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RESUMO

Caodaglio AS. Caracterização da atividade transcricional de HPV-6 [dissertação]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020.

As verrugas genitais (VG), a papilomatose respiratória recorrente e alguns raros casos de câncer
estão associados à infecção pelo HPV-6. Variantes da sublinhagem B1 de HPV-6 estão associadas
a um maior risco de desenvolvimento de VGs em homens em comparação às variantes da
sublinhagem B3, o que poderia estar em parte associado à maior atividade transcricional da
variante B1 quando comparada à variante B3. A transcrição viral é regulada por proteínas celulares
e virais que se ligam à LCR e pouco foi descrito sobre a regulação da transcrição do HPV-6.
Portanto, os objetivos deste trabalho foram identificar fatores de transcrição (FTs) que afetam a
transcrição do HPV-6; identificar FTs que atuam distintamente na transcrição das variantes B1 e
B3; determinar quais FTs se ligam à LCR; e determinar o impacto dos FTs sinergicamente na
transcrição do HPV-6. Usando a tecnologia GFC-Transfection Array (Origene), mais de 700
plasmídeos de expressão de FTs foram transformados em bactérias E. coli e o DNA plasmidial
isolado por minipreparação. Em seguida, células C33 foram co-transfectadas com plasmídeos de
expressão de FTs e plasmídeos repórteres recombinantes LCR-Luc. Foi observado que 77 FTs
ativaram ou reprimiram a LCR de pelo menos uma das variantes testadas. Entre estes, 9 FTs
apresentaram potenciais sítios de ligação na LCR de ambas as variantes, baseado em análise in
silico, e foram selecionados para ensaios de validação em que células C33 foram co-transfectadas
com o plasmídeo repórter, além de quantidades crescentes dos plasmídeos de expressão de cada
FT. Assim, verificou-se que SNAI2 e E2F1 reprimiram significativamente a atividade da LCR da
variante B1, enquanto, HOXA13 ativou significativamente apenas a LCR dessa variante.
Adicionalmente, ELF5 apresentou efeito transrepressor sobre a LCR de ambas as variantes
testadas. Ensaios de co-transfecção de FTs para avaliar o impacto sinergético destes FTs sobre a
LCR revelaram que quando HOXA13 é co-expresso com SNAI2 o efeito ativador e repressor
destas proteínas, respectivamente, é anulado. Ensaios de imunoprocipitação de cromatina (ChIP)
mostraram a ligação in vitro de HOXA13 e SOX7 à LCR de ambas as variantes. Estes resultados
indicam um papel de HOXA13 na ativação diferencial da transcrição da variante pertencente a
sublinhagem B1, em comparação com a atividade transcricional da variante B3. A identificação

de FTs celulares que interagem diferencialmente com a LCR de diferentes variantes do HPV-6
poderia explicar, pelo menos em parte, as diferenças no risco de desenvolver VGs atribuídos a
essas variantes e futuramente servir como um potencial alvo terapêutico.

Descritores: Papillomaviridae; Papillomavirus Humano 6; Transcrição gênica; Fatores de
transcrição; Genoma viral; Verrugas.

ABSTRACT

Caodaglio AS. Characterization of HPV-6 trancriptional activity [dissertation]. São Paulo:
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020.

Genital warts (GW), recurrent respiratory papillomatosis and some rare cases of cancer are associated
with HPV-6 infection. Variants of the HPV-6 B1 sublineage are associated with an increased risk of
developing GWs in men compared to infections with variants of the B3 sublineage what could be at
least in part associated to the higher transcriptional activity of the B1 variant compared to the B3
variant. Viral transcription is regulated by cellular and viral proteins that bind to LCR and little has
been described about the regulation of HPV-6 transcription. Therefore, the objectives of the present
study were to identify transcription factors (TFs) that affect HPV-6 transcription; identify TFs that act
distinctly in the transcription of variants B1 and B3; determine which TFs bind to the LCR; and
determine the impact of TFs synergistically on HPV-6 transcription. Using the GFC-Transfection
Array (Origene) technology, more than 700 FTs expression plasmids were transformed into E. coli
bacteria and the plasmidial DNA isolated by mini-preparation. Then, C33 cells were co-transfected
with the TFs expression plasmids and recombinant reporter plasmids LCR-Luc. We observed that 77
TFs activated or suppressed the LCR of at least one of the tested variants. Among these, 9 TFs showed
potential binding sites within the LCR of both variants, according to in silico analysis, and were
selected for validation tests in which C33 cells were co-transfected with the reporter plasmid, in
addition to increasing amounts of the expression plasmids of each TF. Thus, we verified that SNAI2
and E2F1 significantly repressed the LCR activity of the B1 variant, while HOXA13 activated
significantly solely the LCR of this variant. Additionally, ELF5 showed a transrepressor effect upon
the LCR of both variants tested. TFs co-transfection assays to assess the synergistic impact of these
TFs upon the LCR revealed that when HOXA13 is co-expressed with SNAI2, the activation and
repression effect of these proteins, respectively, is abolished. Chromatin immunoprocipitation (ChIP)
assays showed the in vivo binding of HOXA13 and SOX7 to the LCR of both variants. These results
indicate a role for HOXA13 in the differential transcriptional activation of the variant belonging to the
B1 sublineage, The identification of cellular TFs that differentially interact with the LCR of different
HPV-6 variants could explain, at least in part, the differences in the risk of developing GWs attributed
to these variants and in the future serve as a potential therapeutic target.

Descriptors: Papillomaviridae; Human papillomavirus 6; Transcription, genetic; Transcription
Factors; Genome, Viral; Warts.

1. INTRODUÇÃO
1.1. Papilomavírus e comorbidades associadas
Os Papilomavírus são um grupo diverso de pequenos vírus cujo genoma é constituído de uma
molécula de DNA circular dupla fita, e que infectam os epitélios mucosos e cutâneos
(STUBENRAUCH; LAIMINS, 1999; BENNETTS et al., 2015; BURK; HARARI; CHEN, 2013).
Estes são vírus espécie-específicos, com diferentes tipos encontrados em répteis (HERBST et al.,
2009), aves (TERAI; DESALLE; BURK, 2002), marsupiais (BENNETT et al., 2010) e outras
espécies de mamíferos (revisado por BERNARD et al., 2012).
Os papilomavírus humano (HPV) são os principais Papilomavírus estudados devido a sua
associação com diversas comorbidades. De todos os casos de câncer causados por infecções, cerca
de um terço é atribuído aos HPVs (VIARISIO; GISSMANN; TOMMASINO, 2017a). Os HPVs
responsáveis pela ocorrência de casos de câncer, sendo considerados os seus agentes etiológicos,
são denominados como HPVs de alto risco oncogênico (HR, de high risk). Hoje em dia, 12 tipos
de HPVs são considerados carcinógenos para humanos (Grupo 1) de acordo com a Agência
Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) da Organização Mundial de Saúde. O HPV-68 é
considerado como provável carcinógeno para humanos (Grupo 2A), enquanto os tipos 5, 8, 26, 53,
66, 67, 70, 73 e 82 são considerados como possíveis carcinógenos para humanos (Grupo 2B). Os
tipos restantes de HPV são considerados como não carcinógenos para humanos (Grupo 3) (Tabela
1) (BOUVARD et al., 2009).
Tabela 1. Potencial carcinogênico de diferentes tipos de HPV de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer
(IARC) (Adaptado de Bouvard et al., 2009).

Alfa HPV
Grupos Tipos de HPV

Comentários

1

16

Tipo oncogênico mais prevalente; causador de câncer em diferentes
sítios anatômicos

1

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

Evidências suficientes para câncer cervical

2A

68

Evidências limitadas em humanos e fortes evidências experimentais
para câncer cervical

2B

26, 53, 66, 67, 70, 73, 82

2B

30, 34, 85, 97

3

6, 11

Evidências limitadas em humanos
Classificados por analogias filogenéticas aos tipos de HPV com
evidências suficientes ou limitadas em humanos

Não carcinógenos para humanos

Embora os HPV de baixo risco oncogênico (LR, de low risk) sejam considerados como não
carcinógenos para humanos, infecções por LR-HPV tem importantes implicações clínicas, uma
vez que estão associadas à patologias de baixo grau em diferentes regiões anatômicas (CLIFFORD
et al., 2006; HOOTS et al., 2009; SRODON et al., 2006), e também a ocasionais casos de
neoplasias malignas.
Os HPV-6 e HPV-11 são os LR-HPVs melhor estudados, ainda que sejam poucos os estudos
quando comparados com aqueles sobre os HR-HPVs 16 e 18. Estes dois LR-HPVs são
responsáveis pela ocorrência dos casos da rara, mas séria, papilomatose respiratória recorrente
(PRR) (DONNE et al., 2010; MAKIYAMA et al., 2013), além de 90% dos casos de verrugas
genitais (VG) em ambos os homens e mulheres (GARLAND et al., 2009; HAWKINS et al., 2013).
Extensas revisões sistemáticas indicam que as VGs representam uma patologia altamente
prevalente associada a um problema cosmético significativo, bem como a um fardo psicológico
com custos de saúde substanciais e dependentes do número e localização das lesões (EGAWA;
DOORBAR, 2017; PATEL et al., 2013; RAYMAKERS et al., 2012). Somente na Inglaterra
estima-se que o custo para o tratamento das VGs ao sistema de saúde público seja de em torno de
16,8 milhões de libras/ ano (DESAI et al., 2011).
Embora os HPV-6 e HPV-11 sejam considerados LR-HPVs, publicações descrevem a detecção
de DNA destes em tumores em diferentes sítios anatômicos. Os HPV-6 e HPV-11 estão associados
ao desenvolvimento do tumor de Buschke-Löwenstein (BOSHART; ZUR HAUSEN, 1986), e
vários estudos identificaram a presença de HPV-6 em tumores malignos, incluindo carcinomas da
vagina (OKAGAKI et al., 1984), vulva (KASHER; ROMAN, 1988; RANDO et al., 1986), língua
(KITASATO et al., 1994), colo do útero (OFT et al., 1993b), e tonsila (BERCOVICH et al., 1991).
Ainda mais, ambos LR-HPVs foram detectados em um tipo raro de carcinoma celular escamoso
(squamous cell carcinoma - SCC) invasivo da cérvice, o carcinoma de células escamosas
condilomatoso (CHO et al., 1998; MASUDA et al., 2018).
Adicionalmente, alguns relatos acerca da transformação maligna de VGs (BLOMBERG et al.,
2012; NORDENVALL et al., 2006; SIGURGEIRSSON; LINDELOF; EKLUND, 1991)
implicam na associação da infecção por LR-HPVs com o aumento do risco de câncer anogenital
em pacientes com histórico de VGs. De fato, embora alguns estudos prospectivos e de caso17

controle reportem um maior risco de câncer anogenital em homens e mulheres com um histórico
de VGs, é necessário ter cautela ao analisar estes resultados, uma vez que alguns destes estudos
não buscaram identificar a presença de HPV-6 e HPV-11 especificamente, mas apenas buscaram
analisar a presença ou ausência de VGs e a sua associação com o maior risco de desenvolvimento
de tumores anogenitais (BENNETTS et al., 2015).
Até o momento não há tratamento terapêutico para a infecção por HPV, a não ser por remoção
cirúrgica completa da manifestação clínica da infecção. No caso de PRR, por exemplo, os
papilomas podem persistir por anos ou décadas com recorrências em intervalos regulares após o
tratamento e até mesmo originar lesões metastáticas no trato respiratório inferior e nos pulmões
(GEREIN et al., 2005). Ainda que não haja tratamento terapêutico para as infecções por HPV e as
proteínas virais E6 e E7 apresentem propriedades transformantes e/ ou imortalizantes, a maioria
das infecções por HPVs são assintomáticas e eliminadas pelo sistema imune entre 12 e 24 meses,
e o aparecimento de patologias está geralmente relacionado à ocorrência de infecções virais
persistentes (ÖSTÖR, 1993; STERLING; HANDFIELD-JONES; HUDSON, 2001). Geralmente,
as infecções por HPV são ubíquas e alguns HPVs de alto e baixo risco residem na pele de
indivíduos imunocompetentes sem sinais de lesões sintomáticas, fazendo parte da fauna microbial
epitelial normal (ANTONSSON et al., 2003a, 2003b; DE KONING et al., 2007; GUSSEKLOO et
al., 2014; POLJAK et al., 2009).

1.2. Epidemiologia
Segundo dados do Global Cancer Statistics 2018 (BRAY et al., 2018), o câncer cervical é o
quarto tipo de câncer mais incidente em mulheres, e também o quarto tipo com maior taxa de
mortalidade (Fig. 1).

18

Figura 1. Distribuição dos casos e mortes para os 10 cânceres mais comum em mulheres em 2018. a) Distribuição dos 10 tipos
de câncer mais incidentes em mulheres em 2018; b) Distribuição dos 10 tipos de câncer com maior taxa de mortalidade. Em
ambos os gráficos, a área reflete a proporção total no número de casos ou de mortes (Adaptado de BRAY et al., 2018).

No que concerne à distribuição geográfica, o câncer cervical é o mais incidente em 28
países (Fig. 2A), além de ser o câncer com maior taxa de mortalidade em 42 países (Fig. 2B), com
a vasta maioria destes países localizada na África Subsaariana (BRAY et al., 2018). Estas taxas
são de 7 a 10 vezes maiores do que as encontradas em regiões como a América do Norte, Nova
Zelândia e Austrália, e uma possível explicação para isto está relacionada com o aumento da média
do nível socioeconômico destes países, o aumento da eficácia do rastreamento realizado para a
identificação precoce de lesões precursoras, e com a diminuição do risco de infecções persistentes
por HR-HPVs, resultante da melhoria em hábitos de higiene genital, da redução da paridade e da
diminuição da prevalência de doenças sexualmente transmissíveis (IARC, 2005).

