays an important role in DNA repair and also 

imune response of the cell by eliminating the accumulating DNA in the intracellular 

compartments and suppressing the activation of the inflammatory response, besides 

to being involved in the modulation of antiviral activity and programmed cell death. 

We observed an TREX1 increase on cell lines derived from cervical cancer positive 

for HPV (HeLa and SiHa), in organotypic cultures associated with queries of genes 

expressed in the HPV 16 E6 and E7 genes transfected with the complete HPV16 and 

HPV18 genome. Interestingly, the silencing of TREX1 in cells derived from tumors of 

uterine cervices reduces the viability and the capacity of colony formation in 

clonogenic and soft-agar assays of the HeLa, SiHa and C33A strains. In addition, 

HeLa and SiHa exhibit a positive change in p53 and caspase 3 parallel to the 

negative reduction in the levels of protein related to cell proliferation (PCNA, cyclin A, 

D and CHK2) and to the increase in cells in sub G1, after TREX1 silencing. Even so, 

the express orders for E7 the HPV show a greater reduction in viability after silencing 

the TREX1. Observe differences in the expression of genes involved the toll-like 

receptor pathway with the presence of E6 and E7 from HPV16 in PHK silencing of 

TREX1. Finally, in cervical samples and in databases, TREX1 is positively regulated, 

correlating with the progress of the lesion during the process of carcinogenesis. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Os Papilomavírus Humanos e o Câncer.  

Os papilomavírus humanos (HPV) pertencem à família Papillomaviridae. São 

vírus não envelopados com capsídeo icosaédrico com um diâmetro de 50 a 60 nm. 

O seu genoma é composto por DNA de fita dupla circular e contém cerca de 8.000 

pares de bases. Esses vírus apresentam tropismo por queratinócitos de epitélios 

escamosos da pele e de mucosas e dependem da diferenciação epitelial para a 

conclusão do seu ciclo de vida, figura 1 (Doorbar, 2005; McMurray et al., 2001). 

Mais de 200 tipos de HPV estão descritos na literatura, dos quais, 

aproximadamente, 40 tipos infectam a mucosa anogenital. Esses vírus são 

classificados como de baixo ou alto risco oncogênico, associado a infecção em 

função ao tipo de lesão (Bosch e Munoz, 2002; IARC, 2012.). A infecção persistente 

por alguns tipos de HPV é o principal fator de risco para o câncer do colo do útero 

com a presença desse vírus sendo detectada em quase a totalidade dos 

carcinomas. Mais ainda, os HPV de alto risco estão associados, a uma porcentagem 

significativa de carcinomas anais, vulva, pênis, orofaringe, cabeça e pescoço (zur 

Hausen, 2002; IARC, 2007; INCA, 2020).  

No contexto da infecção pelo HPV em mulheres, os HPV6 e HPV11, por 

exemplo, são classificados como de baixo risco oncogênico e estão associados a 

lesões de baixo grau e verrugas genitais. Entretanto, estudos epidemiológicos e 

evidências mecanísticas levaram à classificação dos tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 

51, 52, 56, 58 e 59 como carcinogênicos e HPV68 como provavelmente 

carcinogênico, esses tipos são chamados de alto risco e estão associados a lesões 

de alto grau e ao câncer do colo do útero. Os tipos 16 e 18 estão presentes em 70% 

dos casos de câncer do colo do útero (IARC, 2012; INCA, 2020).  

Aparentemente, a célula alvo do HPV, no colo uterino, é derivada de uma 

discreta população de células que se localiza na região da junção escamo-colunar 

podendo originar sua patologia (Herfs et al., 2012). Sendo assim, o câncer do colo 

do útero pode ser dividido histologicamente em dois tipos principais: carcinoma de 

células escamosas, o qual surge na ectocérvice e na junção escamo-colunar e 

adenocarcinoma, o qual surge no epitélio grandular da endocérvice (IARC, 2012). 



 

A infecção genital por esse vírus é muito frequente e não causa doença na 

maioria das vezes. Sendo assim, a infecção pelo HPV é um fator necessário, mas 

não suficiente, para o desenvolvimento do câncer e muitos anos transcorrem desde 

a infecção inicial, alterações celulares importantes até o aparecimento de lesões e, 

posteriormente, ao câncer. Além disso, outros fatores parecem influenciar os 

mecanismos incertos que determinam a progressão das lesões, como: imunidade, 

genética, hormônios, comportamento sexual e estilo de vida (Bosch et al.,2002; 

Louie et al., 2009; IARC, 2012). 

