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RESUMO 

 

Hochmann Valls JP. Análise do impacto das proteínas E6/E7 de diferentes variantes 

moleculares de HPV-16 sobre as vias de transdução de sinal mediadas por MAPK [Tese]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

A infecção persistente por HPV-16 está fortemente associada ao risco de desenvolvimento 

de neoplasias do colo do útero, vagina, vulva, pênis, canal anal e orofaringe. O estudo 

detalhado da variabilidade nucleotídica intra-típica de HPV-16 resultou em importantes 

achados no que concerne à filogenia e evolução viral, e à história natural das infecções. 

Variantes Asiático-Americanas (AA) e E-350G de HPV-16 foram associadas com maior 

risco de persistência da infecção viral e desenvolvimento de câncer de colo de útero 

quando comparadas à variante Européia protótipo (E-P ou E-350T), embora esta ainda 

apresente alto risco quando comparada aos outros tipos virais. Mais recentemente, 

diferenças funcionais entre as proteínas E6/E7 das distintas variantes moleculares de HPV-

16 estão sendo descritas, a fim de explicar as diferenças nas associações epidemiológicas 

observadas. Dados do nosso grupo apontaram para a transcrição aumentada do gene MEK2 

especificamente em queratinócitos humanos primários (PHKs) transduzidos com E6/E7 da 

variante E-350G. Pelo exposto, objetivou-se: (1) Analisar os níveis de ativação de 

proteínas efetoras das vias de transdução de sinal mediadas por MAPK e PI3K/AKT em 

queratinócitos imortalizados por E6/E7 de três variantes moleculares de HPV-16 (AA, E-P, 

E-350G); (2) Analisar os efeitos das proteínas E6/E7 dessas variantes sob as vias de 

MAPK quanto à indução de fatores de transcrição; (3) Analisar o potencial transformante 

de PHKs imortalizados pelas diferentes variantes, e em cooperação com a proteína celular 

c-MYC; (4) Analisar o potencial de migração e invasão em PHKs imortalizados pelas 

diferentes variantes de HPV-16, e em cooperação com a proteína celular c-MYC. Neste 

estudo observou-se que a variante AA de HPV-16 induziu a maior ativação das vias de 

sinalização estudadas (MAPK, e PI3K/AKT). Ademais, PHKs imortalizados por esta 

variante apresentaram maior capacidade de migração, de invasão através de uma matriz de 

colágeno, além de maior potencial transformante. Adicionalmente, as células imortalizadas 

pela variante AA apresentaram maior expressão da proteína mesenquimal vimentina e 

diminuição dos níveis da proteína epitelial E-caderina, sugerindo ativação parcial de 

Transição Epitélio Mesênquima (EMT) nestes queratinócitos. Ademais, quando o 

oncogene c-MYC foi co-transduzido nas diferentes linhagens infectadas por E6/E7 de 

HPV-16, foi observado que em PHKs imortalizados pela variante AA também houve 

maior ativação da via de MAPK-ERK, maior migração, e um potencial transformante 

semelhante, em relação às células co-transduzidas pela variante E-350G e c-MYC. Em 

conjunto, estes dados sugerem que a variante AA de HPV-16 possui vantagem seletiva sob 

as outras variantes em promover transformação celular, migração e invasão, e isto poderia 

explicar, ao menos em parte, a maior prevalência desta variante no câncer cervical. Os 

resultados gerados neste estudo são de extrema relevância para avaliar o impacto da 

variabilidade intra-típica de HPV-16 sobre o potencial oncogênico observado em estudos 

epidemiológicos 

 
Descritores: Papillomaviridae; Papillomavirus humano 16; Proteínas quinases ativadas 

por mitógeno; Fosfatidilinositol 3-quinases; Heterogeneidade genética; Migração celular; 

Transformação celular viral.  
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Hochmann Valls JP. Analysis of the impact of E6/E7 proteins of different molecular 

variants of HPV-16 upon MAPK signaling pathways [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016. 

 

Persistent infection with HPV-16 is strongly associated with risk of developing neoplasia 

in the uterine cervix, vagina, vulva, penis, anal canal and oropharynx. The detailed study of 

HPV-16 intra-typical nucleotide variability resulted in important findings regarding 

phylogeny and viral evolution, and the natural history of infections. Asian-American (AA) 

and E-350G variants of HPV-16 were associated with increased risk of persistent viral 

infection and development of cervical cancer compared to the European prototype (E-P or 

E-350T), although this variant still presents higher risk when compared to other viral types. 

More recently, functional differences between the E6/E7 proteins of distinct molecular 

variants of HPV-16 are being described, in order to explain the differences in the 

epidemiological associations observed. Data from our group pointed to increased 

transcription of the MEK2 gene specifically in primary human keratinocytes (PHKs) 

transducing E6/E7 of the E-350G variant. Consequently, the aims of this study were: 1) To 

examine the activation levels of effector proteins of the signal transduction pathways 

mediated by MAPK and PI3K/AKT in PHKs immortalized by E6/E7 of three different 

molecular variants of HPV-16 (AA, E-P, E-350G); (2) To analyze the effects of E6/E7 of 

different molecular variants of HPV-16 upon MAPK pathways concerning the induction of 

transcription factors; (3) To analyze the transforming potential of PHKs immortalized by 

different molecular variants of HPV-16, and in cooperation with the cellular protein c-

MYC; (4) To analyze the potential of migration and invasion in PHKs immortalized by 

different molecular variants of HPV-16, and in cooperation with the cellular protein c-

MYC. In this study we observed that the AA variant of HPV-16 induced higher activation 

of both signaling pathways studied (MAPK, and PI3K/AKT). Furthermore, this variant 

presented increased migration capacity, higher invasion through a collagen matrix, and 

greater transforming potential. Moreover, cells immortalized by the AA variant showed 

higher expression of the mesenchymal protein vimentin and a decrease of the epithelial 

protein E-cadherin, suggesting partial activation of Epithelial Mesenchymal Transition 

(EMT). In addition, when the c-MYC oncogene was co-transduced in the different cells 

lines infected with HPV-16 E6/E7, we observed that in PHKs immortalized by the AA 

variant there was also an enhanced activation of the MAPK-ERK pathway, a higher ability 

to migrate, and similar transformation potential in comparison with cells co-transduced 

with the E-350G variant and c-MYC. Taken together, this data suggest that the AA 

molecular variant of the HPV-16 has a selective advantage over the other variants to 

promote cell transformation, migration and invasion, and this could partly explain the 

higher prevalence of this variant in cervical cancer. The results generated in this study are 

very important to assess the impact of intra-typical variability of HPV-16 on the oncogenic 

potential observed in epidemiological studies. 

 

Descriptors: Papillomaviridae; Human papillomavirus 16; Mitogen-activated protein 

kinases; Phosphatidylinositol 3-kinases; Genetic Heterogeneity; Cell movement; Cell 

transformation viral. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 A infecção persistente por Papilomavírus Humano (HPV) tipo 16 está fortemente 

associada ao risco de desenvolvimento de neoplasias do colo do útero, vagina, vulva, 

pênis, canal anal e orofaringe. Desde 1995, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer 

(IARC) da Organização Mundial de Saúde considera que existem evidências biológicas e 

epidemiológicas suficientes para considerar os HPVs 16 e 18 como sendo carcinogênicos 

em humanos (revisado por IARC, 2012). Mundialmente, o HPV-16 é o tipo mais 

prevalente em amostras de colo de útero citológicamente normal, e em neoplasias intra-

epiteliais e carcinomas cervicais (Walboomers et al., 1999). 

 Células epiteliais escamosas são o hospedeiro natural de HPV, e foi demonstrado 

que as proteínas E6 e E7 de HPVs de alto risco oncogênico cooperam tanto na 

imortalização de queratinócitos humanos primários (PHKs) quanto na inibição da 

diferenciação terminal destas células induzida por soro e cálcio (Münger et al.,1989; Villa 

e Schlegel, 1991). Isso se deve principalmente à associação destas oncoproteínas virais 

com proteínas celulares envolvidas no controle do ciclo celular como p53 (proteína 

supressora de tumor p53) e pRb (proteína do retinoblastoma) (Dyson et al., 1989; 

Scheffner et al., 1993). Adicionalmente, foi demonstrado que a proteína c-MYC 

(Homólogo do oncogene viral v-MYC da mielocitomatose aviária) é capaz de cooperar 

com E6/E7 de HPV-16 na transformação de PHKs (Subramanyam et al., 2006). 

 

1.1 O Papilomavirus Humano 

 Os HPVs são vírus pequenos sem envelope, cujo genoma é composto por uma 

cadeia de DNA dupla fita circular de aproximadamente 8.000 pares de bases (pb) associada 

às histonas celulares (revisado por IARC, 2012). Os HPVs infectam o epitélio mucoso e da 
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pele em uma ampla variedade de vertebrados. Até o momento mais de 200 tipos de HPV já 

foram descritos, dos quais aproximadamente 40 infectam o trato anogenital (revisado por 

Doorbar et al., 2015). Alguns tipos de HPV são comumente detectados em amostras de 

câncer cervical, enquanto outros são detectados em baixa frequência podendo causar 

proliferações benignas incluindo verrugas ou papilomas genitais, sendo possível desta 

forma categorizar os tipos virais em HPVs em alto e baixo risco oncogênico (revisado por 

IARC, 2012). Atualmente a Organização Mundial da Saúde considera que há evidências 

experimentais e epidemiológicas suficientes para considerar 13 tipos de HPVs como sendo 

os principais agentes carcinogênicos na cérvice uterina: HPVs 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 

51, 52, 56, 58, 59 e 66.  

 

1.2 Estrutura do HPV 

 Os HPV são vírus não-envelopados e icosaédricos. O capsídeo é formado por duas 

proteínas estruturais, L1 (55 kDa) e L2 (70 kDa) codificadas pelo próprio vírus. O genoma 

de HPV apresenta oito genes que são transcritos a partir de uma única fita do DNA (ácido 

desoxirribonucleico). O genoma viral está funcionalmente dividido em três partes: uma 

região denominada precoce (E ou early) que codifica proteínas (E1-E7) envolvidas no 

controle da transcrição e replicação viral; uma região tardia (L ou late) que codifica as 

proteínas estruturais do capsídeo (L1 e L2), além de uma região reguladora não codificante 

denominada de LCR (região longa de controle) (Figura 1). A LCR abrange 

aproximadamente 10% do genoma viral e contem elementos de ligação de fatores de 

transcrição celulares e virais necessários para o controle da replicação e transcrição do 

DNA viral (revisado por Bernard, 2002). Em HPVs de alto risco oncogênico as proteínas 

precoces e tardias são expressas a partir de promotores distintos. Por exemplo, em HPV-31 

as proteínas precoces e tardias são expressas a partir dos promotores P97 e P742, 
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respectivamente (Fehrmann e Laimins, 2003). As proteínas virais E1 e E2 reconhecem 

sítios de ligação específicos na LCR e se ligam a fim de ativar a replicação e transcrição 

viral.  

 

 
Figura 1. Organização genômica do HPV. Representação esquemática do genoma 

circular do HPV-16, onde se visualiza os genes de replicação precoce (E), os genes de 

replicação tardia (L), e a região longa de controle (LCR) (adaptada de D´Abramo et al., 

2011). 

 

 

1.3 Proteínas virais 

E1 

 A proteína E1 é altamente conservada, e possui atividade de helicase ATP-

dependente sendo essencial para a replicação viral. A proteína E1 forma complexos com a 

proteína E2, e recruta fatores celulares de replicação, incluindo o fator de replicação A, a 

DNA polimerase α e a topoisomerase I, formando assim um replissoma (Lace et al., 2008). 

Esta proteína é responsável pela manutenção do genoma viral na forma epissomal em 
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baixas copias, e também facilita a correta segregação dos genomas durante a divisão 

celular. Além disso, E1 é responsável pela amplificação do genoma viral nas camadas 

superficiais do epitélio anteriormente ao empacotamento em partículas infecciosas 

(virions). Esta fase de amplificação do genoma viral em HPV-16 é controlada pelo 

promotor tardio P670 (revisado por Doorbar et al., 2015). 

 

E2 

 A proteína E2 também está envolvida na replicação celular junto com E1 por 

auxiliar a ligação de E1 à LCR. Ademais, E2 é o principal regulador transcricional viral 

dos HPVs; esta proteína se une a dois sítios de ligação à E2 próximos do promotor precoce 

P97, recruta fatores de remodelação de cromatina (Schweiger et al., 2007), resultando na 

repressão da transcrição de E6 e E7. A integração do genoma viral geralmente ocorre com 

interrupção dos genes E1 e E2, levando à expressão constitutiva de E6 e E7 (Bellanger et 

al., 2011; revisado por McBride, 2013). 

 

E4 

 A proteína E4 localiza-se no citoplasma celular e interage com o citoesqueleto de 

queratina, auxiliando o empacotamento e liberação dos virions nas camadas mais 

superficiais do epitélio (Bryan e Brown, 2000; revisado por Doorbar, 2013; Nakahara et 

al.,2005). Além disso, esta proteína também contribui na amplificação do genoma viral. A 

proteína E4 é expressa em níveis aumentados nas células durante etapas avançadas da 

infecção (camadas suprabasais do epitélio) a fim de manter a amplificação do genoma 

viral. A proteína E4 pode servir como um biomarcador da infecção ativa do vírus, e no 

caso dos HPVs de alto risco oncogênico também foi sugerido servir como marcador da 

severidade das lesões malignas do colo de útero (Griffin et al., 2012).  
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E5 

 Esta é a principal proteína transformante de BPV-1 (papilomavírus bovino) 

(Schiller et al., 1986). Nas células infectadas por HPV foi observado que a proteína E5 

amplifica o sinal mitogênico do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR), já 

que se associa com este receptor ativando-o (Pim et al., 1992; Zhang et al., 2002). Esta é 

uma proteína hidrofóbica de membrana de 83 aminoácidos (aa), que se associa com o 

aparelho de Golgi, retículo endoplasmático e membrana nuclear (Kell et al., 1994). A 

proteína E5 coopera com as oncoproteínas E6 e E7 de HPV na indução do fenótipo 

maligno. Esta proteína também permite à célula infectada escapar do sistema imune, pois 

interage diretamente com a cadeia pesada do Complexo Maior de Histocompatibilidade-1 

(MHC1) inibindo a apresentação dos antígenos às células T efetoras. Assim, em conjunto 

com outros mecanismos, como a não indução da inflamação, contribui para a evasão da 

resposta inume hospedeira (revisado por Venuti et al., 2011). 

 

E6 e E7 

 Estas constituem as oncoproteinas virais, e tem um papel fundamental na 

transformação maligna associadas ao HPV (Barbosa e Schlegel, 1989; Halbert et al., 1991; 

Hawley-Nelson et al., 1989; Münger et al., 1989). Estas proteínas de HPVs de alto risco 

oncogênico estimulam a proliferação celular por interagir com e suprimir as funções de 

proteínas celulares envolvidas no controle desta. O produto do gene E6 consiste de uma 

proteína nuclear de 158 aa cuja função mais estudada é a sua associação com a proteína 

nuclear p53 (Werness et al., 1990) levando à sua degradação pela via de proteólise 

dependente de ubiquitina (Scheffner et al., 1990, 1993). Esta interação ocorre da seguinte 

maneira: E6 se une com a proteína E6-AP (proteína associada a E6) através de uma 

sequência aminoacídica rica em leucinas (LxxLL) presentes em E6-AP, e isto conduz ao 
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recrutamento, poliubiquitinação e a degradação de p53 (Martinez-Zapien et al., 2016). 

Apenas as proteínas E6 de HPVs de alto risco oncogênico são capazes de eficientemente 

degradar p53 (Lechner e Laimins, 1994); foi observado que E6 de HPV-11 também é 

capaz de degradar p53, entretanto, com menor intensidade que a proteína de HPV-16 

(Storey et al., 1998). Adicionalmente, através de um peptídeo na extremidade carboxi-

terminal, a proteína E6 de HPVs de alto risco oncogênico interage com um conjunto de 

proteínas celulares que possuem um domínio PDZ, sendo em seguida ubiquitanadas por 

E6-AP e degradas pelo proteossomo (revisado por Vande Pol, 2015). Embora a degradação 

de p53 seja um fator importante na transformação celular induzida por E6, estudos 

adicionais identificaram diversos alvos celulares de E6, cuja interação também tem um 

papel importante na carcinogênese (Figura 2A). 

 Foi observado que E6 de HPV-16 ativa a telomerase em PHKs e células epiteliais 

mamárias em estágios precoces da infecção, e independentemente da degradação de p53 

(Klingelhutz et al., 1996). Além disso, a proteína viral E6 de HPV-16 interage com uma 

proteína celular denominada E6-BP (proteína de união ao E6), com a paxilina que é uma 

proteína envolvida na organização e diferenciação do epitélio (revisado por Tong e 

Howley, 1997), com o co-ativador transcricional p300/CBP (proteína de união a CREB) 

(Patel et al., 1999), com outras proteínas envolvidas na regulação da transcrição e 

replicação do DNA, como IRF-3, ADA3, com proteínas envolvidas na apoptose e evasão 

do sistema imune, como BAK, o receptor de TNF-1 (TNF-R1), e FADD (proteína 

associada a FAS com domínio de morte) (revisado por Yim e Park, 2005) (Figura 2A).  
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Figura 2. Interações entre as oncoproteínas E6 e E7 de HPVs de alto risco oncogênico 

e proteínas celulares. (A). Interações de E6 e (B) E7 com diferentes proteínas celulares. 

(adaptado de Moody e Laimins, 2010). 

 

 

 A proteína E7 é uma fosfoproteína cuja principal e mais estudada interação é com a 

forma hipofosforilada de pRb (Dyson et al., 1989). A proteína pRB é regulada 

negativamente pela proteína p16,
 
já que esta é inibe quinases dependentes de ciclinas que 

fosforilam pRb, e desta forma, p16 inibe a fosforilação de pRb. Assim, pRb em seu estado 

inativo se une ao fator de transcrição E2F inibindo a progressão do ciclo celular (Khleif et 

al., 1996). Como resultado da degradação da proteína pRb pela proteína viral E7, a 

proteína p16 está superexpressa em amostras de câncer cervical e tem sido utilizada como 

um biomarcador de câncer de colo uterino (Klaes et al., 2001; revisado por zur Hausen, 
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2000), A proteína E7 de HPVs de alto risco oncogênico se liga à pRb com maior afinidade 

que aquelas de HPVs de baixo risco. Além de se ligar a pRb, a proteína E7 de HPVs de 

alto risco se associa à proteínas envolvidas no ciclo celular como p107 e p130, ciclina A, 

CDK2 (quinase dependente de ciclina 2), e os inibidores de quinase dependentes de ciclina 

p21 e p27. Ademais, se associa à fatores de transcrição celulares como as HDAC (histona 

deacetilase), e p48 (Mammas et al.,2008; Tommasino et al., 1993; Yim e Park,2005) 

(Figura 2B).  

 

L1 

 A proteína L1 possui 55 kDa, e é a proteína mais abundante do cápsideo do vírus (L1 

constitui 80% do total das proteínas virais). Esta proteína é expressa nas camadas mais 

superficiais do tecido infectado logo após o término da amplificação viral. A proteína L1 

possui epítopos tipos-específicos e é altamente imunogênica, além de possuir habilidade de 

se auto empacotar em partículas semelhantes aos vírus (VLPs). Estas VLPs refletem 

morfologicamente os virions maduros, e são altamente inmunogênicas, o que permitiu que 

a imunização com estas partículas desencadeie uma resposta robusta de anticorpos a fim de 

prevenir a infecção por HPVs 6, 11, 16, 18 (revisado por Buck et al., 2013). Durante a fase 

tardia da infecção, as proteínas L1 e L2 são sintetizadas no citoplasma das células 

diferenciadas sendo em seguida transportadas ao núcleo para o empacotamento do DNA 

viral replicado.  

 

L2 

 A proteína L2 é a proteína viral menos abundante. Esta tem um papel importante no 

empacotamento das partículas virais e no processo infeccioso. Enquanto L1 compõe a 

maior parte do capsídeo e pode se auto empacotar em VLPs, a proteína L2 não é capaz de 
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formar VLPs, apesar de colaborar com o empacotamento de L1 em VLPs. A proteína L2 

tem também um papel importante na incorporação do DNA viral dentro do vírion, através 

da adição gradual de proteínas do capsídeo ao redor do genoma (Raff et al.,2013; revisado 

por Wang e Roden, 2013;Wiens e Smith, 2014). 

 

1.4 Ciclo de vida do HPV 

 Os HPVs são vírus epiteliotrópicos uma vez que estabelecem infecções no epitélio 

estratificado da pele, do trato anogenital e da cavidade oral. O ciclo de vida do HPV segue 

rigorosamente o programa de diferenciação da célula hospedeira, os queratinócitos. 

Inicialmente, o genoma pode permanecer latente na forma epissomal por períodos 

prolongados, sem produzir lesões detectáveis, ou pode ser amplificado durante a 

diferenciação dos queratinócitos. Para que ocorra a infecção do epitélio estratificado, o 

vírus deve atingir as células basais indiferenciadas. Acredita-se que o HPV infecta os 

tecidos epiteliais através de micro abrasões que facilitariam o acesso à essas células 

epiteliais basais. No capsídeo, a maior parte de L2 está protegida, embora exista uma 

porção da região amino-terminal de L2 exposta na superfície. Durante a infecção, o vírus 

inicialmente se liga a proteoglicanos de heparina sulfato na matriz extracelular através de 

L1. Em seguida, L1 sofre uma alteração conformacional que deixa L2 exposta. 

Posteriormente na superfície da célula, as ciclofilinas celulares se ligam à L2 e expõe a 

porção amino-terminal que contem um sítio de clivagem à furina. Após a clivagem de L2, 

o vírus entra na célula através de um receptor secundário que media a internalização por 

endocitose mediada por vesículas revestidas de clatrina e/ou caveolina, dependendo do tipo 

viral infectante. Em seguida, o vírus se desloca mediante o sistema endosomal até o trans-

Golgi. Durante este processo ocorre acidificação das proteínas L1 e L2, além de alterações 

conformacionais que resultam na dissociação das duas proteínas. Finalmente o complexo 
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de L2 junto ao genoma viral é transferido até o núcleo onde permanece na forma epissomal 

(Day et al., 2003;Wiens e Smith,2014). Os genes precoces são então transcritos permitindo 

a replicação inicial do genoma viral até um número de cópias de 50-100 genomas virais 

por célula. A partir deste ponto, o genoma viral é replicado em média uma vez por ciclo 

celular quando as células basais se dividem e os genomas virais são distribuídos 

igualmente entre as células filhas. Durante esta fase, o promotor P97 (em HPV-16) dirige a 

expressão dos genes E6 e E7 que induzem a entrada da célula na fase S do ciclo celular. As 

células basais iniciam o processo de diferenciação à medida que migram para as camadas 

mais superficiais do epitélio, onde ocorre aumento da replicação do DNA viral, e o 

promotor P670 que é altamente regulado nas camadas superficiais da célula controla a 

expressão das proteínas virais de replicação E1, E2, E4, e E5, as quais aumentam em 

abundância facilitando a amplificação dos genomas virais (revisado por Doorbar, 2012). 

Além disso, nas camadas mais diferenciadas do epitélio os genes tardios L1 e L2 são 

expressos, e forma-se o capsídeo que engloba os genomas virais amplificados. Os virions 

maduros são liberados quando ocorre descamação das células mortas da pele (revisado por 

Baseman e Koutsky, 2005) (Figura 3). 
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Figura 3. Ciclo de vida do HPV. Representação esquemática do padrão de expressão de 

genes do HPV-16 após a infecção da célula hospedeira (queratinócito) (adaptado de 

Doorbar et al., 2005).  

