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RESUMO
Prati B. Expressão de genes de vias de reparo de dano ao DNA em células
infectadas por papilomavírus humano (HPV). [dissertação (Mestrado em
Microbiologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São
Paulo; 2014.
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. Estes vírus
expressam dois oncogenes, E6 e E7, que cooperam para imortalizar queratinócitos
humanos in vitro, alterando o ciclo celular e o programa de diferenciação destas
células. Estes efeitos, por sua vez, promovem o acúmulo de defeitos mitóticos e
instabilidade genômica, contribuindo à transformação maligna. Alterações nos
sistemas de reparo de dano ao DNA associadas à presença de HPV têm sido
descritas em diferentes modelos experimentais. No entanto, até o momento não tem
sido analisado de maneira sistemática o efeito do HPV na expressão dos genes
envolvidos nestas diferentes vias. No presente estudo, avaliamos de maneira
comparativa a expressão de 135 genes envolvidos nas vias de reparo de dano ao
DNA em queratinócitos primários humanos (QPH) e em linhagens derivadas de
carcinomas do colo do útero positivas (SiHa e HeLa) e negativas (C33A) para HPV.
Observamos que, quando comparadas aos QPH, as linhagens tumorais
apresentaram um grande número de genes diferencialmente expressos. Além disso,
quando comparamos as linhagens tumorais HPV positivas com a linhagem HPV
negativa (C33A) identificamos 9 genes cuja expressão diferencia as linhagens HPV
positivas da linhagem HPV negativa. Os dados de expressão gênica foram
confirmados por PCR em tempo real e western-blot. Além disso, foi realizado o
silenciamento de dois desses genes, TREX1 e RPA1, nas células tumorais HPV
positivas. Os dados obtidos mostram que o silenciamento dos genes RAP1 eTREX1
tem um impacto importante, na viabilidade das linhagens tumorais. Nossos
resultados indicam a presença de alterações importantes na expressão de genes
envolvidos nas vias de reparo de dano ao DNA em linhagens derivadas de tumores
do colo do útero. Além disso, as diferenças no padrão de expressão observadas nos
genes associados a estas vias nas diferentes linhagens tumorais sugere que
diferentes combinações de alterações podem estar envolvidas na gênese deste tipo
tumoral. Por outro lado, a identificação de um grupo de genes com expressão
alterada entre as linhagens HPV positivas e a linhagem HPV negativa indica que os
mesmos podem ter um papel importante no estabelecimento/progressão de tumores
associados à infeção por HPV.
Palavras chave: HPV. Câncer do colo do útero. Reparo do DNA. Expressão gênica.

ABSTRACT
Prati B. Expression of DNA damage repair pathways associated genes in cells
infected with human papillomavirus (HPV). [dissertation (Masters thesis
(Microbiology)] São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São
Paulo; 2014.
The Human papillomaviruses (HPV) are DNA viruses that infect epithelia in specific
anatomical regions. Some types of HPV, called "high-risk or oncogenic types" are
etiologically associated with cervical cancer. These viruses express two oncogenes
E6 and E7, which cooperate to immortalize human keratinocytes in vitro, altering the
cell cycle and differentiation program of these cells. These effects, promotes the
accumulation of mitotic defects and genomic instability, contributing to malignant
transformation. Alterations in the DNA damage repair mechanisms associated with
the presence of HPV have been described in different experimental models.
However, the effect of HPV on the expression of genes involved in theses pathways
has not been systematically analyzed. In the present study, we evaluated in a
comparative manner the expression of 135 genes involved in DNA damage repair
pathways in primary human keratinocytes (PHK) and HPV-positive (SiHa and HeLa)
and HPV-negative (C33A) cervical cancer derived cell lines. We observed that, when
compared to the PHK, tumor derived cell lines exhibited a large number of
differentially expressed genes. Furthermore, when we compared HPV-positive tumor
cell lines with the HPV-negative cell line (C33A) we identified 9 differentialy
expressed genes. Gene expression data were confirmed by real-time PCR and
western-blot. Moreover, the expression of two selected genes, RAP1 and TREX1,
was silenced in tumor cells using lentiviral vectors expressing specific shRNA. We
observed that RPA1 and TREX1 silencing has important effects on tumor cells
viability. Our results support the presence of significant changes in the expression of
genes involved in DNA damage repair pathways in cervical cancer derived cell lines.
Furthermore, the differences in the expression of genes associated with these
pathways in the different tumor lines suggests that different combinations of
alterations may be involved in the genesis of this tumor type. On the other hand, the
identification of a group of genes with altered expression between HPV-positive and
HPV-negative cell lines indicates that these genes may play an important role in
HPV-associated tumor establishment/progression.
Keywords: HPV. Cervical cancer. DNA repair. Gene expression.