Estima-se que aproximadamente 291 milhões de mulheres estão infectadas 

por HPV genitais no mundo todo. A cada ano, cerca de 500 mil novos casos de 

câncer do colo do útero são diagnosticados e aproximadamente, 270 mil mulheres 

morrem por causa desta doença. É importante salientar que a grande maioria dos 

casos (86%) e das mortes (88%) ocorre em países em desenvolvimento. No Brasil, o 

carcinoma do colo do útero é o segundo tipo de tumor mais comum entre as 

mulheres, com a estimativa de 16.590 novos casos em 2020 e a quarta causa de 

morte (6.385 em 2017) (GLOBOCAN, 2018; INCA, 2020). Em 2014, o ministério da 

saúde implementou no calendário vacinal, a vacina tetravalente contra o HPV para 

meninas de 9 a 13 anos. A partir de 2017, o Ministério estendeu a vacina para 

meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos.  Essa vacina protege contra os 

tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV (INCA, 2020). 

Além disso, aproximadamente 90% dos cânceres anais e uma proporção 

relevante de outros carcinomas (orofaringe, pênis, vagina e vulva) são atribuídos à 

infecção por este vírus. Em conjunto, a infecção por HPV é responsável por 4,5% 

dos tumores que afetam a população humana no mundo (Tota et al., 2011; Martel, et 

al. 2017). 

O genoma do HPV pode ser dividido em três regiões funcionais: (A) uma 

região reguladora não codificante, denominada região reguladora upstream (URR do 

inglês upstream regulatory region) ou região controladora longa (LCR), que modula a 

replicação do genoma viral e a transcrição de genes virais; (B) uma região que 

contém os genes precoces de HPV (E1, E2, E4, E5, E6, E7), que codificam para 

proteínas envolvidas na persistência, na replicação e na transcrição do genoma viral 

e na regulação da proliferação celular; e (C) uma região tardia compostas de dois 



 

genes, L1 e L2, que codificam para a proteína principal e a proteína secundária do 

capsídeo, respectivamente, figura 1 (Howley e Lowy, 2007; McMurray et al., 2001).  

Os genes precoces E1 e E2 do HPV codificam para as proteínas que estão 

envolvidas na replicação do epissoma viral recrutando a maquinaria de replicação 

celular para a origem de replicação. Além disso, a proteína E1 tem atividade de 

helicase e a proteína E2 também atua na atividade transcricional regulando a região 

LCR. A proteína E4 está envolvida com a maturação viral e a proteína E5 estimula a 

proliferação, mediada pelo fator de crescimento EGF, e a evasão da resposta imune, 

sendo considerada sua atividade transformante (DiMaio et al., 2013; Howley e Lowy, 

2007). As proteína E6 e E7 regulam a proliferação e a progressão do ciclo celular, 

principalmente, interagindo com as proteínas supressoras de tumor p53 e pRb, 

respectivamente (McMurray et al., 2001; Doorbar, 2005). 

O ciclo de vida do HPV depende do processo de diferenciação celular para a 

regulação da replicação de seu genoma e para a expressão de proteínas virais. 

Essas proteínas virais apresentam funções tanto na replicação do genoma viral 

quanto na regulação do ciclo da célula hospedeira, permitindo superar diferentes 

pontos de controle do ciclo celular e possibilitando divisão celular contínua, mesmo 

em células que iniciaram o processo de diferenciação (zur Hausen, 2002). 



 

 

Figura 1 – O genoma do HPV e seu ciclo de vida A) O ciclo de vida do HPV e a 

expressão das proteínas virais ao longo da diferenciação do epitélio estratificado escamoso. 
A infecção inicial do HPV ocorre nas células da camada basal através de microlesões no 
epitélio. O seu genoma é mantido na forma de epissoma e em baixo número de cópias, 
onde o ciclo viral segue conforme a diferenciação do epitélio até a formação de novos vírus 
com a descamação da camada córnea. B) Representação esquemática do genoma do 
HPV16 e suas regiões funcionais representação das ORFs que codificam as diferentes 
proteínas virais (precoces e tardias) região controladora longa (LCR) Fonte: (FRAZER, 
2004)  

 

1.2 As proteínas do HPV e o ciclo celular.  

O HPV não codifica proteínas capazes de replicar seu genoma. Portanto, 

deve induzir à célula hospedeira a reentrar na fase S do ciclo celular para utilizar sua 

maquinaria de replicação e duplicar seu DNA. Isso se dá através da ação de 

proteínas virais específicas sobre vários fatores envolvidos na regulação levando a 

progressão do ciclo celular. As principais proteínas envolvidas nesse processo são 

as codificadas pelos genes E6 e E7.  