19

Figura 2. Mapa mundi indicando os tipos de câncer mais incidentes (a) e com maior taxa de mortalidade (b) em mulheres por
país. (Adaptado de BRAY et al., 2018).

A ausência de rastreamento efetivo em regiões como o Leste Europeu e a Ásia central
(incluindo a região considerada como antiga União Soviética) levou a um rápido aumento na
mortalidade prematura por câncer cervical nas gerações recentes (BRAY et al., 2013). Em países
20

da África Subsaariana, o aumento uniforme nas taxas de mortalidade por câncer cervical tem como
algumas das possíveis causas a dificuldade em implementar programas de rastreamento e
vacinação profilática nessas regiões (CHOKUNONGA et al., 2013; VACCARELLA et al., 2017;
WABINGA et al., 2014).
Embora as VGs sejam geralmente lesões benignas, a incidência de novos casos por ano é de
0,16%, somente na Inglaterra, com uma incidência de recorrência de 0,13% (STANLEY; PINTO;
TRIMBLE, 2012). Quando analisada globalmente, a taxa de incidência de VGs varia entre 85 –
205 casos a cada 100.000 pessoas (de ambos os sexos) (PATEL et al., 2013). Análises temporais
de tendências mostram um aumento na incidência de VGs em diversos países desenvolvidos e uma
explicação putativa para isto seria a alta taxa de transmissão (até a 60%) de HPVs presentes nas
VGs (FORMANA et al., 2012; PATEL et al., 2013; WOODHALL et al., 2008).

1.3. Evolução e Taxonomia
Os Papilomavirus compreendem um diverso grupo de vírus que infectam tanto humanos como
animais. Sua origem parece estar associada às mudanças no epitélio de seu hospedeiro ancestral
conforme os primeiros répteis surgiram a cerca de 350 milhões de anos atrás. Desde então estes
vírus co-evoluíram com seus respectivos hospedeiros, sendo encontrados em aves, répteis,
marsupiais e mamíferos, mas não em anfíbios ou ordem filogenéticas menores (BRAVO; DE
SANJOSÉ; GOTTSCHLING, 2010), com pouca existência do mesmo tipo viral entre as espécies,
resultando em elevada espécie-especificidade e diversidade patológicas.
Conforme os genomas dos HPVs evoluíram, mutações, inserções, deleções e rearranjos
ocorridos foram selecionados e fixados por meio do isolamento do hospedeiro, gerando
identidades

discretas

denominadas

de

tipos

(BERNARD;

CHAN;

DELIUS,

1994;

GOTTSCHLING et al., 2007).
Os Papilomavirus foram originalmente agrupados com os poliomavírus em uma família
denominada Papovaviridae, devido ao fato de ambos serem os únicos dois grupos de vírus que
apresentam um DNA circular de dupla fita relativamente pequeno, e um capsídeo icosaédrico nãoenvelopado. Entretanto, estes vírus passaram a constituir famílias distintas independentes quando
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se tornou claro que seus genomas eram muito diferentes entre si, surgindo assim a família
Papilomaviridae (revisado por VAN DOORSLAER et al., 2013).
Até o momento, mais de 200 HPVs foram identificados e classificados em gêneros e espécies
(Fig. 3), sendo Alfa-papilomavírus e Beta-papilomavírus os dois principais gêneros, englobando
cerca de 90% de todos os HPVs descritos até o momento (DOORBAR et al., 2015; VAN
DOORSLAER et al., 2013). Os Alfa-papilomavírus, o maior e melhor estudado gênero, engloba
os HPV genitais/ mucosos, enquanto que o segundo maior gênero, os Beta-papilomavírus, estão
tipicamente associados às infecções cutâneas assintomáticas em indivíduos sadios, mas que podem
também estar associados ao surgimento do câncer de pele não-melanoma em indivíduos
imunocomprometidos (HARWOOD; PROBY, 2002; PFISTER, 2003; STERLING, 2005); os três
gêneros restantes que englobam os HPVs são os Gamma-, Mu- e Nu-papilomavírus, cujos tipos
virais estão associados com o desenvolvimento de papilomas e verrugas cutâneas mas não ao
desenvolvimento tumoral (DOORBAR et al., 2015; SHAMANIN et al., 1994).

Figura 3. Classificação dos HPVs em cinco gêneros. Os tipos de papilomavírus humanos encontrados em humanos se
enquadram em cinco gêneros, com os gêneros Alfa e Beta / Gama representando os maiores grupos. Os tipos de
papilomavírus humanos do gênero Alfa são frequentemente agrupados em cutâneo de baixo risco (cinza), mucoso de baixo
risco (laranja) ou alto risco (rosa). Os tipos de alto risco identificados com fonte em vermelho são aqueles classificados como
“carcinogéneos humanos” com base em dados epidemiológicos e biológicos. Os demais tipos de alto risco são "prováveis"
ou "possíveis" cancerígenos em humanos. A árvore evolutiva é baseada no alinhamento das sequências nucleotídicas dos
genes E1, E2, L1 e L2 (SHAMANIN et al., 1994) (adaptado de DOORBAR et al., 2015).
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Os HPVs são classificados em diferentes gêneros quando a identidade entre as sequências do
gene L1 (o gene mais conservado do genoma viral) é menor do que 60%, e são considerados de
uma mesma espécie quando a identidade entre suas sequências do gene L1 é entre 60% e 70%
(VILLIERS et al., 2004).
Um tipo distinto de HPV é estabelecido quando a sequência do gene viral L1 de um tipo viral
tem pelo menos 10% de dissimilaridade com qualquer outra sequência do gene L1 já descrita.
Isolados de um mesmo tipo viral são classificados em variantes quando a dissimilaridade da
sequência do genoma completo com outras sequências já descritas é menor do que 2%
(BERNARD et al., 2012; VILLIERS et al., 2004). Por sua vez, as variantes virais podem ser ainda
classificadas em linhagens e sublinhagens e esta classificação tem como base a sequência completa
do genoma viral; variantes pertencentes à mesma linhagem possuem dissimilaridade na identidade
de 1%-2% em suas sequências genômicas completa e variantes pertencentes a mesma sublinhagem
possuem uma dissimilaridade na identidade em suas sequências genômicas entre 0,5% e 1%
(BURK; CHEN; VAN DOORSLAER, 2009; CHEN et al., 2005, 2009).
Um estudo recente baseado em um grande número de amostras HPV-6 positivas (724 isolados
e 190 genomas completos) obtidas de diversas regiões geográficas e de diferentes sítios anatômicos
(cérvice uterina, VGs, PRR, entre outras), revelou que o HPV-6 é um tipo viral muito conservado
(JELEN et al., 2014). Ainda mais, os dados de sequência de DNA gerados permitiram agrupar
filogeneticamente os isolados de HPV-6 em duas linhagens de variantes denominadas A e B, sendo
que a linhagem B engloba cinco sublinhagens nomeadas B1, B2, B3, B4 e B5 (Fig. 4A). O isolado
protótipo (primeiro genoma de HPV-6 a ser completamente sequenciado) antes classificado como
HPV-6b é um membro da linhagem A (BURK et al., 2011; JELEN et al., 2014). Foi observado
que com exceção do continente asiático onde as variantes da linhagem A são as mais prevalentes,
as variantes da sublinhagem B1 são mais frequentemente encontradas nas VGs e em amostras de
PRR HPV-6 positivas no mundo todo, sendo as variantes da sublinhagem B3 a segunda mais
prevalente (Fig. 4B) (DANIELEWSKI et al., 2013; DE MATOS et al., 2013; JELEN et al., 2014;
KOCJAN et al., 2009).
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Figura 4. Árvore filogenética e distribuição geográfica das variantes de HPV-6. a) Árvore filogenética de HPV-6 mostrando a linhagem A, com o HPV-6b
protótipo, e a linhagem B com a divisão em cinco sublinhagens, de B1 a B5. b) Distribuição geográfica das variantes de HPV-6 indicando maior prevalência
de infecções por variantes das sublinhagens B1 e B3, com exceção do continente asiático onde há uma maior prevalência de infecções por variantes da
linhagem A (adaptado de JELEN et al., 2014).
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Nosso grupo descreveu pela primeira vez o impacto da variabilidade genética de HPVs 6 e 11
sob o risco de desenvolvimento de VGs entre os homens participantes do estudo multinacional
prospectivo HIM (HPV in men) (FLORES-DÍAZ et al., 2017a). Foi observada nesse estudo maior
prevalência de variantes B3 nos esfregaços genitais normais oriundos de indivíduos controles
(homens que não desenvolveram VGs), enquanto a prevalência de variantes B1 estava aumentada
tanto nos esfregaços normais quanto nas biópsias de VGs de homens que desenvolveram VGs.
Adicionalmente, se observou uma associação significativa entre a infecção por variantes da
sublinhagem B1 e o desenvolvimento de VGs em comparação às variantes B3. Por outro lado, não
foi observada associação entre variantes de HPV-11 e o risco de VGs nestes homens (FLORESDÍAZ et al., 2017b). Mais recentemente, nosso grupo descreveu que entre mulheres não houve
diferença significativa na associação entre as diferentes variantes moleculares de HPVs 6 e 11 e o
risco de desenvolvimento de anormalidades citológicas (SICHERO et al., 2019). Acredita-se que
a discrepância dos dados gerados se deva, ao menos em parte, ao número muito maior de amostras
de homens HPV-6 positivos analisados que permitiram identificar a associação positiva entre as
variantes B1 de HPV-6 e o risco aumentado de desenvolvimento de VGs.

1.4. Estrutura e atividade transcricional do HPV
Os HPVs, vírus pertencentes à família Papillomaviridae, possuem um capsídeo nãoenvelopado de 50 nm de diâmetro que engloba uma molécula de DNA dupla fita circular de
aproximadamente 8 kb (BERNARD, 2005; revisador por VIARISIO; GISSMANN;
TOMMASINO, 2017b). O capsídeo é composto por 360 moléculas da proteína principal do
capsídeo L1 disposta em pentâmeros que envolvem a proteína secundária do capsídeo L2,
formando 72 capsômeros (Fig. 5) (GOLDBERG et al., 2004).
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Figura 5. Estrutura do HPV. a) Imagem em 3D de um viríon construída a partir da obtenção de imagens de microscopia crioeletrônica e da
cristalização da proteína L1, com círculo vermelho destacando a estrutura de um capsômero. b) Desenho esquemático do genoma do
HPV-16 (representado pelo círculo preto), mostrando os promotores precoce (p97) e tardio (p670) marcados por setas. As seis ORFs
precoces (E1, E2, E4 e E5, em verde, e E6 e E7, em vermelho) são expressas a partir de p97 ou p670 em diferentes estágios durante a
diferenciação do epitélio. As ORFs tardias (L1 e L2, em amarelo) são também expressas a partir de p670, após uma mudança nos padrões
de processamento do mRNA, e um deslocamento na utilização do sítio de poliadenilação [do sítio de poliadenilação inicial (PAE) para o
sítio de poliadenilação tardia (PAL)]. A LCR (long control region) se encontra entre a ORF do gene L1 e do gene E6 (adaptado de SANTOSLÓPEZ; MÁRQUEZ-DOMÍNGUEZ, 2015, e de DOORBAR, 2006).

Funcionalmente, o genoma viral está divido em 3 regiões: a região precoce (E ou early), a
região tardia (L ou late), e a LCR (long control region) (Fig. 5B). As denominações precoce e
tardia se referem à fase do ciclo celular em que as proteínas são expressas. As proteínas E1 e E2
codificadas por genes presentes na região precoce têm função na regulação da transcrição e
replicação do DNA viral (VAN DOORSLAER; MCBRIDE, 2016), enquanto as proteínas precoces
E4, E5, E6 e E7 estão envolvidas com a desregulação do ciclo celular, a evasão imune e o
recrutamento de fatores do hospedeiro para a replicação (DOORBAR et al., 2016). As proteínas
tardias L1 e L2 constituem a proteína principal e secundária do capsídeo, respectivamente. A LCR
é uma região não-codificante do genoma entre os genes L1 e E6, que compreende
aproximadamente 10% do genoma viral e é responsável pela regulação da transcrição e replicação.
A LCR dos HPVs genitais possui 4 sítios de ligação a E2 (E2bs1-4) que dividem a LCR em 3
segmentos funcionais distintos: o 5’ distal, o central e o 3’ terminal (Fig. 6). A região 5’ distal
contém o primeiro destes sítios (E2bs#1), além dos sítios para terminação da transcrição e para
poliadenilação do transcrito policistrônico da região tardia. O segmento central da LCR é
flanqueado por dois sítios de ligação a E2 (E2bs#1 e #2). A maior parte dos fatores de transcrição
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(FT) celulares que influenciam a transcrição viral liga-se a elementos dentro da região central da
LCR. Estes incluem AP1, NF1, TEF1, OCT1, YY1, BRN-3a, NF-IL6, KRF-1, NF-κB, FOXA1,
GATA3, entre outros (O´CONNOR et al., 1995; SICHERO; SOBRINHO; VILLA, 2012;
THIERRY et al., 1992). Assim, a ativação dos promotores de HPV envolve sinergismo entre essas
proteínas que variam em afinidade pelos diferentes elementos em cis presentes na LCR. Por fim,
o segmento 3’ terminal contém dois sítios de ligação à proteína viral E2 (E2bs#3 e #4), além do
sítio de ligação à proteína E1 que se sobrepõe a origem de replicação (BERNARD, 2002;
SICHERO; SOBRINHO; VILLA, 2012; THIERRY et al., 1992).