1 INTRODUÇÃO
1.1 O Papilomavírus Humano
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 específico por epitélios
escamosos estratificados da pele e mucosas e dependem da diferenciação epitelial
para a conclusão do seu ciclo de vida (Doorbar, 2005; McMurray et al., 2001).
Os HPV são classificados em cinco gêneros baseados na análise de sua
sequência

de

DNA.

Os

diferentes

tipos

de

HPV

apresentam

diferentes

características em seus ciclos biológicos e estão associados a diferentes patologias.
As infecções por HPV podem levar a uma variedade de proliferações benignas como
verrugas, cistos epidérmicos, neoplasias intraepiteliais, papilomas anogenitais, orolaríngeos ou faríngeos e outros tipos de hiperqueratoses. Até o momento foram
descritos aproximadamente 200 tipos de HPV (Bosch, Munoz, 2002). Os HPV que
infectam a mucosa anogenital são classificados como de baixo ou alto risco
oncogênico em função ao tipo de lesão associado à infecção. Os HPV de baixo
risco, por exemplo, HPV6 e HPV11, estão associados a lesões de baixo grau e
verrugas genitais. Por outro lado, os HPV de alto risco, por exemplo, HPV16 e
HPV18, estão associados a lesões de alto grau e ao câncer do colo do útero. Além
disso, os HPV de alto risco estão associados a uma porcentagem significativa de
carcinomas anais, carcinomas de vulva, carcinomas de pênis e carinomas da
orofaringe (IARC, 2007).
O genoma do HPV pode ser dividido em três regiões funcionais: (i) uma região
reguladora não codificante, denominada região reguladora upstream (URR) ou
região controladora longa (LCR), que modula a replicação do DNA viral e a
transcrição de genes; (ii) uma região que contém os genes precoces de HPV (E1,
E2, E4, E5, E6, E7), que codificam para proteínas envolvidas na persistência do
genoma, na replicação, na transcrição viral e na regulação da proliferação celular; e
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(iii) 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-A)
(Howley, Lowy, 2007; McMurray et al., 2001).
A transmissão do vírus se dá por contato direto com a pele ou mucosa
infectada. Os vírus penetram no epitélio através microabrasões e infectam células
epiteliais da camada basal através da interação das proteínas do capsídeo viral com
receptores específicos da superfície celular. 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.
As proteínas codificadas pelos genes precoces (E1, E2, E4 e E5) são
expressas, em baixa concentração nas células basais do epitélio, a fim de garantir a
evasão do sistema imune e a manutenção da replicação do genoma viral. As
proteínas codificadas pelos genes precoces E6 e E7 do HPV, são produzidas
também em baixa concentração nas camadas basal do epitélio sob regulação do
gene E2. O vírus necessita da maquinaria da célula para a replicação do seu DNA.
Assim, as proteínas E6 e E7 cooperam para criar um ambiente favorável para a
síntese de DNA nas células das camadas suprabasais do epitélio, levando a célula
infectada a progredir no ciclo celular. Nas camadas mais superficiais do epitélio são
expressas as proteínas estruturais L1 e L2, formando as partículas virais maduras
que são liberadas por descamação celular (Figura 1-B). De fato, os promotores virais
são regulados por fatores celulares presentes apenas em algumas etapas do
processo de diferenciação epitelial (Doorbar, 2005; Howley, Lowy, 2007; Wilson et
al., 2002).
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A)

B)

Figura 1 - O genoma do HPV e seu ciclo de vida. A) 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). B) O ciclo de vida do HPV: a expressão das proteínas virais e
suas funções ao longo da diferenciação do epitélio estratificado escamoso.
Fonte: (Lazarczyk et al., 2009)