Os produtos dos genes E6 e E7 são proteínas relativamente pequenas, com 

um comprimento de aproximadamente 150 e 100 aminoácidos, respectivamente, e  

LCR 

A) 

B) 



 

são capazes de interagir com vários fatores celulares. Entre essas interações, 

destaca-se a capacidade da proteína E6 em ligar à ubiquitina ligase celular E6AP 

levando a um deslocamento conformacional, que permite a formação de um 

complexo trimérico E6/E6AP/p53, promovendo a degradação da proteína supressora 

de tumor p53 pela via de proteólise dependente de ubiquitina (Scheffner et al.,1990; 

Crook et al.,1991; Lechner et al.,1992). A proteína E6 também pode ativar a 

expressão de subunidade catalítica da telomerase (hTERT) em células primárias, 

impedindo a senescência celular (Van Doorslaer, 2012).  

A proteína E7 é capaz de unir-se e inativar, uma das principais proteínas 

supressoras de tumor, a proteína do retinoblastoma (pRb) e interromper a interação 

de pRb com o fator E2F (Dyson et al.,1989; Barbosa et al.,1990; Boyer et al.,1996). 

Além disso, E7 é capaz de alterar a função de inibidores de quinases dependentes 

de ciclinas, como p21 e p27 (Münger et al.,1989; Helt e Galloway, 2003). A proteína 

E7 pode favorecer a progressão do ciclo celular regulando a expressão de ciclinas, 

atividade de complexos CDK, cullin 2, histona desacetilase e AP1 fazendo com que 

a célula reentre na fase S do ciclo celular e sintetize o DNA viral (McMurray et al., 

2001; McLaughlin-Drubin et al., 2009).  

 Além disso, as proteínas codificadas pelos genes E6 e E7, denominadas 

oncoproteínas, presentes nos HPV de alto risco oncogênicos, apresentam uma 

maior interações com as proteínas celulares. Mais ainda, os oncogenes E6 e E7 são 

os únicos genes do HPV expressos em todos os tumores do colo do útero e nas 

linhagens celulares derivadas desses carcinomas e suas oncoproteínas cooperam 

para imortalizar queratinócitos humanos in vitro (Halbert et al.,1992; Halbert et 

al.,1991; Liu et al.,1997; Münger et al.,1989; Watanabe et al.,1989; Zur Hausen, 

1996). Acredita-se que estas interações desempenham um papel fundamental no 

processo de transformação celular induzida pelo HPV, sendo necessários eventos 

genéticos adicionais suficientes para o desenvolvimento do tumor, figura 2. 



 

 

Figura 2 - O ciclo do HPV e a progressão do câncer do colo do útero: A infecção do 

epitélio pelo HPV onde o ciclo viral segue conforme a diferenciação do epitélio até a 
formação de novos vírus. No caso de uma infecção persistente, o HPV  pode se integrar no 
DNA na célula hospedeira próximo a regiões do gene E2, que regula a transcrição, levando 
ao aumento da expressão das proteínas virais E6 e E7, responsáveis em controlar o ciclo 
celular, resultando na proliferação celular descontrolada e consequentemente no 
desenvolvimento do câncer. Esquema do vírus do HPV, capsídeo icosaédrico com um 
diâmetro de 50 a 60 nm e seu genoma composto por DNA de fita dupla circular.   

 

1.3 As proteínas do HPV e a instabilidade genética.  

Resultados de diferentes estudos mostram que durante infecções persistentes 

por HPV de alto risco oncogênico e as interações de suas proteínas com as 

proteínas celulares podem desencadear instabilidade genética. O reparo do dano ao 

DNA é necessário para a estabilidade do genoma, prevenindo a transformação 

celular e a supressão do tumor. Essa via, quando desregulada, pode levar a 

doenças tais como, o envelhecimento prematuro, doenças neurodegenerativas e 

diferentes tipos de câncer (Jackson, et al., 2009).  