Figura 6. Representação esquemática da LCR e dos genes E6 e E7 de HPVs de alto e baixo risco, representados por HPV-16 e HPV-6,
respectivamente. Quatro sítios de ligação E2 (E2bs) são conservados entre os HPVs mucosos, dividindo a LCR em três segmentos distintos:
o segmento 5 ', o segmento central e o segmento 3'. O segmento 5 'contém o sinal de terminação da transcrição tardia (“late pA”), o
segmento central funciona como um intensificador específico do epitélio, e o segmento 3' abrange a origem da replicação. Os promotores
precoces também são indicados: HPV-16 (P97) e HPV-6 (P90, P270, P680) (adaptado de RIBEIRO; CAODAGLIO; SICHERO, 2018).
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P97 e P105 são os principais promotores precoces dos HPVs 16 e 18, respectivamente, sendo
também os mais bem estudados. Para ambos os HPVs de alto risco, os transcritos iniciados a partir
destes promotores precoces são editados diferencialmente pelo processo de processamento
alternativo, de modo que todos os transcritos precoces são codificados a partir de um único código
aberto de leitura (open reading frame – ORF) (STEGER; REHTANZ; SCHNABEL, 2001).
Adicionalmente, para ambos os tipos virais, uma parte do RNA mensageiro (RNAm) de E6 é
deletado para a tradução eficiente de E7 (SMOTKIN; PROKOPH; WETTSTEIN, 1989).
Já nos LR-HPVs, HPV-6 e HPV-11, dois promotores precoces foram identificados, P90 e
P270, que permitem a transcrição individual dos genes E6 e E7, respectivamente, embora a
regulação de ambos os promotores seja controlada por elementos cis presentes na LCR (CHOW
et al., 1987; DILORENZO; STEINBERG, 1995; KARLEN; OFFORD; BEARD, 1996;
SMOTKIN; PROKOPH; WETTSTEIN, 1989; STOLER et al., 1989; ZHAO; CHOW; BROKER,
1997). Ademais, há a presença de um terceiro promotor precoce nestes tipos virais, o P680, crucial
para a expressão da proteína de fusão E1ˆE4 (Fig. 6) (NASSERI et al., 1987).
Estudos relataram a regulação diferencial dos promotores precoces P90, P270 e P680, o que
pode indicar que a independência da regulação das proteínas precoces E6, E7 e E1^E4 é importante
para o ciclo de vida viral (DILORENZO; STEINBERG, 1995; DOLLARD et al., 1992; IFTNER
et al., 1992; RAPP et al., 1997; STOLER et al., 1989). Um exemplo da importância desta regulação
independente é o efeito diferencial que a ligação da proteína viral E2 aos seus sítios de ligação na
LCR acarreta; enquanto que a ligação de E2 aos sítios de ligação mais distais resulta na ativação
do promotor precoce P270, a ligação desta proteína aos sítios mais proximais leva à inibição do
promotor precoce P90 (RAPP et al., 1997). Além disso, enquanto o RNAm de E7 foi o transcrito
mais abundantemente detectado em uma amostra de carcinoma cervical, observou-se que os
transcritos E1^E4 foram os mais prevalentes em uma amostra de condilomata acuminata genital
(OFT et al., 1993a)
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1.5. Regulação da Transcrição

A transcrição é o primeiro passo para o controle da expressão gênica e sua regulação limita a
expressão dos genes virais precoces e tardios, evitando assim, a produção inadequada de proteínas
virais imunogênicas, e consequentemente o reconhecimento do vírus pelo sistema imune. Ainda,
a regulação da transcrição limita o repertório dos tipos celulares passíveis de serem infectados pelo
HPV (BERNARD, 1990, 2013).
A regulação da transcrição pode ocorrer por diversos mecanismos, como por meio de
modificações epigenéticas (SOTO; SONG; MCLAUGHLIN-DRUBIN, 2017), e pela ligação de
diversos FTs às sequências específicas da LCR, sendo a principal regulação realizada pela proteína
viral E2 (GARCÍA-VALLVÉ et al., 2006). A proteína E2 de HPV se liga em dímeros às sequências
nucleotídicas específicas (THIERRY; YANIV, 1987). O terceiro sítio de ligação a E2 (E2bs#3) se
sobrepõe à sequência de reconhecimento da proteína celular SP1, e o quarto sítio (E2bs#4) à TATA
box competindo, assim, por ligação na sequência na LCR com o FT celular TFIID; a ocupação
diferencial destes sítios regula os níveis de expressão de E6/E7. Em células em diferenciação, os
fatores SP1, TFIID e outros fatores da maquinaria de transcrição celular se ligam à TATA box
resultando na atividade máxima do promotor viral (DEMERET; YANIV; THIERRY, 1994;
GARCIA-CARRANCA; THIERRY; YANIV, 1988; GLOSS et al., 1987). Entretanto, quando E2
é expresso em altas concentrações, é capaz de deslocar ambas as proteínas SP1 e TFIID, levando
à diminuição da ativação do promotor, uma vez que E2 é um ativador mais fraco que SP1
(STUBENRAUCH; LAIMINS, 1999). Este tipo de regulação é importante e provavelmente é um
dos mecanismos pelo qual a maior parte das infecções por HPV pode persistir em forma subclínica,
onde os genomas virais são mantidos como epissomos. Interessantemente, foi observado que a
proteína viral E2 tem efeitos opostos nos promotores P90 e P270 de HPV-6. Enquanto a repressão
de P90 por E2 é dependente da presença intacta dos dois sítios de ligação proximais (E2bs#3 e
E2b#s4), todos os sítios de ligação a E2 contribuem para a ativação do promotor de E7, P270,
embora esta ativação seja claramente mediada pelo sítio de ligação de E2 mais distal
(E2bs#1)(RAPP et al., 1997).
A partir do fim da década de 80, estudos utilizando tanto análise computacional quanto ensaios
de proteção por DNAses (footprinting) de fragmentos da LCR verificaram que nesta região do
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genoma se ligam diversos FTs celulares (CONNOR; CHAN; BERNARD, 1995). Cabe ressaltar
que, embora a LCR seja uma região pouco conservada, diversos sítios de ligação para diversos
FTs são conservados entre os diferentes tipos de papilomavírus que infectam o trato anogenital
humano. Ainda mais, sabe-se que os diferentes membros de algumas famílias de FTs têm funções
diferentes e são expressos diferencialmente em células específicas, assim, a epitélio-especificidade
dos HPVs não seria devido à quantidade dos FTs, mas devido à qualidade destes.
O estudo dos elementos reguladores do HPV progrediu rapidamente por aproximadamente 15
anos, começando no início dos anos 80, mas o interesse declinou dramaticamente, o que
possivelmente esteve associado com limitações das metodologias disponíveis para estas análises.
No entanto, a compreensão da regulação transcricional do HPV está longe de atingir a maturidade.
Na última década, o desenvolvimento de tecnologias de array possibilitou a identificação de vários
TFs adicionais que impactam sobre a atividade transcricional do HPV. Ensaios de competição
usando um array de 345 sítios de ligação consenso para diferentes FTs identificaram proteínas que
ligam-se especificamente a LCR do HPV-16 em células diferenciadas e indiferenciadas
(CARSON; KHAN, 2006). Vale ressaltar que a metodologia utilizada foi capaz de confirmar
vários FTs já descritos capazes de influenciar a atividade da LCR, embora a maioria das
associações relatadas ainda não tinham sido reportadas (SICHERO; SOBRINHO; VILLA, 2012).
No que concerne à atividade transcricional dos LR-HPVs, foi relatado que uma variante da
sublinhagem B1 de HPV-6 é dez vezes mais transcricionalmente ativa do que uma variante B3 do
mesmo tipo viral (Fig. 7).

Figura 7. Atividade promotora diferencial entre as diferentes variantes do HPV-6. A variante da sublinhagem B1 foi dez vezes mais
transcricionalmente ativa do que era uma variante da sublinhagem B3 (adaptado de MEASSO DO BONFIM et al., 2015)
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Uma vez que uma associação significativa entre as variantes da sublinhagem B1 e o
desenvolvimento de VGs em homens foi recentemente descrita, é possível supor que a maior
atividade transcricional poderia resultar na expressão aumentada de E1 e E2 viral, o que pode
conferir uma replicação potencialmente maior às variantes B1 (FLORES-DÍAZ et al., 2017a).

2. JUSTIFICATIVA
Mais de 25 anos de estudos acerca do ciclo de vida e das propriedades transformantes de tipos
de HPV que infectam a mucosa epitelial estabeleceram a relação causal direta entre a infecção por
HPVs e o desenvolvimento das neoplasias associadas. Mundialmente, as VGs e a rara PRR estão
etiologicamente associadas aos HPVs - 6 e -11. Ademais, estes HPVs estão entre os tipos de baixorisco mais frequentemente detectados independentemente do sítio anatômico estudado.
Interessantemente, o HPV-6 pode ser encontrado, embora raramente, como agente causal de
neoplasias do colo do útero, vagina, vulva, canal anal, pênis e orofaringe. No que concerne à
heterogeneidade genômica de HPV-6, foi observada homogeneidade na distribuição mundial das
diferentes variantes moleculares. Mais recentemente, foi descrito que variantes da sublinhagem
B1 de HPV-6 estão associadas a um maior risco de desenvolvimento de VGs em homens, em
comparação às variantes da sublinhagem B3 (FLORES-DÍAZ et al., 2017a), e que variantes da
sublinhagem B1 são 10 vezes mais transcricionalmente ativas que variantes da sublinhagem B3
(MEASSO DO BONFIM et al., 2015). Estes resultados apontam para a relevância clínica da
variabilidade intratípica do HPV-6, garantindo novos estudos que possam esclarecer as
implicações funcionais da infecção por variantes B1 de HPV-6 no desenvolvimento de lesões
genitais.
Iniciando no final dos anos 80, embora primordialmente restritos aos HPVs 16 e 18, o
estudo dos elementos reguladores de papilomavírus progrediu rapidamente por cerca de 15 anos,
contudo o interesse diminuiu drasticamente. Na última década, a tecnologia de arranjos permitiu
identificar mais FTs que se ligam à sequência promotora viral. Cason e Kahn (2006) utilizaram
um arranjo contendo 345 sítios de ligação para FTs, e por ensaios de competição identificaram
fatores que se ligam especificamente à LCR de HPV-16, em células não-diferenciadas e
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diferenciadas. No nosso laboratório uma abordagem poderosa analisou os efeitos funcionais de
704 FTs diferentes sobre a atividade da LCR de HPV-16 e HPV-18 utilizando-se um ensaio de
transfecção de larga escala (SICHERO; SOBRINHO; VILLA, 2012). Este ensaio identificou 28
FTs que estimularam e 36 que reprimiram a atividade promotora a partir da LCR, a maior parte
dos quais ainda não havia sido descrita impactar a LCR viral. Embora muitos destes FTs
identificados pareçam agir por mecanismos indiretos, foram identificados sítios de ligação na LCR
viral para um subconjunto destes moduladores potencialmente muito importantes da transcrição
de HPV. Entretanto, ambos os estudos conduzido por nós (SICHERO; SOBRINHO; VILLA,
2012) e por Cason e Khan (2006) não são capazes de explicar todos os detalhes da regulação
transcricional, além de claramente sugerir que muitos mecanismos mais complexos estão
envolvidos do que os sugeridos pelas pesquisas anterior à década de 1990 e que tinham como alvo
menos de uma dúzia de FTs específicos. Ainda mais, são poucos estudos que visaram a
caracterização da atividade transcricional de LR-HPVs. Este conhecimento é fundamental para
melhor compreender a biologia, patogenia, diagnóstico e manejo clínico das doenças associadas a
estes tipos virais.
Uma compreensão mais ampla da expressão do RNAm do HPV e sua regulação poderia
levar ao desenvolvimento de novas abordagens diagnósticas e revelar alvos celulares estratégicos
para o desenvolvimento de terapias antivirais inovadoras (BERNARD, 2002). Embora a inibição
de fatores regulatórios da transcrição possa ser prejudicial às células normais, uma vez que é
necessária para a homeostase da célula hospedeira, estas proteínas podem ser inibidas usando
compostos direcionados às sequências específicas de LCR, afetando assim o ciclo de vida viral.

3. OBJETIVO
3.1. Objetivo principal
Este projeto visa caracterizar de maneira abrangente a LCR e a atividade transcricional do
promotor precoce de E6 (P90) de variantes moleculares de HPV-6 pertencentes às sublinhagens
B1 e B3.
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3.2. Objetivos específicos

Mais especificamente, objetiva-se:
(1) identificar FTs celulares que atuem sobre a LCR de HPV-6 utilizando-se uma tecnologia
de transfecção de arranjos de cDNA de FTs;
(2) identificar FTs celulares que atuem distintamente sobre a LCR de variantes moleculares de
HPV-6 pertencentes às sublinhagens B1 e B3;
(3) determinar quais dentre estes FTs celulares se ligam à LCR viral;
(4) determinar o impacto destes FTs celulares sinergisticamente sobre a atividade
transcricional de P90 de HPV-6 das diferentes variantes moleculares.

4. MATERIAIS E MÉTODOS
4.1. Cultura celular

Para a identificação e validação dos FTs que atuam sobre a LCR de HPV-6 e para os ensaios
de imunoprecipitação de cromatina (ChIP), células C33 (queratinócitos derivados de carcinoma
de colo de útero HPV negativo e TP53 mutado) (ATCC nº HTB-31) foram cultivadas em meio
DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB), ou meio
D10.

Para os ensaios de western blot, células de epitélio humano de tonsila (HTE, human tonsilar
epitelial cells), queratinócitos orais normais imortalizados por hTERT (NOKs, normal oral
keratinocytes) – ambas gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Paul F. Lambert (McArdle Laboratory
for Cancer Research, Wisconsin, EUA) – e queratinócitos humanos primários de prepúcio (PHK,
primary human foreskin keratinocytes) (Clonetics, Nova Jersey, EUA) foram cultivadas em meio
KSFM livre de soro (Keratinocyte Serum-Free Medium) (Life Technologies, Califórnia, EUA);
queratinócitos humanos imortalizados espontaneamente (HaCat) (BCRJ nº 0341) foram cultivados
em meio D10 (Dulbecco’s Modified Eagle Medium suplementado com 10% de soro fetal bovino)
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(Gibco/Thermofisher, Massachusetess, EUA); e células de carcinoma de hipofaringe (FaDu)
(ATCC nº HTB-43) foram cultivadas em meio M10 (Minimum Essential Medium) suplementado
com 10% de soro fetal bovino. Todos os cultivos foram feitos em garrafas T175cm2, a 37°C e com
CO2 a 5%.