1.2 O HPV e o Câncer
No final da década de 1970, os dados epidemiológicos disponíveis sobre o
padrão de incidência do câncer do colo do útero sugeriram sua associação a um
agente sexualmente transmissível. Isto levou a que Harald zur Hausen propusesse a
existência de uma associação entre a infecção por HPV e o câncer do colo do útero.
Nos anos seguintes, zur Hausen e seu grupo mostraram a presença do DNA de de
tipos específicos de HPV em amostras tumorais (Boshart et al., 1984; Durst et al.,
1983). Em 2008, Harald zur Hausen recebeu o Premio Nóbel de Medicina pela sua
contribuição ao estabelecimento do vínculo etiológico entre o HPV e o câncer do
colo do útero. Essa observação levou muitos pesquisadores estudarem a história
natural da infecção por HPV, contribuindo para a compreensão dos mecanismos de
carcinogênese do colo do útero, e de outros tipos de câncer relacionados a este
vírus. Estes esforços estabeleceram as bases teóricas e metodológicas para o
desenvolvimento de vacinas profiláticas contra a infecção pelos principais tipos de
HPV associados ao câncer.
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
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por causa desta doença. É importante salientar que a grande maioria dos casos
(86%) e das mortes (88%) ocorrem em países em desenvolvimento. 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 5.2% dos tumores que
afetam a população humana no mundo (Tota et al., 2011).
No Brasil, o câncer do colo do útero é o terceiro mais frequente na população
feminina, atrás do câncer de mama e o câncer colorretal, e a quarta causa de morte
em mulheres por câncer (Instituto Nacional do Câncer, 2014). A infecção pelo HPV é
um fator necessário, mas não suficiente, para o desenvolvimento do câncer, fatores
ligados à imunidade, genética, hormônios, comportamento sexual, e 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 de lesões malignas invasivas. Durante este período as alterações
celulares