 

 

1.5 Epidemiologia e transmissão do HPV 

 O câncer do colo uterino é um problema de saúde grave, pois representa o segundo 

câncer mais comum em mulheres no mundo todo, com 528 mil novos casos e 266 mil 

mortes (GLOBOCAN, 2012). A incidência desta neoplasia varia nas diferentes 

populações, entretanto as maiores taxas de incidência e mortalidade são observadas nos 

países em desenvolvimento onde a combinação de fatores sociais, políticos, culturais e 

econômicos juntamente com o registro inadequado e desconhecimento da doença, 

tornaram-se um problema de saúde pública. As regiões de alto risco, com taxas de 

incidência estimadas de 30 por 100.000 habitantes estão na Àfrica. As taxas mais baixas se 

encontram na Austrália, Nova Zelândia, e em Ásia. Calcula-se que quase 80% das pessoas 

sexualmente ativas vão contrair HPV durante a vida. Aproximadamente 23% destas 

infecções são por HPV-16 e 8,5% por HPV-18 (de Sanjoseet al., 2007). Os HPVs 16 e 18 

causam a maioria dos casos de câncer de colo do útero em todo o mundo (cerca de 70%). 

Estes são responsáveis também por até 90% dos casos de câncer de canal anal, 60% dos 
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cânceres de vagina e até 50% dos casos de tumor vulvar. Já os HPVs 6 e 11, de baixo risco 

oncogênico, causam aproximadamente 90% das verrugas genitais (revisado por IARC, 

2012). Observou-se que o HPV-16 ocorre em 30% das amostras com citologia normal 

HPV positivas, enquanto que pode ocorrer em 50 a 90% das lesões neoplásicas HPV 

positivas (Bulk et al.,2006). Assim, o HPV-16 é o tipo mais prevalente tanto em neoplasias 

intra-epiteliais quanto em carcinomas escamosos invasivos (revisado por IARC 2007; 

Walboomers et al., 1999), por outro lado, o HPV-18 é mais prevalente em amostras de 

adenocarcinomas (Bulk et al., 2006). 

 Em torno de 20% das mulheres saudáveis tem infecção assintomática por HPV. 

Uma pequena proporção destas mulheres desenvolverá alguma lesão causada pelo HPV 

que, se não for tratada, poderá resultar em câncer de colo do útero, em geral 10 ou 20 anos 

após a infecção pelo HPV. As maiores taxas de prevalência de infecção por HPVs de alto 

risco oncogênico são observadas na África e na América Latina (revisado por Muñoz, 

2002). O HPV-16 é o tipo mais comum no mundo com exceção da Indonésia e Argélia 

onde o HPV-18 é o mais comum.  

 Os HPVs podem ser transmitidos para qualquer célula da pele ou das mucosas pelo 

contato, sendo a relação sexual a forma principal de transmissão do vírus na região genital 

tanto feminina quanto masculina (Burchellet al., 2006). Além do contato pênis-vagina, o 

HPV também é transmitido por outras práticas sexuais incluindo relações pênis-canal anal, 

sexo oral e digital. Foi demonstrado que o uso de preservativo não é totalmente protetor 

contra a transmissão do HPV, e que a circuncisão está associada à um risco reduzido de 

infecção no homem (Burchell et al.,2006). De maneira geral, observa-se que o risco de 

infecção por HPV de alto risco oncogênico se associa às variáveis sexuais, e os HPVs de 

baixo risco se associam às variáveis sociodemográficas e de higiene (Rousseau et al., 

2000) . 
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1.6 Taxonomia e evolução do HPV 

 A família dos HPVs inclui mais de 200 tipos distintos que estão subagrupados em 

gêneros (Alfa, Beta, Gama, Mu, Nu) segundo sua sequência genômica. Já foram descritos 

65 tipos distintos de Alfa-HPV, que se constituem na maior parte de tipos virais detectados 

nas mucosas, também chamados HPVs genitais (Bzhalava et al., 2015). Por outro lado, os 

Beta- e Gama-HPVs foram isolados principalmente de lesões cutâneas, e dentre estes os 

HPVs 5 e 8 estão associados ao desenvolvimento de verrugas em indivíduos portadores de 

epidermodisplasia verruciforme(Chan et al.,1995). 

 Foi definido pelo Comitê de Nomenclatura de Papilomavírus que variações nos 

genes L1, E6 e E7 menores que 2% são consideradas como variantes de tipos de HPV, 

variações entre 2% e 10% como subtipos, e variações maiores que 10% como novos tipos 

de HPV (revisado por Bernard et al., 2006). Adicionalmente, um estudo recente 

demonstrou que 4% e 9,9% das sequências nucleotídicas e de aminoácido são variáveis, 

respectivamente, entre as variantes moleculares de HPV-16 (Chen et al., 2005). É 

importante ressaltar que a variabilidade genética nos diferentes genes é filogenéticamente 

compatível, ou seja, mudanças nucleotídicas em um gene encontram correspondência com 

alterações nucleotídicas em outros genes (Chen et al., 2005; Smith et al., 2011; Yamada et 

al., 1995). 

 Os estudos mais relevantes e detalhados acerca da variabilidade genética intratípica 

foram feitos para HPV-16 (Chan et al., 1992; Ho et al. 1991, 1993; Icenogle et al., 1991; 

Ramesar et al.,1995; Smits et al., 1994; Yamada et al., 1995), os HPVs 18 e 45 (Ong et al., 

1993), HPVs 6 e 11 (Heinzel et al., 1995; Kitasatoe t al. 1994), HPVs 5 e 8 (Deau et al., 

1991, 1993), e HPV-58 (Chan et al., 2002; Raiol et al., 2009). A origem e dispersão destes 

vírus foram estudadas através da comparação de sequências nucleotídicas, conforme 

descrito a seguir. 
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 A análise da variabilidade nucleotídicaintra-típica de HPV-16 tem sido 

extensivamente estudada e serve como ferramenta importante para traçar a filogenia e 

evolução destes vírus, além de ser utilizada em estudos sobre a história natural das 

infecções por HPV. No início dos anos 90, um fragmento da LCR foi sequenciado de uma 

compilação de 301 amostras HPV-16 positivas oriundas de 25 países e/ou regiões 

geográficas, e as sequências geradas foram comparadas à do protótipo (Ho et al., 1993). A 

sequência protótipo utilizada para comparação é assim denominada simplesmente por ser o 

primeiro isolado de HPV-16 a ser completamente sequenciado a partir de uma amostra de 

carcinoma invasivo do colo do útero oriundo da Alemanha (Seedorf et al., 1985). Neste 

trabalho foram caracterizadas 48 variantes moleculares, distinguidas por 51 substituições 

pontuais em 48 posições nucleotídicas diferentes em relação à sequência protótipo. A partir 

das sequências geradas foi construída uma árvore filogenética composta por 5 ramos, e o 

nome destes ramos reflete a origem da maior parte dos isolados que os compõe: ramos 

Africano 1 e 2 (Af-1 e Af2), Asiático-Americano (AA), Asiático (As) e Europeu (E).  

 

  

 

Figura 4. Árvore filogenética de HPV-16. Esta árvore foi construída a partir da 

variabilidade nucleotídica de um fragmento da LCR de 301 isolados de HPV-16 

provenientes de 25 grupos étnicos e localizações geográficas distintas (Ho et al.,1993). 
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 Estas análises demonstraram que as variantes de HPV-16 não são geradas por 

processos mutacionais frequentes e ao acaso, sendo consequência de eventos raros e 

sequenciais. Estudos subsequentes e mais atuais, baseados na análise do genoma completo 

do HPV-16 expandiram e complementaram esta filogenia. Mais recentemente, a análise da 

sequência completa do gene E6 e da LCR de 953 isolados de 27 países diferentes sugeriu 

que as variantes E e As estão agrupadas filogenéticamente em um ramo E-As, que as 

variantes Af1 estão subdivididas nas sub linhagens Af1a e Af1b, que as variantes Af2 estão 

subdivididas nas sub linhagens Af2a e Af2b, e que as variantes AA estão subdivididas nas 

linhagens AA1 e AA2 (Cornet et al., 2012). Estes dados foram corroborados em dois 

estudos mais recentes baseados no genoma completo de mulheres que participaram em 

estudos epidemiológicos no mundo inteiro incluindo países como Costa Rica, Taiwan, 

Tailândia, Ruanda, Zâmbia (Chen et al., 2011) e de 62 sequências completas do HPV-16, 

(Smith et al.,2011). De fato, os avanços nas técnicas de sequenciamento em larga escala 

tem permitido o estudo de genoma completo de outros tipos virais como os HPVs 6, 11, 

31, 33, 35, 58 e 67 de isolados obtidos no mundo inteiro (Burk et al.,2009, 2011), para os 

quais se revelou uma distribuição trimodal de evolução.  

 Algumas variantes são encontradas por todo o mundo, o que deve representar uma 

transferência populacional; outras parecem estar associadas a determinados grupos étnicos, 

sugerindo evolução nessas localizações. A dispersão e a baixa taxa de evolução de HPV-16 

sugerem que estes co-evoluíram com os seus hospedeiros naturais em um período de 

alguns milhões de anos. Desta maneira, a colonização das Américas por europeus e 

africanos é refletida na composição das variantes de HPV neste continente (Ho et al., 

1993). Interessantemente, uma grande prevalência (>80%) de variantes E foi observada em 

grupos indígenas do Brasil e Argentina (Ho et al., 1993; Picconi et al., 2002, 2003). 

Observou-se que variantes Af-1 e Af-2 foram detectadas em 92% dos espécimes cervicais 
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africanos, embora fossem encontradas com frequências entre 0 e 10% nas outras regiões 

(Yamada et al.,1997). Por outro lado, observou-se que variantes E foram encontradas na 

sua maioria em outras regiões que não a África, com frequências variando de 60% no 

Sudeste Asiático a 93% na América do Norte (Yamada et al., 1997). Variantes As foram 

encontradas em 26% dos espécimes oriundos do Sudeste Asiático, entretanto eram raras ou 

ausentes nos outros continentes. As variantes AA foram encontrada em isolados 

provenientes da América Central, e Américas do Norte e do Sul, e na Europa foram 

detectados apenas em amostras oriundas da Espanha (Cornet et al., 2012). Os isolados E 

provavelmente entraram na Espanha através dos conquistadores espanhóis vindos das 

Américas (Burk et al., 2003; Yamada et al., 1997).  

 De maneira geral, observa-se que nos países que possuem populações 

miscigenadas, variantes moleculares de HPV-16 pertencentes a diferentes ramos 

filogenéticos são detectadas (Berumen et al., 2001; Hildesheim et al., 2001; Smits et al., 

1994; Xi et al., 1998, 2002, 2006, 2007). Por outro lado, na Europa são detectadas quase 

que exclusivamente variantes do ramo E. Entretanto, foi observado que variantes E que 

possuem uma alteração no nucleotídeo 350 do gene E6 (E-350G) possuem uma 

distribuição geográfica diferente quando comparadas às variantes que não tem essa 

mutação (E-350T); as variantes E-350G foram mais frequentemente localizadas na Europa 

e nas América, por outro lado as variantes E-350T prevalecem em populações do Sudeste 

Asiático e da África (Yamada et al., 1997). 

 

1.7 Diferenças no potencial oncogênico entre as variantes moleculares de HPV-16 

 Epidemiológicamente foi descrito que a infecção por variantes não-E (Af, AA e As) 

de HPV-16 está associada ao risco aumentado de infecção viral persistente e de 

desenvolvimento de lesão cervical de alto grau (Berumen et al., 2001; Gurgel et al., 2015; 
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Hildesheim et al., 2001; Sichero et al., 2007a; Xi et al., 2002; Zuna et al.,2011).Também 

em estudos do tipo caso-controle, incluindo amostras de adenocarcinoma cervical e 

carcinoma celular escamoso, foi observado que as variantes não-E são menos prevalentes 

nos controles em comparação aos casos (Burk et al., 2003). Além disso, foi observado em 

um estudo conduzido no México evidências clínicas e epidemiológicas de que as variantes 

AA são mais oncogênicas que as variantes E, já que além de serem mais prevalentes em 

amostras de câncer de colo de útero, também foram detectadas em pacientes jovens com 

tumores mais agressivos (Berumen et al., 2001; Ortiz-Ortiz et al., 2015).  

 Interessantemente, a associação de variantes não-E com o risco elevado de 

desenvolvimento de lesões de alto grau e câncer não foi detectada em populações 

Européias. Isso se deve a que neste continente existe quase que exclusivamente variantes 

pertencentes ao ramo E. Entretanto, as variantes E-350G (alteração do aminoácido 83 de 

leucina para valina-L83V) foram sugeridas estar associadas ao risco aumentado de 

persistência da infecção viral e de progressão à neoplasia intra-epitelial cervical graus 2/3 

(Londesborough et al., 1996). Entretanto, nem todos os estudos posteriores conduzidos em 

diferentes populações européias mostraram resultados semelhantes (Bontkes et al., 1998; 

Cornet et al.,2013; Nindl et al., 1999; Terry et al., 1997; van Duin et al., 2000). Por 

exemplo, em um estudo conduzido na Suécia a variante E-350G foi a mais prevalente em 

amostras de carcinoma cervical (Zehbe et al., 1998a), entretanto isto não foi observado 

quando foram estudadas amostras de carcinoma cervical oriundos de uma população 

italiana (Zehbe et al., 1998b).  

 Em resumo, não e possível estabelecer uma associação direta entre o polimorfismo 

E-350G e o risco de desenvolvimento do câncer do colo de útero, já que esta associação 

varia entre as diferentes populações.  
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Foi sugerido que o potencial oncogênico das diferentes variantes moleculares poderia estar 

associado à composição étnica das diferentes populações. Em um estudo conduzido nos 

Estados Unidos onde foi observado que enquanto as variantes E de HPV-16 persistem mais 

ao longo do tempo nas mulheres brancas, as variantes Af persistiram por mais tempo nas 

mulheres afro-americanas (Xi et al., 2006). Entretanto, em estudos realizado no Brasil 

(Belém e São Paulo), não se observou associação entre a origem étnica da mulher e a 

detecção das diferentes variantes, e isto poderia ser explicado ao menos em parte porque a 

população brasileira é uma população muito miscigenada misturada, com diferentes 

aportes étnicos (Junes-Gill et al., 2008; Sichero et al., 2007b). Estes dados foram 

corroborados em outro estudo conduzido na Costa Rica (Hildesheim et al., 2001). 

 A importância da variabilidade nucleotídica de HPV-16 sobre a incidência do 

câncer do colo do útero ao redor do mundo poderia ser afetada não apenas pela prevalência 

de cada variante nas diferentes populações, mas também por diferenças funcionais 

intrínsecas de cada variante. Diferenças na atividade transcricional foram observadas entre 

variantes dos ramos E e AA de HPV-16 (Kämmer et al., 2000; Sichero et al., 2012a; 

Veress et al., 1999). Diferenças bioquímicas e biológicas foram também observadas entre 

as oncoproteínas E6 e E7 de diferentes variantes de HPV-16 (Chakrabarti et al., 2006; 

Hochmann et al., 2016; Lichtig et al., 2006; Niccoli et al., 2012; Richard et al., 2010; 

Sichero et al. 2012b; Zehbe et al., 2011). Dentre os achados, foi observado que a proteína 

E6 de HPV-16 estimula a via de transdução de sinal mediada por MAPK (proteínas 

quinase ativada por mitógenos) (Pérez-Plasencia et al., 2007). Dados do nosso grupo 

apontaram para a expressão aumentada do RNAm de MEK2 (proteína quinase quinase 

ativada por mitógenos 2) especificamente em PHKs infectados com a variante E-350G (ou 

L83V) (Sichero et al., 2012b).  
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1.8 Vias de sinalização celular 

1.8a Vias de sinalização celular mediadas por MAPK 

 As vias de sinalização mediadas por MAPK amplificam e integram sinais de 

diversos estímulos de maneira a obter uma resposta fisiológica adequada no que concerne à 

proliferação celular, diferenciação, desenvolvimento, além de respostas inflamatórias e 

apoptose em células de mamíferos. As MAPKs pertencem à diferentes cascatas de 

sinalização que respondem a diferentes estímulos extracelulares. Existem três subgrupos 

distintos de proteínas dentro da família das MAPKs: 1) quinases reguladas por sinais 

extracelulares (ERK), 2) quinase aminoterminal de c-JUN (JNK), e 3) quinases p38 (p38) 

(Figura 5) (revisado por Zhang e Liu, 2002). 

 A via de sinalização MAPK-ERK se inicia com o estímulo de receptores de tirosina 

quinases (RTKs) que induz a ativação das MAPK em um processo de múltiplos passos. 

Estes receptores de crescimento são ativados por ligantes, e subsequententemente ocorre 

autofosforilação nas caudas citoplasmáticas do receptor em resíduos de tirosina. Em 

seguida, estes resíduos de tirosina fosforilados se unem às proteínas que contem domínios 

SH2 (domínios com homologia a SRC2) ou PTB (domínios de ligação a resíduos 

fosforilados), como por exemplo, a GRB2 (proteína 2 de ligação ao receptor do fator de 

crescimento). Esta proteína recruta a molécula SOS (son of sevenless), que consiste de um 

fator de intercâmbio de nucleotídeos de guanina, desde o citosol ate a membrana 

plasmática, e em seguida estimula a conversão do GDP (difosfato de guanosina) unido à 

proteína RAS, a GTP (trifosfato de guanosina). Posteriormente o complexo RAS-GTP 

pode interagir diretamente com proteínas efetoras, como RAF, ativando-o. A proteína RAF 

ativada fosforila as proteínas MEK1 e MEK2 (quinase quinase ativadas por mitógenos 1 e 

2). Finalmente, MEK1 e MEK2 fosforilam ERK1 e ERK2 ativando-as; estas proteínas 

quando ativadas são translocadas ao núcleo onde ativam fatores de transcrição como TCF 
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(fator do complexo ternário), ELK-1, SAP-1a (proteína acessória de resposta a soro), c-

MYC, e c-FOS. Desta forma a via das MAPK-ERK modula a expressão gênica em 

resposta a um estímulo inicial (fatores de crescimento, insulina) promovendo o 

crescimento, diferenciação celular ou mitose (revisado por Cargnello e Roux, 2011; 

McCain, 2013). 

 A via de p38 é ativada por stress, radiação UV, lipopolissacárideos (LPS), alto 

stress osmótico, e citocinas pró-inflamatórias, como IL-1. A proteína p38α foi a primeira a 

ser isolada e caracterizada como uma proteína de 38 kDa que sofre fosforilação nos 

resíduos de tirosina em resposta à estimulação por LPS (revisado por Cuadrado e Nebreda, 

2010). Atualmente estão descritas quatro variantes de p38 que resultam do processamento 

alternativo: p38α p38β, p38γ, e p38δ. Dentre estas, as proteínas p38α e p38 são expressas 

constitutivamente, por outro lado as isoformas p38γ e p38δ são diferencialmente expressas 

dependendo do tecido. Foi demostrado que a ativação da via de p38 resulta na fosforilação 

de alguns fatores de transcrição como ATF-2 (fator de transcrição ativador 2), NF-κB e 

GADD153 (fator de transcrição 153 de parada de crescimento e dano ao DNA). Esta via 

induz os seguintes processos biológicos: apoptose, diferenciação, sobrevida, proliferação, 

inflamação, além de outras respostas ao stress (revisado por Cuadrado e Nebreda, 2010; 

Zhang e Liu, 2002). 

 A cascata de sinalização de JNK está envolvida em múltiplos processos fisiológicos 

celulares como a morfogênese embrionária, a morte celular programada, diferenciação do 

sistema hematopoiético, e sobrevida. A ativação desta via em condições patológicas pode 

gerar a doença de Parkinson, e acidentes cerebrovasculares. A proteína JNK pode se ligar 

aos domínios de ativação aminoterminais dos fatores de transcrição c-JUN em resíduos de 

serina. A transativação de c-JUN induz uma expressão aumentada de genes que possuem 

elementos de ligação à AP-1 em seus promotores, como o próprio c-JUN. Outros 
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substratos de JNK incluem o ATF-2, ELK-1, p53, SAP-1a, JUN B, e JUN D (Cui et al., 

2007; Rawlings et al., 2004; Zhang e Liu, 2002).  

 

 

 

 

Figura 5. Representação esquemática das vias de sinalização mediadas por MAPK 

(adaptada de Jeffrey et al., 2007).  

 

 

1.8b Via de sinalização celular mediada por de PI3K/AKT  

 A via de PI3K/AKT (fosfatidil inositol-3 quinase) está composta por uma família 

de quinases lipídicas. Nesta via, a ativação de RTK resulta em autofosforilaçao em 

resíduos de tirosina. Em seguida, a proteína PI3K é recrutada à membrana pela associação 

aos resíduos de fosfotirosinas dos receptores, ou através do domínios SH2 de moléculas 
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adaptadoras, resultando na ativação alostérica da subunidade catalítica da proteína PI3K, e 

produção do mensageiro secundário PIP3 (fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato). Esta molécula 

por sua vez recruta a proteína AKT até a membrana plasmática onde é ativada pela 

quinase-1 dependente de PDK1 (Piruvato desidrogenase quinase), e pelo complexo de 

mTORC2 (alvo da rapamicina em mamíferos 2) (Mendoza et al., 2011). A proteína AKT 

ativa regula alvos celulares que controlam a sobrevivência celular, crescimento, 

angiogênese, síntese de proteínas, metabolismo, ou proliferação (revisado por Hemmings e 

Restuccia, 2015). 

 Alterações em ambas as vias de sinalização mediadas por MAPK ou PI3K/AKT 

podem levar ao desenvolvimento e progressão do câncer. Nos tumores associados à 

atividade anormal nas vias de sinalização mediadas por MAPK podem ser observadas 

mutações em RTK (superexpressão ou ativação do receptor), ou mutações nos oncogenes 

RAS e B-RAF (Dhillon et al., 2007; Kim e Choi, 2010). No que concerne à via de 

sinalização mediada por PI3K/AKT, as alterações mais importantes observadas em 

tumores ocorrem no gene PI3K, que está localizado na região cromossômica 3q26. Tem 

sido observado que esta região está frequentemente amplificada em muitos cânceres 

humanos como o câncer de ovário e cervical (Ma et al., 2000; Shayesteh et al., 1999). 
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

Foi observado que a proteína E6 de HPV-16 estimula a via de transdução de sinal 

mediada por MAPK (Pérez-Plasenciaet al., 2007) e que esta via está mais ativa em células 

expressando a proteína E6 da variante E-350G (ou L83V) quando comparado à variante E-

P (Chakrabarti et al., 2004). As vias de sinalização mediadas por MAPK amplificam e 

integram sinais de diversos estímulos de maneira a obter uma resposta fisiológica adequada 

no que concerne à proliferação celular, diferenciação, desenvolvimento, além de respostas 

inflamatórias e apoptose em células de mamíferos. 

 Pelo exposto, o presente estudo objetivou analisar o impacto da expressão das 

proteínas E6/E7 de três diferentes variantes moleculares de HPV-16 (E-P, AA, E-350G) 

nas vias de transdução de sinal mediadas por MAPK e PI3K/AKT. Ademais foram 

analisados os potenciais de transformação, migração, e invasão de PHKs imortalizados 

pelas diferentes variantes moleculares de HPV-16. Finalmente, foi analisada a cooperação 

entre E6/E7 das variantes AA e E-350G de HPV-16 e o oncogene c-MYC na 

transformação celular.  

 

2.1Objetivos específicos 

1) Analisar os níveis de ativação de proteínas envolvidas na via de MAPK-ERK 

(MEK1, MEK2, ERK1, ERK2) em PHKs imortalizados com E6/E7 de três 

diferentes variantes moleculares de HPV-16 (AA, E-P, E-350G). 

2) Analisar os níveis de ativação de proteínas envolvidas nas vias de MAPK-p38, 

(p38α, p38β, p38γ, p38δ), e JNK nos PHKs imortalizados com E6/E7 de três 

diferentes variantes moleculares de HPV-16 (AA, E-P, E-350G). 
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3) Analisar os níveis de ativação de proteínas envolvidas na via de PI3K/AKT (AKT1. 

AKT2, AKT3, GSK3β, p70S6K, mTOR) em PHKs imortalizados com E6/E7 de 

três diferentes variantes moleculares de HPV-16 (AA, E-P, E-350G). 