4.2. Análise da atividade transcricional das variantes B1 e B3 de HPV-6
Para a análise da atividade transcricional, foi utilizada a tecnologia de Transcription FactorGenome-wide full lenght cDNA transfection ready clone sets (GFC)-Transfection Array (Origene,
Maryland, EUA). Este arranjo consiste de 704 plasmídeos de expressão que contêm cDNA
humanos de todas as categorias de FTs. Estes plasmídeos são fornecidos liofilizados em placas de
384 poços. Os plasmídeos foram então ressuspendidos em água destilada e deionizada, sendo em
seguida transformados por choque térmico em bactérias E.coli competentes. O DNA plasmidial
foi então purificado e sequenciado para confirmação da sequência nucleotídica adequada do FT.
A análise da atividade transcricional de ambas as variantes moleculares de HPV-6 foi realizada
inicialmente em larga escala empregando-se células C33. Em resumo, em cada poço de placas de
384 poços foram adicionados 60ng de cada plasmídeo de expressão de FT, 100ng do plasmídeo
recombinante reporter (pGL3-LCR-HPV-6-B1-Luc ou pGL3-LCR-HPV-6-B3-Luc) previamente
construídos no laboratório (MEASSO DO BONFIM et al., 2015), além do reagente de transfecção
Fugene6 (Roche, Indianápolis, EUA). Foram realizados 3 experimentos independentes com cada
variante molecular e cada FT.
Após 48 horas, a medida da atividade transcricional das diferentes variantes foi medida
indiretamente pela atividade da enzima luciferase utilizando-se o kit ONE-Glo Luciferase Assay
System (Promega, Madison, EUA), e as leituras de luminescência foram realizadas no equipamento
Victor Light Luminescence Counter (Perkin Elmer, Massachusetts, EUA).

4.3. Ensaios de Validação
Células C33 foram transfectadas em placas de 96 poços com 100ng do plasmídeo recombinante
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repórter (pGL3-LCR-HPV-6-B1-Luc ou pGL3-LCR-HPV-6-B3-Luc), quantidades crescentes do
vetor de expressão contendo o cDNA correspondente ao FT a ser analisado a fim de verificar uma
possível dose dependência do efeito transativador ou transrepressor do mesmo (25, 100, e 300ng),
além de 100ng do vetor pCMV-β-Gal (MACGREGOR; CASKEY, 1989), sendo este utilizado
como controle interno da eficiência da transfecção medida indiretamente pela atividade da enzima
β-Galactosidase.
Após 48 horas da transfecção, o extrato total de proteína foi extraído utilizando-se o Reporter
Lysis Buffer (Promega, Madison, EUA). A leitura da luminescência foi medida no equipamento
Victor Light Luminescence Counter (Perkin Elmer, Massachusetts, EUA) empregando-se o kit
ONE-Glo Luciferase Assay System (Promega, Madison, EUA) conforme instruções do fabricante.
Para o ensaio de β-Galactosidase foi utilizado o kit The Promega β-Galactosidase enzyme assay
system. A atividade relativa da enzima β-Galactosidase foi medida por leitura a 420nm em um
microplate Benchmark (Bio-Rad, Califórnia, EUA). Foram realizados 16 experimentos
independentes com cada controle e cada fator de transcrição em triplicata.

4.4. Ligação de FTs à LCR das sublinhagens de HPV-6
A fim de identificar potenciais sítios de ligação dos FTs selecionados na LCR de HPV-6,
análises in silico utilizando o banco de dado JASPAR (base de dados de FTs e seus sítios de ligação
ao DNA) foram realizadas (http://jaspar.genereg.net/).
A sequência inteira da LCR de ambas as variantes foi introduzida nos bancos de dados e os
possíveis sítios de ligação de todos os FTs indicados pelos programas foram anotados para
comparações.

4.5. Transformação de bactérias E. coli por choque térmico
Os plasmídeos de expressão contendo a sequência de diversos FTs foram transformados em
bactérias E. coli DH5 por choque térmico. Estes plasmídeos são oriundos da tecnologia
Transcription Factor-Genome-wide full lenght cDNA transfection ready clone sets (GFC)Transfection Array (Origene, Maryland, EUA) e foram fornecidos 60 ng de cada liofilizados,
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sendo posteriormente ressuspendidos em 40μL de água destilada e deionizada. Na transformação
bacteriana, foram adicionados à 50μL de bactérias E. coli, 5μL do DNA do plasmídeo a ser
transformado e a solução foi mantida em gelo por 30 minutos. A solução foi incubada à 42°C por
2 minutos e mais 1 minuto em gelo. 500μL de meio de cultura LB (Invitrogen, Califórnia, EUA)
foram adicionados a solução e está foi incubada por 1h a 37°C, sob agitação de 180 rpm. 200μL
da solução foram então plaqueados em placas de 10cm contendo meio LB agar (Invitrogen,
Califórnia, EUA) e antibiótico ampicilina (Invitrogen, Califórnia, EUA), na concentração final de
65μg/mL, e a placa foi incubada por aproximadamente 16h a 37°C.
Uma única colônia foi transferida para um tubo falcon de 50mL contendo 5mL de meio de
cultura LB e antibiótico ampicilina, concentração final de 50μg/mL, e o tubo foi incubado a 37°C
por aproximadamente 16h, sob agitação a 200rpm. Em seguida, o DNA plasmidial foi purificado
por minipreparação.

4.6. Purificação do DNA plasmidial
O DNA plasmidial foi isolado de bactérias competentes por minipreparação utilizando-se o kit
Wizard Plus SV Minipreps DNA Purification System A160 (Promega, Madison, EUA) de acordo
com protocolo definido pelo fabricante, sendo em seguida o DNA sequenciado utilizando-se os
iniciadores F0 e R0 complementares ao vetor pGL3-Basic em um sequenciador ABI PRISM®
3130xl Genetic Analyzer (ThermoFisher, Massachusetts, EUA), utilizando-se o reagente BigDye®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, Califórnia, EUA) .

4.7. Sequências dos iniciadores utilizados
Para o sequenciamento dos plasmídeos de expressão contendo as sequências dos FTs, foram
utilizados

os

iniciadores

F0

(5’-GGACTTTCCAAAATGTCG-3’)

e

R0

(5’-

ATTAGGACAAGGCTGGTGGG-3’).
Para análise dos ensaios de ChIP por PCR quantitativa em tempo real (RT-qPCR), foram
inicialmente

utilizados

os

pares

de

iniciadores

F1

(5’36

GTGTGTATGTACTGTTATGTATATGTG-3’) / R1 (5’-CACTGAGTCACAGGGTGTA-3’),
F2 (5’-CGCCTTACACACATAAGTAA-3’) / R2 (5’–GAGTAAGGCAATACCGCA-3’) e F3
(5’– TTTATTGCCACTGCAATAA-3’) / R3 (5’–GCTAAATTTTAGGGCTGGTT-3’), de modo
a amplificar 3 regiões distintas da LCR de ambas as variantes de HPV-6: entre os nucleotídeos
7220 e 7452, entre 7480 e 7725 e entre 7730 e 8019 (respectivamente) para a variante B1; e entre
os nucleotídeos 7322 e 7534, entre 7562 e 7806 e entre 7811 e 91 (respectivamente) para a variante
B3, cobrindo desta forma a LCR inteira.
Devido ao não funcionamento adequado nas reações com os iniciadores inicialmente
utilizados, foram desenhados novos iniciadores para análise dos ensaios de ChIP por RT-qPCR:
F4

(5’-TGTGTGTATGTACTGTTATGTATATGTG-3’)

/

R4

(5’–

ATTACACACATAACACACACACAC-3’), F5 (5’–GTGTAATGTGTATGTGTGTTTATGTG
-3’)

/

R5

(5’-CATGTATATTACTTATGTGTGTAAGGC–3’),

GCCTTACACACATAAGTAATATACATG–3’)

/

R6

F6
(5’

(5’–

CAAAATATATAGGATTAACAGGCAAC- 3’), F7 (5’ – TTGCCAAGTGCATCATATC – 3’) /
R7 (5’ - GCTACAAGCCAAAAATGC – 3’), F8 (5’ – GCACATTTTTTTGCTCTTACTG – 3’) /
R8 (5’ – GTTGAACCGTTTTCGGTC – 3’)(Fig. 8). As sequências de todos os iniciadores e seus
usos estão indicadas na tabela 2.

Figura 8. Desenho esquemático das posições dos iniciadores #4 a #8 alinhados na sequência da LCR da variante B1, utilizada como molde
para desenhos dos iniciadores. Os iniciadores foram desenhados de modo que não se alinhassem nas regiões que continham mutação,
alinhando, portanto, no mesmo local na LCR das duas variantes.
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Tabela 2. Sequências e usos de todos os iniciadores utilizados ao longo deste projeto.

Iniciadores

Sequência

F’

5’-TAGCAAAATAGGCTGTCCC -3’

R’

5’ -TATGTTTTTGGCGTCTTCC -3’

F0

5’-GGACTTTCCAAAATGTCG -3’

R0

5’-ATTAGGACAAGGCTGGTGGG- 3’

F1

5’- GTGTGTATGTACTGTTATGTATATGTG - 3’

R1

5’-CACTGAGTCACAGGGTGTA-3’

F2

5’-CGCCTTACACACATAAGTAA-3’

R2

5’–GAGTAAGGCAATACCGCA-3’

F3

5’– TTTATTGCCACTGCAATAA-3’

R3

5’–GCTAAATTTTAGGGCTGGTT-3’

F4

5’-TGTGTGTATGTACTGTTATGTATATGTG-3’

R4

5’– ATTACACACATAACACACACACAC-3’

F5

5’–GTGTAATGTGTATGTGTGTTTATGTG -3’

R5

5’-CATGTATATTACTTATGTGTGTAAGGC–3’

F6

5’- GCCTTACACACATAAGTAATATACATG–3’

R6

5’ – CAAAATATATAGGATTAACAGGCAAC- 3’

F7

5’ – TTGCCAAGTGCATCATATC – 3’

R7

5’ - GCTACAAGCCAAAAATGC – 3’

F8

5’ – GCACATTTTTTTGCTCTTACTG – 3’

R8

5’ – GTTGAACCGTTTTCGGTC – 3’

Uso

Sequenciamento LCRs

Sequenciamento FTs

Análise ChIP

Análise ChIP

Análise ChIP

Análise ChIP

Análise ChIP

Análise ChIP

Análise ChIP

Análise ChIP

4.8. Ensaios de imunoprecipitação de cromatina (ChIP)
Foram utilizados dois kits distintos para os ensaios de imunoprecipitação de cromatina (ChIP).
Primeiramente utilizamos o kit High-Sensitivity ChIP Kit (Abcam, Cambridge, Inglaterra) para os
ensaios de imunoprecipitação de cromatina das células C33 permanentemente transfectadas com
a LCR de uma das duas variantes B1 ou B3, de acordo com instruções dos fabricantes. Brevemente,
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foi feito o cross-link do DNA com os FTs nas células C33 por incubação com formaldeído 1%
livre de metanol (Polyscience, Filadélfia, EUA), sendo em seguida incubadas com solução de
glicina 1,25 M. A fragmentação da cromatina foi realizada por sonicação de 10 pulsos de 15
segundos utilizando a Cuba Ultrassônica (Cristófoli, Paraná, Brasil). O tamanho dos fragmentos
produzidos foi verificado por eletroforese em gel de agarose 2% corado com GelRed (Biotium,
Freemont, Canadá) na concentração 1X. A cromatina fragmentada foi incubada com 0,8μg de
anticorpo policlonal de coelho anti-SOX7 (ab89954, Abcam, Cambridge, Inglaterra) ou anticorpo
monoclonal de coelho anti-HOXA13 (ab172570, Abcam, Cambridge, Inglaterra), assim como
anti-RNA polII ou IGG não imune (Abcam, Cambridge, Inglaterra) fornecidos no kit, utilizados
como controles positivos e negativos, respectivamente.
Segundamente, utilizamos o MAGnify™ Chromatin Immunoprecipitation System (Invitrogen,
Califórnia, EUA) de acordo com as instruções do fabricante. Novamente, o cross-link do DNA
com os FTs nas células C33 foi feito por incubação com formaldeído 1% livre de metanol
(Polyscience, Filadélfia, EUA), sendo em seguida também incubadas com solução de glicina 1,25
M. A cromatina foi então fragmentada com 15 pulsos de 15 segundos a uma intensidade de 4 no
sonicador Sonic Dismembrator Model 100 (Fisher Scientific, New Hampshire, EUA). A cromatina
foi submetida à eletroforese em gel de agarose 2% corado com GelRed (Biotium, Freemont,
Canadá) na concentração 1X com o objetivo de avaliar o tamanho dos fragmentos gerados e
incubada com 1,5μg dos anticorpos de anti-SOX7 ou anti-HOXA13 supracitados, assim como
anti-RNA polII ou IGG não imune, utilizados como controles positivos e negativos,
respectivamente.
Ainda, uma amostra de cromatina fragmentada não foi incubada com nenhum anticorpo em
nenhum dos dois protocolos descritos, de modo a ser utilizada como o terceiro controle (input) nas
análises. O DNA recuperado foi submetido à análise por PCR em tempo real.