associadas

diagnosticadas

ao

através

processo
do

exame

de

transformação

citopatológico

maligna

preventivo

podem

ser

denominado

Papanicolau.
Atualmente, existem duas vacinas disponíveis no mercado, a Vacina
Quadrivalente (Gardasil) fabricada pelo laboratório Merck Sharp & Dhome que
protege contra quatro tipos do vírus 6, 11, 16 e 18, e a Vacina Bivalente (Cervarix),
fabricada pelo laboratório GSK que protege contra os vírus 16 e 18. No Brasil, foi
aprovado para o ano de 2014 a inclusão da vacina quadrivalente pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) para meninas dos 11 aos 13 anos. Essas meninas serão
imunizadas contra os vírus HPV6 e HPV11 (presentes em 90% dos casos de
verrugas genitais) e contra os HPV16 e HPV18 (de alto risco, presentes em 70% dos
casos de câncer do colo do útero). É importante enfatizar que as vacinas não
protegem contra todos os tipos do HPV. Portanto, o exame preventivo deve ser feito
mesmo em mulheres vacinadas.
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1.3 Mecanismos de Reparo do dano ao DNA
A molécula do DNA contém toda informação celular de um organismo e o
mantimento de sua integridade é uma função de extrema importância para a
garantia de sua sobrevivência. No entanto, o DNA é instável e sofre constantes
ataques de fatores endógenos e exógenos à célula, tais como agentes químicos,
físicos, produtos do metabolismo celular, erros na replicação e infecções (Lindahl,
1993)
Diferentes agentes podem causar diferentes tipos de danos que podem levar a
alterações de base, de nucleotídeos, quebras de fita simples (single-strand breaksSSBs), quebras de fita dupla (double-strand breaks-DSBs), dano oxidativo e torções
na molécula de DNA. Esses danos podem perturbar o estado de equilíbrio celular
ativando ou inibindo certas vias bioquímicas que regulam o crescimento, a divisão
celular e a replicação do DNA. O dano ao DNA é um evento relativamente comum
na vida das células humanas, estima-se que cada célula sofra 10.000 lesões por dia.
No entanto, quando o dano não é reparado eficientemente, as alterações sofridas na
célula podem levar o indivíduo ao envelhecimento precoce, ao acúmulo de mutações
que pode favorecer o desenvolvimento de doenças como o câncer e à morte
(Lindahl, 1993; Sancar et al., 2004, Sulli et al., 2012).
As vias envolvidas com a resposta do dano ao DNA são vias de transdução de
sinal que consistem em sensores, transdutores e efetores que visam o mantimento
da integridade do genoma. Em geral, estas vias são ativadas por fosforilação de
proteínas quinases como ataxia telangiectasia mutated (ATM) e ataxia telangiectasia
and Rad3 related (ATR). Danos no DNA podem ativar ATM e/ou ATR, embora não
seja conhecido exatamente como essas duas quinases reconhecem o dano. A
quinase ATM responde principalmente a quebras da fita dupla do DNA induzidas por
radiações ionizantes, ao passo que ATR responde a lesões induzidas pelos raios UV
ou a agentes que causam bloqueio na forquilha de replicação. A cascata da
transdução de sinais ativa as quinases CHEK1 and CHEK2. As vias de ATR-CHEK1
e ATM-CHEK2 não são vias paralelas de resposta aos danos danos na molécula de
DNA, pois apresentam um elevado grau de interferência e conectividade. Assim,
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essas vias podem ativar as fosfatases Cdc25 e p53, inativando as quinases
dependentes de ciclinas (CDK) e inibindo a progressão do ciclo celular através da
ativação de checkpoints específicos. Consequentemente, os efetores do dano ao
DNA podem ativar vias que levam à parada do ciclo celular, ao reparo do DNA, a
resposta transcricional, e/ou a apoptose (Abraham, 2001; Lowndes, Murguia, 2000;
Sancar et al., 2004; Sulli et al., 2012; Yang et al., 2003). Um esquema representativo
dos processos envolvidos na resposta do dano ao DNA é apresentado na figura 2.
O reparo do dano ao DNA é dependente do tipo de lesão e do tipo celular em
que foi gerado. Assim, esse processo pode envolver uma variedade de proteínas
como nucleases, helicases, ligases, e polimerases de DNA. Os complexos protéicos
efetores do reparo podem ativar diferentes vias de reparo como por excisão de
bases (BER), excisão de nucleotídeos (NER), recombinação homóloga (HRR),
junção de extremidades não homóloga (NHEJ) e/ou reparo por pareamento errôneo
(MMR). Defeitos em qualquer uma destas vias podem levar a instabilidade genômica
(Zhou, Elledge, 2000).
A instabilidade genômica, no entanto, não surge necessariamente como uma
manifestação da transformação oncogênica, mas favorece a aquisição de alterações
genéticas na célula, incluindo mutações em oncogenes e/ou genes supressores de
tumor. Estas alterações podem conferir vantagens à célula permitindo seu
crescimento, sobrevivência e, eventualmente, o estabelecimento de um tumor. Além
disso, o fenótipo caracterizado pela instabilidade genômica pode permitir uma
adaptação de clones celulares ao microambiente de um tumor emergente. Muitos
vírus, em particular os vírus oncogênicos, expressam proteínas que perturbam os
sistemas de reparo do dano ao DNA e as vias reguladoras do ciclo celular (Cahill et
al.,1999; Sancar et al., 2004).
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Figura 2 – Representação esquemática de vias de sinalização ativadas em resposta ao dano ao
DNA. As respostas celulares ao estresse genotóxico compreendem cascatas de sinalização nas
quais as lesões no DNA atuam como um sinal inicial. Esse sinal é detectado por proteínas sensoras e
transmitido aos efetores por transdutores de sinais. As proteínas efetoras recebem o sinal e executam
diversas funções celulares, entre elas, bloqueio do ciclo celular, reparo do DNA e apoptose.
(Fonte: Sulli et al., 2012)

1.4 As oncoproteínas E6 e E7 do HPV
Através de microlesões no epitélio estratificado o HPV infecta células da
camada basal, as células menos diferenciadas do tecido e as únicas que possuem
atividade mitótica. A replicação do genoma do HPV depende da maquinaria de
síntese de DNA da célula sendo regulada pelas proteínas virais E1 e E2. Após a
infecção inicial, o DNA viral é mantido na forma de epissomo e em baixo número de
cópias. A replicação ativa do DNA viral acontece nas células das camadas mais
diferenciadas do epitélio como consequência da expressão de outras proteínas virias
precoces. Finalmente, as proteínas estruturais são expressas nas camadas
superiores onde novos vírus são formados e liberados por descamação da camada
córnea (figura 1)(Doorbar, 2005; Howley, Lowy, 2007; Wilson et al., 2002). No caso
de uma infecção persistente, o genoma antes mantido na forma epissomal pode se
integrar no DNA da célula hospedeira. Esta integração usualmente interrompe a
região dos genes E1-E2, resultando na perda do efeito repressor sobre a transcrição
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de E6 e E7 e no aumento dos níveis de expressão destas oncoproteínas, que são
responsáveis em controlar a reentrada do ciclo celular (figura 3) (Munger, 2004).