Alguns tipos de lesões podem ativar vias de respostas do dano do DNA, 

através da fosforilação de proteínas quinases como ataxia telangiectasia mutated 

(ATM) e ataxia telangiectasia and Rad3 related (ATR) que apresentam um elevado 

grau de interferência e conectividade. Assim, essas vias podem ativar a fosfatase 

Cdc25 e o fator de transcrição p53, inativando as quinases dependentes de ciclinas 

(CDK) e inibindo a progressão do ciclo celular através da ativação de checkpoints 

específicos (Sancar A, et al., 2004). A complexidade na regulação do ATR e ATM 

por proteínas de HPV de alto risco indica que há diferenças entre os diferentes tipos, 



 

e essas interações podem desencadear diferentes vias de respostas. No caso da via 

de ATM está mais consolidada com a expressão da oncoproteína E7 do HPV31 e 

HPV18, que foi demonstrado que se ligam diretamente a ATM e induz a expressão 

elevada e a fosforilação de ATM e CHK2 (Moody e Laimins, 2009 e Banerjee et al., 

2011). Além disso, ATM e ATR são constitutivamente ativadas nos queratinócitos 

HPV positivos, e o bloqueio da via de ATR/CHK1 regula negativamente a replicação 

produtiva do HPV e a expressão de genes virais tardios (Hong et al., 2015).  

É importante ressaltar que muitas proteínas das vias ATM e ATR se co-

localizam com os locais de replicação do HPV, apoiando ainda mais o papel desses 

fatores no ciclo de vida do HPV. Mais ainda, as proteínas codificadas por E1 e E2, 

em células HPV positivas, recrutam proteínas envolvidas com o reparo do dano do 

DNA. As proteínas identificadas incluem aTrip, TOPbp1, fosfo-ATM, fosfo-H2AX, 

fosfo-p53, CHK1, CHK2, PCNA, RPA, NBS1, 53BP1, BRCA1, RAD51, MRE11 e 

Ku70/80 se colocalizam com o complexo de replicação do HPV (Gillespie et al., 

2012; Kadaja et al., 2009; Reinson et al., 2013; Sakakibara et al., 2011; Swindle et 

al.,1999; Wallace, Galloway, 2013).  

Em 2007, Kadaja e colaboradores, relataram que como em uma reinfecção 

pelo vírus do HPV, com a expressão ectópica de E1 e E2 do HPV18, é possível 

reativar a origem de replicação do genoma viral integrado ao DNA da célula. Visto 

que, em uma infecção pelo HPV a origem da replicação viral pode ser 

desencadeada várias vezes durante o mesmo ciclo celular, levando ao efeito “casca 

de cebola”. Da mesma maneira, quando o genoma do HPV está integrado no 

genoma da célula essa reativação da origem pode gerar intermediários de replicação 

que estressam as moléculas de DNA, levando a quebras de fitas duplas ou únicas. 

Além disso, essa instabilidade recruta a máquinaria de reparo de DNA que ligam as 

extremidades soltas do DNA e promovem o rearranjo cromossômicos, levando ao 

acúmulo de defeitos (Kadaja M, et al., 2007) 

Além disso, a expressão de E6 e E7 em queratinócitos, estão envolvidos com 

a perda de fidelidade mitótica através da indução da amplificação dos centríolos, 

indução da aneuploidia, erros de segregação cromossômica e indução de quebras 

no DNA (Duensing e Münger, 2002; Ghittoni et al., 2010; Korzeniewski et al., 2011A, 

Korzeniewski et al., 2011B). Mais ainda, foi observado que as proteínas E6 e E7 do 



 

HPV16 são capazes de induzir números anormais de centrossomos e fusos 

mitóticos com múltiplos polos (Duensing et al., 2000) o que, certamente, favorece ao 

rápido acúmulo de alterações genéticas nas células infectadas pelo vírus. Esta 

hipótese é apoiada pela detecção de células altamente poliplóides e aneuplóides em 

lesões intraepiteliais de alto grau, figura 3 (Duensing et al., 2000; Méhes et al., 

2004). O que põe em evidência a existência de um fenótipo de instabilidade 

genômica que pode ter um papel importante no acúmulo de mutações, favorecendo 

a progressão da lesão e ao tumor (Figura 3). 