4.9. Padronização dos iniciadores utilizados
Primeiramente, os iniciadores utilizados tiveram sua temperatura ótima de funcionamento
padronizada por reações em cadeia da polimerase (PCR convencional). Para isto, foi utilizada a
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GoTaq® DNA Polymerase (Promega, Madison, EUA) de acordo com as instruções do fabricante.
As seguintes temperaturas de anelamento foram testadas: 52ºC, 55ºC e 58ºC para a primeira leva
de iniciadores utilizados na análise dos ensaios de ChIP; e 55ºC, 58ºC e 60ºC para a segunda leva
de iniciadores utilizados na análise dos ensaios de ChIP. Em seguida, para determinar a
concentração ótima dos iniciadores foram realizados experimentos de PCR em tempo real, como
descrito a seguir.

4.10.

PCR em tempo real (RT-qPCR)

Para análise do DNA recuperado após os ensaios de imunoprecipitação de cromatina e
padronização das temperaturas de anelamento e concentração adequadas dos iniciadores pedidos,
foram realizadas reações de RT-qPCR utilizando o reagente GoTaq® qPCR Master Mix (Promega,
Madison, EUA). Brevemente, à 10μL deste reagente foram adicionados 1μL do plasmídeo da LCR
de B1 (utilizada como molde para construção dos iniciadores) a uma concentração de 30ng/μL,
7μL de água destilada e deionizada e, por fim, 1μL dos iniciadores a serem utilizados nos ensaios
de ChIP em diferentes concentrações (200nM, 500nM e 900nM), de acordo com as instruções do
fabricante. As reações foram realizadas no termociclador 7500 Real Time PCR System (Applied
Biosystems, Califórnia, EUA).

4.11.

Análises estatísticas

Para calcular a diferença estatística entre as diferentes quantidades de plasmídeos de expressão
transfectados

nos

ensaios

de

validações,

primeiramente

foram

removidos

outliers

matematicamente calculados utilizando-se a amplitude interquartil. Em seguida, testes de
normalidade utilizando o teste Shapiro-Wilk foram feitos para indicar o tipo de distribuição das
populações (paramétrica ou não-paramétrica). Após a comprovação que as distribuições das
diferentes populações nos ensaios eram não-paramétricas, foram utilizados os testes de KruskalWallis e de comparações múltiplas de Dunn para identificar quais as populações que diferiam
significativamente.
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5. Resultados
5.1. Comparação das sequências das LCRs das variantes de B1 e B

Plasmídeos recombinantes repórteres previamente construídos no nosso laboratório (MEASSO
DO BONFIM et al., 2015) contendo a sequência da LCR de uma das duas variantes (pGL3-LCRHPV-6-B1-Luc ou pGL3-LCR-HPV-6-B3-Luc) foram sequenciados utilizando os primers F’ e R’,
e as sequências obtidas foram alinhadas utilizando a plataforma BLAST (Basic Local Alignment
Search Tool) (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), de modo a permitir a visualização das
dissimilaridades nucleotídicas entre as sequências da LCR das duas variantes (Fig. 10).

Figura 9. Divergênciass nucleotídicas entre as sequências das LCRs das variantes B1 e B3 de HPV-6. Retângulos vermelhos
indicam as posições das divergências nucleotídicas, sendo os traços (-) indicativos de inserções na LCR da variante B1 e a ausência
de barras de alinhamento ( | ) indicativos de substituições nucleotídicas.
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5.2. Identificação dos fatores de transcrição que atuam sobre as LCRs

A fim de verificar se as divergências nucleotídicas impactam sobre o efeito de diferentes FTs
sobre a LCR das variantes de HPV-6 e, consequentemente, impactam a atividade transcricional
destas, foi realizado inicialmente, um screening empregando-se um arranjo com plasmídeos de
expressão contendo a sequência nucleotídica de diversas classes de FT.
Dos 704 FTs originalmente fornecidos na tecnologia Transcription Factor-Genome-wide full
lenght cDNA transfection ready clone sets (GFC) Transfection Array (Origene, Maryland, EUA),
535 plasmídeos foram eficazmente clonados e sequenciados, construindo-se, assim, uma
biblioteca de expressão de fatores de transcrição. Os plasmídeos de expressão foram cotransfectados em células C33, juntamente com o plasmídeo repórter de uma das duas variantes de
HPV-6 (pGL3-LCR-HPV-6-B1-Luc ou pGL3-LCR-HPV-6-B3-Luc), e a luminescência dessas
células foi medida após 48h.
Dentre os 535 plasmídeos da biblioteca de expressão, 77 FTs foram identificados capazes de
ativar duas vezes ou mais ou reprimir ao menos pela metade a atividade transcricional da LCR de
pelo menos uma das variantes em ao menos 2 dos 3 experimentos de screening realizados (Fig.
9a). Enquanto a maioria dos FTs identificados ativam a LCR da variante da sublinhagem B1, a
LCR da variante da sublinhagem B3 é reprimida ou não sofre efeito após superexpressão destes
FTs (Fig. 9b).
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b)

b)

Figura 10. Análise da atividade transcricional de variantes moleculares pertencentes às sublinhagem B1 e B3 de HPV-6. A análise da
atividade transcricional foi realizada utilizando-se a tecnologia (GFC) Transfection Array. Células C33 foram co-transfectadas com 60ng de
plasmídeo de expressão contendo cDNA de diferentes classes de fatores de transcrição (FT). Após 48h, essas células foram lisadas e a
luminescência medida. (a) 77 FTs ativaram duas vezes ou mais ou inibiram ao menos pela metade a atividade transcricional de pelo menos
uma das variantes, em pelo menos dois dos três experimentos independentes realizados (N1, N2 e N3). As medidas de luminescência obtidas
foram comparadas com a medida de luminescência da atividade basal da LCR (sem transfecção do plasmídeo de expressão), arbitrariamente
classificada como 1. Quanto maior a ativação do FT, mais intensa a coloração verde no heatmap, e quanto maior a inibição do FT, mais
intensa é a coloração vermelha; em preto estão os FTs que não tem efeito sobre a LCR das variantes. (b) Diagrama de Venn ilustrando os
efeitos de cada FT sobre a atividade transcricional de cada variante, sendo os fatores ativadores destacados em verde e os fatores inibidores
destacados em vermelho; fatores que possuem efeitos opostos nas duas variantes estão destacados em amarelo. Aqueles FTs que tem efeito
apenas na atividade transcricional da variante B1 se encontram no círculo azul, enquanto que os FTs que tem efeito apenas na atividade
transcricional de B3 se encontram no círculo roxo; na interseção entre os círculos se encontram os fatores que tem efeito em ambas as
variantes. A tabela mostra o número total de fatores que ativam ou reprimem a LCR das variantes, desse modo é possível observar a maior
quantidade de fatores ativando a atividade transcricional de B1 (36) quando comparada com B3 (10), além de observar a maior quantidade
de FT inibindo a atividade transcricional da variante de B3 (33) em comparação a atividade de B1 (7).
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Figura 10. Análise da atividade transcricional de variantes moleculares pertencentes às sublinhagem B1 e B3 de HPV-6. A análise da
atividade transcricional foi realizada utilizando-se a tecnologia (GFC) Transfection Array. Células C33 foram co-transfectadas com 60ng de
plasmídeo de expressão contendo cDNA de diferentes classes de fatores de transcrição (FT). Após 48h, essas células foram lisadas e a
luminescência medida. (a) 77 FTs ativaram duas vezes ou mais ou inibiram ao menos pela metade a atividade transcricional de pelo menos

A tabela 3 mostra os dados de luminescência normalizados pela luminescência da atividade
basal da LCR de cada variante obtidos nos três experimentos independentes realizados (N1, N2 e
N3), assim como o símbolo do FT e sua sequência identificadora no banco de dados GenBank.

Tabela 3. Dados de luminescência normalizados pela luminescência da atividade basal da LCR. Estes dados foram obtidos a partir da
realização de três experimentos independentes, N1, N2 e N3. Em verde estão aqueles FTs que ativam duas vezes ou mais a atividade
transcricional da variante, enquanto que os FT que inibem pelo menos na metade estão indicados em vermelho; os FT que não tem
efeito sobre a variante (0.6 ≤ dados de luminescência ≤ 1.9) estão indicados em preto.

Identificação GenBank
NM_005760
NM_000660
NM_014724
NM_030573
NM_006625
NM_015898
NM_003269
NM_016531
NM_005596
NM_005653
NM_014517
NM_013354
NM_018975
NM_003670
NM_021132
NM_005339
NM_006874
NM_012086
NM_006958
NM_021705
NM_002687
NM_005642
NM_005916
NM_014213
NM_012099
NM_138494
NM_020727
NM_138473
NM_003601
NM_152735
NM_020924
NM_001564
NM_003884
NM_001730
NM_003223
NM_000522
NM_005461
NM_000325
NM_004379
NM_004789
NM_030593
NM_152475
NM_005249
NM_000123
NM_025231
NM_003016
NM_002913
NM_152323

Nome FT
CEBPZ
TGFB1
ZNF305
THAP7
FUSIP1
ZBTB7A
NR2E1
KLF3
NFIB
TFCP2
UBP1
CNOT7
TERF2IP
BHLHB2
PPP3CB
HIP2
ELF2
GTF3C3
ZNF16
NFYA
PNN
TAF7
MCM7
HOXD9
CD3EAP
ZNF655
ZNF295
SP1
SMARCA5
ZBTB9
ZBTB26
ING2
PCAF
KLF5
TFAP4
HOXA13
MAFB
PITX2
CREB1
LHX2
SIRT2
ZNF417
FOXG1B
ERCC5
ZNF435
SFRS2
RFC1
SPIC

N1
1.8
78.8
64.3
22.0
41.2
38.5
1.9
2.5
2.6
2.0
2.4
2.2
2.4
5.6
1.8
2.3
2.5
1.8
4.5
2.0
2.0
2.1
2.7
2.4
2.3
43.6
60.7
28.1
52.0
55.4
78.1
121.2
54.4
66.6
54.0
41.6
1.1
20.9
7.4
16.9
0.4
18.7
0.5
1.3
1.6
0.6
1.9
12.5

B1
N2
2.1
1.0
2.8
2.4
2.5
2.3
7.6
1.6
2.0
2.1
2.3
2.1
2.5
1.6
2.5
2.9
2.4
2.3
1.8
2.2
2.2
1.1
2.3
1.6
1.8
2.0
2.3
2.1
2.4
2.4
3.1
2.4
2.2
2.1
3.2
2.3
1.0
1.0
0.3
0.5
0.5
0.5
0.5
0.1
0.1
0.8
1.8
0.5

N3
3.2
3.4
3.4
4.0
2.0
2.3
7.0
4.5
1.9
1.8
2.8
1.8
1.7
3.1
3.0
0.8
1.9
2.0
2.6
1.4
1.9
2.0
2.1
2.1
2.4
3.1
2.7
2.3
3.4
2.6
3.0
2.4
3.3
3.5
4.1
3.2
0.8
1.3
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.1
0.1
0.5
2.5
0.8

N1
2.1
2.9
2.7
1.1
1.9
2.1
1.2
1.6
1.4
1.5
1.4
1.4
1.5
1.6
1.6
1.0
1.6
2.1
1.4
1.5
1.6
1.1
0.9
1.3
1.2
1.1
1.1
1.5
1.2
1.1
1.4
1.0
0.9
1.0
1.9
0.7
1.1
2.1
2.7
0.6
0.8
0.6
1.0
1.8
1.1
0.7
0.3
0.5

B3
N2
2.1
0.2
1.8
2.5
2.2
0.7
2.6
1.0
0.9
0.8
2.7
1.0
1.5
1.2
1.4
0.9
1.0
0.9
0.1
1.0
1.7
1.6
1.6
1.3
1.4
0.9
1.3
0.8
0.8
0.8
0.4
1.0
1.2
0.3
1.0
0.6
2.3
1.1
0.9
0.6
0.6
0.7
1.1
0.6
0.1
0.3
1.7
0.4

N3
1.5
2.0
2.5
2.3
2.6
3.2
1.3
1.0
1.1
0.9
1.2
1.6
1.0
1.3
1.4
0.6
1.5
1.0
1.3
1.3
1.4
1.2
1.1
1.0
1.5
1.6
3.1
1.8
3.7
2.6
3.2
2.3
1.1
0.9
1.8
1.7
2.8
2.6
5.1
0.7
0.9
1.0
0.8
1.1
1.3
0.5
0.5
0.5
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NM_004599
NM_024504
NM_002503
NM_005225
NM_005653
NM_015897
NM_015975
NM_020395
NM_001422
NM_006352
NM_003068
NM_003213
NM_015874
NM_006299
NM_006898
NM_014965
NM_145271
NM_153607
NM_130898
NM_003187
NM_152626
NM_153633
NM_031439
NM_139353
NM_080740
NM_152736
NM_014607
NM_001986
NM_003489

SREBF2
PRDM14
NFKBIB
E2F1
TFDP2
PIAS4
TAF9B
INTS12
ELF5
ZNF238
SNAI2
TEAD4
RBPSUH
ZNF193
HOXD3
TRAK1
ZNF688
LOC153222
CREB3L4
TAF9
ZNF92
HOXC4
SOX7
TAF1C
SUHW1
ZNF187
UBXD2
ETV4
NRIP1

23.1
10.8
18.0
17.1
11.6
12.6
0.9
1.5
1.0
27.7
14.5
21.7
26.6
19.9
32.2
20.1
20.9
19.4
25.6
32.3
27.6
26.3
22.0
32.6
85.3
61.0
16.4
54.3
27.2

0.7
0.8
0.6
0.6
0.4
0.5
0.9
1.1
1.0
1.1
0.0
0.9
1.0
1.1
1.0
0.9
1.4
0.5
0.4
1.6
0.9
1.2
0.9
1.3
0.9
0.8
0.9
0.9
0.8

0.8
0.8
0.6
0.8
0.6
0.6
0.6
0.2
0.4
1.0
0.7
1.1
1.3
0.9
1.2
0.8
1.1
0.8
1.1
2.2
1.0
1.4
0.8
0.9
2.0
1.2
1.1
1.1
1.9