4) Estudar o impacto da ativação das proteínas envolvidas nas vias de sinalização 

mediadas por MAPK e PI3K/AKT sobre a ativação de diferentes fatores de 

transcrição. 

5) Analisar o potencial de migração, invasão e transformação celular dos PHKs 

imortalizados com E6/E7 de três diferentes variantes moleculares de HPV-16 (AA, 

E-P, E-350G). 
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3. MATERIAIS E METODOS  

3.1 Construção e cultivo das linhagens celulares  

 Os oncogenes E6/E7 de três variantes moleculares de HPV-16 (E-P, AA e E-350G) 

foram clonados no vetor retroviral pLXSN. Este consiste de um vetor de aproximadamente 

5,8 Kb, sendo o transgene (X) regulado pela LTR retroviral (L), e o gene que confere 

resistência à neomicina (N) regulado promotor de SV40 (S).  

 Foram analisadas células transduzidas com E6/E7 da variante protótipo do ramo 

Europeu (E-P), da variante Européia contendo apenas uma substituição (E-350G) (gene 

E6: T350G, aa 83 Leu-Val), e da variante do ramo Asiático-Americano (AA) (gene E6: 

G145T, T2860A, A289G, C335T, T350G, A532G; aa 14 Gln-His, aa 78 His-Tir, aa 83 

Leu-Val; gene E7: T732C, T789C, T795G). Como controle foi utilizado um extrato 

protéico proveniente de queratinócitos humanos primários não infectados.  

 Foram utilizados 15μg de cada plasmídeo para transfectar células ecotrópicas 

Bosc23 por electroporação. Após 48 horas, os sobrenadantes celulares das células Bosc23 

transfectadas foram utilizados para transduzir as células anfotrópicas Am-12 na presença 

de 10 μg/ml de polibreno (Sigma Aldrich, Missouri, EUA), e após 48 horas as células 

foram selecionadas com 500 μg/ml do antibiótico G418 (Life Technologies, Califórnia, 

EUA). As células Bosc23 e Am-12 foram cultivadas em meio Dulbecco's Modified Eagle 

Medium (DMEM, Invitrogen, Califórnia, EUA) contendo 10% de soro fetal bovino (FBS) 

e antibióticos (D10). 

 Os títulos virais foram estimados utilizando o ensaio de formação de colônias em 

células NIH3T3 (Ausubel et al., 2001). Quantidades iguais de partículas (MOI=10) 

contendo os retrovírus das diferentes variantes moleculares foram utilizadas para transduzir 

queratinócitos humanos primários oriundos de recém-nascidos (PHKs) em passagem dois 

em três experimentos independentes. Em seguida, as células foram selecionadas com 200 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042682212003133#bib4
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μg/ml de antibiótico G418 por uma semana. Nesta etapa as colônias de cada infecção 

independente foram misturadas e passadas até passagem seis, para obter um pool de 

células. Foi utilizado um promotor retroviral (LTR) para facilitar a normalização dos níveis 

protéicos de E6/E7 entre as três variantes estudadas. 

 Os PHKs foram obtidos da Clonetics, NJ, EUA, e foram cultivados em meio 

específico, meio livre de soro para queratinócitos (KSFM, keratinocyte sérum free 

medium), suplementado com 5 ng/ml de fator de crescimento epidérmico (EGF), e 50 

μg/ml do extrato de pituitária bovino (BPE, Invitrogen, Califórnia, EUA). Os 

queratinócitos transduzindo as oncoproteínas virais de HPV-16 também foram cultivados 

nesse meio específico. 

 Os PHKs em passagem seis foram plaqueados em baixa densidade (500 células) em 

placas de 10 cm em quadriplicada. Após 14 dias em cultura, duas placas foram coradas 

com hematoxilina para poder contar as colônias de células formadas, e as outras duas 

placas foram utilizadas para o isolamento de colônias. Foram isoladas três colônias de cada 

infecção (nove no total) dos PHKs infectados com cada variante molecular de HPV-16, e 

estas colônias foram independentemente e continuamente passadas ate senescência ou até 

passagem 30 (consideradas imortalizadas) (Halbert et al., 1991). Em seguida, as células 

transduzidas foram crescidas até as passagens p5 ou p30 quando um número idêntico de 

células de diferentes colônias (~5-6) foi misturado e as células crescidas até confluência. 

Estes experimentos foram realizados anteriormente ao início deste projeto (Sichero et al., 

2012b). 

 A fim de inibir a via de sinalização MAPK-ERK, os PHKs imortalizados com 

E6/E7 das diferentes variantes moleculares, além dos PHKs não-infectados, foram 

cultivados por 30 minutos na presença de 10-15 µM de U0126 (Promega, Wisconsin, 

EUA), que consiste de um inibidor da atividade quinase de MEK1/2.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042682212003133#bib15
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3.2 Western blot 

 Para avaliação dos níveis de proteínas envolvidas nas vias de sinalização mediadas 

por MAPK e PI3K/AKT, as células foram cultivadas previamente por duas horas em meio 

carenciado de EGF e BPE, uma vez que foi observado que nestas condições de cultivo, 

ocorre autofosforilação contínua de EGFR em três resíduos de fosforilação distintos, 

associado a um maior recrutamento de moléculas adaptadoras como GRB2, a maior 

sinalização da via das MAPK, e pelo exposto facilita-se a observação da ativação desta via 

(Spangle e Munger, 2013).] 

 A proteína total dos PHKs expressando E6/E7 das diferentes variantes moleculares 

de HPV-16, além dos PHKs não infectados foi extraída. Para isso os precipitados celulares 

foram lavados uma vez com PBS (tampão fosfato salino) gelado, centrifugados, e os 

lisados celulares foram extraídos por incubação em gelo por 30 minutos com tampão RIPA 

(20 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,5% deoxicolato de sódio, 0,1% SDS, e 1% 

NP-40, contendo um coquetel de inibidores de protease e fosfatase, Roche, Basel, Suíça), e 

posteriormente centrifugados por 15 minutos a 12.000 rpm, a 4°C. Seguiu-se a 

quantificação da proteína utilizando-se o reagente de Bradford (Bio-Rad, Califórnia, 

EUA). A proteína nuclear foi extraída utilizando se o Nuclear Extraction Kit (Affymetrix 

USB, Califórnia, EUA), de acordo com as instruções do fabricante, e quantificada 

utilizando o ácido bicinconínico (BCA, BioAgency, São Paulo, Brasil). Foram fracionados 

em SDS-PAGE entre 60 g e 100 µg dos extratos protéicos ou nucleares, e posteriormente 

transferidos para membranas de PVDF (fluoreto de polivinilideno, GE Healthcare Life 

Sciences, Buckinghamshire, Inglaterra).  

 Os anticorpos primários utilizados foram: anti-p16 (Abcam, Massachusetts, EUA) 

(diluição 1/1.000, 16123); anti-E6 de HPV-16 (Arbor Vita Corporation, Califórnia, EUA) 

(1.8µg/mL, AVC#1006); anti-β-catenina (Abcam, Massachusetts, EUA) (diluição 1/2.500, 
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ab32572); anti-MEK1 fosforilado (Abcam, Massachusetts, EUA) (diluição 1/500, 

ab131342); MEK1 total (Abcam, Massachusetts, EUA) (diluição 1/500, ab32091); anti-

MEK2 fosforilado (Abcam, Massachusetts, EUA) (diluição 1 /500, ab30622); MEK1 total 

(Abcam, Massachusetts, EUA) (diluição 1/500, ab32517); anti-E-caderina (Abcam, 

Massachusetts, EUA) (ab1416, diluição1/500); anti- vimentina (Abcam, Massachusetts, 

EUA) (ab8978, diluição1/1.000); e anti c-MYC (Abcam, Massachusetts, EUA) (ab69987, 

diluição 1/500). Para a normalização dos níveis protéicos totais as membranas foram 

adicionalmente incubadas com anticorpo anti-α-tubulina (Sigma-Aldrich, Missouri, EUA) 

(diluição 1/5.000, T9026), ou anti-β-actina (Sigma-Aldrich, Missouri, EUA) (diluição 

1/1000, A2228).Para a normalização dos níveis protéicos nucleares, as membranas foram 

adicionalmente incubadas com anticorpo anti-TBP (proteína ligante a TATA)(diluição 

1/1000, ab518) (Sigma-Aldrich, Missouri, EUA).  

 Os anticorpos primários foram diluídos em solução TBS-T (tampão salino Tris com 

Tween 20 a 0,1%). As membranas foram incubadas por 16 horas a 4C, sob agitação em 

gangorra. Após a lavagem para remover o anticorpo primário não ligado, as membranas 

foram incubadas com o anticorpo secundário específico conjugado à peroxidase: anti-IgG 

de camundongo (Jackson Immunoresearch, Pensilvânia, EUA) (diluição 1/5.000), ou anti-

IgG de coelho (GE Healthcare Life Sciences, Buckinghamshire, Inglaterra) (diluição 

1/5.000). Os sinais foram revelados utilizando o Amersham ECLWestern Blotting 

Detection Reagents (GE Healthcare Life Sciences, Buckinghamshire, Inglaterra) no 

equipamento ImageQuantLAS4.000 (GE Healthcare Life Sciences, Buckinghamshire, 

Inglaterra). As bandas observadas foram quantificadas utilizando-se o software 

ImageQuant TL 8.1 (GE Healthcare Life Sciences, Buckinghamshire, Inglaterra). 
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3.3 Microarranjo de anticorpos 

 Os níveis de fosforilação das diferentes proteínas celulares envolvidas nas vias de 

sinalização mediadas por MAPK (MAPK-ERK, -p38, -JNK) obtidos das células cultivadas 

previamente por 2 horas em meio carenciado de FBS e BPE foram também medidos 

utilizando-se o Human Phospho-MAPK Array Kit (R&D Systems, Minneapolis, EUA) de 

acordo com as instruções do fabricante. Este microarranjo consiste de membranas de 

nitrocelulose em que anticorpos de captura selecionados estão imobilizados em duplicata. 

Utilizando-se esta metodologia é possível avaliar simultaneamente a fosforilação relativa 

de 24 quinases envolvidas nas vias de sinalização mediadas por MAPK.  

 Adicionalmente, o Phosphotracer ERK1/2 (pT202/Y204)+p38 MAPK 

(Pt180/Y182)+JNK1/2/3(Pt182/Y185)ELISA kit (Abcam, Massachusetts, EUA) foi 

utilizado para avaliação dos níveis de fosforilação de ERK1/2 fosforilado. Este método 

consiste de um imunoensaio, com a particularidade de que neste sistema o analito e os 

reagentes do ensaio, incluindo o anticorpo, são adicionados na placa simultaneamente. 

Após 16 horas, os imunocomplexos contendo os anticorpos ligados às proteínas 

fosforiladas são detectados. 

 Para ambas as metodologias foram utilizados extratos protéicos de três extrações 

independentes dos PHKs transduzidos ou não com E6/E7 das diferentes variantes 

moleculares de HPV-16 apenas em passagem alta (p>100).  

 

3.4 Imunofluorescência 

 Inicialmente, 1x10
5 

células foram plaqueadas sobre lamínulas de vidro estéreis em 

placas de 24 poços. Após 24 horas o meio de cultivo foi aspirado, as células foram lavadas 

com PBS 1X, e em seguida fixadas com 300 µL de paraformaldeído (2-4%) (Merck, 

Darmstadt, Alemanha) por 15 minutos. Posteriormente, as células foram lavadas com PBS 
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1X, e permeabilizadas com 300 µL PBS/Triton 0,2% por 5 minutos, sendo em seguida 

realizado o bloqueio dos sítios inespecíficos utilizando-se PBS/BSA 5% por 1 hora, a 

temperatura ambiente, em câmera úmida. Em seguida, as células foram incubadas com o 

anticorpo primário anti-β-catenina (Abcam, Massachusetts, EUA) (diluição 1/200, 

ab32572) diluído em PBS-BSA 1%, à 4ºC durante 16 horas. Após esse tempo, as células 

foram lavadas duas vezes com PBS 1X por 10 minutos, e em seguida incubadas com o 

anticorpo secundário anti-rabbit conjugado com Alexa 488 (Thermo Fisher Scientific, 

Califórnia, EUA) (A10235, diluição 1/500) diluído em PBS-BSA por 2 horas. As células 

foram concomitantemente incubadas com o agente intercalante de DNA Hoechst (Thermo 

Fisher Scientific, Califórnia, EUA) na concentração de 25 µg/ml. Em seguida, as células 

foram lavadas três vezes com PBS-BSA 1% por 10 minutos e as lâminas foram preparadas 

utilizando-se meio de montagem com glicerol e PBS 1X em proporções iguais (1:1). As 

lâminas foram seladas com esmalte de unha e guardadas protegidas da luz à 4ºC. As 

imagens foram capturadas em microscópio confocal Zeiss LSM 510 META (Zeiss, Jena, 

Alemanha) e analisadas com auxílio do programa Zeiss LSM Image Browser Version 

3,2,0,115 (Zeiss, Jena, Alemanha). 

 

3.5 Atividade dos fatores de transcrição 

 A atividade de fatores transcrição selecionados foi analisada em extratos protéicos 

nucleares dos queratinócitos imortalizados pelas diferentes variantes moleculares de HPV-

16 e cultivados em KSFM carenciado de EGF e BPE por duas horas. Os níveis de c-MYC 

nas diferentes células foi avaliado por Western blot. 

 A ativação de NF-kB, c-JUN e ATF2 foi avaliada utilizando-se o NF-kB p50/p65 

Transcription Factor Assay kit  (Abcam, Massachusetts, EUA), o c-Jun pSer73 + Total 

PhosphoTracer ELISA kit (Abcam, Massachusetts, EUA), e o ATF2 (pT69/pT71) 
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Transcription Factor Assay kit (Abcam, Massachusetts, EUA), respectivamente. Este 

consiste de um ensaio de ELISA que substitui o ensaio de mobilidade eletroforética 

(EMSA). Neste ensaio é utilizada uma sequência de DNA dupla fita (dsDNA) que contém 

um elemento de resposta a NF-kB ou ATF-2 imobilizado nos poços de placas de 96 poços. 

É adicionado o extrato nuclear para que as diferentes subunidades de NF-B ou ATF2 

liguem-se às sequências de DNA imobilizadas, sendo em seguida reconhecidos por 

anticorpos específicos. Em seguida se adiciona o anticorpo secundário conjugado a 

horseradish peroxidase (HRP) que permite a detecção colorimétrica a 450 nm. 

 

3.6 Ensaio de proliferação celular 

 Foram plaqueados 1x10
5 

PHKs imortalizados ou não com as três variantes 

moleculares de HPV-16em placas de 6 poços. As células foram incubadas a 37C com 5% 

de CO2 por aproximadamente 24 horas. O momento do plaqueamento foi estipulado como 

tempo zero (t=0). As células foram contadas após 24, 48 e 72 horas em triplicatas 

utilizando-se o Countess™ automated cell counter (Invitrogen, Massachusetts, EUA). O 

tempo de duplicação celular foi avaliado para todas as linhagens utilizando-se o programa 

disponível no sítio http://www.doubling-time.com/compute.php. 

 

3.7 Ensaio de crescimento independente de ancoragem 

 Os PHKs imortalizados por E6/E7 das diferentes variantes moleculares de HPV-16 

e cultivados até passagem >100 foram analisados quanto a sua habilidade em formar 

colônias quando crescidos em meio semi-sólido uma vez que o crescimento independente 

de ancoragem (crescimento em soft ágar) é uma maneira bastante utilizada de detecção de 

células transformadas (Androphy et al., 1985). Como controle negativo, estes 

experimentos foram paralelamente conduzidos em PHKs não infectados. Foram 

http://www.doubling-time.com/compute.php
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plaqueadas 7.000 células embebidas em agarose de baixa resolução (Invitrogen, 

Massachusetts, EUA) 0,5% em KSFM, em placas de 12 poços previamente cobertas por 

agarose 1%. Após 20 dias em que o meio de cultura foi trocado a cada 48 horas, as 

colônias formadas foram coradas com uma solução de MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2)-

2,5-diphenyltetrazolium bromide) 1mg/ml (Sigma-Aldrich, Missouri, EUA), e incubadas 

em 5% CO2, à 37ºC, por 3h. A aquisição das imagens foi realizada com o auxílio de câmera 

de 5mplx. Os experimentos foram realizados três vezes em sextuplicatas. 

 

3.8 Ensaio de migração celular 

 O ensaio de cura ferida (wound healing) permite o estudo da migração celular ao 

longo do tempo. Para estes experimentos 500.000 células foram plaqueadas em placas de 

12 poços por 24 horas até a confluência de ~90-100%. Foi acrescentada 10 M mitomicina 

C (Sigma-Aldrich, Missouri, EUA) por 6 horas antes da realização de um risco com uma 

ponta de ponteira de pipeta de 200 l. A adição de mitomicina C foi realizada com o 

intuito de bloquear a proliferação celular, e desta forma, poder atribui exclusivamente ao 

fenômeno de migração o fechamento da ferida produzida pela ponteira. Após a realização 

do risco, as células foram cultivadas em meio KSFM com mitomicina C, e após 6 horas 

observadas em microscópio Primo Vert (Zeiss, Jena, Alemanha). A área aberta de 

cobertura do risco foi medida utilizando-se o software Zeiss LSM Image Browser Version 

3,2,0,115 (Zeiss, Jena, Alemanha). Foram comparadas as medidas das áreas abertas do 

risco em dois tempos diferentes (t=0, e t= 6hrs). 

 

3.9 Ensaio de invasão celular 

 O potencial invasivo dos PHKs imortalizados pelas diferentes variantes 

moleculares de HPV-16 foi medido utilizando-se um ensaio de alta sensibilidade que 
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utiliza uma matriz de colágeno (QCM High sensitivity non-cross-

linkedcollageninvasionassay, Millipore, Darmstadt, Alemanha) seguindo as regras do 

fabricante. Neste ensaio emprega-se um colágeno non-cross-linked que permite níveis mais 

elevados de invasão celular e tem sido utilizado para a análise de migração de células 

moderadamente invasivas. Em resumo, após hidratação por 30 minutos da matriz de 

colágeno com meio KSFM carenciado de EGF e BPE, foram acrescentadas 250.000 

células em cada poço em meio KSFM carenciado de EGF e BPE. A fim de estimular a 

invasão, foi colocado do lado de fora dos insertos contendo o colágeno e as células, meio 

KSFM acrescido de 15% FBS. Após 24 horas as células foram coradas com o corante 

fornecido por 20 minutos, e as células da parte interna do inserto foram removidas 

delicadamente com cotonete. Os insertos foram colocados em meio de extração fornecido 

por 25 minutos e em seguida, a capacidade de migração de cada linhagem foi analisada 

indiretamente por medida de absorbância a 560 nm. 

 

3.10 Análises estatísticas 

 Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o t-teste de Student não 

pareado e com duas caudas no software Microsoft Excel. As diferenças foram consideradas 

de estatisticamente significativas apenas quando p<0,05. 

 

3.11 Considerações éticas 

O presente projeto de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Protocolo de Pesquisa N˚ 248-13) 

(Anexo 1). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização dos queratinócitos imortalizados por diferentes variantes de HPV-

16. 

 Neste estudo foi comparada a atividade biológica de três variantes moleculares de 

HPV-16 (E-P, AA, E-350G) caracterizadas por mutações aminoacídicas em E6 (Tabela 1). 

As variantes escolhidas apresentam uma (E-350G) e três (AA) substituições de aminoácido 

na proteína E6 em comparação com a sequência protótipo; no que concerne à proteína E7, 

as alterações encontradas são todas conservativas. Foram escolhidas estas três variantes por 

serem as mais prevalentes na região cervical das mulheres envolvidas no estudo 

epidemiológico Ludwig/McGill sobre a história natural das infecções por HPV em 

mulheres conduzido no Brasil (Sichero et al., 2007a).   

 

 

Tabela 1. Variação nucleotídica e de aminoácido das variantes moleculares de HPV-

16. As sequências de E6 e E7 das variantes E-350G e AA foram comparadas às da variante 

E-P (Sichero et al., 2012b).  
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 Com o objetivo de confirmar a expressão de E6/E7 nos PHKs transduzidos com as 

diferentes variantes moleculares de HPV-16, foram realizados ensaios de Western blot para 

a análise dos níveis da proteína E6, da proteína inibidora de ciclina dependente de quinase 

p16, e de p53. Como já foi mencionado, a proteína pRB é regulada negativamente pela 

proteína p16, e 
  
a degradação de pRB induzida por E7 resulta na superexpressão de p16. 

Ademais, p53 é um dos alvos de E6 de HPV de alto risco oncogênico que induzem sua 

degradação (Thomas et al., 1999). Foram utilizados extratos protéicos dos PHKs 

imortalizados em passagem >100, além de PHK não infectados em passagem 2. A 

expressão de tubulina nas diferentes células foi utilizada como controle da carga protéica. 

Na figura 6A, está apresentado um experimento representativo de dois ensaios realizados 

para análise de E6, e um experimento representativo de três realizados para as análises de 

p16 e p53. O marcador de peso molecular Kaleidoscope™ (Bio-Rad, Califórnia, EUA) foi 

utilizado em cada gel. 

Conforme esperado foram detectados níveis aumentados de E6 nos PHKs 

transduzidos com E6/E7 independentemente da variante molecular de HPV-16 quando 

comparado às células não infectadas (Figura 6A). Adicionalmente, a expressão de E6 foi 

analisada indiretamente pela avaliação dos níveis de p53. Conforme apresentado na figura 

6B os níveis de p53 em células transduzidas com E6/E7 das três variantes moleculares do 

HPV-16 em passagens baixas estão diminuídos em comparação ao PHK normal. 

Adicionalmente, foram avaliados os níveis de p53 fosforilado (forma ativa) em PHKs 

imortalizados em passagem alta, e como era esperado foi observada uma redução de p53 

nas células transduzidas com as três variantes de HPV-16 (Figura 6C). 
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Figura 6. Caracterização dos queratinócitos primários expressando E6/E7 de três 

diferentes variantes moleculares de HPV-16. (A) Expressão de E6 e p16 medida por 

Western blot em PHKs transduzidos com E6/E7 de diferentes variantes moleculares de 

HPV-16 em passagens altas (p>100), além dos PHKs não transduzidos. Estão apresentados 

experimentos representativos de dois e três ensaios realizados para análise de E6 e p16, 

respectivamente. (B) Expressão relativa dos níveis de p53 detectados por Western blot em 

PHKs em passagens baixas (p<15) transduzidos com E6/E7 das diferentes variantes 

moleculares de HPV-16 em comparação com as células parentais que foram definidas 

arbitrariamente como referência e atribuído o valor 1. Os valores foram normalizados pela 

expressão da proteína actina. Os dados apresentados foram obtidos de dois experimentos 

independentes. (C) Expressão relativa de p53 fosforilado de PHKs infectados com as três 

variantes de HPV-16 em passagens altas (p>100) em comparação aos níveis de expressão 

das células parentais. A expressão foi avaliada utilizando o Human Phospho-MAPK Array 

kit (R&D Systems, Minneapolis, USA) em quatro experimentos independentes. Os 

resultados foram analisados através do teste estatístico t de Student não pareado e bicaudal 

e as diferenças significativas estão indicadas por asteriscos (p<0.05). 
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4.2 Análise dos níveis de ativação de proteínas da via de sinalização MAPK-ERK em 

queratinócitos imortalizados por diferentes variantes de HPV-16. 

 Diferenças bioquímicas e biológicas na atividade de E6/E7 das variantes E-P e AA 

de HPV-16 foram descritas (Lichtig et al., 2006; Sichero et al., 2012b; Zehbe et al., 2009), 

entretanto os mecanismos moleculares associados a essa variabilidade ainda não estão 

elucidados. A ativação anormal das vias de sinalização mediadas por MAPK e PI3K/AKT 

tem um papel muito importante e crítico no desenvolvimento e progressão ao câncer 

(revisado por Kim e Choi, 2010) e por esta razão foi avaliado o estado de fosforilação de 

vários componentes destas vias nos PHKs imortalizados pela diferentes variantes de HPV-

16.  