 

Figura 3: O HPV e a instabilidade genômica. Durante a infecção produtiva, a origem da 

replicação do HPV (Ori) é desencadeada várias vezes durante o mesmo ciclo celular, 
levando ao tipo de replicação denominada “casca de cebola”. Para mediar a amplificação do 
genoma e processar os intermediários de replicação do genoma viral, o HPV ativa e recruta 
vários componentes da resposta a danos no DNA (DDR). A integração do HPV no genoma 
celular pode surgir como consequência do reparo ativo de quebras de DNA. Este evento 
leva à regulação negativa de E2 e aumenta os níveis de transcritos e proteínas E6 e E7. 
Paralelamente à amplificação do genoma viral, a expressão dos oncogenes de HPV 
aumenta a vida útil da célula, induz alterações na segregação cromossômica, evita a 
apoptose e afeta o reparo do DNA, levando ao acúmulo de alterações no DNA celular. A 
presença da proteína E2, expressa a partir de genomas virais epissomais coexistentes ou 
derivada da reinfecção do HPV, pode desencadear a replicação do genoma de HPV 
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integrado, causando o rápido aparecimento de quebras e rearranjos cromossômicos, 
contribuindo, ainda mais, para a transformação malígna (adaptado de Prati, et al., 2018). 
 

1.4 As proteínas do HPV e a evasão da resposta imune. 

Os vírus quando presentes na célula podem ser reconhecidos por receptores 

celulares (PRRs -pattern recognition receptors), sendo identificados como não 

próprios (PAMPs - pathogen-associated molecular patterns), levando à ativação da 

via de sinalização do sistema imune inato, incluindo fatores reguladores de intérferon 

(IRF) ativando, assim,  a via de (STAT),  aumentando a produção de citocinas como 

intérferon (IFNs), efetor crítico de atividades antivirais e antitumorais, e interleucina 1 

(IL-1) (Abbas, 2015, p. 51).  

A grande maioria das infecções e uma proporção significativa de lesões 

neoplásicas causadas por HPV são eliminadas por uma resposta imunitária eficaz do 

indivíduo. Assim, em uma infecção por HPV é montada uma resposta imunológica 

como o aumento do fator de necrose tumoral (TNF) interleucina (IL) -1 e intérferon 

(IFN) -α e -β (Stanley et al., 2007). Consequentemente, in vitro, observa-se a inibição 

da transcrição de oncogenes e a diminuição do número de cópias do genoma viral 

em queratinócitos celulares tratados com essas citocinas (Herdman et al., 2006). Por 

outro lado, a infecção persistente do HPV e sua associação com a inflamação 

crônica têm sido consideradas aspectos fundamentais no desenvolvimento do tumor 

junto à seleção do clone mais apto, sendo a inflamação considerada um cofator 

importante para o desenvolvimento do câncer (Balkwill et al., 2001; Frazer, 2009; 

Stanley et al., 2007).  

Com tudo, para estabelecer uma infecção persistente, o HPV tende a evadir 

diversas vias de sinalização do sistema imunológico do hospedeiro. Isso inclui evadir 

a comunicação entre as células infectadas e as células inflamatórias impedindo a 

sinalização através de citocinas, quimiocinas e as vias apresentadoras de antígenos. 

As proteínas E6 e E7 promovem vários mecanismos de evasão da resposta imune, 

por exemplo, estas proteínas estão envolvidas na inibição dos fatores reguladores 

de intérferon como IRF (interferon regulatory fator) 1 e 3, a inibição da síntese de 

interleucinas como IL8,  a indução de IL1 e a diminuição da expressão das proteínas 

que transportam peptídeos para o retículo endoplasmático, como TAP (transporter 

associated with antigen processing) 1 e 2,  dificultando a apresentação de antígenos 



 

virais (Huang e McCance, 2002; Nees M, et al., 2001; Ritz et al., 2001; Stanley, 

2007; Tindle, 2002). 

Células que expressam E6 e E7 de HPV de alto risco apresentam inibição dos 

receptores envolvidos com o reconhecimento de patógenos, como a diminuição do 

receptor do tipo toll TLR9 (Hasan, et al. 2007). Além disso, essas células 

apresentam resistência ao efeito anti-proliferativo de TNF (Villa et al., 1992; 

Delvenne et al.,1995; Basile, et al., 2001; Boccardo et al., 2010A; Cabeça et al., 

2019).  

Diversos estudos têm mostrado o envolvimento do HPV na alteração de vias 

de sinalização mediadas por interferon. Alguns genes responsivos a intérferon 

podem estar regulados negativamente na presença das oncoproteínas virais do 

HPV. Por exemplo, a proteína E6 de HPV16 regula a expressão de proteínas 

envolvidas na resposta imune inata como IRF3 (Interferon regulatory factor 3) 

alterando a resposta ao interferon β (Ronco et al.,1998). Em 2001, Bachmann e 

colaboradores mostraram que células tumorais HPV positivas perdem a capacidade 

de sintetizar interferon-β endógeno e expressar as proteínas IRF-1 e ISGF3 

(Interferon-stimulated gene factor 3) em resposta ao tratamento com TNF.  