0.5
0.5
0.5
0.1
0.4
0.4
0.4
0.9
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.5
0.6
0.5
0.1
0.5
0.4
0.5
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5

0.5
1.4
0.5
0.3
0.3
0.4
0.2
0.0
0.1
0.3
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5
0.2
0.4
0.5
0.3
0.3
0.5
0.2

0.8
0.5
0.6
0.8
0.7
0.9
0.3
0.5
0.6
0.7
0.8
1.1
0.5
0.5
0.5
0.8
1.5
0.7
0.9
1.0
0.8
1.4
0.2
1.0
1.1
1.6
0.8
1.3
1.1

5.3. Identificação de sítios de ligação putativos dos FTs na LCR

Com o objetivo de determinar quais dentre os 77 FTs possuem sítios de ligação putativos na
LCR das variantes de HPV-6, análises in silico utilizando a plataforma JASPAR foram realizadas.
Foi observado que 9 FTs apresentam possíveis de sítios de ligação na LCR de ambas as variantes:
TFCP2, LHX2, SNAI2, E2F1, ELF5, HOXA13, KLF5 e SP1, indicando que ao menos nestes
casos o impacto sobre a atividade transcricional viral pode ser direto (Fig 11). Estes 9 fatores foram
selecionados para seguir adiante nos ensaios de validação.
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b)

b)

Figura 11. Sequências completas da LCR de B1 e B3 com os sítios de ligação putativos observados in silico. Os 77 FTs identificados
nos ensaios de arranjo foram analisados no banco de dados JASPAR e observou-se que (A) 9 FTs possuem sítios de ligação putativos na
LCR de ambas as variantes (TFCP2, LHX2, SNAI2, E2F1, ELF5, HOXA13, KLF5, SP1 e SOX7). (B) Sítios de ligação putativos diferenciais
entre as LCRs de B1 e B3.
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Na tabela 4 é possível observar os sítios de ligação putativos diferenciais entre as sequências
das duas variantes, as sequências preditivas desses sítios, assim como o score diferencial entre
eles.
Tabela 4. Sequências putativas dos sítios de ligação dos 9 FTs encontrados nas análises in sílico. Foram considerados como sítios de ligação putativos
apenas os sítios que possuíam score maior ou igual a 0.85.

5.4. Validação do efeito observado nos ensaios de arranjo dos nove FTs selecionados pela
análise in silico

Os 9 FTs identificados pela análise in sílico foram então utilizados nos experimentos de
validação. Nestes ensaios, células C33 foram co-transfectadas com um dos dois plasmídeos
repórteres (pGL3-LCR-HPV-6-B1-Luc ou pGL3-LCR-HPV-6-B3-Luc), além dos plasmídeos de
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expressão, de maneira semelhante aos ensaios de arranjo. Entretanto, quantidades crescentes dos
plasmídeos de expressão (25ng, 100ng e 300ng) foram transfectados com o objetivo de verificar o
efeito dose dependente dos FTs sobre a atividade transcricional viral. Ainda mais, estas células
foram co-transfectadas com o vetor controle pCMV-β-Gal (MACGREGOR; CASKEY, 1989) e
todos os ensaios foram realizados em placas de 96 poços. Após 48h a luminescência foi medida,
assim como a atividade da enzima β-galactosidase para ser utilizada como controle interno da
eficiência da transfecção.
Dentre os 9 FTs selecionados para validação, HOXA13 ativou de maneira estatisticamente
significativa a atividade transcricional da variante B1, enquanto SP1 apenas apresentou uma
tendência de ativação da transcrição desta variante de HPV-6 (Fig. 12a). Por outro lado, E2F1,
ELF5 e SNAI2 inibiram significativamente a atividade transcricional da variante B1 (Fig. 12b),
enquanto LHX2 apresentou uma tendência em inibir (Fig 12c). KLF5, TFCP2 e SOX7 não
apresentaram efeitos significativos sobre a atividade transcricional de B1 nos ensaios de validação
(Fig. 12a, b).
Nenhum dos FTs selecionados para validação ativaram a atividade transcricional da variante
B3. Em contrapartida, ELF5 inibiu de modo significativo a atividade transcricional de B3,
enquanto E2F1, SNAI2 e SOX7 apresentaram tendências inibitórias nesta variante (Fig. 12b, c),
enquanto TFCP2, KLF5, HOXA13, LHX2 e SP1 não apresentaram efeitos significativos (Fig. 12a,
c).
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c)

c)

Figura 12. Ensaio de validação para confirmação dos efeitos observados no ensaio de arranjos. Em placas de 96 poços, células
C33 foram co- transfectadas com o plasmídeo repórter, quantidades crescentes do plasmídeo de expressão de FTs, com o objetivo
de verificar a dose dependência do efeito, e com o vetor controle β-gal. Após 48h, foram medidas a luminescência e a atividade
da enzima β-galactosidade. Foram realizados 20 experimentos independentes, as medidas de luminescência foram comparadas
com o valor de referência (1) do plasmídeo de expressão transfectado sem sequência de FT algum e o valor de cada um dos
experimentos está representado como círculo, quadrado ou triângulo nos gráficos; outliers foram retirados para melhor ajuste
aos cálculos estatísticos. (a) Os efeitos de HOXA13, SP1 e KLF5 sobre a atividade transcricional de B1 e B3. Enquanto HOXA13
ativou significativamente a variante da sublinhagem B1 e SP1 parece ter uma tendência em ativa-lá, KLF5 não teve efeito sobre
sua atividade transcricional. Estes três FTs não tiverem efeito sobre a atividade transcricional de B3. (b) E2F1, SNAI2 e ELF5
inibiram significativamente a atividade transcricional de B1, enquanto somente ELF5 inibiu significativamente a atividade
transcricional de B3; E2F1 e SNAI3 apenas aparentaram ter uma tendência de inibir. (c) Os efeitos de SOX7, LHX2 e TFCP2 sobre a
atividade transcricional de B1 e B3. Somente SOX7 e LHX2 apresentaram tendências inibitórias em B1 e B3, respectivamente.

5.5. Análise dos efeitos sinergéticos dos FTs selecionados para validação

Uma vez que alguns dos fatores analisados possuíam sítios de ligação putativos sobrepostos, é possível
que haja competição entre os FTs para ligação a um determinado sítio no DNA, ocasionando alterações nos
efeitos observados in vitro no que concerne à atividade transcricional. Para determinar os efeitos
sinergéticos de dois FTs competindo por um sítio, células C33 foram co-transfectadas com um dos
plasmídeos repórteres (pGL3-LCR-HPV-6-B1-Luc ou pGL3-LCR-HPV-6-B3-Luc), o vetor controle β-gal
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e quantidades crescentes de dois plasmídeos de expressão que possuíssem sítios de ligação putativos
sobrepostos, como mostrado na figura 11a. Foram avaliadas, neste estudo, algumas destas combinações.
Na figura 11a é possível observar que há um sítio putativo a HOXA13 que se sobrepõe a SNAI2 e
outro a LHX2. De fato, quando foram co-transfectados HOXA13 com SNAI2 ou LHX2, HOXA13 perdeu
o efeito transativador sobre a LCR da variante B1. Ainda mais, na presença de HOXA13A SNAI2 perdeu
seu efeito transrepressor sobre a LCR da variante B1 (Fig. 13a). Quando SNAI2 foi co-transfectado com
TFCP2, é perdido o efeito repressor de SNAI2 sobre a LCR da variante B1 (Fig. 13b). Interessantemente,
quando SNAI2 foi co-expresso junto com E2F1 e o plasmídeo repórter contendo a sequência da LCR da
variante B1, não é observado um efeito somatório na repressão da transcrição, embora esta ainda esteja
significativamente reduzida.

a)
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b)

Figura 13. Análise dos efeitos sinergéticos dos FTs com sítios de ligação putativos sobrepostos. Células C33 foram co-transfectadas com
um dos plasmídeos repórteres (pGL3-LCR-HPV-6-B1-Luc ou pGL3-LCR-HPV-6-B3-Luc), o vetor controle β-gal e quantidades crescentes de
dois plasmídeos de expressão que possuíssem sítios de ligação putativos sobrepostos. (a) HOXA13 transfectado com quantidades iguais
de SNAI2 ou LHX2 perde o efeito transativador sobre a LCR da variante B1. Quando HOXA13 é co-transfectado com SNAI2 em ambas as
variantes, é possível notar ainda que SNAI2 perde o efeito repressor. (b) SNAI2 transfectado com quantidades iguais de TFCP2 ou E2F1
também perde o efeito inibidor significativo visto anteriormente.

5.6. Análise da ligação de HOXA13 e SOX7 na LCR de HPV-6

Uma vez que observou-se que HOXA13 possui efeito ativador significativo sobre a atividade
transcricional da variante da sublinhagem B1 e que nas análises in sílico este fator possuía um sítio
de ligação preditivo a mais nesta variante em relação à variante B3, objetivou-se avaliar por ensaios
de imunoprecipitação de cromatina (ChIP) a ligação de HOXA13 na LCR de HPV-6 de ambas as
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variantes. Além de HOXA13, SOX7 também foi selecionado para estes ensaios de ChIP, por ser
o único fator que possui uma tendência inibitória sobre a LCR da variante B3 que entretanto não
tem efeito sobre a atividade transcricional de B1.
Para isso, células C33 permanentemente transfectadas com a LCR das variantes de B1 e B3
foram incubadas com formaldeído 1% para cross-linking dos FTs à LCR viral. A cromatina foi
então fragmentada e incubada com anticorpos anti-SOX7 ou anti-HOXA13. Os fragmentos ligados
aos anticorpos foram então recuperados e submetidos a análises por RT-qPCR (Fig. 14a).
É possível observar maior ligação de HOXA13 e SOX7 no segmento 1 da LCR de B3 em
comparação ao segmento 1 da LCR de B1; ainda se pode perceber que HOXA13 ligou mais neste
segmento em B3 quando comparado com SOX7. Em contrapartida, HOXA13 e SOX7 ligam-se
mais no segmento 2 da variante B1 em comparação ao mesmo segmento da variante B3, sendo, a
ligação de HOXA13 neste segmento de B1 maior do que a ligação de SOX7 na mesma variante e
maior do que a ligação do próprio HOXA13 no segmento da variante B3 (Fig. 14b). Ainda assim,
cabe ressaltar que este experimento foi realizado apenas uma vez.

a)

a)
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b)
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c)

c)

Figura 14. Ligação in vivo de HOXA13 e SOX7 à LCR de HPV-6 utilizando ensaios de imunoprecipitação de cromatina (ChIP). HOXA13 e SOX7
foram selecionados para realização dos ensaios de ChIP. (a) Desenho esquemático do ensaio de ChIP. Células C33 permanentemente
transfectadas com a LCR das variantes de B1 e B3 foram incubadas com formaldeído 1% e em seguida com solução de glicina 1,25 M. A cromatina
foi então fragmentada e incubada com anticorpos anti-SOX7 ou anti-HOXA13. Os fragmentos ligados aos anticorpos foram então recuperados
e analisados por RT-qPCR (adaptado de DAHL, 2014). (b) Histrograma representando análise das amostras imunoprecipitadas por RT-qPCR.
Quanto maior as barras do histograma, maior a amplificação dos fragmentos imunoprecipitados e purificados, indicando, assim, a maior ligação
do FT em um determinado fragmento. Pode-se observar maior ligação de HOXA13 e SOX7 no segmento 1 da LCR da variante B3 do que no
segmento 1 da LCR da variante B1; ainda pode se perceber que HOXA13 ligou mais nesta fração em B3 quando comparado com SOX7. Na fração
2 observa-se uma maior ligação de HOXA13 e SOX7 na variante B1 em comparação com a variante B3, sendo a ligação de HOXA13 nesta fração
de B1 muito maior do que a ligação de SOX7. Em azul: resultados do ensaio de ChIP utilizando a linhagem de C33 transfectada permanentemente
com a LCR de B1; em roxo: resultados do ensaio de ChIP utilizando a linhagem de C33 transfectada permanentemente com a LCR de B3. (c)
Desenho esquemático representando a posição do sítio de ligação putativo revelado na análise in sílico. As setas coloridas representam os
iniciadores e direção de amplificação; as setas amarelas representam o segmento 1 da LCR, enquanto setas rosas representam o segmento 2.
Os retângulos verticais indicam a ligação de HOXA13 revelada pelo ensaio de ChIP ao seu sítio putativo; retângulo azul representa a ligação de
HOXA13 na variante B1 e retângulo roxo representa a ligação de HOXA13 na variante B3. O retângulo azul, representado em tamanho maior,
indica maior a intensidade de ligação de HOXA13 à LCR, de acordo com o observado nos ensaios de ChIP.
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6. Discussão