 Foi analisado o nível de proteína fosforilada e total por Western blot utilizando-se 

extratos protéicos dos PHKs imortalizados em passagem >100, além de PHK não 

infectados em passagem 2. Em relação aos níveis da proteína MEK1 fosforilada (forma 

ativa) observou-se um aumento nos PHKs expressando E6/E7 da variante molecular AA 

em relação às outras duas variantes moleculares (E-P, E-350G) analisadas, e aos PHKs não 

infectados. Por outro lado, o nível total desta proteína foi similar entre todas as células 

analisadas (Figura 7). Os níveis de MEK2 fosforilado e total medidos também foram 

similares entre todos os extratos protéicos analisados. Os níveis aumentados de MEK1 

fosforilado nos PHKs infectados impactaram sobre a ativação da proteína ERK2, já que é 

possível verificar maior fosforilação de ERK2 nos PHKs transduzidos com E6/E7 da 

variante AA em relação aos PHKs transduzidos com as variantes E-P e E-350G (Figura 8 

A, B).  
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Figura 7. Nível das proteínas MEK1 e MEK2 total e fosforilada (ativa) nos 

queratinócitos imortalizados pelas diferentes variantes moleculares de HPV-16. 

Foram utilizados extratos protéicos dos PHKs transduzidos com E6/E7 das diferentes 

variantes moleculares de HPV-16 (E-P, AA e E-350G), e de PHKs não infectados. Os 

níveis de tubulina foram utilizados como controle da carga proteica. Está apresentado um 

experimento representativo de dois ensaios de Western blot. O marcador de peso molecular 

Kaleidoscope™ (Bio-Rad, Califórnia, EUA) foi utilizado em cada gel.  

 

 

 Conforme exposto na introdução, as proteínas ERK fosforiladas regulam a ativação 

de alvos celulares no citoplasma como RSK6 (quinase S6 ribossomal), e MSK (quinases 

ativadas por mitógenos e stress). Uma vez fosforiladas estas proteínas são capazes de se 

translocar ao núcleo e regular a transcrição de fatores de transcrição (revisado por 

Cargnello e Roux, 2011). Interessantemente, observou-se maior ativação de MSK2 nos 

PHKs imortalizados pela variante molecular AA sendo a diferença estatisticamente 

significativa em comparação aos PHKs transduzidos com a variante molecular E-350G 

(Figura 8C).  

 No que concerne à proteína RSK1, os PHKs imortalizados pela variante AA do 

HPV-16 apresentram maiores níveis de fosforilação da proteína RSK1 em relação às outras 

duas variantes, embora a diferença com a variante E-P foi marginalmente significativa 

(p=0,061) (Figura 8C).  
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Figura 8. Níveis de fosforilação de proteínas celulares envolvidas na via de MAPK-

ERK nos queratinócitos imortalizados pelas diferentes variantes moleculares de 

HPV-16. (A) ERK1 e ERK2, forma fosforilada. (B) ERK1/2, forma fosforilada. (C) RSK1, 

RSK2, e MSK2, forma fosforilada. Em A e C, os níveis das proteínas fosforiladas foi 

avaliado utilizando-se o Human Phospho-MAPK Array kit (R&D Systems, Minneapolis, 

EUA). Em B os níveis das proteínas ativadas foi avaliado utilizando-se o Phospotracer 

ERK1/2 (pT202/Y204)+p38 MAPK (Pt180/Y182)+JNK1/2/3(Pt182/Y185) ELISA kit 

(Abcam, Massachusetts, EUA). Foi utilizado como referência os níveis das diferentes 

proteínas em PHKs não infectados na passagem 4 arbitrariamente definido como referência 

e atribuído o valor 1. Os experimentos foram realizados em quadruplicada, sendo que os 

anticorpos contra cada proteína celular estão imobilizados em duplicata. Os resultados 

foram analisados através do teste estatístico t de Student não pareado e bicaudal e as 

diferenças significativas estão indicadas por asteriscos (p<0.05). 
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4.3 Análise dos níveis de ativação de proteínas das vias de sinalização mediadas por 

MAPK-p38, JNK, e PI3K/AKT em queratinócitos imortalizados por diferentes 

variantes moleculares de HPV-16. 

 Conforme já descrito, existem quatro isoformas de p38 oriundas de processamento 

alternativo: p38α, p38β, p38γ, e p38δ. Todas estas isoformas podem ser fosforiladas pela 

MKK6 (proteína quinase quinase ativada por mitógeno 6). Ainda mais, algumas isoformas 

são especificamente ativadas por algumas quinases como por exemplo a MKK3 (proteína 

quinase quinase ativada por mitógenos 3) ativa somente as isoformas α, γ e δ.  

 Foram analisado os níveis de fosforilação de diversas proteína utilizando-se Human 

Phospho-MAPK Array kit (R&D Systems, Minneapolis, EUA) e extratos protéicos dos 

PHKs imortalizados em passagem >100, além de PHK não infectados em passagem 2. 

Foram observadas diferenças na fosforilação de proteínas efetoras da cascata MAPK-p38 

(Figure 9A): os PHKs transduzidos com a variante AA do HPV-16 apresentaram níveis 

mais altos das proteínas MKK6 e MKK3 fosforiladas. Surpreendentemente, os níveis 

aumentados destas proteínas tiveram pouco impacto na ativação das proteínas efetoras 

downstream nesta via de sinalização. Observou-se que a ativação da isoforma p38γ foi 

maior nos PHKs infectados com a variante AA, mas a diferença foi estatisticamente 

significativa somente em relação aos PHKs imortalizados pela variante E-350G.   
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Figura 9. Expressão de proteínas celulares envolvidas na via de MAPK-p38 (A), 

PI3K/AKT (B), e JNK (C), nos queratinócitos imortalizadas pelas diferentes variantes 

moleculares de HPV-16. Os níveis protéicos foram analisados utilizando-se o Human 

Phospho-MAPK Array kit (R&D Systems, Minneapolis, EUA). Níveis de ativação das 

proteínas alvo em PHKs transduzidos com E6/E7 das diferentes variantes moleculares de 

HPV-16 (E, AA e E-350G) em passagem alta (p>100) além de PHKs (queratinócitos 

humanos primários) não infectados. Foi utilizado como referência os níveis das proteínas 

em PHKs não infectados na passagem 4 arbitrariamente definido como referência e 

atribuído o valor 1. Os experimentos foram realizados em quadruplicata, sendo que os 

anticorpos contra cada proteína celular estão imobilizados em duplicata. Os resultados 

foram analisados através do teste estatístico t de Student não pareado e bicaudal e as 

diferenças significativas estão indicadas por asteriscos (p<0.05).  
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 A proliferação e sobrevivência celular são também reguladas pela via de 

sinalização mediada por PI3K/AKT, e a ativação anormal desta via pode estar envolvida 

no desenvolvimento de câncer. Na figura 9B, observa- se um aumento nos níveis de 

fosforilação da proteína AKT2 nas células imortalizadas pela variante AA, sendo que o 

aumento foi estatisticamente significativo quando comparado com a variante E-350G. 

Observou-se que o aumento na fosforilação de AKT2 nos PHKs imortalizados pela 

variante AA se correlacionou com o aumento dos níveis da forma fosforilada da proteína 

GSK-3 (glicogênio sintase quinase 3B), e com um pequeno aumento na fosforilação da 

proteína efetora p70S6 (proteína quinase S6 ribossômica). 

 A via de transdução de MAPK-JNK representa um grupo de quinases que são 

ativadas principalmente por citocinas e exposição ao stress ambiental. Alvos da via de 

sinalização JNK incluem os fatores de transcrição AP-1 (proteína ativadora 1) e c-JUN. 

Conforme pode ser observado na figura 9C, os PHKs imortalizados pela variante E-P de 

HPV-16 apresentoram maior fosforilação da isoforma JNK1 em relação às células 

imortalizadas pelas outras variantes, sendo a diferença estatisticamente significativa. Por 

outro lado as isoformas JNK2 e JNK3 não apresentaram diferenças nos níveis de 

fosforilação entre os PHKs imortalizados pelas diferentes variantes. 

 

4.4 Análise dos níveis de β-catenina nos queratinócitos imortalizados por diferentes 

variantes moleculares de HPV-16.  

 A atividade anormal da proteína GSK-3 tem sido associada ao desenvolvimento 

de câncer, e a fosforilação desta proteína por diferentes quinases como AKT, MAPK 

conduzem à sua inativação (Luo, 2009). A inativação de GSK-3 induz a via canônica da 

Wnt/β-catenina, sendo a β-catenina estabilizada e translocada ao núcleo onde regula a 

expressão de genes envolvidos na promoção do fenótipo EMT e na migração celular 

(revisado por McCubrey et al., 2014). Atualmente alguns estudos mostram que em lesões 
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cervicais de alto grau e no câncer cervical, o acúmulo de β-catenina nuclear está associado 

com a maior ativação da via de Wnt/β-catenina (Rath et al., 2015). No presente estudo foi 

avaliada a expressão de β-catenina pela metodologia de Western blot utilizando-se extrato 

protéico nuclear e total dos PHKs imortalizados pelas diferentes variantes de HPV-16 

(p>100), além dos PHKs não-infectados em passagem 2. Conforme apresentado na figura 

10, foi observada maior expressão de β-catenina total nos PHKs não infectados em relação 

às três linhagens de PHKs imortalizadas com HPV-16, para as quais não se observou 

diferenças entre as diferentes variantes de HPV-16. Adicionalmente, os níveis de expressão 

de β-catenina nuclear eram menores que os de -catenina total e semelhantes entre todas as 

células analisadas, embora se observe um discreto aumento nos PHKs imortalizados pela 

variante AA de HPV-16 (Figura 10) Na figura está apresentado um experimento de dois 

experimentos independentes realizados.  

 Adicionalmente, a localização celular da -catenina foi avaliada por 

imunofluorescência (Figura 11). Foi observado que tanto nos PHKs não infectados quanto 

nos PHKs imortalizados pelas variantes AA e E-350G, a β-catenina tende a localizar-se na 

membrana plasmática. Por outro lado, nos PHKs imortalizados pela variante E-P, a β-

catenina parece estar mais distribuída pelo citoplasma. Além disso, também se observa β-

catenina no núcleo de todas as células analisadas. Assim, de modo geral, observou-se β-

catenina tanto no núcleo quanto no citoplasmática em todas as células analisadas.  
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Figura 10. Expressão de β-catenina em extratos proteicos total e nuclear dos 

queratinócitos imortalizados pelas diferentes variantes moleculares de HPV-16. 

Foram analisados por Western blot os níveis protéicos de β-catenina total e nuclear nos 

PHKs imortalizados pelas diferentes variantes moleculares de HPV-16 (E, AA e E-350G), 

além de PHKs não-infectados. Este é um experimento representativo de dois experimentos 

independentes.  
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Figura 11. Distribuição celular de β-catenina em queratinócitos imortalizados por 

diferentes variantes moleculares de HPV-16. Foi analisada por imunofluorescência a 

localização de β-catenina nos PHKs imortalizados pelas diferentes variantes moleculares 

de HPV-16 (E, AA e E-350G), além de PHKs não-infectados. Em azul: Hoechst; verde: β-

catenina. Estas imagens foram obtidas em microscópio confocal (aumento de 40x).  

 

 



50 
 

4.5 Análise dos níveis de ativação de fatores de transcrição em queratinócitos 

imortalizados por diferentes variantes de HPV-16. 

 A via de MAPK-ERK fosforila e ativa fatores de transcrição no núcleo, como por 

exemplo, ELK1, AP-1 (c-FOS e c-JUN), NFB, c-MYC e ATF-1. Adicionalmente, a via 

de MAPK-p38 ativa diversos fatores de transcrição, incluindo NFB e ATF-2, e a via de 

MAPK-JNK estimula a ativação de fatores como ATF-1, ATF-2, e c-JUN. A ativação 

diferencial destes fatores é fundamental na determinação do destino da célula: apoptose, 

sobrevivência ou diferenciação. Pelo exposto, objetivou-se analisar a atividade ou o nível 

de alguns fatores de transcrição nas células imortalizadas por diferentes variantes HPV-16 

que já foram descritos como efetores das vias de sinalização mediadas por MAPK. 

 Inicialmente, foram analisado os níveis de c-MYC, já que esta proteína mutada ou 

superexpressa é frequentemente observada em cânceres humanos e foi descrito que a 

expressão desta estimula a progressão no ciclo celular e a transformação celular (revisado 

por Vita e Henriksson, 2006). Foi analisada a expressão de c-MYC nos PHKs 

imortalizados pelas diferentes variantes de HPV-16 (p>100) e nos PHKs não infectados 

(p2) utilizando-se a metodologia de Western blot. Foram realizados três experimentos 

independentes. Embora esta proteína seja um alvo muito importante da cascata MAPK-

ERK, os dados gerados demonstram que os níveis desta proteína foram similares em todas 

as células imortalizadas por HPV-16, porém foram maiores em comparação aos PHKs não 

infectados (Figura 12A).  

 Outro fator de transcrição estudado foi o NF-κB (subunidades p50 e p65), que é 

normalmente regulado pela via de sinalização mediada por MAPK-p38. A análise da 

atividade desta proteína foi avaliada utilizando-se o NF-kB p50/p65 Transcription Factor 

Assay kit (Abcam, Massachusetts, EUA) nos PHKs imortalizados pela variantes de HPV-

16 (p>100), e nas células normais (p2) em três experimentos independentes. Observou se 
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não haver diferença na atividade de nenhuma das duas subunidades de NF-κB entre os 

PHKs imortalizados pelas diferentes variantes de HPV-16 (Figura 12B).  

 Também foi analisada a atividade de ATF-2, que é um fator de transcrição regulado 

prioritariamente pela via de sinalização mediada por MAPK-p38 (Figura 12C), mediante o 

uso do ATF2 (pT69/pT71) Transcription Factor Assay kit (Abcam, Massachusetts, EUA). 

Esta análise foi realizada utilizando extrato de proteína nuclear oriundos dos PHKs 

imortalizados pelas variantes de HPV-16 (p>100), e dos PHKs não infectados (p2). Foram 

realizados três experimentos independentes. É possível observar um aumento discreto na 

atividade de ATF-2 nas células imortalizadas pela variante AA de HPV-16 em comparação 

com as outras duas variantes moleculares analisadas (E-P, E-350G), embora a diferença 

não seja estatisticamente significativa. 

 Finalmente foi avaliada a atividade do fator de transcrição c-JUN que responde à 

ativação da via de sinalização mediada por MAPK-JNK. A ativação relativa desta proteína 

foi analisada em extratos nucleares oriundos dos PHKs imortalizados com as variantes 

moleculares de HPV-16 (p>100), e os PHKs não infectados (p2) empregando-se o c-Jun 

pSer73 + Total PhosphoTracer ELISA kit (Abcam, Massachusetts, EUA) que é capaz de 

quantificar os níveis de c-JUN total e fosforilado. Foram realizados três experimentos 

independentes. Conforme se visualiza na figura 12D não foram observadas diferenças 

significativa da atividade deste fator de transcrição entre as células imortalizadas pelas 

diferentes variantes moleculares do HPV-16. 
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Figure 12. Perfil de expressão e atividade de fatores de transcrição celulares 

envolvidos nas vias de sinalização mediadas por MAPK e PI3K/AKT nos 

queratinócitos imortalizados pelas diferentes variantes moleculares de HPV-16. (A) 

Os níveis de c-MYC foram avaliados por Western blot. Na figura está apresentado um 

experimento de três experimentos independentes. (B) A atividade das subunidades p65 e 

p50 de NF-κB foram avaliadas utilizando-se o NF-kB p50/p65 Transcription Factor Assay 

kit (Abcam, Massachusetts, USA). Foram realizados três experimentos independentes em 

triplicata. (C) A atividade da proteína ATF-2 foi avaliada utilizando-se o ATF-2 

(pT69/pT71) Transcription Factor Assay kit (Abcam, Massachusetts, USA). Foram 

realizados três experimentos independentes em triplicata. (D) Os níveis de ativação 

relativos de c-JUN foram avaliados utilizando-se o c-JunpSer73 + Total PhosphoTracer 

ELISA kit (Abcam, Massachusetts, USA). Foram realizados três experimentos 

independentes em triplicata. Os resultados foram analisados através do teste estatístico t de 

Student não pareado e bicaudal e as diferenças significativas estão indicadas com 

asteriscos (p<0.05). 
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4.6 Análise de processos celulares importantes para à carcinogênese em 

queratinócitos imortalizados por diferentes variantes de HPV-16. 

 

4.6a. Proliferação celular 

 A proliferação celular é um dos processos biológicos induzidos pelas vias de 

sinalização mediadas por MAPK. Portanto, neste estudo foi analisada a taxa de 

proliferação celular por 72 horas dos PHKs imortalizados pelas diferentes variantes de 

HPV-16 (p>100), e dos PHKs não infectados em passagem 2. Foram realizados três 

experimentos independentes. Conforme se observa na figura 13, todos os PHKs 

imortalizados por HPV-16 exibem taxas de proliferação similar entre si, entretanto maior 

que os PHKs normais. Os tempos de duplicação celular medidos também foram similares 

entre os PHKs imortalizados por HPV-16 (E-P: 15,5 horas; AA: 14,8 horas; E-350G: 16,8 

horas), entretanto menores que o tempo de duplicação dos PHKs não-infectados (24,8 

horas). 

 

 

 

Figura 13. Curva de proliferação dos queratinócitos imortalizados pelas diferentes 

variantes de HPV-16. Foram plaqueados 1x10
5
 células em placas de 6 poços e a 

proliferação celular foi avaliada por 72 horas. 
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4.6b. Migração celular  

 Para as células tumorais se locomoverem à outros tecidos ou dentro dos mesmos 

tecidos, estas utilizam processos migratórios muito similares aos utilizados pelas células 

normais durante os processos de morfogênese embrionária, de cicatrização de ferida e de 

tráfico de células imunes. A migração celular é um processo complexo que envolve 

diversos passos, que se inicia com a formação de protrusões de membrana em respostas 

aos estímulos migratórios e quimioatraentes (revisado por Yamaguchi e Condeelis, 2007). 

Foi analisada a capacidade de migrar dos PHKs imortalizados pelas diferentes variantes de 

HPV-16 (p>100) utilizando-se o ensaio de cura de ferida. Durante este experimento foi 

adicionado ao meio de cultura o inibidor de proliferação celular mitomicina C com o 

objetivo de somente avaliar a capacidade migratória das células independente da 

proliferação celular. Foi medida a área aberta da ferida logo após a realização do risco na 

placa onde as células estavam cultivadas em monocamada e em confluência de ~90%. 

Foram realizados 4 experimentos independentes nos quais as células foram plaqueadas em 

triplicata. Os PHKs imortalizados pela variante AA do HPV-16 mostraram uma maior 

capacidade migratória após 6 horas em comparação às outras duas variantes moleculares, 

as quais apresentaram capacidades similares de migração (Figura 14A e B).  
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Figura 14. Migração celular dos queratinócitos imortalizados por diferentes variantes 

moleculares de HPV-16. (A, B) Foram utilizados PHKs imortalizados pelas diferentes 

variantes de HPV-16 em passagem >100. Na figura está apresentado um experimento de 4 

experimentos distintos em que as células foram plaqueadas em triplicata. A cobertura da 

ferida foi calculada ao longo do tempo comparando as medidas das áreas abertas do risco 

de dois tempos diferentes (t=0, t=6 hs). Foi utilizado o teste t de Student não pareado, com 

duas caudas e diferenças significativas (p<0.05) estão indicadas por asteriscos. 
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4.6c. Potencial transformante 

 Uma característica importante das células transformadas consiste na habilidade em 

crescer independente de ancoragem ao substrato (Mori et al., 2009). Esta condição pode 

ser mimetizada in vitro submetendo as células ao crescimento em meio semisólido. Foi 

analisada a capacidade de formação de colônias em meio semisólido dos PHKs 

imortalizados pelas diferentes variantes de HPV-16 em passagens p>100. Para tanto, 7.000 

células foram plaqueadas e cultivadas em meio agar semisólido por 20 dias, sendo em 

seguida corados com solução de MTT. Após a coloração, as colônias formadas foram 

analisadas macroscopicamente. Foram realizados seis experimentos independentes em 

triplicatas. Interessantemente, os PHKs imortalizados pela variante AA do HPV-16 

formaram colônias maiores quando comparadas às colônias formadas pelas variantes E-P, 

e E-350G, que formaram colônias menores (Figura 15), muitas das quais não tinham 

aparência de colônias monoclonais quando analisadas no microscópio em aumento de 10x.  

 

 

 

Figura 15. Crescimento independente de ancoragem em PHKs imortalizados pelas 

diferentes variantes de HPV-16. O ensaio foi realizado plaqueando-se 7.000 células em 

soft agar 0.5% em triplicata, em poços de placas de 12 poços recobertos com soft agar 1%. 

Após 20 dias as colônias foram coradas com MTT. Na figura está apresentado um 

experimento representativo de seis experimentos independentes. 

 



57 
 

4.6d. Invasão celular  

A metástase ocorre quando as células tumorais se propagam aos tecidos e órgãos 

adjacentes onde se estabelecem, replicam e formam novos tumores. Este processo ocorre 

por etapas sequenciais (cascata metastática) que devem ser completados para que as células 

tumorais consigam metastizar (revisado por Leber e Efferth, 2009). Para que ocorra a 

invasão, as células tumorais devem ser capazes de perder a adesão celular e assim se 

dissociarem do tumor primário. Ademais, alterações nas interações matriz-célula devem 

ocorrer para permitir que as células invadam o estroma celular (van Zijl et al., 2011). Neste 

estudo foi avaliado o potencial de invasão dos PHKs imortalizados pelas diferentes 

variantes de HPV-16 em passagem p>100, empregando-se um método sensível que utiliza 

uma rede de colágeno não reticulada que cria um ambiente mais flexível permitindo que 

altos níveis de invasão ocorram. Foram utilizadas 250.000 células e foi avaliada a 

capacidade de invasão da matriz após 24 horas utilizando-se 15% FBS como 

quimioatraente. Os resultados mostram que os PHKs imortalizados pela variante AA de 

HPV-16 possuem maior capacidade em invadir através da matriz de colágeno, em 

comparação às outras duas variantes moleculares analisadas (Figura 16A). 

 

4.6e. Transição epitélio-mesênquima. 

 A EMT é um processo importante durante o desenvolvimento embrionário, onde as 

células epiteliais adquirem propriedades mesenquimais, semelhantes aos fibroblastos, e 

apresentam reduzida adesão intracelular e aumento na mobilidade (Kalluri, 2009; Larue e 

Bellacosa, 2005). Durante a EMT ocorre a dissociação de diversas junções celulares, com 

diminuição da expressão de E-caderina, o que facilita as células desligarem-se das células 

adjacentes e se tornarem aptas para invasão e metátase (revisado por Hanahan e Weinberg, 

2011). Uma vez que foi observado que os PHKs imortalizados pela variante AA de HPV-
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16 possuem maior capacidade migratória, objetivou-se analisar marcadores de fenótipo 

EMT nas diferentes linhagens. Para isso foram analisados os níveis de expressão de E-

caderina (marcador de célula epitelial) e vimentina (marcador de célula mesenquimal) por 

Western blot em PHKs imortalizados pelas diferentes variantes moleculares de HPV-16 em 

passagem p>100, além dos PHKs não infectados. Estes experimentos foram realizados três 

vezes. Os níveis de E-caderina observados foram similarmente baixos nos PHKs 

imortalizados pelas variantes E-P e AA, em comparação à variante E-350G (Figura 16B), e 

os PHKs não infectados. Por outro lado, os níveis de vimentina observados foram maiores 

nos PHKs imortalizados com a variante AA em comparação às outras duas variantes de 

HPV-16. Interessantemente, níveis altos de expressão de vimentina foram observados nos 

PHKs não infectados, o que pode ser explicado pelo fato destes PHKs serem uma célula 

parental, e desta forma serem capazes de mimetizar o fenótipo de uma célula tronco 

indiferenciada. 