Durante décadas se fez uso de intérferon no tratamento de lesões genitais 

causadas por HPV. Como resultado do tratamento observa-se apenas um efeito 

marginal na resolução dessas lesões, mostrando a capacidade de resistência do 

vírus a esse tratamento. Mais ainda, foi observado que o tratamento com IFN-β em 

células W12, linhagem derivada de uma lesão de baixo grau associada a HPV16 e 

que apresenta o genoma viral em forma epissomal, leva à rápida perda dos 

epissomos virais selecionando as células que apresentam o genoma integrado, que 

potencialmente apresentam maior expressão dos genes E6 e E7 (Herdman et al., 

2006). Na teoria, in vivo, um efeito deste tipo, mediado por células do infiltrado 

inflamatório como macrófagos e linfócitos T, poderia estar associado à progressão 

de lesões causadas pelo vírus (Kobayashi et al., 2008; Hammes et al., 2007).  

Contudo, as oncoproteínas E6 e E7 estão envolvidas com a instabilidade 

genômica, proliferação da célula infectada e as respostas inflamatórias do indivíduo, 

podendo interferir com os aspectos críticos dos mecanismos antivirais do 

hospedeiro, favorecendo a persistência, a seleção e a progressão de lesões 



 

associados ao vírus. Essa interação parece 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.  

1.5 Mecanismos de imunidade celular e a proteína TREX1. 

O sistema imune inato é a primeira linha de defesa contra agentes infecciosos 

na célula. O reconhecimento de diferentes padrões de patógenos se dá pela 

presença de receptores celulares que coordenam a transcrição de centenas de 

genes inflamatórios, cujos produtos controlam a infecção e ativam as células da 

primeira linha de defesa e, quando necessário, organizam e estimulam células T e B 

do sistema imune adaptativo (Abbas, 2015, p. 51). Os receptores do tipo toll (TLR) 

do tipo 1 reconhecem a presença de ácidos nucleicos no citosol, que ativam 

proteínas intermediárias das vias, como IRF3, IRF7, NF-κB e/ou a pró-caspase-1, 

resultando na produção de interferon tipo 1 (IFN-1) e na maturação e secreção de 

citocinas pró-inflamatórias, tais como TNF, interleucinas IL-1β, IL-6 e IL-18. Além 

disso, algumas nucleases celulares, tais como a DNase II ou a DNase III /TREX1 

(Three Prime Repair Exonuclease 1) desempenham um papel importante na 

resposta imune intrínseca da célula ao eliminar o acumulo de DNA de patógenos nos 

compartimentos intracelulares e reprimindo a ativação da resposta inflamatória 

(Atianand e Fitzgerald, 2013).  

O gene TREX1, codifica para a mais abundante exonuclease em células de 

mamíferos, que digere fita simples e dupla de DNA nos terminais 3'.  Esse gene 

apresenta um único éxon, no cromossomo 3 da célula, mas com dois transcritos 

distintos, a variante 4 e a variante 5, que codificam para duas isoformas, a isoforma 

b com 314 aa e a isoforma c com 304 aa, respectivamente (NCBI). O RNAm de 

TREX1 está expresso em todos os tecidos e sua proteína se localiza no citoplasma 

da célula na forma de homodímero. A proteína TREX1 se associa com o retículo 

endoplasmático, e se desloca para o núcleo da célula na fase S do ciclo celular e em 

resposta ao estresse genotóxico. Sua função nas vias de reparo do dano do DNA se 

dá, principalmente, no reparo por excisão de bases, preferencialmente em DNA de 

fita dupla, onde nucleotídeos mal posicionados na porção 3’ terminais são digeridos 

(Mazur e Perrino, 2001; Wang et al., 2009; Orebaugh et l.,2011).   



 

Além disso, essa proteína é um componente importante do complexo SET 

composto por proteínas modificadoras da cromatina (SET, HMGB2 e pp32) e as 

nucleases (Ape1, NM23-H1 e TREX1). O complexo SET é responsável pelo dano do 

DNA ativado pelo granzima A via sinapse imunológica pelas células NK, além disso, 

ativa o dano no DNA em algumas formas de morte celular neuronal independente de 

caspase, através da via da asparagine endopeptidase (AEP) em resposta a 

acidificação celular. Algumas mutações de TREX1 tornam as células resistentes à 

morte celular programada, esse fato, pode ser importante para a defesa imunológica 

contra vírus e câncer que desenvolveram estratégias para evadir apoptose mediada 

por caspases (Chowdhury et al., 2006; Liu et al., 2008). 