Embora os HPVs de baixo risco oncogênico (LR, de low risk) sejam considerados como não
carcinógenos para humanos, infecções por LR-HPV tem importantes implicações clínicas, uma
vez que estão associadas à patologias de baixo grau em diferentes regiões anatômicas (CLIFFORD
et al., 2006; HOOTS et al., 2009; SRODON et al., 2006), e também à ocasionais casos de
neoplasias malignas.
O HPV-6, juntamente com HPV-11, é responsável pela ocorrência da rara, mas séria,
papilomatose respiratória recorrente (PRR) (DONNE et al., 2010; MAKIYAMA et al., 2013), além
de 90% dos casos de verrugas genitais (VG) em ambos homens e mulheres (GARLAND et al.,
2009; HAWKINS et al., 2013).
VGs são altamente infeciosas e cerca de 65% das pessoas com parceiros infectados
desenvolvem VGs dentro de 3 semanas a 8 meses (LACEY; LOWNDES; SHAH, 2006). Estudos
em populações inglesas, australianas e estadunidenses revelaram que estas populações
apresentavam uma prevalência de VGs de em torno de 4 – 5,6%, sendo esta porcentagem ainda
maior, quase 11%, em populações nórdicas (GIULIANO et al., 2008). Quando analisada
globalmente, a taxa de incidência de VGs varia entre 85 – 205 casos a cada 100.000 pessoas (de
ambos os sexos), sendo esta taxa maior em jovens com 30 anos (PATEL et al., 2013).
Extensas revisões sistemáticas indicam que as VGs representam uma patologia altamente
prevalente associada a um problema cosmético significativo, bem como a um fardo psicológico
com custos de saúde substanciais e dependentes do número e localização das lesões (EGAWA;
DOORBAR, 2017; PATEL et al., 2013; RAYMAKERS et al., 2012). Estima-se que na Inglaterra
o custo para o tratamento das VGs ao sistema de saúde público seja de em torno de 16,8 milhões
de libras/ ano (DESAI et al., 2011), enquanto que o custo anual do tratamento de VGs para os
planos de saúde privados nos EUA atingem entre US$140 milhões e US$220 milhões (GIULIANO
et al., 2008). A principal limitação para as terapias atuais reside na alta taxa de recorrência das
VGs após a primeira remissão (PATEL et al., 2013).
Embora o HPV-6 esteja associado à comorbidades de baixo risco oncogênico, há relatos da
associação deste HPV com o desenvolvimento do tumor de Buschke-Löwenstein (BOSHART;
57

ZUR HAUSEN, 1986; GIULIANO et al., 2008). Ainda, foi identificada a presença deste HPV-6
em diferentes tipos tumorais, de diferentes sítios anatômicos (OKAGAKI et al., 1984; KASHER;
ROMAN, 1988; RANDO et al., 1986; KITASATO et al., 1994; OFT et al., 1993b; BERCOVICH
et al., 1991). Recentemente, foi relatada a presença de HPV-6 no carcinoma de células escamosas
condilomatoso (MASUDA et al., 2018).
Ademais, é sabido que diferentes variantes moleculares de HPV-6 estão associadas ao risco
diferencial de desenvolvimento de VGs. Além da identificação da maior prevalência de variantes
da sublinhagem B1 em biópsias de VGs e nos esfregaços genitais oriundos destes homens,
observou-se um risco aumento no desenvolvimento de VGs em homens infectados com variantes
desta sublinhagem em comparação aos homens infectados com variantes da sublinhagem B3
(FLORES-DÍAZ et al., 2017a). Uma possível explicação para este risco aumentado é a maior
atividade transcricional de B1, quando comparada com a atividade transcricional de B3 (MEASSO
DO BONFIM et al., (2015), o que poderia resultar na expressão aumentada de E1 e E2 viral,
conferindo assim um potencial de replicação maior às variantes da sublinhagem B1 (FLORESDÍAZ et al., 2017a).
Embora na última década, a tecnologia de arranjos permitiu identificar mais FTs que se ligam
à sequência promotora viral (CARSON; KHAN, 2006; SICHERO; SOBRINHO; VILLA, 2012)
são poucos os estudos que visaram a caracterização da atividade transcricional de LR-HPVs.
Para melhor compreender os mecanismos de regulação da transcrição das variantes
moleculares de HPV-6 e como as diferenças poderiam impactar as práticas clínicas, o presente
estudo teve como objetivo identificar FTs celulares que atuam diretamente e de maneira distinta
sobre a LCR das variantes das sublinhagens B1 e B3.
Uma vez que sítios de ligação à FTs são pequenos, em torno de 6 a 12 bases nucleotídicas,
alterações nucleotídicas podem resultar no desaparecimento ou criação de sítios de ligação
(LAMBERT et al., 2018). Assim, primeiramente foram avaliadas as diferenças nucleotidicas entre
a LCR das duas variantes de HPV-6, B1 e B3. Foi realizado então o sequenciamento dos
plasmídeos repórteres previamente construídos pelo grupo (MEASSO DO BONFIM et al., 2015)
contendo a sequência da LCR de uma das duas variantes, utilizando os iniciadores F’ e R’ a fim
de confirmar que os plasmídeos adequados seriam utilizados. Os resultados dos sequenciamentos
foram alinhados utilizando a plataforma BLAST (Basic Local Alignment Search Tool)
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(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), de modo a permitir a visualização das divergências
nucleotídicas entre as sequências da LCR das duas variantes (Fig. 9). É possível observar uma
inserção de 20 nucleotídeos (TACATTATTGTATATCT TGT) a partir da posição 7414 no
genoma da variante B1, além da inserção de um nucleotídeo (T) na posição 7527. Adicionalmente,
existem cinco substituições de nucleotídeos entre as variante B1 e B3: 7248 (T → G), na posição
7530 (C → A), na posição 7660 (G → C), na posição 7773 (A → C) e na posição 7817 (C → A).
Em seguida, objetivou-se identificar quais FTs atuam sobre a LCR de HPV-6, além de avaliar
diferenças entre o repertório de FTs que atuam sobre a atividade transcricional das duas variantes
virais. Para isto foi realizado um ensaio de arranjo com 535 plasmídeos de expressão contendo a
sequência nucleotídica de diferentes FTs. Estes plasmídeos foram transfectados em células de
carcinoma cervical HPV negativo e P53 mutado (linhagem celular C33), juntamente com um dos
dois

plasmídeos

repórteres

pGL3-LCR-HPV-6-B1-Luc

ou

pGL3-LCR-HPV-6-B3-Luc,

previamente construídos. Estes plasmídeos contêm a sequência completa da LCR de uma das duas
variantes à montante do gene da luciferase, de modo que, após 48h, a atividade da enzima
luciferase foi medida e a atividade transcricional das diferentes variantes foi aferida indiretamente.
Dos 535 plasmídeos utilizados, 77 ativaram pelo menos duas vezes mais ou inibiram pelo
menos pela metade a atividade transcricional de uma das duas variantes, em ao menos dois dos
três experimentos independentes realizados (Fig. 10a e Tabela 3). Enquanto a maioria dos FTs
identificados que atuam sobre apenas sobre uma das variantes ativa a LCR da variante pertencente
à sublinhagem B1, a LCR da variante pertencente à sublinhagem B3 é reprimida, como indicado
pela maior predominância da coloração verde nos experimentos utilizando a variante B1 e pela
maior predominância das colorações vermelha e preta nos experimentos utilizando a variante B3
(Fig. 10a).
Dentre os 77 FTs observados, apenas seis FTs ativaram a atividade transcricional de ambas
variantes (ZNF305, THAP7, TGFB1, FUSIP1, ZBTB7A e CEBPZ), 30 FTs ativam somente a
variante B1 (NR2E1, TFAP4, BHLHB2, ZBTB26, ZNF16, SMARCA5, KLF3, KLF5, HOXA13,
PCAF, ZNF655, ZNF295, UBP1, ZBTB9, PPP3CB, ING2, MCM7, ELF2, SP1, TERF2IP,
CD3EAP, NFIB, PNN, HOXD9, CNOT7, GTF3C3, HIP2, TFCP2, NFYA e TAF7) e dois FTs
ativaram somente B3 (MAFB e PITX2). Quanto aos FTs que inibiram a atividade transcricional
das variantes, seis FTs inibiram apenas B1 (ZNF417, SIRT2, FOXG1B, ERCC5, LHX2 e
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ZNF435) e 31 FTs inibiram apenas B3 (SOX7, TAF9B, ELF5, E2F1, SPIC, INTS12, ZNF193,
TFDP2, SFRS2, ZNF238, UBXD2, RBPSUH, NFKBIB, HOXD3, CREB3L4, LOC153222
PIAS4, NRIP1, TRAK1, SREBF2, SNAI2, ZNF92, TAF9, TAF1C, TEAD4, SUHW1, ZNF688,
ZNF187, ETV4, HOXC4, PRDM14 e RFC1). Apenas CREB1 e TAF9 apresentaram atividades
opostas nas variantes, ativando a atividade transcricional de B3 e inibindo a de B1 e ativando a
atividade transcricional de B1 e inibindo B3, respectivamente (Fig. 10b).
O próximo passo foi identificar quais destes FTs poderiam possuir atividade direta sobre a
LCR das variantes, ou seja, quais destes se ligavam diretamente ao DNA viral. Embora análises in
silico utilizando a plataforma “STRING: functional protein association networks” (https://stringdb.org/) demonstrarem a capacidade de ligação ao DNA humano da grande maioria dos 77 FTs
encontrados no ensaio de arranjo (Fig. 16), somente nove apresentaram sítios de ligação putativos
na LCR das duas variantes quando analisados utilizando o banco de dados JASPAR, e foram
selecionados para seguir com os ensaios de validação dos efeitos vistos nos ensaios de arranjo
(Fig. 11). Ainda assim, cabe ressaltar que a atividade de um FT sobre a LCR pode ser de maneira
indireta, devido à interação com outras proteínas que se ligam diretamente à LCR viral (Fig. 16).

60

Figura 15. Análise das interações proteína-proteína entre os 77 FTs encontrados nos ensaios de arranjo. A análise
das interações proteína-proteína por meio da plataforma STRING revelou as funções já descritas em humanos para
cada FT (ligação ao DNA, em vermelho; FT com ligação ao DNA, em azul; regulação da transcrição, em verde), assim
como a natureza da relação entre eles. Interações conhecidas provenientes de bancos de dados com curadorias (em
azul) e aquelas determinadas experimentalmente (ligações em rosa). Interações preditivas compõe: genes vizinhos
(ligações em verde), fusões gênicas (ligações em vermelho) e genes co-ocorrentes (ligações em azul). Ligações em
amarelo são representativas de análises textuais, em preto representativas de co-expressão e em cinza claro
representativas de homologia entre proteínas.

Os sítios de ligação putativos destes nove FTs foram identificados por análise in sílico
utilizando a plataforma JASPAR (http://jaspar.genereg.net/). JASPAR é uma coleção de sítios de
ligação preferencias de FTs que se ligam ao DNA, representados como matrizes de peso ou de
posição (PWMs ou PSSMs), usadas para varrer sequências genômicas (FORNES et al., 2020).
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Embora os sítios de ligação do fator de transcrição SOX7 não estejam apresentados na figura
11, este FT foi selecionado para seguir adiante nos ensaios de validação. O motivo desta escolha
foi a identificação de sítios de ligação putativos de SOX7 na primeira análise feita na plataforma
(Fig 17). As atualizações das matrizes de preferência da plataforma resultaram em modificações
nos sítios de ligação previamente indicados e, resumidamente, as matrizes associadas ao fator
SOX7 foram reclassificadas como parte da coleção não-validada da plataforma, uma coleção de
perfis e matrizes novas na plataforma a partir de 2020, explicando assim as modificações vistas
nos sítios de ligação putativos de SOX7 (FORNES et al., 2020).
HOXA13, como confirmado pelos ensaios de validação, possui efeito transativador somente
sobre a atividade transcricional de B1 (Fig. 12a), que é perdido quando este fator de transcrição é
co-expresso com SNAI2 e LHX2, para os quais foram preditos sítios de ligação sobrepostos (Fig.
13a). Assim como HOXA13, SNAI2 também perdeu seu efeito repressor quando co-expresso com
E2F1, TFCP2 e HOXA13 (Fig 13b). Uma possível explicação para esta perda do efeito de
HOXA13 e SNAI2 é a sobreposição do sítio de ligação de HOXA13 com os sítios de ligação de
SNAI2 e LHX2, e sobreposição do sítio de ligação de SNAI2 com os sítios de ligação de E2F1,
TFCP2 e HOXA13 (Fig. 11), o que poderia resultar na competição destes FTs pela região de
ligação, ocasionando a menor ligação de HOXA13 e SNAI2. Por outro lado, SOX7 apresentou
uma tendência inibitória somente na variante B3, não tendo nenhum efeito na atividade
transcricional de B1 (Fig. 12c), diferentemente de E2F1, ELF5 e SNAI2 que apresentaram efeitos
inibitórios em ambas as variantes (Fig. 12b).
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Figura 16. Sequências completas da LCR de B1 e B3 com os sítios de ligação putativos de SOX7 observados in sílico, antes das
atualizações das matrizes de preferências da plataforma JASPAR em 2020. A análise in sílico utilizando o score relativo de 0.85
realizada previamente para o FT SOX7 revelou a existência de 7 sítios de ligação putativos de SOX7 em B1 e 5 sítios de ligação putativos
em B3, sendo este FT então selecionado para seguir adiante com os ensaios de validação e ChIP.
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Devido à ativação significativa de HOXA13 exclusivamente sobre a atividade transcricional
de B1 e o efeito de SOX7 somente na variante B3, ambos se tornaram fortes candidatos para
explicar, em partes, a diferença transcricional observada entre as variantes.
Com o objetivo de validar os sítios de ligação de HOXA13 preditos e de identificar novos
sítios de ligação de SOX7 na LCR das variantes, foi realizado um ensaio de imunoprecipitação de
cromatina (ChIP).
Devido à problemas nas reações de RT-qPCR que compreendiam os iniciadores responsáveis
pela amplificação dos fragmentos 3, 4 e 5 da LCR, somente foram possíveis de avaliação as
ligações que ocorrem nos fragmentos 1 e 2. Ainda assim, nesses resultados parciais é possível
observar diferenças de ligação de HOXA13 e SOX7 na LCR das duas variantes. Enquanto
HOXA13 e SOX7 se ligam com maior afinidade ao fragmento 1 da LCR de B3, estes fatores se
ligam com maior afinidade ao fragmento 2 da LCR de B1. Nota-se ainda que HOXA13 se liga
com mais intensidade ao fragmento 2 da LCR de B1 do que qualquer outra ligação analisada (Fig
14b). Deste modo é plausível sugerir que HOXA13 se ligue ligando aos sítios preditos na análise
in sílico (Fig. 11 e Tabela 4) e que a maior atividade transcricional de B1 esteja relacionada com
a maior ligação de HOXA13 a estes sítios. Entretanto, é importante notar que apenas um
experimento foi feito e novas replicatas precisam ser realizadas para confirmação destas ligações.
Dados gerados até o momento sugerem que SOX7 tenha função de supressor tumoral em
múltiplos tipos de câncer. A diminuição da expressão de SOX7 foi demonstrada em diferentes
tumores em estágio avançado e está correlacionada com o baixo prognóstico de pacientes com
câncer (CHAN et al., 2012; GUO et al., 2008; HAYANO et al., 2013; LI et al., 2012; STOVALL
et al., 2013). Já a expressão ectópica de SOX7 induz a apoptose em diversas linhagens celulares
tumorais, enquanto seu silenciamento resulta no aumento da capacidade de células não
tumorigênicas em formar colônias in vitro (GUO et al., 2008; ZHANG et al., 2009). Ainda que
não existam relatos no que concerne ao efeito de SOX7 sobre a atividade transcricional do HPV,
Garcia-Vallvé et al. (2006) por meio de análises in sílico identificou sítios putativos de ligação de
outros membros da família de transcrição SOX (SOX-5 e SOX-9) na LCR de cinco tipos de HPV
(HPV-16, -18, -6, -8 e -4). Interessantemente Sichero et al. (2012) demonstrou que SOX7 não
apresentou efeito sobre a atividade transcricional de HPV-16 e HPV-18 (Tabela suplementar 2).
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Alguns estudos já reportaram a expressão desregulada de HOXA13 em diversas linhagens
celulares derivadas de tumores e em amostras de tecidos tumorais, além da maior expressão
associada ao processo de transformação da célula, incluindo a aumentada proliferação celular
(CHANG et al., 2016; ZHANG et al., 2017). Embora estudos tenham abordado a associação de
HOXA13 com a presença de HPV, a maioria destes foca na ação das proteínas virais na expressão
dos genes HOX, na consequência da expressão aberrante deste gene e na sobrevida de pacientes
com carcinoma cervical com alta expressão de HOXA13 (EOH et al., 2017; NESTERUK et al.,
2020; SAHA et al., 2017), não havendo relatos descrevendo a regulação da transcrição viral por
HOXA13. Extensos estudos abordando a identificação de FTs celulares que atuam sobre a LCR
de outros tipos virais também não avaliaram a atuação de HOXA13 nestes (CONNOR; CHAN;
BERNARD, 1995; GARCIA-CARRANCA; THIERRY; YANIV, 1988; GARCÍA-VALLVÉ et
al., 2006; SICHERO; SOBRINHO; VILLA, 2012).
É interessante a observação da atuação ativadora de HOXA13 sobre a atividade transcricional
de B1 e da atuação inibitória de SOX7 sobre a atividade transcricional de B3, uma vez que os
resultados dos estudos supracitados sugerem que se tratam de potencial oncogene e supressor
tumoral, respectivamente. Embora ainda seja um passo muito distante, é possível pensar em novos
caminhos que busquem entender se as atividades oncogênicas e supressora tumoral destes FTs
estejam de fato relacionadas com a atividade transcricional de HPV-6, o que poderia resultar em
maior ou menor nível das proteínas virais E1 e E2, conferindo maior ou menor potencial replicativo
às células infectadas por este tipo viral.
A dificuldade de implementação de estratégias terapêuticas envolvendo FTs tem se mostrado
algo recorrente, devido à expressão constitutiva destes FTs em muitos órgãos, além da atuação
complexa destes em inúmeros alvos diferentes. Entretanto, abordagens de afinidade inversa tem
sido utilizadas para identificar compostos que se ligam a FTs alvo; resumidamente, nesta
abordagem, a proteína alvo é ligada a uma resina de afinidade, exposta a extratos naturais
complexos e os compostos que se ligam à proteína são então detectados por cromatografia líquida
acoplada à espectrometria de massa em tandem (LC-MS). Um exemplo do uso desta abordagem
para a identificação de alvos específicos a FTs é a ligação de cromomicina 5 (𝐶𝐴5 ) no fator de
transcrição TBX-2, contribuindo para sua atividade citotóxica (SAHM et al., 2020). Assim, além
da identificação de FTs celulares que interagem diferencialmente com a LCR de diferentes
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variantes do HPV-6 explicar, pelo menos em parte, as diferenças no risco de desenvolver VGs
atribuídos a essas variantes, futuramente estes estudos podem servir para a identificação de um
potencial alvo terapêutico.