 

 

Figura 16. Invasão celular e fenótipo EMT dos queratinócitos imortalizados pelas 

diferentes variantes de HPV-16. (A) O potencial invasivo de PHKs imortalizados pelas 

diferentes variantes de HPV-16 foi avaliado utilizando-se o QCM High sensitivity non-

cross-linked collagen invasion assay (Millipore, Darmstadt, Alemanha). Foram realizados 

três experimentos independentes em triplicatas. Foi utilizado o teste t de Student não 

pareado, com duas caudas e diferenças significativas (p<0.05) estão indicadas por 

asteriscos. (B) Ensaio de Western blot utilizando anticorpos anti-E-caderina e anti-

vimentina. Está apresentado um experimento representativo de três experimentos 

independentes realizados. 
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4.7 Impacto da inibição da via MAPK-ERK sobre a capacidade de migração celular. 

 A fim de verificar a possível correlação entre o maior potencial oncogênico 

atribuível à variante AA de HPV-16 e a maior ativação de ERK1/2 observada nos PHKs 

imortalizados por essa variante, objetivou-se conduzir os ensaios de migração, invasão, e 

crescimento independente de ancoragem na presença de um inibidor de MEK (U0126). 

Entretanto, uma vez que foi observado aumento da morte celular após 24 horas de cultivo 

dos PHKs imortalizados ou não na presença deste composto, somente foi possível realizar 

os experimentos de migração celular para os quais a área de cobertura da ferida foi medida 

seis horas depois de realizado o risco nas células crescidas em monocamada. Foi observado 

que após 30 minutos do tratamento das células com 15 µM U0126 ocorreu redução dos 

níveis das proteínas ERK1 e ERK2 fosforiladas (Figura17A) indicando desta forma que a 

presença do inibidor resulta na diminuição da ativação dessa cascada de sinalização. Em 

seguida, foi avaliado o potencial de migração dos PHKs imortalizados pelas variantes de 

HPV-16 em passagem p>100, mediante o ensaio de cura de ferida na presença ou não de 

U0126. Foi observada diminuição da migração dos PHKs imortalizados pelas variantes de 

HPV-16 quando estes foram cultivados na presença do inibidor de MEK, embora a redução 

não seja estatisticamente significativa nos PHKs imortalizados pela variantes E-350G 

(Figura 17B).  
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Figura 17. Efeito da inibição da via MAPK-ERK sobre a migração celular nos 

queratinócitos imortalizados pelas diferentes variantes de HPV-16. (A) Inibição 

relativa da fosforilação de ERK1 e ERK2 nos PHKs imortalizados pelas diferentes 

variantes moleculares de HPV-16 crescidos na presença de U0126 (15 µM). Os níveis de 

fosforilação de ERK1 e ERK2 foram avaliados utilizando-se o Human Phospho-MAPK 

Array kit (R&D Systems, Minneapolis, EUA). Foi realizado apenas um experimento. Cabe 

ressaltar que os anticorpos estão imobilizados em duplicata nesse microarranjo. (B) Ensaio 

de migração utilizando o método de cura de ferida na presença ou não do inibidor de MEK 

(10 µM). A cobertura da ferida foi avaliada 6 horas após a realização do risco. Foram 

realizados quatro experimentos independentes em triplicata. Foi utilizado o teste t de 

Student não pareado, com duas caudas e diferenças significativas (p<0.05) estão indicadas 

por asteriscos. 
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5. DISCUSSÃO 

 Estudos prévios mostraram que o risco de desenvolvimento de lesões cervicais de 

alto grau é maior em mulheres infectadas com variantes não-E de HPV-16 em relação à 

infecção por variantes do ramo E (Hildesheim et al., 2001; Sichero et al., 2007a; Xi et al., 

1997; Zuna et al., 2011). Este estudo objetivou compreender mais detalhadamente os 

mecanismos associados às diferenças funcionais entre três variantes moleculares de HPV-

16 (E-P, AA, E-350G). Mais especificamente, objetivou-se analisar o impacto da 

expressão das proteínas E6/E7 das diferentes variantes de HPV-16 sobre as vias de 

transdução de sinal mediada por MAPK e PIK3/AKT incluindo o impacto sobre a ativação 

de diferentes fatores de transcrição. Ademais foram analisados os potenciais de 

transformação, migração, e invasão de PHKs imortalizados por essas variantes. Nas 

variantes selecionadas para análise neste estudo, o gene E7 apresenta apenas alterações 

nucleotídicas sinônimas. Por outro lado, o oncogene E6 apresenta alterações nucleotídicas, 

que conduzem a alterações de aminoácidos, dentre os quais a substituição de T por G na 

posição 350, e que resulta na substituição de leucina para valina no aminoácido 83, que foi 

encontrada em ambas as variantes E-350G e AA. Pelo exposto, as diferenças biológicas 

observadas entre as três variantes estariam determinadas unicamente pela atividade da 

oncoproteína E6. 

 O primeiro estudo a analisar diferenças biológicas de E6 entre três variantes de 

HPV-16 (E-P, AA, Af-2) identificou substituições de aminoácidos em posições 

importantes para a ligação e degradação da proteína celular p53, e revelou que a proteína 

E6 da variante AA é mais eficiente na degradação desta (Stoppler et al., 1996). 

Posteriormente outros trabalhos analisaram o potencial de degradação de p53 pelas 

diferentes variantes moleculares em queratinócitos normais humanos inmortalizados 

(NIKs) e PHKs transduzidos com E6 das diferentes variantes de HPV-16, entretanto 
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diferenças não foram observadas (Asadurian et al.,2007; Zehbe et al.,2009). Outros 

estudos revelaram diferenças entre algumas variantes de E6 de HPV-16 no que concerne à 

ligação à E6BP, à proteína hDlg (proteína homóloga de discos), e à proteína pró-apoptótica 

BAX (Litchig et al., 2006; Zehbe et al., 2009).  

 Neste trabalho, foram observados níveis equivalentes de E6 nos PHKs 

imortalizados pelas diferentes variantes moleculares de HPV-16. Adicionalmente 

observou-se nessas células que a variabilidade das oncoproteínas virais não teve impacto 

sobre os níveis de p16 e p53 celular (Figura 6). Foi analisada a ativação de quatro vias de 

sinalização celular: MAPK-ERK, MAPK-p38, MAPK-JNK, e PI3K/AKT, que são vias 

relacionadas à respostas celulares como proliferação, diferenciação, sobrevivência, 

apoptose, metabolismo, e migração (revisado por Mendoza et al., 2011). Foi observado 

que PHKs imortalizados pela variante AA de HPV-16 apresentaram maior ativação destas 

vias em relação às variantes E-P e E-350G. Foi observado nos PHKs imortalizados pela 

variante AA maiores níveis de fosforilação (estado ativo) das proteínas quinases MEK1, 

ERK2, e MSK2 (módulo MAPK-ERK, Figuras 7 e 8), MKK3 e MKK6 (módulo MAPK-

p38, Figura 9A), AKT2, GSK-3 e p70S6K (módulo PI3K/AKT, Figura 9B). No que 

concerne à via de sinalização de MAPK-JNK, interessantemente foi observada maior 

ativação de JNK1 nos PHKs imortalizados pela variante E-P. Estes resultados corroboram 

e estendem dados de um estudo prévio que reportou que em condições de privação de 

nutrientes, a proteína E6 de HPV-16 induz um aumento na internalização do receptor de 

tirosina quinases (RTK), e de sua atividade, e desta forma ativa as vias de sinalização 

PI3K/AKT, mTORC1 e MAPK em um modelo similar ao utilizado no presente estudo 

(Spangle e Munger, 2013). 

 Os dados gerados neste estudo demonstram que a variante AA de HPV-16 têm 

vantagem em relação às outras variantes analisadas em ativar as vias de sinalização 
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MAPK-ERK, MAPK-P38 e PI3K/AKT. Ao contrário, Chakrabarti e cols (2004), 

observaram que células HaCat expressando E6/E7 da variante E-350G de HPV-16 

apresentou maior atividade da via MAPK-ERK em relação à variante E-P. As diferenças 

observadas em relação ao presente estudo poderiam ser explicadas em parte pela diferenças 

nos modelos biológicos utilizados, já que este trabalho esta focado no estudo da PHKs 

imortalizados por E6/E7, enquanto que os ensaios do estudo prévio foram conduzidos em 

background de queratinócitos humanos imortalizados espontaneamente (células HaCat) 

(Chakrabarti et al., 2004). Interessantemente, trabalhos prévios de nosso grupo mostraram 

níveis aumentados de RNAm de MEK1 nos PHKs imortalizados pela variante E-350G em 

passagem p30 (Sichero et al., 2012b). Entretanto, conforme pode ser observado na figura 

7, os níveis aumentados de RNAm para MEK1 observados no estudo de Sichero e cols. 

(2012b) não se correlacionaram com níveis aumentados da proteína MEK1 nestas células. 

 Os dados gerados neste estudo também indicam que os PHKs imortalizados com a 

variante AA de HPV-16 apresentaram maior ativação da via de sinalização celular mediada 

por PI3K/AKT, já que níveis aumentados de fosforilação das proteínas efetoras AKT2, 

p70S6K, GSK-3 foram detectados. Em relação à proteína AKT2, tem sido observada 

superexpressão desta proteína em diversos cânceres humanos, como o câncer pancreático, 

câncer de mama, carcinomas foliculares de tiróide, tumor de células não pequenas de 

pulmão, carcinoma escamoso da cavidade oral, e próstata (Grille et al., 2003; 

O'Shaughnessy et al., 2007)). 

 A proteína GSK-3β é uma treonina serina quinase que está envolvida em processos 

celulares como metabolismo energético, desenvolvimento neuronal e formação de padrão 

segmentar do corpo (revisado por Cohen e Frame, 2001). A regulação aberrante de GSK-

3β pode estar envolvida em uma grande variedade de doenças como diabetes dependente 

de insulina, doenças cardiovasculares, algumas doenças neurodegenerativas e transtorno 
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bipolar. Além disso, esta proteína também poder estar envolvida no desenvolvimento de 

alguns tumores (revisado por Luo, 2009). GSK-3 pode atuar como oncogene, já que foi 

observada superexpressão deste gene em diversos tumores incluindo cólon, fígado, ovário 

e câncer pancreático. GSK-3 também pode atuar como gene supressor de tumor, uma vez 

que pode suprimir a via canônica de Wnt, por fosforilar β-catenina e impedir que esta 

proteína se desloque ao núcleo e ative fatores de transcrição envolvidos na proliferação 

celular e migração (revisado por McCubrey et al., 2014). A proteína GSK-3 pode ser 

fosforilada em diversos resíduos de aminoácidos por diversas quinases, entre as quais 

AKT, MAPK, e p70S6K, em resposta à sinais extracelulares como aminoácidos, insulina, e 

fatores de crescimento (revisado por McCubrey et al., 2014). Cabe ressaltar que a 

fosforilação de GSK-3 conduz à sua inativação. Foi descrito que a inativação de GSK-3 

em resposta à ativação do receptor de insulina provoca defosforilação de seus substratos, 

incluindo o fator de tradução eIF2B e a glicogênio sintase, desencadeando o aumento da 

síntese de proteínas e de glicogênio, respectivamente (revisado por Cohen e Frame, 2001). 

Neste trabalho foram observados níveis significativamente aumentados de GSK-3 

fosforilado nos PHKs imortalizados pela variante AA de HPV-16 (Figura 9B) o que 

estende os dados observados por Richard e cols. (2010) que descreveram haver uma 

expressão diferencial nos níveis de diversas enzimas das vias metabólicas entre as 

variantes E-P e AA de HPV-16. Mais especificamente foi observado que PHKs 

transduzidos com E6/E7 da variante AA possuíam maior expressão de genes envolvidos na 

via glicolítica em relação aos PHKs transduzidos com E6/E7 de E-P utilizando-se a 

metodologia de eletroforese em gel-bidimensional seguida de análise por espectrometria de 

massa ionizante (Richard et al., 2010). Ademais foi observada diminuição da expressão da 

enzima IDH (isocitrato deshidrogenase) nas células transduzidas com a variante AA de 

HPV-16; a redução de IDH poderia levar ao aumento de HIF-1α (fator 1α induzido por 
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hipóxia) que está envolvida na manutenção da homeostase celular em condições normais; 

entretanto, no caso de tumores malignos, que são extremadamente hipóxicos, a 

proliferação da massa tumoral ocorre devido à ativação do HIF-1α que induz a 

angiogênese a fim de suprir de oxigênio o tumor (Ziello et al., 2007). Uma das moléculas 

efetoras de HIF-1α é a enzima CAIX (anidrase carbônica IX) que está envolvida no 

metabolismo de oxigênio, e na regulação do pH (Robertson et al., 2004). De fato, no 

trabalho da Niccoli e cols. (2012) foi observado que a enzima CAIX está mais expressa em 

PHKs transduzidos com E6 da variante AA em relação à variante E-P. Pelo exposto, o 

maior tamanho das colônias formadas pelos PHKs imortalizados pela variante AA (Figura 

15) poderia ser explicado ao menos em parte porque esta variante parece induzir um maior 

metabolismo em relação as outras duas variantes.  

 A proteína GSK-3 é também um regulador da localização de β-catenina 

dependente da disponibilidade de ligantes Wnt (revisado por Mc Cubrey et al., 2007). Tem 

sido observada alta expressão de β-catenina em uma variedade de tumores como câncer 

colorretal, mama e câncer de ovário (revisado por Morin, 1999). A β-catenina pode estar 

localizada em diferentes compartimentos celulares: esta pode se encontrar associada às 

caderinas nas junções celulares, ou pode estar livre no núcleo onde regula a expressão de 

diversos genes como ciclinas D1 e outros reguladores de sobrevivência celular e 

mobilidade (revisado por Mc Cubrey et al., 2007). No presente estudo, foram avaliados os 

níveis da β-catenina por Western blot em extratos protéicos totais e nucleares, além da 

localização celular de β-catenina ser avaliada por imunofluorescencia. Foi observado que a 

β-catenina está mais concentrada no citoplasma no caso dos PHKs imortalizados pela 

variante E-P, e na membrana plasmática nos PHKs imortalizados com as variantes AA e E-

350G de HPV-16 (Figura 10 e 11), embora em todas as células analisadas foi observado 

que esta proteína também está no núcleo. Além disso, a avaliação da proteína nuclear por 
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Western blot revelou que os PHKs imortalizados pela variante AA apresentaram níveis 

discretamente maiores de β-catenina no núcleo. Estes dados sugerem que a via canônica de 

Wnt, medida pelos níveis de expressão de β catenina no núcleo, provavelmente está 

ativada nas três células contendo as variantes do HPV-16, sendo moderadamente mais 

elevada nos PHKs imortalizados pela variante AA de HPV-16. Entretanto, essas 

observações requerem análises adicionais. 

 Os dados gerado no presente estudo corroboram resultados de estudos prévios onde 

foi demonstrado que a proteína E6 estimula a estabilização de β-catenina no núcleo 

(Munoz Bello et al., 2015; Sominsky et al., 2014). Este estudo sugere nestas células um 

mecanismo semelhante de estabilização da β-catenina ao já descrito para o vírus da 

hepatite B (HBV), onde a oncoproteina HBx ativa a via de sinalização mediada por 

MAPK-ERK que induz a fosforilação de GSK-3, tornando-a inativa e desta forma, 

promove a estabilização da β-catenina no núcleo, e a migração celular (Ding et al., 2005). 

 Conforme já exposto, as cascatas de sinalização são iniciadas por estímulos 

extracelulares que conduzem à ativação de diversas quinases MAPKKK, que fosforilam e 

ativam outras quinases MAPKK, e estas finalmente ativam diversos substratos no citosol e 

no núcleo a fim de regular a expressão de genes envolvidos em diversos processos 

biológicos (revisado por Zhang e Liu, 2002). Neste estudo, foi analisada a expressão ou 

atividade de quatro fatores de transcrição (NFκB, ATF-2, c-JUN, e c-MYC) que são 

capazes de regular múltiplos genes envolvidos em processos celulares como ciclo celular e 

proliferação celular (Yoon e Seger, 2006). Estes fatores de transcrição foram escolhidos 

por serem regulados pelas vias de MAPK-ERK (c-MYC), MAPK-p38 (ATF-2, NFκB), e 

MAPK-JNK (c-JUN). Entretanto, os dados gerados não foram correlacionados aos níveis 

de ativação das diferentes vias de sinalização mediadas por MAPK nos PHKs 

imortalizados pelas diferentes variantes de HPV-16. Cabe destacar que foram analisados 
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somente quatro fatores de transcrição que são ativados pela vias de sinalização mediadas 

por MAPK, entretanto existem inúmeros outros fatores envolvidos nestas vias (Figura 12) 

que deveriam ser estudados no futuro.  

 Uma vez que as vias de sinalização mediadas por MAPK e PI3K/AKT estão 

envolvidas na regulação de processos biológicos como proliferação, migração, e 

transformação celular, foi avaliada inicialmente a capacidade proliferativa dos PHKs 

imortalizados pelas diferentes variantes de HPV-16. Conforme apresentado na figura 13, 

os tempos de duplicação dos três PHKs imortalizados foram muito semelhantes entre si, 

embora tenha sido observado um discreto aumento, não significativo, na proliferação 

celular dos PHKs imortalizados pela variante AA. Estes dados em parte corroboram os 

dados obtidos por Togtema e cols. (2015) que observaram que PHKs tranduzidos apenas 

com o gene E6 da variante AA de HPV-16 apresentou um tempo de duplicação menor, e 

desta forma uma maior taxa de proliferação maior, em relação às variantes E-P e E-350G. 

 Estudos prévios mostraram que a proteína E6 de HPV-16 ativa as vias sinalização 

mediadas por MAPK mediante a ativação de RTKs, sendo que em seguida, este receptor 

ativado se associa à moléculas adaptadoras como a proteína de ligação à GRB2. Esta 

hiperatividade do receptor se dá em condições normais de cultura em meio KSFM 

suplementado com EGF e BPE que, entretanto, se mantem ao longo do tempo após 

deprivação de nutrientes no meio de cultura devido à presença de E6. Nesse mesmo estudo 

se observou que a ativação da via de sinalização mediada por MAPK-ERK devido à 

ativação de RTK estimula a migração celular em condições de deprivação de nutrientes em 

PHKs imortalizados por E6 de HPV-16 (Spangle e Munger, 2013). Analogamente, no 

presente estudo, foi observada uma maior capacidade de migração dos PHKs imortalizados 

pela variante AA de HPV-16 em comparação às variantes E-P, e E-350G (Figura 14). 

Ainda mais, uma vez que se observou uma diminuição significativa da migração dos PHKs 
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imortalizados pela variante AA na presença do inibidor de MEK (Figura 17B), infere-se 

que a maior migração destas células se deva, ao menos em parte, devido à maior atividade 

da via de sinalização MAPK-ERK nestas. Por outro lado, no que concerne aos PHKs 

imortalizados pelas variantes E-P e E-350G de HPV-16, estes apresentaram níveis 

semelhantes de ativação da via de sinalização MAPK-ERK, e também apresentaram 

capacidades migratórias semelhantes (Figura 14). Adicionalmente, uma vez que a inibição 

da migração não foi completa nos PHKs imortalizados pelas diferentes variantes do HPV-

16 quando na presença do inibidor de MEK, sugere-se que existem outras vias além da 

cascata MAPK-ERK que estimulam a migração celular nestes PHKs. A associação entre a 

ativação da via de sinalização mediada por PI3K/AKT e a migração celular também foi 

descrita em células expressando diferentes variantes moleculares de variantes de HPV-18 

(Contreras Paredes et al., 2009; Fragoso-Ontiveros et al., 2013). 

 Análises prévias do nosso grupo mostraram que PHKs imortalizados pelas 

diferentes variantes de HPV-16 em passagem p30 foram capazes de formar colônias em 

meio semi-sólido, entretanto, a variante E-P foi a menos eficiente em formar colônias, ao 

passo que os PHKs imortalizados com as variantes AA e E-350G formaram colônias em 

quantidades similares (Sichero et al., 2012b). No presente estudo foram realizados 

experimentos de crescimento independente de ancoragem em PHKs imortalizados pelas 

diferentes variantes de HPV-16 previamente estudadas, entretanto foi avaliado o potencial 

transformante destas células em passagens >100. Conforme apresentado na figura 15, os 

PHKs imortalizados pela variante AA de HPV-16 quando crescidos em soft agar 

originaram colônias maiores que os PHKs imortalizadas pelas variantes E-P e E-350G. Na 

verdade, não apenas as colônias eram maiores, mas também eram mais numerosas, pois 

uma vez observadas ao microscópio em aumento 10x, as colônias formadas pelos PHKs 

imortalizados pelas outras variantes não pareciam ser colônias propriamente ditas, 
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parecendo-se mais a um agregado frouxo de células. Estes resultados estendem dados 

previamente publicados (Richard et al., 2010) que mostraram que PHKs imortalizados com 

E6 da variante molecular AA formaram maior número de colônias em relação à E-P. 

Infelizmente não foi possível estabelecer associação entre a maior atividade da via de 

sinalização celular induzida por MAPK-ERK observada nos PHKs imortalizados pela 

variante AA e a maior capacidade transformante já que as células morriam quando tratadas 

com o inibidor de MEK por mais de 24 horas. 

 Outra característica que esta relacionada ao processo da carcinogênese é a invasão 

tumoral que é parte da cascata metastática. Esta cascata ocorre em cinco etapas: i) 

infiltração local das células tumorais no tecido adjacente (invasão), ii) migração trans 

endotelial das células cancerígenas até os vasos (intravasação), iii) Sobrevivência no 

sistema circulatório, iv) extravasação, e v) proliferação em órgãos competentes levando à 

colonização nestes sítios. Este processo envolve o descontrole de ambos o crescimento e a 

migração celular (Leber e Efferth, 2009; van Zijl et al., 2011). Durante a progressão do 

câncer as células tumorais podem sofrer alterações na sua plasticidade devido às alterações 

morfológicas e fenotípicas, incluindo EMT. Esta transição é um processo biológico que 

permite que as células epiteliais polarizadas que normalmente interagem com a membrana 

basal, sofram diversas alterações bioquímicas fundamentais para que estas assumam um 

fenótipo de célula mensenquimal, que possui aumentada migração celular, invasão, alta 

resistência à apoptose e aumentada produção de componentes da matriz extracelular. Este 

processo é evolutivamente muito conservado e crucial para a embriogênese, e inflamação 

crônica. O processo de EMT pode ser diferenciado em três tipos: EMT I, II, ou III. A EMT 

do tipo III é uma característica da progressão maligna ao carcinoma, e tem sido descrito no 

desenvolvimento de câncer de mama, pulmão, próstata, e câncer pancreático (Kalluri et al., 

2009). Neste trabalho foi observado (figura 16A) que os PHKs imortalizados pela variante 
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AA de HPV-16 apresentaram maior capacidade invasiva através de uma matriz de 

colágeno em comparação às outras duas variantes (E-P, e E-350G). Estes dados 

corroboram os dados obtidos por Niccoli e cols. (2012), que mostraram que os 

queratinócitos transduzidos somente com E6 da variante AA de HPV-16 apresentaram 

maior potencial invasor em comparação com as células transduzidas com E6 da variante E-

P. Neste estudo foi também observada maior expressão do marcador mesenquimal 

vimentina e menor expressão do marcador epitelial E-caderina nos PHKs imortalizados 

pela variante AA de HPV-16 (Figura 16B) em comparação as outras duas variantes (E-P, 

E-350G). No entanto, embora os PHKs imortalizados pela variante E-P também 

apresentaram baixa expressão da proteína epitelial E-caderina, estes não apresentaram alta 

expressão de vimentina, o que pode indicar que o EMT destas células não foi eficiente, já 

que EMT é um processo dinâmico dependente do balanço adequado destas proteínas nas 

células. Ao nível molecular, o EMT se caracteriza pela perda de características epiteliais 

como a expressão de E-caderina que e um componente das junções aderentes, e um 

concomitante ganho de expressão das proteínas mesenquimal N-caderina e vimentina, 

permitindo a separação das junções celulares epiteliais, e facilitando a migração destas 

como células únicas e isoladas (Clarck e Vignjevic, 2015; van Zijl et al., 2011).  