O papel de TREX1 é essencial na prevenção do acúmulo excessivo de DNA 

que pode ser gerado por intermediários gerados na replicação ou retroelementos 

endógenos expressos na célula. Essa degradação impede o acúmulo de DNA, 

responsável pela tolerância imune inata da célula, suprimindo a ativação 

inapropriada do sistema imume inato e inativando genes antivirais dependentes ou 

independentes de intérferons do tipo I. A deficiência de TREX1 pode desencadear a 

imunidade celular de maneira dependente de GMP-AMP cíclica sintetizada (cGAS), 

a proteína GMP-AMP sintase (cGAS) desencadeia a reação de GTP para ATP para 

formar GMP-AMP cíclico (cGAMP) que se liga ao gene estimulador de interferon 

(STING), que desencadeia a fosforilação do IRF3 via TBK1, sendo a principal via 

sensora de DNA citoplasmático (Mazur e Perrino, 2001; Ablasser et al., 2014).  

Deficiências nessa exonuclease são observadas em doenças autoimunes e 

doenças inflamatórias como a síndrome de Aicardi-Goutières (doença cerebral 

neurológica grave que mimetiza uma infecção viral congênita), lúpus eritematosos 

sistêmico e  lúpus chilblain (Kavanagh et al., 2008, Lindahl et al., 2009).  

Em 2004, Morita e colaboradores, observaram que camundongos knockout 

para TREX1 apresentaram altos níveis de IFN-α ocasionando miocardite inflamatória 

com características autoimunes e reduzido tempo de vida. Além disso, em 2011, 

Serra e colaboradores, observaram que a ativação de macrófagos primários de 

murinos, com o tratamento com IFN-γ, induziu a expressão de mRNA e da proteína 

de TREX1 e que este efeito é dependente das proteínas c-Jun e STAT1. 



 

Diversos estudos têm mostrado que a proteína TREX1 pode estar envolvida 

na regulação da resposta antiviral na célula. Por exemplo, foi observado que essa 

proteína é capaz de inibir a resposta imune inata em resposta à infecção pelo vírus 

HIV tipo 1. Esse vírus regula positivamente a expressão de TREX1 degradando os 

produtos de DNA virais não ativos e inibindo a via de intérferon. Essa estratégia 

aumenta a capacidade do vírus de escapar da imunovigilância da célula, como foi 

visto, em células T CD4+ de rato e em macrófagos humanos infectados (Yan et al., 

2010).  

Além disso, um estudo conduzido por Hasan e colaboradores (2013) mostrou 

que TREX1 está envolvida na regulação da biogênese lisossomal e de genes 

antivirais por vias independentes da ativação de interferon. Essa regulação ocorre 

rapidamente após a infecção e é funcionalmente importante para controlar a 

replicação viral. Esses autores observaram uma resistência à infecção por vírus da 

estomatite vesicular (VSV) e o aumento da expressão de genes antivirais em 

fibroblastos TREX1(-/-), como a molécula adaptadora STING, a quinase TBK1 e os 

fatores de transcrição IRF3 e IRF7, após serem infectadas com vírus de RNA.  

Em 2009, Wang e colaboradores sugeriram que a proteína TREX1 não é 

essencial nas células tumorais e sua localização é tipo célula dependente. E que a 

sua atuação na degradação de DNA nessas células é um processo que antecede à 

fagocitose. Dados na literatura indicam que células do sistema imune, como células 

dendríticas, presentes no baço, apresentam uma alta expressão de TREX1 in vivo e 

in vitro. Também foi observado que suas células percursoras, derivadas da medula 

óssea, após o tratamento com intérferons tipo 1 (IFN-α e IFN-) ou ativação de TLR 

3, 7 e 9 ou durante infecções por lentivírus, levam a um aumento na expressão de 

TREX1. Assim, essa proteína pode desempenhar um papel importante na ativação 

de células dendríticas (Jun Xu et al., 2014).  