Figura 3 - O ciclo do HPV e a progressão do câncer do colo do útero: A infecção inicial do HPV nas
células da camada basal através de miclolesões do epitélio e seu genoma 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. No caso de uma infecção
persistente, o HPV pode se integrar no DNA na célula hospedeira próximo a regiões que regulam a
transcrição de E1 e E2. Aumentando a expressão das proteínas virais E6 e E7, responsáveis em
controlar o ciclo celular, resultano na proliferação celular descontrolada e consequentemente no
desenvolvimento do câncer.

O HPV não codifica seu próprio conjunto de proteínas para sua replicação o
que requer induzir à célula hospedeira a reentrar na fase S do ciclo celular, e assim,
passa utilizar sua maquinaria de replicação para duplicar seu DNA. Isso se dá
através da ação das proteínas virais específicas sobre vários fatores celulares
envolvidos na regulação do ciclo celular. No caso do HPV, as principais proteínas
envolvidas nesse processo são as codificadas pelos genes E6 e E7. Os produtos
destes genes são capazes de interagir com vários fatores celulares. Entre essas
interações, destaca-se a capacidade da proteína E6 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. A proteína E6 também
pode ativar a expressão de subunidade catalítica da telomerase (hTERT) em células
primárias, responsáveis por impedir a senescência celular (Crook et al.,1991; Kessis
et al.,1993; Lechner et al.,1992; Scheffner et al.,1990). 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 (Barbosa et
al.,1990; Dyson et al.,1989; Münger et al.,1989). Além disso, E7 induz a degradação
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de pRb pela via de proteólise dependente de ubiquitina e inibe inibidores de
quinases dependentes de ciclinas p21 e p27 (Helt, Galloway, 2001). Acredita-se que
estas