 Os dados observados diferem dos obtidos por Togtema e cols. (2015), que mostram 

que em queratinócitos transduzidos somente com E6 da variante molecular E-350G do 

HPV-16, a expressão de E-caderina foi menor em relação aos queratinócitos transduzidos 

com E6 das variantes moleculares E-P, e AA do HPV-16. Entretanto, cabe destacar que os 

estudos foram realizados em modelos celulares distintos, já que no estudo de Togtema e 

cols. (2015), os queratinócitos foram transduzidos únicamente com o oncogene E6, 

enquanto que no presente estudo os PHKs foram imortalizados por ambas as oncoproteínas 
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E6 e E7, indicando a necessidade da expressão complementar de E7 para indução da 

transformação celular.  

 Grille e cols. (2003) observaram em células de carcinoma escamoso de língua que a 

ativação da via de sinalização mediada por PI3K/AKT induz a ativação de EMT, revelada 

pela baixa expressão das proteínas epiteliais E-caderina e β-catenina, e alta expressão da 

proteína mesenquimal vimentina (revisado por Larue e Bellacosa, 2005). Além disso, foi 

descrito que o fenótipo EMT também induz a produção de metaloproteinases e invasão 

celular (Kim et al., 2001). Desta forma, em conjunto os dados do presente estudo sugerem 

que a ativação do fenótipo EMT nos PHKs imortalizados com a variante AA de HPV-16 

aliado à maior ativação das vias de PI3K/AKT e MAPK-ERK nestas células parece ser 

suficiente para promover a maior capacidade migratória e invasiva em comparação as 

outras duas variantes moleculares de HPV-16. Assim, os dados gerados neste trabalho 

indicam que a variante AA de HPV-16 apresenta uma vantagem seletiva sobre as outras 

variantes na indução da carcinogenêse, e isto pode explicar em parte a alta prevalência 

desta variante nos tumores de colo de útero. Estes resultados gerados foram compilados em 

um manuscrito publicado no periódico Virology em Março deste ano (anexo2). 
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6. CONCLUSÕES   

 O presente estudo apresenta um potencial mecanismo molecular de como a variante 

AA de HPV-16 pode contribuir para a carcinogênese. Foi demonstrado que os PHKs 

imortalizados por esta variante apresentam maior ativação de diversas proteínas efetoras 

das vias de sinalização induzidas por MAPK e PI3K/AKT. Ademais, os PHKs 

imortalizados pela variante AA de HPV-16 também apresentaram maior habilidade em 

diversos processos relevantes para a carcinogênese, como o crescimento independente de 

ancoragem, migração e invasão através de matriz de colágeno. A maior ativação das 

proteínas MEK1, ERK2, e AKT2 detectadas nos PHKs imortalizados pela variante AA 

poderiam influenciar o ambiente celular através da inativação de GSK-3, e indução do 

fenótipo EMT. Finalmente, os resultados gerados no presente trabalho indicam que a 

alteração do aminoácido 83 de leucina para valina da proteína E6 intrínseca das variantes 

E-350G e AA revelou ser insuficiente per se para o aumento do potencial oncogênico em 

comparação à variante E-P, o que argumenta contra a associação epidemiológica entre o 

risco de progressão ao câncer associado à variante E-350G. 
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1. INTRODUÇÃO 

 As proteínas E6 e E7 de HPVs de alto risco oncogênico cooperam na imortalização 

de PHKs e na inibição da diferenciação destas células na presença de soro e cálcio 

(Hawley-Nelson et al., 1989; Munger et al., 1989). Entretanto, essas células imortalizadas 

não são tumorigênicas uma vez que não são capazes de formar tumores em camundongos 

atímicos. Os efeitos sobre o ciclo celular resultantes da expressão de E6 e E7 de HPVs de 

alto risco oncogênico se complementam, e juntas estas proteínas mediam a imortalização 

celular epitelial associada à infecção viral, além de promover a instabilidade genômica que 

predispõe as células infectadas à transformação maligna completa. A proteína E7 de HPVs 

de alto risco oncogênico estimula a síntese de DNA e a replicação celular, mecanismos 

normalmente inativos em células epiteliais não-basais. Isto se soma às interações da 

proteína E6 de HPVs de alto risco oncogênico com proteínas celulares e que resultam na 

inibição da apoptose e reparo de DNA, além da inibição da senescência devido à indução 

da unidade catalítica da telomerase (revisado por Doorbar, 2015). Estes são passos de um 

processo de múltiplas etapas da carcinogênese associada ao HPV (revisado por Feller et 

al., 2010). Entretanto, modelos de progressão tumoral apontam para a expressão 

desregulada de oncogenes celulares como um evento fundamental para a transformação 

maligna destas células epiteliais imortalizadas. Assim sendo, verificou-se que a sinalização 

descontrolada de algumas proteínas celulares do hospedeiro coopera com E6/E7 de HPV 

de alto risco oncogênico na progressão tumoral in vivo (revisado por Moody e Laimins, 

2010). Entre outras, foi demonstrado que a proteína c-MYC é capaz de cooperar com 

E6/E7 de HPV-16 na transformação de queratinócitos humanos primários (Subramanyam 

et al., 2006).  

 O oncogene c-MYC pertence à família MYC de genes (MYC, MYCN, MYCL). O c-

MYC é um protooncogene que está localizado no cromossomo 8q24.1, possui três exons, e 
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codifica uma proteína nuclear de 62 kDa que codifica o fator de transcrição c-MYC. Este 

foi identificado como o homólogo celular do oncogene viral (v-MYC) que está associado 

ao desenvolvimento de mielocitomatose (leucemia) em aves (Duesberg e Vogt, 1979). O 

gene c-MYC encontra-se frequentemente ativado em cânceres humanos mediante vários 

mecanismos, como por mutações (Dews et al. 2006; Nair et al. 1998; Vita e Henriksson, 

2006), ou podendo ser resultado da inativação de pontos de controle do ciclo celular, como 

p53, uma vez que responde a diversas vias de sinalização celular responsivas aos fatores de 

crescimento celulares (revisado por Dang, 2013). Desta maneira, a expressão de c-MYC 

pode ser aumentada pela estimulação de RTK que envia sinais para ativação das vias de 

sinalização MAPK-ERK, e estas induzem a expressão do fator de transcrição c-MYC. Tem 

sido observado em modelos in vitro e in vivo, que c-MYC induz a ativação de genes 

envolvidos na biogênese de ribossomos em células em crescimento (van Riggelen et al., 

2010). Além disso, também ativa genes envolvidos no metabolismo da glicose e glutamina 

a fim de manter a síntese de ATP e macromoléculas importantes para a replicação das 

organelas celulares (Morrish et al., 2010; Wise et al., 2008). A proteína c-MYC tem 

também um papel central em vários processos celulares como regulação do ciclo celular, 

crescimento celular, metabolismo do DNA, e diferenciação (revisado por Dang, 2013).  

 Tem sido observado que c-MYC ativado está envolvido na progressão de linfoma 

de Burkitt, como resultado da translocação entre o cromossomo 8 e um dos três 

cromossomos que contem genes que codificam anticorpos (Shou et al., 2000). Foi 

observada em diversos estudos a expressão desregulada de c-MYC em muitos cânceres 

humanos, como câncer de mama, melanoma, cólon, câncer cervical, adenocarcinoma, 

osteosarcomas, glioblastomas, e leucemia mielóide (Beroukhim et al., 2010). 

Adicionalmente, foi demonstrada a desregulação da via de sinalização de NOTCH, que 

regula c-MYC, em leucemia das células T (Palomero et al., 2006).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3345192/#R48
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3345192/#R189
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3345192/#R15
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3345192/#R152
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 O papel de c-MYC como marcador prognóstico de câncer cervical ainda não está 

elucidado, uma vez que alguns estudos observaram associação da superexpressão de c-

MYC à um prognóstico desfavorável, entretanto em outros trabalhos essa associação não é 

observada. Foi descrito que a integração do HPV próximo ao locus de c-MYC em 

carcinoma cervicais leva à ativação deste contribuindo na carcinogênese (Kim et al., 

2011).   

 Um estudo envolvendo 93 mulheres com carcinomas escamosos em estádios I e II 

revelou ganho de c-MYC em 33% dos tumores mediante as técnicas de Northern e 

Southern blot (Bourhis et al., 1990). Dados semelhantes foram descritos em outro estudo 

utilizando-se a técnica de imunohistoquimica, em que se observou a maior expressão de c-

MYC em 33% de 48 pacientes que apresentaram alto risco de recorrência e baixa taxa de 

sobrevida em cinco anos (Brewer et al., 1996). A amplificação de c-MYC foi também 

observada em 25% de 84 mulheres com carcinoma cervical (Zhang et al., 2002). Por outro 

lado, em outro estudo foi observada maior expressão de c-MYC em 45,1% das 55 amostras 

de carcinoma escamoso em estádio III e IV analisadas, nas quais, entretanto não foi 

possível estabelecer associação com metástase, recorrência, e sobrevida (Symonds et al., 

1992). Estes dados foram corroborados por Brenna e cols. (2002) que relataram que a 

detecção de c-MYC não constitui um fator prognóstico em nenhum dos estádios de 

carcinoma cervical escamoso (Brenna et al., 2002). Mais recentemente, foi observado um 

ganho no número de copias do gene c-MYC em 81.9% das amostras de carcinoma cervical 

em estádios I e II, e a amplificação de c-MYC foi observada em 6.9% dos casos (Kim et al., 

2011), e que o número de copias de c-MYC aumenta com a progressão de lesões cervicais 

ao câncer cervical (Zhu et al.2014).  
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

 Foi demonstrado que a proteína c-MYC é capaz de cooperar com E6/E7 de HPV-16 

na transformação de queratinócitos humanos primários (Subramanyam et al., 2006). 

Mutações em c-MYC são geralmente detectadas em amostras de adenocarcinoma e de 

carcinoma cervical escamoso. Pelo exposto, objetivou-se analisar a cooperação de c-MYC 

com E6/E7 das variantes AA e E-350G de HPV-16 na transformação maligna. 

 

2.1 Objetivos específicos 

1) Analisar os níveis de ativação de proteínas envolvidas na via de MAPK-ERK 

(MEK1, MEK2) em queratinócitos imortalizados com E6/E7 das variantes AA e E-

350G de HPV-16 (AA, E-350G) e co-transduzidos com c-MYC. 

2) Analisar o potencial de migração, invasão e transformação celular dos 

queratinócitos imortalizados com E6/E7 das variantes AA e E-350G de HPV-16 

(AA, E-350G) e co-transduzidos com c-MYC. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Vetor lentiviral e transdução de c-MYC 

 Para a superexpressão de c-MYC foram inicialmente adquiridas partículas 

lentivirais LV-EF1A-c-MYC disponíveis comercialmente (KeraFAST, Massachusetts, 

EUA). Entretanto, a titulação destas indicou que as partículas lentivirais comercializadas 

apresentavam título muito baixo, e, portanto foram realizados sem sucesso diversos 

experimentos utilizando-se essas partículas. Em seguida, foi adquirido o plasmídeo 

lentiviral pCDH-puro-c-MYC (número de catálogo: 46970, Addgene, Massachusetts, 

EUA), e 10 ug deste vetor foram co-transfectados com plasmídeos que codificam as 

diferentes proteínas lentivirais pol-gag-env (pMDL-GagPol, pRSV-REV, pCMV-VsVp) 

em células HEK293T utilizando protocolo de transfecção que emprega fosfato de cálcio. 

As células HEK293T foram cultivadas em meio DMEM acrescido de 10% FBS. Os 

sobrenadantes contendo as partículas geradas foram titulados em células HT1080 (oriunda 

de fibrosarcoma) por infecção com diluições seriadas seguida de seleção com antibiótico 

(0,5 µg/ml de puromicina) (Sigma Aldrich, Missouri, EUA). Estes ensaios foram 

realizados em colaboração com a Dra. Daniela Zanatta do Laboratório de Vetores Virais do 

CTO, ICESP, e os experimentos foram realizados em Laboratório de Biossegurança nível 

2. Em seguida, as partículas virais foram utilizadas para infectar os PHKs imortalizados pelas 

variantes AA e E-350G de HPV-16 em passagem alta (p>80), além de PHKs normais em passagem 

2. Para isso foi utilizado um MOI=1 com o intuito de infectar cada célula com uma partícula viral, 

e a infecção foi realizada na presença de polibreno 8 µg/ml (Sigma Aldrich, Missouri, EUA) por 6 

horas a 37°C. Posteriormente, o meio de infecção foi substituído por KSFM suplementado com 

EGF e BPE. Após 24 horas, as células infectadas foram selecionadas com 0,5 µg/ml de puromicina 

por sete dias a fim de garantir que todas as células remanescente tenham incorporaram o vetor 

lentiviral.  
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 A presença do vetor pCDH-puro-c-MYC nos PHKs imortalizados pelas variantes 

AA e E-350G de HPV-16 foi inicialmente verificada por PCR. Para tanto, as células foram 

desgrudadas das placas de cultivo por incubação com tripsina por 5 minutos, centrifugadas, 

e o pellet celular foi incubado a 95C por 10 minutos para desintegração celular e liberação 

dos ácidos nucléicos. O DNA foi usado em uma reação de PCR empregando-se um 

iniciador senso complementar ao plasmídeo pCDH-puro (5´ 

CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG 3´), e um iniciador antisenso (5´ 

GCTAACGTTGAGGGGCATGGTG 3´) complementar ao gene c-MYC de maneira a se 

detectar o plasmídeo inserido. A reação de PCR foi realizada em um volume final de 30 

µL, 4 mM MgCl2, 20 µM de cada iniciador, 2 mM de dNTPs, e 5 U/µL de Taq Gold 

Polimerase (Applied Biosystems, Massachusetts, EUA). As condições de ciclagem 

utilizadas foram: 1 ciclo de desnaturação inicial a 95°C por 10 minutos, 40 ciclos a 95°C 

por 1 minuto, 55°C por 1 minuto, 72°C por 1 minuto, e extensão final a 72°C por 5 

minutos. Como controle positivo e negativo foram utilizados DNA do vetor pCDH-puro-c-

MYC e água, respectivamente.  

 

3.2 PCR em tempo Real 

 A expressão de c-MYC nas diferentes células transduzidas com pCDH-puro-c-

MYC foi analisada por PCR em tempo real. Para tanto, o RNA total das células foi 

extraído utilizando-se o RNeasy mini kit (Qiagen, Dusseldorf, Alemanha), e em seguida 1 

µg dos RNA extraídos foram transcritos reversamente à cDNA utilizando-se o High 

Capacity RNA-to cDNA (Life Techonologies, Califórnia, EUA). O volume final de reação 

foi de 11 µL, e a reação foi realizada utilizando-se 2X buffer RT que inclui o iniciador 

necessário para a transcrição reversa, e 20X do mix de enzima transcriptase reversa. As 

condições de ciclagem foram: 37°C por 60 minutos, seguido de 95°C por 5 minutos. Em 
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seguida os cDNA foram diluídos a 25 ng/µl e submetidos à qRT-PCR empregando-se o 

TaqMan® Gene Expression Assays kit Hs00153408 (Life Techonologies, Califórnia, 

EUA) específico para a detecção do transcrito de c-MYC. Em resumo, são utilizados 

iniciadores e sonda complementares ao cDNA de c-MYC. O gene endógeno GAPDH 

(gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase) foi utilizado como controle para a normalização da 

expressão de c-MYC nas diferentes células. As sondas específicas para c-MYC e GAPDH 

empregadas estão marcadas com os fluoróforos FAM e VIC, respectivamente. Foi 

utilizado 1 µl de cDNA (25ng/µL) de cada amostra, 0,625 µL do reagente TaqMan Gene 

Expression Assays 20X, e 6,25 µL de TaqMan® Universal Master Mix para volume final 

de 12.5 µl em uma reação consistindo de desnaturação inicial por 10 minutos a 94C, 

seguido de 45 ciclos de desnaturação a 95C por 15 segundos, e anelamento e extensão a 

60C por 60 segundos. O sinal fluorescente foi detectado no aparelho 7500 Real-Time PCR 

(Life Technologies, Califórnia, EUA), e o limiar de detecção (threshold) foi ajustado 

manualmente para cada um dos genes analisados (GAPDH e c-MYC), e os dados gerados 

foram analisados pelo método descrito por Livak e Schmittgen, 2001.  

 

3.3 Western blot 

 Os níveis de expressão de c-MYC e de algumas proteínas envolvidas na via de 

sinalização de MAPK-ERK foi avaliado por Western blot nos PHKs imortalizados pelas 

variantes AA e E-350G co-transduzidas com c-MYC. Para este fim, extraiu-se a proteína 

total das células mediante o uso de tampão RIPA conforme descrito no item 3.2 do capítulo 

I desta Tese. Em seguida, foram fracionados de 50-100 g dos extratos protéicos em SDS-

PAGE, e posteriormente transferidos para membranas de PVDF. As membranas foram 

incubadas com anticorpos anti-MEK1 fosforilado (diluição 1/500, ab131342), anti-MEK1 

total (diluição 1/500, ab32091), anti-MEK2 fosforilado (diluição 1/500, ab30622) anti-
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MEK2 total (diluição 1/500, ab32517), e anti c-MYC (diluição 1/500, ab69987). Todos os 

anticorpos foram obtidos da Abcam (Abcam, Massachusetts, EUA). Para a normalização 

dos níveis protéicos, as membranas foram adicionalmente incubadas com anticorpo anti-

tubulina (Sigma, Missouri, EUA) (diluição 1/5000, T9026). Em seguida, as membranas 

foram incubadas com anticorpo secundário específico conjugado à peroxidase: anti-IgG de 

camundongo (Jackson Immunoresearch, Pennsylvania, EUA), ou anti-IgG de coelho (GE, 

Healthcare, Buckinghamshire, Inglaterra). Os sinais foram quantificados utilizando-se o 

software ImageQuant TL (GE Healthcare, Buckinghamshire, Inglaterra). 

 

3.4 Ensaio de proliferação celular  

 Este ensaio foi realizado conforme detalhado previamente no capítulo I desta tese 

(item 3.6). Foi avaliada a proliferação dos PHKs imortalizados pelas variantes AA e E-

350G de HPV-16 e co-transduzidos com c-MYC, além de PHKs transduzindo apenas c-

MYC, e PHK não infectados. Foram realizados dois experimentos independentes em 

triplicata.  

 

3.5 Ensaio de migração celular  

 A migração celular foi avaliada através do ensaio de cura de ferida conforme 

detalhado préviamente no capítulo I (item 3.8). Foi avaliada a capacidade de migração 

celular dos PHKs imortalizados pelas variantes AA e E-350G de HPV-16 e co-

transduzidos com c-MYC, além de PHKs transduzindo apenas c-MYC. Foram realizados 

quatro experimentos independentes em triplicata.  
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3.6 Ensaio de crescimento independente de ancoragem 

O potencial transformante dos PHKs imortalizados pelas variantes AA e E-350G de 

HPV-16 e co-transduzidos com c-MYC, além de PHKs transduzindo apenas c-MYC foi 

avaliado utilizando-se o ensaio de soft agar conforme descrito no capítulo I (item 3.7). 

Foram realizados três experimentos independentes em triplicata.  

 

3.7 Ensaio de invasão 

 O potencial invasivo dos PHKs imortalizados pelas variantes AA e E-350G de 

HPV-16 e co-transduzidos com c-MYC, além de PHKs transduzindo apenas c-MYC, foi 

medido conforme descrito no capítulo I desta tese (item 3.9), utilizando-se o QCM High 

sensitivity non-cross-linked 1collagen invasion assay (Millipore, Darmstadt, Alemanha) 

seguindo as instruções do fabricante. Foram realizados cinco experimentos em triplicata.  

 

3.8 Análise estatística 

 Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o t-teste de Student não 

pareado e com duas caudas no software Microsoft Excel. As diferenças foram consideradas 

de estatisticamente significativas apenas quando p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização dos queratinócitos imortalizados pelas variantes AA e E-350G de 

HPV-16 co-transduzidos com c-MYC.  

 Conforme ilustrado na figura 18, houve êxito na transdução do plasmídeo não 

apenas nos PHKs normais, mas também em ambos os PHKs imortalizados pelas variantes 

AA e E-350G de HPV-16. 

 

 

 

Figura 18. Detecção do plasmídeo pCDH-puro-c-Myc por PCR nos queratinócitos 

imortalizados pelas variantes AA e E-350G de HPV-16 e co-transduzidos com c-

MYC. Foram submetidos à PCR pellets celulares de PHKs imortalizados com E6/E7 das 

variantes AA e E-350G de HPV-16 e co-transduzidos com c-MYC, e de PHKs 

transduzidos ou não com c-MYC. Como controle positivo da PCR foi utilizado DNA do 

vetor pCDH-puro-c-MYC (pl), e como controle negativo foi utilizada água. O marcador de 

peso molecular X174RF DNA/HaeIII foi utilizado (Invitrogen, Califórnia, EUA) (MM).  

 

 

 Foi analisada também a expressão de c-MYC nas diferentes células pela técnica 

de PCR em tempo real. Os resultados desta análise estão ilustrados na tabela 2 na qual 

estão indicados os valores da expressão relativos de c-MYC nas células transduzidas com 
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c-MYC em relação àquelas não-transduzidas. Pode-se observar que o aumento da 

transcrição de c-MYC entre as diferentes células é equivalente.   

 

 

Tabela 2. Expressão de c-MYC nos queratinócitos normais ou imortalizados pelas 

variantes AA e E-350G de HPV-16 co-transduzidos com c-MYC. O RNA das células 

foi extraído, e a expressão de c-MYC foi analisada utilizando-se o TaqMan® Gene 

Expression Assays kit Hs00153408 (Life Techonologies, Califórnia, EUA). Para 

normalização foi analisada a expressão do gene endógeno GAPDH. Foram realizados três 

experimentos em triplicata.  

 

Linhagem expressão relativa de c-MYC 

PHK-c-MYC 1.48 

PHK-AA-c-MYC 1.29 

PHK-E-350-c-MYC 1.75 

 

 

 A expressão de c-MYC nas diferentes células foi também avaliada por Western 

blot. Para tanto foram utilizados extratos proteicos obtidos dos PHKs imortalizados pelas 

variantes AA e E-350G de HPV-16 e co-transduzidos com c-MYC, além de PHKs 

transduzidos apenas com c-MYC. Pode-se observar na figura 19, que ocorre um pequeno 

incremento na expressão de c-MYC nas células infectadas com o vetor lentiviral pCDH-

puro-c-MYC em relação às células sem este vetor. Acredita-se que o aumento apenas 

discreto pode ser devido ao fato de que as células sem o vetor já expressam uma 

quantidade grande de c-MYC endógeno, o que dificulta a visualização do aumento da 

expressão desta proteína expressa exógenamente.  
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Figura 19. Expressão de c-MYC nos queratinócitos normais ou imortalizados pelas 

variantes AA e E-350G de HPV-16 co-transduzidos com c-MYC. Foram utilizados 50 

µg de proteína total dos extratos proteícos para análise dos níveis de c-MYC utilizando-se 

Western blot. Na figura está apresentado um experimento representativo de três 

experimentos independentes.  

 

 

4.2 Análises dos níveis de ativação de proteínas efetoras da via de MAPK nos 

queratinócitos imortalizados pelas variantes AA e E-350G de HPV-16 co-

transduzidos com c-MYC. 