Além disso, em 2012, Pulliero e colaboradores observaram que linfócitos T 

derivados de pacientes com síndrome Aicardi-Goutières, associada à mutação no 

gene TREX1, apresentaram alta capacidade em inibir a proliferação de células 

derivadas de neuroblastoma e a capacidade angiogênica de células endoteliais, em 

co-cultura. Interessantemente, os efeitos observados são potencializados na 

presença da citocina antitumoral IFN-α. Esses dados apoiam a ideia que a proteína 



 

TREX1 pode estar envolvida na modulação da resposta imune e antiviral nas 

células. Ainda mais, sua expressão é célula específica e diferenças quantitativas 

parece influenciar o comportamento dessas células e nas comunicações 

intercelulares. 

Estudos prévios, em nosso laboratório, demonstraram que há um grande 

número de genes envolvidos com no reparo do dano ao DNA diferencialmente 

expressos entre as células primárias (QPH) e as linhagens tumorais (HeLa, SiHa e 

C33A). No entanto, essa diferença varia quando considerada as diferentes linhagens 

tumorais e o conjunto de genes analisados. Nesse trabalho, observou-se um 

aumento de RNAm de TREX1 em linhagens celulares derivadas de tumores da 

cérvice uterina HPV positivas (HeLa e SiHa) e uma redução da expressão da 

linhagem HPV negativa (C33A) quando comparadas com queratinócitos normais 

(QPH). Além disso, observamos um aumento nos níveis de mRNA que codifica para 

TREX1 em culturas organotípicas estabelecidas a partir de queratinócitos que 

expressam os genes de E6 e E7 de HPV 16 e 11 quando comparadas com 

queratinócitos primários controle (Prati, 2016; Prati et al., 2019). 

Essas alterações na expressão gênica podem ter um papel importante no 

estabelecimento/progressão de tumores associados à infeção por HPV. Assim, 

escolhemos TREX1 para ensaios funcionais. Os resultados descritos acima mostram 

que a proteína TREX1 pode ter um papel importante no reparo do DNA, resposta 

inflamatória, antiviral, antitumoral e biogênese celular. Sua expressão é dependente 

do tipo celular e pode ser regulada por fatores envolvidos nas respostas mediada por 

interferon. Da mesma maneira, as proteínas do HPV estão envolvidas com 

alterações do ciclo celular, nas proteínas envolvidas com o reparo do DNA e nas 

vias de sinalização do sistema imune do hospedeiro, como alterações nas vias 

reguladas por interferon tipo I.  

 

8. Conclusões 

Observamos um aumento de TREX1 em linhagens celulares derivadas de 

tumores da cérvice uterina positivas para HPV (HeLa e SiHa), em culturas 

organotípicas estabelecidas a partir de queratinócitos que expressam os genes de 

E6 e E7 do HPV 16 ou transfectadas com o genoma completo do HPV16 e HPV18. 



 

O silenciamento de TREX1 em células derivadas de tumores (HeLa, SiHa e 

C33A) reduziu a viabilidade e a capacidade de formação de colônias em ensaio 

clonogênico e em soft-ágar e levou ao acúmulo de células em sub G1. 

Verificamos uma diminuição da proteína CHK2, PCNA e ciclina D nas 

linhagens tumorais (HeLa, SiHa e C33A) silenciadas para TREX1. 

As linhagens HeLa e SiHa exibem uma regulação positiva de p53 e caspase 3 

e é paralela à regulação descendente de proteínas associadas à proliferação celular 

(PCNA e a ciclina A). Estes efeitos são menos evidentes nos queratinócitos normais. 

Queratinócitos expressando as oncoproteínas E6 e E7 do HPV16 apresentou 

um aumento de p53, redução da viabilidade e da capacidade de formação de 

colônias em ensaio clonogênico nas linhagens silenciadas para TREX1.  

Queratinócitos expressando E7 e E6E7 de HPV16 ha um aumento da 

proteína pRb e diminuição de PCNA e p21 quando superexpressão TREX1  

QPH normal e expressando apenas E7 do HPV16 resulta em níveis reduzidos 

p53 na superexpressão TREX1. 

Genes envolvidos na via de toll-like receptor são diferencialmente expressos 

em QPH com E6 e E7 do HPV16 quando silenciados para TREX1. 

Em amostras cervicais e bancos de dados TREX1 está regulado 

positivamente, correlacionando-se com a progressão da lesão durante o processo de 

carcinogênese.  

Não observamos efeito aditivo de danos celulares na viabilidade nas células 

silenciadas quando tratadas com quimioterápicos (cisplatina e doxirrubicina). 
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