interações

desempenham

um

papel

fundamental

no

processo

de

transformação celular induzida pelo HPV.
Os genes 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
são responsáveis pela progressão do ciclo celular na célula hospedeira. Estas
proteínas 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). Além das interações descritas acima, foi observado que
as proteínas E6 e E7 interagem com outros fatores celulares envolvidos na
transdução de sinais, regulação de apoptose, regulação da transcrição e do ciclo
celular (Howie et al., 2009; McLaughlin-Drubin, Münger, 2009). Assim, estas
proteínas são capazes de prolongar o tempo de vida de queratinócitos humanos
normais, alterar o ciclo celular e o programa de diferenciação destas células. Estes
efeitos, por sua vez, promovem instabilidade genômica, contribuindo assim à
transformação maligna (Akerman et al., 2001; Duensing et al., 2000; Francis et al.,
2000; Nees et al., 2000; Sherman et al., 2002; Thomas, Laimins, 1998).
1.5 O HPV e o reparo do dano ao DNA
Em danos gerados no DNA, as células tendem a ativar a parada do ciclo
celular para dar início a uma cascata de respostas. No entanto, células que
expressam a oncoproteína E7 do HPV, a parada do ciclo celular é impedida,
principalmente, través da sua interação com a proteína pRB e inibidores CDK,
resultando na extensão do dano. Por outra via, muitos danos gerados no DNA
resultaria com a morte da célula por apoptose, entretanto, células que expressam a
oncoproteína E6, e principalmente através da sua degradação de p53, essa
sinalização é impedida e a célula progride acumulando ainda mais erros. O bloqueio
do ciclo celular e o impedimento da apoptose são vias extremamente importantes
para reparar danos gerados ao DNA da célula, consequentemente, interferências
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nessas vias podem resultar em acúmulo de alterações genéticas (Cahill et al.,1999;
Sancar et al., 2004; Tlsty et al., 1995)
Diferentes estudos mostram a relação das oncoproteínas virais do HPV com
vias envolvidas no reparo do dano ao DNA. Por exemplo, foi observado que as
proteínas E6 e E7 do HPV16 podem independentemente anular o checkpoint do
fuso mitótico da célula, interromper a verificação pós-mitótica e a parada do
crescimento mediada por p53 em resposta a danos no DNA (Demer et al., 1994;
Duensing, Munger, 2002; Heilman et al., 2009; Kessis et al., 1993; Liu et al., 2007;
Thomas, Laimins, 1998;]. Além disso, Song e colaboradores (1998) demonstraram
que estas oncoproteínas podem modular a resposta ao danos no DNA, eles
observaram que as células de camundongo, expressando as proteínas E6 e E7 de
HPV de alto risco, quando danificadas por radiação ionizante, a síntese de DNA da
célula era impedida gerando um acúmulo de erros em seu DNA.
Alterações nos sistemas de reparo do DNA associadas à presença de HPV têm
sido descritas de maneira consistente em diferentes modelos experimentais. Por
exemplo, deficiências no mecanismo de reparo por excisão de nucleotídeos (NER)
têm sido observadas em queratinócitos orais imortalizados por HPV16 (Rey et al.,
1999). Além disso, a expressão da proteína E6 de HPV16 tem sido associada à
perda de indução da proteína p53R2, uma proteína envolvida na resposta ao dano
ao DNA e ao estresse oxidativo mediada por p53 (Lembo et al., 2006). A expressão
desta oncoproteína viral também foi associada a diversos eventos, como por
exemplo, defeitos nos sistemas de reparo por excisão de nucleotídeos global e
associado à transcrição (GNER e TCNER, respectivamente), diminuição no reparo
de dímeros de timina induzidos por UV, redução nos níveis de reparo de quebras de
dupla fita, e degradação da O6-metilguanina-DNA metiltransferase que elimina os
grupos alquila das guaninas (Srivenugopal, Ali-Osman, 2002; Giampieri, Storey,
2004; Shin et al., 2006;, Therrien et al., 1999).
Finalmente, foi descrito que fibroblastos que expressam a proteína E7 de
HPV16 são deficientes em GNER (Therrien et al., 1999) e que a expressão de E6 e
E7 de HPV de alto risco induz quebras no DNA e aumentam a integração de DNA
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exógeno no genoma da célula hospedeira (Duensing, Münger, 2002; Kessis et al.,
1993).
Por outro lado, o HPV pode também modular as respostas ao dano ao DNA
recrutando proteínas de reparo para um local específico para tornar eficiente sua
replicação. Gillespie e colaboradores (2012), observaram por imunofluorescência,
que em células HPV positivas, as proteínas envolvidas nas vias de reparo
dependente de ATM, incluindo γH2AX, CHEK2, BRCA1 e NBS1, são recrutados
pelas proteínas E1 e E2 em focos nucleares específicos onde ocorrem a replicação
viral e também de regiões no DNA da célula danificada pela radiação ionizante.
Estes estudos indicam que o HPV pode modular as vias de resposta ao dano
ao DNA, utilizando as proteínas envolvidas no reparo para a sua replicação. Além
disso, as proteínas virais impedem a parada do ciclo e impossibilita a indução da
morte celular gerando e acumulando danos na célula. Essa alterações podem ser