 Na figura 20 pode-se observar um aumento da proteína MEK1 fosforilada nos 

PHKs imortalizados pela variante AA de HPV-16 e co-transduzidos com c-MYC em 

relação à variante molecular E-350G e aos PHKs não imortalizados, em condições de 

deprivação de EGF e BPE. Por outro lado, os níveis totais desta proteína foram similares 

em todas as células analisadas (Figura 20). Os níveis de MEK2 total ou fosforilado 

também foram similares entre as células analisadas. 
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Figura 20. Expressão de MEK1 e MEK2 total e fosforilada (forma ativada) nos 

queratinócitos normais ou imortalizados pelas variantes AA e E-350G de HPV-16 co-

transduzidos com c-MYC. Foram utilizados extratos protéicos dos PHKs normais ou 

imortalizados pelas variantes AA e E-350G de HPV-16 co-transduzidos com c-MYC. Os 

níveis de tubulina foram utilizados como controle da carga protéica. Está apresentado um 

experimento representativo de três ensaios de Western blot. O marcador de peso molecular 

Kaleidoscope™ (Bio-Rad, Califórnia, EUA) foi utilizado.  

 

 

4.3 Análise de processos celulares importantes para à carcinogênese em 

queratinócitos imortalizados pelas variantes AA e E-350G de HPV-16 co-

transduzidos com c-MYC. 

 

4.3a. Proliferação celular  

 Foi avaliada a proliferação celular por 72 horas dos PHKs imortalizados pelas 

variantes AA e E-350G de HPV-16, e co-transduzidos com c-MYC. Conforme ilustrado na 

figura 21, os PHKs imortalizados pela variante AA de HPV-16 e co-transduzidos com c-

MYC possuem maior capacidade proliferativa (tempo de duplicação: 13,6 horas) em 

relação à variante E-350G (tempo de duplicação: 16,9 horas). Como esperado, os PHKs 

transduzindo c-MYC apenas proliferam mais lentamente (tempo de duplicação: 20,5 

horas).  
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Figura 21. Curvas de proliferação de queratinócitos normais, e imortalizados pelas 

variantes AA e E-350G de HPV-16 e co-transduzidos com c-MYC.  Foram plaqueadas 

1x10
5
células em placas de 6 poços, e a proliferação celular foi avaliada por 72 horas. 

 

 

4.3b. Migração celular  

 Foi analisada a capacidade de migrar dos PHKs imortalizados pelas variantes AA e 

E-350G de HPV-16 e co-transduzidos com c-MYC utilizando-se o ensaio de cura de 

ferida. Durante este experimento foi adicionado ao meio de cultura o inibidor de 

proliferação celular mitomicina C com o objetivo de somente avaliar a capacidade 

migratória das células independente da proliferação celular. Foi medida a área aberta da 

ferida logo após a realização do risco na placa onde as células estavam cultivadas em 

monocamada e em confluência de ~90%. Foram realizados quatro experimentos 

independentes nos quais as células foram plaqueadas em triplicata. Conforme ilustrado na 

figura 22, os PHKs imortalizados pela variante AA do HPV-16 e co-transduzidos com c-

MYC apresentaram maior capacidade migratória 6 horas após a realização do risco em 

comparação à variante E-350G.  
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.  

Figura 22. Migração celular dos queratinócitos imortalizados pelas variantes AA e E-

350G de HPV-16 e co-transduzidos com c-MYC. Foram utilizados PHKs imortalizados 

com as diferentes variantes moleculares, e co-transduzidos com c-MYC. Foram realizados 

4 experimentos distintos em que as células foram plaqueadas em triplicata. As fotos são 

representativas de 4 experimentos independentes. A cobertura da ferida foi calculada 

comparando as medidas das áreas abertas do risco em dois tempos diferentes (t=0, t= 6 hs). 

Foi utilizado o teste t de Student não pareado, com duas caudas e diferenças significativas 

(p<0.05) estão indicadas por asteriscos. 

 

 

4.3c. Crescimento independente de ancoragem. 

 Foi avaliado o potencial transformante dos PHKs imortalizados pela variante AA e 

E-350G de HPV-16 e co-transduzidos com c-MYC, através de ensaio de formação de 

colônias em meio semisólido. Conforme ilustrado na figura 23, observa-se que nos PHKs 

transduzidos apenas com c-MYC não foi observada nenhuma colônia. Entretanto, nos 

PHKs imortalizados com HPV-16 e co-transduzidos por c-MYC observaram-se colônias, 

sendo que um maior número de colônias foi formado pelos PHKs imortalizados pela 

variante AA de HPV-16 e co-transduzidos com c-MYC em relação à variante E-350G. 

Cabe ressaltar, entretanto, que as colônias formadas pelos PHKs imortalizados pela 

variante E-350G e co-transduzidos com c-MYC eram maiores em diâmetro em todos os 

experimentos realizados. 
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Figura 23. Crescimento independente de ancoragem em PHKs imortalizados pelas 

variantes AA e E-350G de HPV-16 e co-transduzidos com c-MYC. O ensaio foi 

realizado plaqueando-se 7.000 células em soft agar 0.5% em triplicata, em poços de placas 

de 12 poços recobertos com soft agar 1%. Após 20 dias as colônias foram coradas com 

MTT. Na figura está apresentado um experimento representativo de três experimentos 

independentes. 

 

 

4.3d. Invasão celular  

 Finalmente foi avaliado o potencial invasivo dos PHKs imortalizados pelas 

variantes AA e E-350G de HPV-16 e co-transduzidos com c-MYC. Conforme ilustrado na 

figura 24, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os PHKs 
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imortalizados pelas diferentes variantes e co-transduzidos com c-MYC no que concerne ao 

potencial de invasão. 

 

 

 

Figura 24. Invasão celular dos queratinócitos imortalizados pelas variantes AA e E-

350G de HPV-16 e co-transduzidos com c-MYC. O potencial invasivo de células foi 

analisado utilizando-se o QCM High sensitivity non-cross-linked collagen invasion assay 

(Millipore, Darmstadt, Alemanha). Foram plaqueadas 250.000 células, e a invasão foi 

estimulada por adição de 15% FBS. Foram realizados três experimentos independentes em 

triplicatas. Foi utilizado o teste t de Student não pareado, com duas caudas e diferenças 

significativas (p<0.05) estão indicadas por asteriscos. 
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Discussão 
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5. DISCUSSÃO 

 A expressão desregulada e constitutiva de c-MYC pode desencadear a 

carcinogênese. Foi observado que a expressão ectópica de c-MYC é capaz de induzir a 

imortalização de fibroblastos em cultura (Kohl et al., 1987). Ainda mais, foi descrito que 

em fibroblastos de embriões de rato e células hematopoiéticas, a expressão constitutiva de 

c-MYC em cooperação com a ativação de outro oncogene, como por exemplo RAS, induz 

a transformação maligna (Land et al., 1983; Lugo et al., 1989). O papel de c-MYC na 

transformação celular se dá pelo fato que esta proteína estimula as células não 

transformadas e quiescentes a entrar na fase S do ciclo celular (Eilers et al., 1989). 

 Neste estudo foram co-transduzidos com o oncogene c-MYC PHKs imortalizados 

pelas variantes AA e E-350G de HPV-16 com o objetivo de analisar o efeito sinérgico 

entre E6/E7 e c-MYC na indução da via de sinalização MAPK-ERK, e nos processos de 

proliferação, migração, transformação e invasão celular in vitro.  

 Inicialmente foi avaliada a ativação de proteínas envolvidas na cascata de 

sinalização MAPK-ERK. Os resultados mostram que os níveis da proteína MEK1 ativa 

(forma fosforilada) estão aumentados nos PHKs imortalizados com a variante AA de HPV-

16 e transduzidos com c-MYC em relação à variante E-350G. Por outro lado, os níveis 

totais de MEK1 e de MEK2 total e fosforilado apresentaram-se similares nas células 

analisadas. Além disso, observou-se maior potencial de migração celular pelos PHKs 

imortalizados pela variante AA de HPV-16 e co-transduzidos com c-MYC em relação à 

variante E-350G, o que poderia ser explicado, ao menos em parte, pela maior ativação da 

via de sinalização MAPK-ERK nessas células. Entretanto, não foram observadas 

diferenças significativas entre o potencial invasivo dos PHKs imortalizados pelas duas 

variantes de HPV-16 analisadas. Entretanto, como esperado, os PHKs imortalizados com 
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HPV-16 independentemente da variante quando transduzidos com c-MYC apresentaram 

maior potencial de invasão em relação aos PHKs apenas co-transduzidos com c-MYC.  

 No que concerne à análise da capacidade de crescimento independente de 

ancoragem destas células, observou se um maior número de colônias em ambos os PHKs 

imortalizados com as variantes AA e E-350 de HPV-16 e co-transduzidos com c-MYC em 

relação aos PHKs transduzindo c-MYC apenas. Ainda mais, ao comparar os PHKs 

imortalizados com HPV-16 não transduzidos com c-MYC (capítulo I) e transduzidos com 

c-MYC, é possível observar que c-MYC induziu a formação de um maior número de 

colônias nestas células. Este resultado era esperado já que c-MYC é uma oncoproteína que 

está envolvida no estímulo de proliferação celular. Cabe notar, que embora os PHKs 

imortalizados pela variante AA de HPV-16 e co-transduzidos com c-MYC formaram um 

maior número de colônias no ensaio de soft agar em relação à variante E-350G, de maneira 

geral as colônias formadas apresentavam menor diâmetro. Embora se suponha que células 

únicas imersas em soft-agar capazes de formar colônias seja indicativo de transformação 

celular, independentemente do tamanho das colônias formadas, é possível hipotetizar que 

os PHKs imortalizados pela variante E-350G e co-transduzidos com c-MYC, que formou 

colônias de maior diâmetro, poderia possuir um metabolismo mais rápido em comparação 

à variante AA. Entretanto, estes achados requerem estudos mais detalhados. De qualquer 

maneira, acredita-se que a comparação do potencial transformante entre as duas variantes 

moleculares de HPV-16 em cooperação com c-MYC seria mais bem avaliada em ensaios 

de análise de formação de tumores em camundongos atímicos in vivo que se espera 

conduzir em um futuro próximo.  
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6. CONCLUSÕES 

 Os resultados gerados neste estudo corroboram e estendem evidências de que 

existem diferenças biológicas entre a proteína E6 das diversas variantes de HPV-16, e isto 

é de extrema relevância para avaliar o significado da variabilidade intratípica de HPV. A 

maior parte dos estudos indica que variantes AA de HPV-16 são mais oncogênicas que 

variantes E-P. No capítulo I foram analisadas as diferenças biológicas de três variantes 

naturais de HPV-16 (E-P, AA e E-350G), e observou-se que PHKs imortalizados pela 

variante AA possuem maior habilidade em induzir processos biológicos relevantes à 

carcinogênese. Assim, a infecção por esta variante poderia constituir um fator prognóstico 

do câncer de colo do útero e poderia explicar parcialmente porque algumas lesões 

induzidas por HPV-16 progridem ao câncer enquanto outras não.  

 Além disso, neste estudo observou-se que a cooperação de c-MYC com as 

oncoproteínas virais E6/E7 de HPV-16 aumenta a transformação celular medida em 

ensaios de soft agar, já que os PHKs imortalizados por ambas as variantes AA e E-350G 

co-transduzidos com c-MYC apresentaram um maior número de colônias em relação às 

células em que c-MYC não foi expresso ectópicamente. Este resultado estende os dados do 

estudo de Chakrabarti e cols. (2004) que observou que as oncoproteínas E6 e E7 em 

cooperação com NOTCH-1 ativado (AcN1) cooperam na transformação celular. 

Entretanto, acredita-se que os dados gerados até o momento sejam insuficientes para se 

atribuir a uma variante específica de HPV-16 maior potencial em cooperar com c-MYC na 

transformação maligna in vivo, que requer análises adicionais.  
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a b s t r a c t

Asian-American (AA) HPV-16 variants are associated with higher risk of cancer. Abnormal activation of
intracellular signaling play a critical role in cancer development and progression. Our aim was to elu-
cidate mechanisms underlying the higher oncogenic potential attributed to AA variant. We evaluated
activation of MAPK and PI3K/AKT pathways in primary human keratinocytes (PHKs) transduced with E6/
E7 of three HPV-16 variants: E-P, AA, E-350G. Phenotypes examined included migration, anchorage
independent growth and invasion. AA PHKs presented the highest levels of active proteins involved in all
cascades analyzed: MAPK-ERK, MAPK-p38 and PI3K-AKT. AA PHKs were more efficient in promoting
anchorage independent growth, and in stimulating cell migration and invasion. MEK1 inhibition
decreased migration. The mesenchymal phenotype marker vimentin was increased in AA PHKs. Our
results suggest that MEK1, ERK2, AKT2 hyperactivation influence cellular behavior by means of GSK-3b
inactivation and EMT induction prompting AA immortalized PHKs to more efficiently surpass
carcinogenesis steps.

& 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

1. Introduction

Persistent infection by high-risk HPV-16 (human papilloma-
virus type 16) accounts for the development of �60% of cervical
cancers worldwide. HPV-16 DNA is also detected in the vast
majority of HPV positive vulvar, vaginal, penile, anal canal and

oropharyngeal tumors (IARC Working, 2007). HPV variants arise in
consequence of cumulative nucleotide mutations in limited viral
genome positions. Taxonomically, sequence divergenceo2%
within the L1 gene defines viral variants. HPV-16 variants were
shown to segregate in phylogenetic related lineages: European (E),
Asian-American (AA), Asian (As) and African (Af) (Ho et al., 1993).

Worldwide circulation of the diverse HPV-16 variants corre-
lates with the intrinsic admixture level of each population (Sichero
and Villa, 2006). A higher risk for cervical intraepithelial neoplasia
(CIN) development assigned to non-E compared to E variants was
clearly demonstrated among interethnic admixed American
populations (Freitas et al., 2014; Sichero et al., 2007; Xi et al., 2007;
Zuna et al., 2011). Further, among Americans a higher prevalence
of AA variants is found in cervical cancer (Berumen et al., 2001;
Hildesheim et al., 2001; Junes-Gill et al., 2008; Ortiz-Ortiz et al.,
2015). However, in more homogeneous European populations
wherein E variants mostly prevail, the HPV-16 E-350G (E variant
harboring the E6 T350G transition) was proposed as an additional
risk factor for viral persistence and CIN grade 2/3 development
compared to the E-P (European prototype) (Londesborough et al.,
1996; Zehbe et al., 1998). The non-synonymous T350G substitution
(L83V) is also characteristic of all AA variants, although these
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isolates additionally harbor two aminoacid variations in E6 (AA E6:
Q14H/H78Y/L83V) (Yamada. et al., 1995).

E6 and E7 viral proteins are constitutively expressed during
HPV-16 induced carcinogenesis. Diverse cellular partners for high-
risk HPV E6 and E7 proteins have been identified among which the
best characterized are the binding and degradation to p53 and
pRb, respectively (Münger et al., 1989; Scheffner et al., 1993). Both
tumor suppressor proteins normally operate as central control
nodes for cellular proliferation. Thus, these associations confer to
E6 and E7 the ability to cooperate towards immortalization and
abolishment of serum and calcium induced differentiation of pri-
mary human keratinocytes (Hawley-Nelson et al., 1989; Stanley,
2010).

Some studies have been conducted to depict biological and
biochemical properties of HPV-16 variants underlying differences
in the oncogenic potential observed (Richard et al., 2010; Sichero
et al., 2012; Zehbe et al., 2011). Specifically, E6 expression in the
background of immortalized keratinocytes (HaCat cells) revealed
that the E-350G variant was more effective in enhancing MAPK
(mitogen activated protein kinase) signaling and cooperative
transformation with activated NOTCH1 as compared to the E-P
(Chakrabarti et al., 2004). Evaluation of HPV-16 positive tumors
transcriptome also pointed to the up-regulation of several effec-
tors of MAPK signaling cascades, indicating a potential involve-
ment of these pathways in the pathogenesis of cervical carcinoma
(Pérez-Plasencia et al., 2007).

MAPK mediated pathways are evolutionary conserved and
pivotal for providing communication between extracellular signals
and the cellular machinery that controls growth, proliferation,
differentiation, migration and apoptosis. Intracellular signaling
requires a core three-kinase cascade including a MAPK kinase
kinase (MAP3K or MAPKKK) which activates through phosphor-
ylation a MAPK kinase (MAP2K, MEK or MKK) which further
activate one or more MAPKs (ERK1/2, JNK1-3, and p38). Active
MAPKs subsequently regulate a variety of proteins including
transcription factors and other kinases (Dhillon et al., 2007). The
PI3K/AKT (phosphoinositide-3-kinase/protein kinase B) signaling
pathway also plays a key role in mediating survival and growth in
response to extracellular stimuli. Initially activated PI3K at the
plasma membrane phosphorylates PIP2 (phosphatidylinositol
(4,5)-bisphosphate) to generate PIP3 (phosphatidylinositol (3,4,5)-
trisphosphate), which in turn recruits AKT and PDK1 (pyruvate
dehydrogenase kinase, isozyme 1) to the plasma membrane where
PDK1 phosphorylates AKT to its active form (Fresno Vara et al.,
2004). It is noteworthy that MAPK and AKT cascades cross-talk at
several levels to endow cells to decode and process different
combinations of extracellular signals (Aksamitiene et al., 2002).
The development and progression of multiple cancers critically
rely on abnormal operation of these pathways (McCubrey et al.,
2007).

In the present study, we evaluated the activation of MAPK and
PI3K/AKT mediated pathways in primary keratinocytes immorta-
lized by E6/E7 of three different variants of HPV-16 in order to
understand mechanisms underlying the greater prevalence of AA
variants in cervical cancer. We further aimed to comprehend how
alterations in these cascades induced by HPV-16 variants impact
upon selected cellular processes: ability to grow independent of
anchorage, and to promote cell migration and invasion.

2. Materials and methods

2.1. Cells

Pools of primary newborn foreskin human keratinocytes (PHK)
were purchased from Clonetics, NJ, USA (cat n 00192906, lot n

0000252415, certificate of analysis provided by the supplier), and
maintained in keratinocyte serum free medium (KSFM) supple-
mented with 5ng/mL epidermal growth factor (EGF) and 50 mg/mL
bovine pituitary extract (Invitrogen, CA, USA). These cell lines were
used at passage o8 and were periodically authenticated by
monitoring of cell morphology and growth curve analysis. PHKs
stably transduced with E6 and E7 from different molecular var-
iants of HPV-16 were obtained as previously described (Sichero et
al., 2012). HPV-immortalized keratinocyte clones used in this
study were tested internally for HPV DNA status, viral RNA
expression patterns and cell growth kinetics. Primary PHKs and
immortalized cells were tested internally for mycoplasm by PCR.
HPV trasduced cells were continuously sub-cultured 1:6 whenever
80–90% confluence was reached and considered immortalized
after 30 passages (Halbert et al., 1991). PHKs immortalized with
three distinct HPV-16 variants were used throughout this study: E-
P (European prototype), E-350G (E6:L83V), and AA (E6:Q14H/
H78Y/L83AA). Inhibition of MEK1/2 phosphorylation was achieved
by incubating cells with 15 mM U0126 (Promega, WI, USA) for
30 min.

2.2. Western blot

Prior to protein extraction cells were cultured in KSFM lacking EGF
for two hours. Cells pellets were washed with ice-cold phosphate-
buffered saline (PBS), centrifuged, and protein lysates extracted by
incubation on ice for 30 minwith RIPA buffer (20 mM Tris–HCl, pH 7.5,
150 mM NaCl, 0.5% sodium deoxycholate, 1% NP-40, 0.1% SDS) con-
taining complete protease and phosphatase inhibitor cocktails (Roche,
Basel, Switzerland). Nuclear proteins extracts were obtained using the
Nuclear Extraction Kit (Affymetrix USB, CA, USA). Between 50 and
100 mg of protein extracts were loaded onto 10–15% SDS-
polyacrylamide gels, electrophoresed, and transferred to PVDF mem-
branes (GE Healthcare, Buckinghamshire, UK). Primary antibodies
were used at the following dilutions: anti-E6 (1.8 ug/mL, AVC#1006,
Arbor Vita Corporation, CA, USA), anti-p53 NCLp53-DO1 (1:200,
Novocastra, Wetzlar, Germany), and anti-tubulin (1:5,000, OT-9026,
Sigma, MI, USA). All other antibodies were purchased from abcam
(abcam, MA, USA): anti-p16 (1:1,000, ab16123), anti-MEK1 (1:500,
ab32091), anti-MEK2 (1:500, ab32517), anti-MEK1 phospho (1:500,
ab131342), anti-MEK2 phospho (1:500, ab30622), anti-cMYC (1:500,
ab69987), anti-vimentin (1:1,000, ab8978), and anti-E-cadherin
(1:500, ab1416). Antirabbit or antimouse HRP-conjugated secondary
antibodies (GE Healthcare Buckinghamshire, UK) were used at a
dilution of 1:5,000. Proteins were visualized using the ECL Plus Wes-
tern Blotting detection system (GE Healthcare, Buckinghamshire, UK)
in a ImageQuant LAS4.000 equipment (GE Healthcare, Buckingham-
shire, UK). p53 levels were quantified using the ImageQuant TL soft-
ware (GE Healthcare, Buckinghamshire, UK).

2.3. Protein levels and activity

Relative phosphorylation intensity of different kinases involved
in MAPK and PI3K/AKT mediated pathways were evaluated using
the Human Phospho-MAPK Array Kit (R&D Systems, MN, USA).
Protein levels were quantified using the ImageQuant TL software
(GE Healthcare, Buckinghamshire, UK). Phospho ERK1 and ERK2
levels were also assessed using the ERK1/2 (pT202/Y204) Phos-
phoTracer ELISA kit (abcam, MA, USA). DNA binding activity of NF-
κB p50/p65 subunits and ATF-2 were evaluated using the NF-κB
p50/p65 Transcription Factor Assay kit and ATF2 (pT69/pT71)
Transcription Factor Assay kit (abcam, MA, USA), respectively, as
suggested by the manufacturer. Each experiment was carried out
at least three times independently in cells grown in the absence
of EGF.
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2.4. Wound healing assay

Parental or HPV-16 immortalized PHKs were seeded into 12
well plates until 90% confluence when a wound was introduced
with a p200 pipette tip. Cell proliferation was inhibited by adding
of 10 mM mitomycin C (Sigma-Aldrich, MI, USA) six hours before
injury was done and throughout migration. Images of the woun-
ded monolayer were captured over a time course using a Zeiss
Primovert microscope (Zeiss, Jena, Germany) equipped with
AxioVision SE64 Rel 4.9 (Zeiss, Jena, Germany). Wound coverage
surface areas were computed using the Zeiss LSM Image Browser
Version 3, 2, 0, 115 software. Four independent experiments were
performed in triplicate.

2.5. Soft agar assay

Briefly, 7000 cells were mixed with 0.3% semisolid LMP (low
melting point) agarose in KSFM and seeded in 24 well plates on
top of a 1% LMP agarose bed. After 20 days, colonies were stained
using 1 mg/mL MTT (Sigma, MI, USA) and observed macro-
scopically to visualize number and size of the colonies formed.
Experiments were conducted three times in sextuplicates.

2.6. Transwell invasion assay

Invasiveness potential was measured using the QCM High
sensitivity non-cross-linked collagen invasion assay (Millipore,
Darmstadt, Germany) as suggested by the manufacturer. Briefly,

250,000 parental or immortalized PHKs maintained for two hours
in EGF-free KSFM were seeded in the upper chamber of a transwell
permeable support membrane insert pre-wetted with EGF-free
KSFM. The bottom chamber was supplied with EGF-free
KSFMþ10% FBS (fetal bovine serum), and plates were incubated
for 24 h at 37 °C. Cells were stained using the solution provided,
and invasion was initially accessed microscopically. Next, the
staining solution was removed and followed by absorbance read-
ings at 560nm. A total of three independent experiments were
performed in triplicates.

3. Statistical analysis

Mean values7standard deviation (SD) are shown. Whenever
appropriate, data was analyzed by unpaired two-tailed Student´s t-
test using Microsoft Excel. Differences were considered statisti-
cally significant if po0.05.

4. Results

4.1. AA immortalized keratinocytes retain higher ability of activating
MAPK and PI3K/AKT cascades

PHKs have finite life span and undergo senescence after few
passages in culture. HPV-16 E6 and E7 oncoproteins cooperate to
immortalize these cells (Hawley-Nelson et al., 1989), and it has

Fig. 1. Characterization of PHKs transduced with E6/E7 of different HPV-16 variants. (a) Total protein extracts of parental and immortalized PHKs were submitted to SDS-
PAGE followed by immunobloting using antibodies against E6 and p16. One representative experiment of two independent assays is shown. (b) Relative levels of p53 protein
detected by western blot in early-passage PHKs (po15) transduced with HPV-16 E6/E7 from different variants in comparison to parental cells arbitrarily defined as the
reference and set value 1. Values were normalized to actin expression levels and averages7SDs of two independent experiments are shown. (c) Morphology of parental and
HPV-16 E6/E7 transduced PHKs at passage4100. Magnification, x10. Two-column fitting image.
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been demonstrated in different biological systems that these
proteins from the AA variant immortalize PHKs more effectively
than the E-P (Richard et al., 2010; Sichero et al., 2012). We pre-
viously developed a model to access biological properties of E6/E7
from different HPV-16 variants in which a heterologous retroviral
promoter was used to drive oncoprotein expression not only
because the retroviral LTR is a much stronger promoter than the
viral LCR, but also to facilitate the normalization of protein levels
among the different infected PHKs once the LCR activity of the
different HPV-16 variants have been shown to differ (Sichero and
Villa, 2006). Briefly, colonies from HPV-16 E6/E7 transduced PHKs
were isolated and continuously passaged until senescence or
passage 30 (at this time point considered immortalized, Halbert et
al., 1991). At p5 or p30 an identical number of cells from five dif-
ferent colonies were mixed (Sichero et al., 2012). All experiments
described in this manuscript derive from these p30 cell pools
grown to p100–p110.

High-risk HPVs E7 protein represses pRb causing overexpression
of the p16 cyclin-dependent kinase inhibitor in cervical cancer
(Klaes et al., 2002). As anticipated, in comparison to parental PHKs,
western blot revealed higher levels of p16 in all HPV-16 transduced
cultures (Fig. 1A). Expression of the E6 viral protein was retained in
all transduced cultures at p4100 and associated reduced levels of
p53 were observed for all variants (Fig. 1B). All HPV-16 immorta-
lized keratinocytes exhibited morphology compatible with kerati-
nocytes (Fig. 1C). These cells displayed intense growth and con-
sisted of homogeneous populations of small proliferating cells. In
contrast, parental PHKs grew slowlier and were larger cells that
particularly at passages close to senescence exhibited extended
cytoplasmatic processes.

Although some differences in biochemical and biological
activities of E6/E7 from E-P and AA variants have been described
(Lichtig et al., 2006; Sichero et al., 2012; Zehbe et al., 2009), the

mechanisms behind differences described are unknown. Abnormal
activation of MAPK and PI3K/AKT cascades play a critical role in
the development and progression of cancer, and for this reason we
evaluated phosphorylation levels of several components of these
pathways in keratinocytes immortalized by different HPV-16 var-
iants. Upon EGF deprivation, in the MAPK-ERK module, the highest
levels of phosphorylated MEK1 were detected in AA PHKs by
western blot, whereas similar levels where observed between E-P
and E-350G transduced cells, but hardly detected in parental
keratinocytes (Fig. 2A; Supplementary Fig. 1). Instead, total MEK1
and MEK2 levels, and active MEK2 were evenly detected across
cultures. Augmented levels of phosphorylated MEK1 in AA PHKs
significantly impacted upon ERK2 (extracellular signal regulated
kinase) activation measured not only by an array of phospho-
specific antibodies (Fig. 2B), but also using a modified immune-
sandwich ELISA assay (Fig. 2C). Among the downstream effectors
of ERK1/2, increase in phosphorylated MSK2 (mitogen- and stress-
activated kinase) was detected in AA PHKs compared to the other
variants; activated RSK1 (ribosomal protein S6 kinase) was also
higher in this population, however in comparison to E-350G cells
the difference was only marginally significant (p¼0.070).

Stimulation of MAPK-ERK intracellular signaling by growth factors
and mitogens generally induce cell proliferation. Although stress-
activated MAPK-JNK (Jun amino-terminal kinases) and MAPK-p38
pathways outcome is commonly proapoptotic, dependent on the cel-
lular context, activation of these cascades may induce carcinogenesis
(Dhillon et al., 2007). No significant differences were observed in the
activation of MAPK-JNK effectors among PHKs immortalized by the
different variants of HPV-16 (data not shown). Specific differences
were also observed within the MAPK-p38 module (Fig. 3A): AA PHKs
exhibited the highest levels of phosphorylated MKK6, and MKK3 was
somewhat elevated for this variant. Although both proteins activates

Fig. 2. Expression profile of proteins involved in the MAPK-ERK signaling cascade. (a) Total protein extracts from parental and immortalized PHKs were submitted to SDS-
PAGE followed by immunobloting using antibodies against total or phosphorylated MEK1 and MEK2. One representative experiment of three independent assays is shown.
(b) Relative expression levels of phosphorylated ERK1 and ERK2 in immortalized PHK in comparison to parental cells accessed by the Human Phospho-MAPK Array kit (R&D
Systems, Minneapolis, USA). Averages7SDs of four independent experiments are shown. (c) Relative expression levels of phosphorylated ERK1/2 in immortalized PHKs in
comparison to parental cells evaluated using the ERK 1/2 Total PhosphoTracer ELISA kit (abcam, Massachusetts, USA). Averages7SDs of two independent experiments in
triplicates are shown. (d) Relative expression levels of phosphorylated RSK1, RSK2 and MSK2 in immortalized PHKs in comparison to parental cells accessed by Human
Phospho-MAPK Array kit (R&D Systems, Minneapolis, USA). Data shown are averages7SDs of four independent experiments. Unpaired two-tailed Student´s t-test was used
for statistical analysis and significant differences (po0.05) are indicated by asterisks. Two-column fitting image.
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all p38 isoforms in this pathway, in AA transduced cells only the p38γ
isoform activation was stimulated.

Cell survival, proliferation and migration are additionally
regulated by the PI3K/AKT pathway, and abnormal signaling
through this cascade is involved in carcinogenesis (Aksamitiene et
al., 2012). In our experiments, AKT2 phosphorylation was sig-
nificantly increased in AA cultures, although no differences were
observed between E-P and E-350G PHKs. This enhancement cor-
related to significant higher GSK-3b (glycogen synthase kinase)
activation, and to fairly upper levels of p70S6 kinase phosphor-
ylation (Fig. 3B).

We next thought to evaluate the status of selected transcription
factors commonly regulated by one or more of the MAPK effectors
found to be differentially activated among variants. Mutated and/or
superexpressed c-MYC is frequently observed in human cancers
enabling cell cycle progression and cellular transformation (Miller
et al., 2012). Although this protein is an important target of active
ERK-1/2, western blot assays revealed similar levels of c-MYC in all
HPV-16 cultures however higher than in parental PHKs (Fig. 4A). A
modified EMSA (electrophoretic mobility shift assay) also revealed
no significant differences among immortalized cultures concerning
DNA binding activity of NF-κB p50 and p65 subunits and ATF-2
(Fig. 4B and C). Additionally, up-regulation of MAPK-ERK and
MAPK-p38 pathways did not impact upon phosphorylation levels of
CREB (cAMP response element-binding protein) (Fig. 4D) and HSP-
27 (heat shock protein 27) (data not shown). A significant increased
active CREB was detected on protein extracts of E-P PHKs only.

Fig. 3. Expression profile of proteins involved in the MAPK-p38 and PI3K/AKT
cascades. Total protein extracts of parental and immortalized PHKs grown in EGF-
free medium for two hours were obtained. Relative phosphorylated levels of pro-
teins involved in the (a) PI3K/AKT and (b) MAPK-p38 pathways in immortalized
PHKs in comparison to parental cells accessed by the Human Phospho-MAPK Array
kit (R&D Systems, Minneapolis, USA). Averages7SDs of four independent experi-
ments are shown. Unpaired two-tailed Student´s t-test was used for statistical
analysis and significant differences (po0.05) are indicated by asterisks. 1.5-column
fitting image.

Fig. 4. Protein profile of different cellular transcription factors downstreamMAPK and PI3K/AKT pathways. (a) Total protein extracts of parental and immortalized PHKs were
submitted to SDS-PAGE followed by immunobloting using antibody against c-MYC. Data shown is representative of three independent experiments. (b) DNA binding activity
of NF-κB p65 and p50 subunits, and (c) ATF-2 evaluated in parental and immortalized PHKs using the NF-kB p50/p65 Transcription Factor Assay kit (abcam, Massachusetts,
USA) and the ATF-2 (pT69/pT71) Transcription Factor Assay kit (abcam, Massachusetts, USA), respectively. Numbers are averages7SDs of three independent experiments in
triplicates. (d) Relative phosphorylation of CREB was evaluated using the Human Phospho-MAPK Array kit (R&D Systems, Minneapolis, USA). Numbers are averages7SDs of
four independent experiments. Unpaired two-tailed Student's t-test was used for statistical analysis and significant differences (po0.05) are indicated by asterisks. Two-
column fitting image.
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4.2. HPV-16 variants differ in their ability to induce cellular pro-
cesses important to carcinogenesis

To spread within the tissue and to different tissues, tumor cells
use migration processes very similar to those employed by normal
non-neoplastic cells during embryonic morphogenesis, wound
healing and immune-cell trafficking (Friedl and Wolf, 2003). We
accessed the ability of HPV-16 immortalized PHKs to migrate by
means of wound healing assays. To assure the ability of immor-
talized PHKs to promote wound closure was independent of cell

proliferation, we inhibited proliferation using mitomycin C.
Wound area was measured after scratching monolayer cultures,
and coverage area was estimated six hours thereafter. AA PHKs
exhibited significantly increased migration ability, however per-
centage of the wound area closed after six hours was similar
between the E-P and E-350G variants (Fig. 5A and B).

Another important hallmark of transformed cells consists of
the ability to grow independent of substrate adhesion. Anchorage-
independent condition can be recreated in vitro through the use of
semi-solid medium. Previous analysis of our immortalized cultures

Fig. 5. Biological differences among PHKs trasduced with E6/E7 of different HPV-16 variants. (a) and (b) Wound healing assays were used to evaluate migration capacity.
Parental or immortalized PHKs were seeded into 12 well plates until 90% confluence prior to wounding. Coverage surface areas six hours after scratching are shown. Four
independent experiments were performed in triplicate. Magnification 10x. (c) Transformation ability of immortalized cells was accessed by colony formation assay in semi-
soft agar. For all cultures, 7000 cells were seeded in sextuplicates and grown in semisolid medium for 20 days when colonies were stained with MTT and evaluated
macroscopically. One representative experiment of three is shown. (d) Invasiveness potential of parental and immortalized populations was estimated using the QCM High
sensitivity non-cross-linked collagen invasion assay (Millipore, Darmstadt, Germany). One million cells were seeded in chambers in EGF-free KSFM, and invasion stimulated
by 10% FBS was measured after 24 h. Three independent experiments were performed in triplicates. Whenever necessary unpaired two-tailed Student's t-test was used for
statistical analysis and significant differences (po0.05) are indicated by asterisks. (e) Total protein extracts of parental and immortalized PHKs were submitted to SDS-PAGE
followed by immunobloting using antibodies against E-cadherin and vimentin. One representative experiment of three independent assays is shown. Two-column
fitting image.
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at p30 showed that while parental PHKs were unable to grow in
semi-solid medium, all HPV-16 E6/E7 variants transducing cells
were capable of forming colonies, still the E-P was less effective
than AA and E-350G variants (Sichero et al., 2012). We sought to
re-evaluate colony formation at higher passage cultures (p4100).
Therefore, 7000 cells were seeded and grown for 20 days when
cells were stained and evaluated macroscopically. Interestingly, AA
PHKs consistently formed bigger colonies as compared to those
arising from E-P and E-350G immortalized cells (Fig. 5C). These
data extends those of Nicolli et al. (2012) reporting that PHKs
transduced with HPV-16 E6 E-P and AA variants shaped distinct
colony formation units using a modified clonogenic assay.

Metastasis, another stage of the multistep carcinogenic process,
occur when growing tumor cells invade to adjacent tissues and
thereafter move on to distant anatomical sites where they estab-
lish, replicate and form new colonies that eventually will progress
to palpable solid tumors. We estimated invasion potential of par-
ental and HPV-16 populations using a very sensitive method that
employs non-cross-linked collagen and thus provide a more flex-
ible environment allowing higher levels of cell invasion to occur.
Briefly, 250,000 cells of each culture were measured for their
ability to invade this matrix using 10% FBS as chemoattractant for
24 h. Our results show that AA transducing populations were more
prone to invade (Fig. 5D).

The ephitelial to mesenchymal transition (EMT) is known to
induce cells to an invasive and migratory phenotype (Kalluri,
2009). While epithelial cells are firmly tied to one another and the
underlying extracellular matrix (ECM), mesenchymal cells are
loosely packed and more susceptible to migrate. EMT involves
ECM degradation and suspension of diverse cell adhesion junc-
tions including E-cadherin, thus allowing cells to release them-
selves from each other and prepare for invasion and metastasis
(Hanahan and Weinberg, 2011). Therefore, we tested the hypoth-
esis that increased migration of AA PHKs could be ascribed to EMT.
Western blot was used to analyze protein levels of E-cadherin,
(marker of epithelial cell phenotype), and vimentin that is a type
III intermediate filament protein highly expressed in mesenchymal
cells. Whereas the levels of E-cadherin were similarly low among
E-P and AA PHKs in comparison to E-350G cells, higher levels of
vimentin were detected in AA cells (Fig. 5E). High levels of
vimentin in parental PHKs most probably reflects stem cell prop-
erties of these cells.

Anomalous GSK-3b activity has also been implicated in cancer;
phosphorylation of GSK-3b by diverse kinases, including AKT,
MAPK lead to its inactivation (McCubrey et al., 2014). Upon GSK-3b
inactivation, and enhancement of canonical Wnt/beta-catenin
signaling, β-catenin is stabilized and translocates to the nucleus
where it plays an important role in regulating gene expression to
promote EMT and cell migration (McCubrey et al., 2007). Actually,
nuclear β-catenin accumulation associated with over-activation of

Wnt signaling has been observed in cervical cancer (Rath et al.,
2015). Using western blot, we measured β-catenin protein levels in
nuclear and total protein extracts from all three PHKs transduced
with the different HPV-16 variants and observed that these cells
presented similar and very low levels of nuclear β-catenin, con-
firmed using immunofluoresce (data not shown).

Finally, we asked whether higher activation of ERK-1/2 is
related to the increased abilities in processes relevant to carcino-
genesis observed in AA PHKs. Once we observed increased cell
death when cells were grown for 24 h in the presence of the MEK-
1 inhibitor U0126, we only performed migration experiments in
which wound coverage was measured six hours following injury.
As expected after growing cultures for 30 min in U0126 containing
medium, we clearly observed downregulation of active ERK1 and
ERK2, indicating suppression of the MAPK-ERK cascade (Fig. 6A).
Because MEK1 inhibition caused decreased migration capacity of
all HPV-16 infected cells (Fig. 6B), one may envision that the
higher ability of the AA variant in activating the MAPK-ERK cellular
pathway may be a strategy to provide, at least in part, a intracel-
lular environment more advantageous for carcinogenesis. How-
ever, we may not discard the influence of other factors in migra-
tion, since even in the presence of the MEK1 inhibitor, the AA
variant attained the highest migration capacity.

5. Discussion

We previously reported that whether detected cross-
sectionally (OR¼224.21, 95% CI 98.3-511.7) or after 4 months
follow-up (OR¼278.16, 95% CI 78.9-980.3), risk for HSIL develop-
ment was higher in women infected with non-E than E variants of
HPV-16 (Sichero et al., 2007). To clarify these findings, we have
been investigating functional characteristics of PHKs immortalized
by three E6/E7 variants highly represented in our population: E-P,
E-350G and AA. The current study is unique in addressing intra-
cellular signaling activation using an in vitro model that resembles
persistent infection with the purpose of clarifying mechanisms
behind differences in the biological behavior of HPV-16 variants
previously observed by us (Sichero et al., 2012). Because E7
nucleotide alterations among these variants are all synonymous,
differences observed may be attributed exclusively to the E6
heterogeneity.

Exploiting different methodological approaches, here we report
that whereas all HPV-16 variants analyzed activate different sig-
naling cascades mediated by MAPK and PI3K/AKT, the AA variant
exhibited the highest ability in triggering all signaling modules:
MAPK-ERK (Fig. 2), MAPK-p38 (Fig. 3A), and PI3K/AKT (Fig. 3B).
Our results corroborate previous data reporting that under nutri-
ent deprivation, E-P HPV-16 E6 protein increases the internaliza-
tion of activated receptor species activating downstream signaling

Fig. 6. Inhibition of the MAPK-ERK pathway impacts upon cell migration. (a) Parental and HPV-16 immortalized PHKs were grown with and without 15 mM U0126. Relative
inhibition of phosphorylated ERK1 and ERK2 expression in immortalized PHKs grown in the presence of U0126 is show. Protein levels were accessed using the Human
Phospho-MAPK Array kit (R&D Systems, Minneapolis, USA) in a single experiment. (b) Wound healing assay was used to evaluate the migration capacity of cells in the
presence and absence of the MEK1 inhibitor U0126. Cells were seeded into 12 well plate until 90–100% confluence prior to injury. Coverage surface areas six hours after
wounding are shown. Four independent experiments were performed in triplicate. Unpaired two-tailed Student's t-test was used for statistical analysis and significant
differences (po0.05) are indicated by asterisks. Two-column fitting image.
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cascades including AKT, mTORC1 and MAPK in a biological model
very similar to ours (Spangle and Munger, 2013). However, our
study further highlights that the AA variant overtakes the others in
hyperactivating these circuitries.

In contrast to our findings, the E-350G variant was shown to
better enhance signaling through the MAPK pathway as compared
to the E-P throughout a Rap1-dependent mechanism (Chakrabarti
et al., 2004). Interestingly, we also previously observed increased
levels of MEK1 mRNA in our E-350G PHKs at p30, of which,
however, did not translate to augmented active protein in these
cells (Fig. 2B). Nevertheless, comparisons between studies are
hindered by the different biological models used: whereas we
focus on E6/E7 induced PHK immortalization, Chakrabarti et al.
(2004) investigated the contribution of E6 induced MAPK signal-
ing to the progression of immortalized human epithelial cells to
complete transformation. Because MAPK and PI3K/AKT pathways
are involved directly in biological process of cell proliferation and
transformation, we evaluated the ability of the different variants in
transforming PHKs by means of growing cells in semi-solid med-
ium and observed that colonies formed by the AA cells were
constantly bigger that those of other variants. We were unable to
establish a link between higher intracellular signaling and
increased transformation ability because all cells presented fea-
tures of cell death following 24 h of growth in medium containing
the U0126 MEK1 inhibitor.

It has been shown that HPV-16 E6 mediated RPTK (receptor
protein tyrosine kinase)-MAPK activation increases cellular
migration even upon nutrient deprivation (Spangle and Munger,
2013). Improved migration of AA E6 transduced PHKs over E-P E6
has also been described (Niccoli et al., 2012). Our data further
suggest that HPV-16 may enhance migration, at least in part in
keratinocytes via MAPK-ERK signaling: AA variant attained the
highest migration potential (Fig. 5A and B) that was reduced by
inhibition of MEK1 (Fig. 6B). Even more, E-P and E-350G variants
similarly activated MAPK (Figs. 2 and 3A) and AKT (Fig. 3B)
intracellular signaling, and presented comparable migration abil-
ities (Fig. 5). Taken together, one may hypothesize that the E6 L83V
aminoacid alteration per se is not sufficient to confer an increased
oncogenic potential, for which an epidemiological association with
risk for cancer progression is still a matter of debate (Londesbor-
ough et al., 1996; Sichero and Villa, 2006; Zehbe et al., 1998).
Association of divergent activation of PI3K/AKT cascade and
migration was also observed between two HPV-18 variants
(Contreras-Paredes et al., 2009; Fragoso-Ontiveros et al., 2012).
End-point effectors of MAPK and PI3K/AKT signaling enclose
diverse transcription factors capable of regulating multiple genes
important for cell cycle relief and proliferation (Yoon and Seger,
2006). Unfortunately, we were unable to clarify which molecular
target mediates these activities (Fig. 4), and further experiments
are warranted to accurately depict the differences observed.

EGF and other growth factors induce GSK-3b phosphorylation
by activating the MEK/ERK/RSK1 and PI3K/AKT signaling pathway
hindering GSK-3b inactive (Sutherland et al., 1998). This protein
consists of a proline-directed serine-threonine-kinase involved in
cellular metabolism, neuronal cell development, and body pattern
formation (Cohen and Frame, 2001). Inactivation of GSK-3b pro-
vokes dephosphorylation of downstream substrates including
proteins important for RNA translation, inducing translation, and
glycogen synthesis. Changes in carbohydrate metabolism are a
hallmark of malignant transformation, one of the earliest dis-
cernible events in tumorigenesis (Zwerschke et al., 1999). PI3K/
AKT inhibition in HPV transduced cells was shown to result in
reduced cap dependent translation (Spangle and Munger, 2013).
Our experiments revealed significantly augmented levels of
phosphorylated GSK-3b in AA PHKs (Fig. 3B) and correlates with
data of Richard et al. (2010) describing differential in the

expression levels of several modulatory metabolic enzymes
between the E-P and AA variants.

GSK-3b is additionally critical in regulating the turnover of β-
catenin in dependence of the disponibility of Wnt ligants (McCu-
brey et al., 2007). Up regulation of β-catenin has been observed in
a variety of neoplasias including colorectal, breast, and ovarian
cancers (Morin, 1999). Different pools of β-catenin likely exist in
diverse subcellular localizations: while this protein is associated
with cadherins at cell junctions, free β-catenin at the nucleus
regulates the expression of target genes such as cyclin D1 and
other regulators of cell survival and motility (McCubrey et al.,
2007). The HBV (hepatitis B virus) HBx protein was shown to
activate the MEK/ERK cascade priming GSK-3b for inactivation, β-
catenin stabilization, EMT and cell migration (Ding et al., 2005). In
this study we observed low and similar β-catenin nuclear accu-
mulation across all three HPV-16 transduced PHKs (data not
shown). AKT has also been shown to induce EMT (Larue and Bel-
lacosa, 2005). Higher expression of the mesenchymal marker
vimentin was observed in AA PHKs (Fig. 5E) suggestive of partial
EMT activation in these cells, and which further seems to con-
tribute to confer to AA PHKs enhanced migration and invasion
abilities (Fig. 5). In fact, it has been described that cancer cells may
enter in EMT program only partially acquiring new mesenchymal
behaviors while continuing to express epithelial traits (Hanahan
and Weinberg, 2011). Whereas we observed similar E-cadherin
among variants, Nicolli and col. (2012) observed reduced levels of
this epithelial marker in AA PHKs compared to E-P cells. However,
these authors transduced PHKs solely with the E6 protein, sug-
gesting E7 may have a role in regulating EMT in HPV infected cells.
Together our results suggest that cells expressing E6/E7 from the
AA variant have selective advantage upon other HPV-16 isolates in
promoting transformation, migration and invasion and may
explain the higher prevalence of this variant in cervical disease.

6. Conclusions

Collectively, our results form the basis for a mechanism of how
the AA variant gains advantages upon other HPV-16 isolates to
elicit carcinogenesis and may explain the high prevalence of this
variant in cervical disease. We demonstrate for the first time that
AA E6/E7 expression increases activation of several effectors of
MAPK and PI3K/AKT pathways to tightly modulate infected cells
across carcinogenesis steps such as growth independent of
anchorage, migration and invasion. We postulate that hyper-
activation of MEK1, ERK2, AKT2 and possibly other proteins
influence cellular behavior by means of GSK-3b inactivation and
EMT induction. Upregulated AKT2 was shown to associate with
high grade tumors and is characteristic of squamous cell carcino-
mas associated with malignancy (Altomare and Testa, 2005;
O’Shaughnessy et al., 2007). As follows, further comprehension of
the molecular mechanisms by which HPV-16 variants modulate
these cascades will improve disease prevention and treatment
strategies for HPV positive cancers.
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