uma característica geral de células que expressam as oncoproteínas de HPV de alto
risco e a resposta ineficiente do hospedeiro pode contribuir para o mantimento
dessas lesões no DNA.
1.6 HPV e instabilidade genômica
A presença de alterações cromossômicas numéricas e estruturais são
características típicas da maioria dos tumores sólidos e o carcinoma do colo do útero
não é exceção. Estudos realizados para detectar alterações cromossômicas em
câncer do colo do útero e em lesões precursoras mostraram que o ganho (por
duplicação ou amplificação) e a perda (deleção) de regiões genômicas são eventos
frequentes nas células afetadas. Ganhos nos cromossomos 1, 3q, 5p, 6p, 7, 8q, 9q,
16q, 20 assim como perdas em 2q, 3p, 4q, 6q, 11q, 13q, 16, 17 têm sido descritos e
associados à presença de HPV (Alazawi et al., 2004; Arias-Pulido et al., 2002; Rao
et al., 2004; Sokolova et al., 2007; Wilting et al., 2009; Wistuba et al.,1997). Em
alguns casos estas alterações foram associadas ao aumento no número de cópias e
atividade transcricional de genes localizados na área envolvida (Wilting et al., 2006).
Alterações genômicas e amplificação gênica associada à presença de HPV foram
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também observadas em carcinomas orais, carcinomas escamosos laríngeos e em
neoplasias intraepiteliais anais (Cattani et al., 1998; Gagne et al., 2005; Steenbergen
et al., 1995).
Diversos estudos têm mostrado que tanto E6 como E7 de HPV de alto risco
são capazes de induzir poliploidia em queratinócitos humanos mediante inibição do
checkpoint pós-mitótico (Heilman et al., 2009; Liu et al., 2007; Southern et al., 2001).
De fato, foi observado que E6 pode induzir poliploidia em queratinócitos por vias
dependentes e independentes de p53 (Liu et al., 2007). Finalmente, foi observado
que as proteínas E6 e E7 do HPV16 são capazes de induzir números anormais de
centrossomos e fusos mitóticos com multiplos polos (Duensing et al., 2000) o que,
certamente, favorece ao rápido acúmulo de alterações genéticas nas células
infectadas pelo vírus. A poliploidização espontânea tem sido detectada em células
da linhagem W12. Esta linhagem deriva de uma lesão do colo do útero de baixo
grau, positiva para HPV16, diagnosticada histologicamente como neoplasia
intraepitelial cervical 1 (NIC 1) (Pett et al., 2004; Stanley et al., 1989). Isto sugere
que o aparecimento de células poliplóides é um evento precoce na história natural
da infecção por HPV. Mais ainda, põe em evidência a existência de um fenótipo de
instabilidade genômica que pode ter um papel importante no surgimento de células
aneuplóides favorecendo a progressão da lesão (Boccardo, 2010). Esta hipótese é
apoiada pela detecção de células altamente poliplóides e aneuplóides em lesões
intraepiteliais de alto grau (Méhes et al., 2004).
Em conjunto, as observações descritas acima indicam que a presença do HPV
de alto risco, principalmente, através da ação das oncoproteínas E6 e E7, promove a
proliferação celular descontrolada, inativação dos checkpoints e inibição da
apoptose, dessa maneira, as funções do sistema de reparo da célula podem ser
alteradas. Assim, os defeitos no DNA são acumulados aumentando ou inibindo a
atividade transcricional de genes importantes para a homeostase celular.
Consequentemente, essa instabilidade genômica, acumula mutações e altera
número de cromossomos e atividade transcricional de genes na célula em uma
infecção persistente pelo vírus. Esses fatos podem contribuir aos processos do
desenvolvimento neoplásico e ao estabelecimento e progressão tumoral.
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No entanto, o efeito da infecção por HPV e o impacto da expressão das
oncoproteínas virais na expressão de genes associados aos mecanismos de reparo
de dano ao DNA não têm sido explorados de maneira sistemática. Portanto, no
presente estudo, avaliamos de maneira comparativa a expressão de 135 genes
envolvidos nas vias de reparo de dano ao DNA em queratinócitos primários
humanos (QPH) e em linhagens derivadas de carcinomas do colo do útero positivas
(SiHa e HeLa) e negativas (C33A) para HPV.
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8 CONCLUSÃO
Nossos dados mostram a existência de alterações importantes no padrão de
expressão de genes associados às vias de reparo de dano ao DNA entre
queratinócitos normais e linhagens celulares derivadas de tumores de colo do útero.
Os níveis das proteínas LIG1, MRE11, RAD9, SMC1A e TREX1 apresentaram
um aumento nas linhagens tumorais quando comparadas a queratinócitos normais
ou que expressam genes de HPV.
Observamos um aumento nos níveis das proteínas FEN1, PCNA, RAD51 e
RPA1 nas linhagens tumorais e em queratinócitos transduzidos com E6 e E7 de
HPV16. Por outro lado, alterações nos níveis destas proteínas não foram
observadas em queratinócitos que expressam as proteínas E6 e E7 de HPV11.
O silenciamento da expressão de TREX1 aumentou de maneira significativa a
taxa de proliferação de células SiHa. Por outro lado, a inibição de RPA1 inibiu a
proliferação/viabilidade das linhagens SiHa e HeLa.
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