7. Conclusão

Ainda que novos ensaios de imunoprecipitação de cromatina precisem ser realizados para
confirmar os achados sobre as posições dos sítios de ligação de HOXA13 e SOX7, o presente
trabalho identificou diferentes FTs que atuam de maneira distinta e similar sobre a LCR das
variantes B1 e B3 de HPV-6. Entre aqueles que apresentaram atuação diferencial entre as variantes,
destaca-se a atividade de HOXA13, que ativou significativamente a atividade transcricional da
variante B1, e de SOX7, que apresentou tendência inibitória apenas na variante B3. Ainda, ensaios
in sílico revelaram um sítio de ligação putativo extra na LCR da variante B1, o que poderia resultar
em maior ligação de HOXA13 à LCR desta variante, como inicialmente indicado pelos ensaios de
imunoprecipitação de cromatina, e parcialmente explicar a maior atividade transcricional de B1.
Ademais, ensaios de superexpressão estão sendo realizados para a identificação dos níveis dos FTs
co-transfectados nos ensaios validação, assim como western blots para identificar os níveis de
HOXA13 e SOX7 em linhagens celulares com diferentes graus de malignidade.
A identificação de HOXA13 como importante ativador da atividade transcricional de B1
poderá, não somente explicar, pelo menos em parte, as diferenças no risco de desenvolvimento de
VGs em infecções com diferentes variantes, mas também servir como futuro alvo terapêutico em
associação com outros componentes.
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Abstract – Genital warts (GW) are associated to HPV-6
infection and HPV-6 B1 variants present a higher risk of
GWs development in men compared to B3 variants. HPV

INTRODUCTION

Human papillomaviruses (HPV) are a diverse
group of small viruses that infect mucous and
cutaneous epithelia and whose genome consists of

transcription is regulated by cellular and viral proteins that

a double-stranded circular DNA molecule about

bind to the LCR, and little was described concerning HPV-

8kb (BENNETTS et al., 2015; BURK; HARARI;

6 transcription regulation. Our aims are to identify

CHEN, 2013). Of all cancer cases caused by

transcription factors (TFs) that affect HPV-6 transcription

infections, about one third is attributed to HPV

and TFs that act distinctly upon B1 and B3 variants

(VIARISIO; GISSMANN; TOMMASINO, 2017).

transcription; determine which TFs bind to the LCR and the
impact of TFs synergistically upon HPV-6 transcription.
Using the GFC-Transfection Array (Origene) 78 TFs were
found to activate or repress the LCR in at least one of the

HPVs responsible for the occurrence of cervical
cancer cases are called high risk HPV (HR-HPV).
Although low risk HPV (LR-HPV) is

variants tested. Among these, 10 TFs presented potential

considered non-carcinogenic to humans, LR-HPV

binding sites within the LCR according to analysis

infections have important clinical implications as

performed in JASPAR database. Validation assays revealed

they

that SNAI2, E2F1 e ELF5 repress the LCR activity of both

pathologies in different anatomical regions

variants, while SOX7 affects the LCR of the B3 variant

(CLIFFORD et al., 2006; HOOTS et al., 2009;

solely. HOXA13 and SP1 activates only the B1 LCR.

are

often

associated

with

low-grade

SRODON et al., 2006). HPV-6, together with

Chromatin immunoprocipitation (ChIP) assays to evaluate
in vitro binding of the different TFs to putative binding sites

HPV-11, is responsible for the occurrence of

within the LCR, and the analysis of TFs protein levels in

recurrent

different cell lines by western blot are ongoing. The

(DONNE et al., 2010; MAKIYAMA et al., 2013),

identification of host TFs that differentially interact with the

in addition to 90% of genital wart (GW) cases

LCR of different HPV-6 variants could explain, at least in

(GARLAND et al., 2009; HAWKINS et al., 2013).

part, the differences in risk of developing GWs attributed to

The LCR, a non-coding region of the HPV

these variants.

respiratory

papillomatosis

(RRP)

genome comprises approximately 10% of the viral
genome and is responsible for regulating

Keywords:
Regulation.

Human

papillomavirus,

Transcription,

transcription and replication. It is divided in 3
distinct functional segments with the central
84

distinct functional segments with the central
segment containing most cellular transcription
factors

binding

sites

that

influence

HPV-6 molecular variants belonging to B1 and B3
sublineages.

viral

transcription

(O´CONNOR

et

al.,

1995;

SICHERO;

SOBRINHO;

VILLA,

2012;

II.

MATERIAL AND METHODS
a) Cell culture

THIERRY et al., 1992).

C33 cells (ATCC No. HTB-31) and HaCat

Transcription is the first step in the control of
gene expression and its regulation limits the
expression of early and late viral genes. Moreover,
transcriptional regulation limits the repertoire of
cell types that can be infected with HPV
(BERNARD, 1990, 2013) and may occur by several
mechanisms, such as by the binding of various
transcription

factors

(TF)

to

specific

LCR

sequences (GARCÍA-VALLVÉ et al., 2006).

risk HPVs, it has been reported that the HPV-6 B1
variant is ten times more transcriptionally active
than a B3 variant of the same viral type (MEASSO
DO BONFIM et al., 2015). Since a significant
between

B1

variants

and

medium (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
supplemented with 10% fetal bovine serum (SFB)
(Thermofisher, MA, USA). Human tonsillar
epithelial cells (HTE), normal oral hTERT
immortalized keratinocytes (NOKs) - both kindly
provided by Prof. Dr. Paul F. Lambert (McArdle
Laboratory for Cancer Research) - and primary
human foreskin keratinocytes (PHK) (Clonetics,

Concerning the transcriptional activity of low-

association

cells (BCRJ 0341) were cultured in DMEM

the

development of GWs in men has recently been
described, it can be assumed that increased
transcriptional efficiency could affect increased
expression of viral E1 and E2, which may confer to
the B3 variant a greater replication potential
(FLORES-DÍAZ et al., 2017).
Over the past decade, array technology has
identified more FTs that bind to the viral promoter
sequence (SICHERO; SOBRINHO; VILLA, 2012;
CASON; KHAN, 2006). Even so, there are few
studies that aimed to characterize the transcriptional
activity of oncogenic low-risk HPVs. Therefore, the
main objective of the present work is to
comprehensively characterize the LCR and the
early promoter (P90) transcriptional activity of

NJ,

USA)

were

cultured

in

serum-free

Keratinocyte Serum-Free Medium (KSFM) (Life
Technologies, CA, USA). FaDu cells (ATCC No.
HTB-43)

were

cultured

in

M10

medium

(Minimum Essential Medium supplemented with
10% fetal bovine serum). All cells were grown in
T175cm2 flasks at 37 °C and 5% CO2.
b) Analysis of the transcriptional activity of
HPV-6 B1 and B3 variants
It was 1zused the Transcription FactorGenome-wide-length cDNA transfection ready
clone (GFC) -Transfection Array technology
(Origene, Maryland, USA) that consists of 704
human cDNA-containing expression plasmids of
all categories of TF. The plasmids were
resuspended in distilled and deionized water and
transformed by heat shock into competent E.coli.
Plasmid DNA was then purified and sequenced to
confirm the proper nucleotide sequence of TFs. 85

The analysis of the transcriptional activity of

transrepressive effect (25, 100, and 300ng).

both HPV-6 molecular variants was performed on

Additionally 100ng of the pCMV-β-Gal vector

large scale using C33 cells. To each well of 384-

(MACGREGOR; CASKEY, 1989) was used as an

well plates we added 60ng of each TF expression

internal control of transfection efficiency (and

plasmid, 100ng of the recombinant reporter

measured indirectly by the activity of the enzyme

plasmid (pGL3-LCR-HPV-6-B1-Luc or pGL3-

β-Galactosidase).

LCR-HPV-6-B3-Luc) previously constructed in
our laboratory (MEASSO DO BONFIM et al.,
2015), using the Fugene6 transfection reagent
(Roche, Indianapolis, USA). Three independent
experiments were performed with each molecular
variant LCR and each TF.

RESULTS AND DISCUSSION
Among the 704 TFs originally provided in the

Transcription Factor - GFC Transfection Array,
successful cloning and sequencing was obtained for
535 cDNA plasmids of different TFs. Among these,

After 48 hours, the transcriptional activity of
the different variants was measured indirectly by
the luciferase enzyme activity using the ONE-Glo
Luciferase Assay System kit (Promega, Madison,
USA), and the luminescence readings were
measured in the Victor Light Luminescence
Counter (Perkin Elmer, MA, USA).
a)

III.

78 TFs were identified that activated or repressed
viral transcription at least two times more by in at
least one of the variants tested, during at least 2 of
the 3 experiments performed (Fig. 1). While most
of the identified TFs appear to activate the B1
variant, the majority of TFs suppressed or had no
effect upon the LCR of the B3 variant.

Identification of putative TF binding
sites

To evaluate which of these 78 FTs had
putative LCR binding sites within the LCR of the

In order to identify potential binding sites of the

HPV variants, in silico analyses using the

selected FTs within the HPV-6 LCR, in silico

JASPAR platform were performed. We observed

analyses

were

that 10 TFs showed putative binding sites within

performed. The entire LCR sequence of both

the LCR of both HPV-6 variants: TFCP2, LHX2,

variants was included into the databases and

SNAI2, E2F1, ELF5, FOXA1, HOXA13, KLF5,

possible binding sites of all FTs indicated by the

SP1 and SOX7, indicating that, at least in these

programs were noted for comparisons.

cases, there could be a direct impact upon

using

JASPAR

databases

b) Single validation assays

transcriptional activity. These 10 TFs were

C33 cells were co-transfected into 96-well plates

selected for further validation assays.

with 100ng of the recombinant reporter plasmid
(pGL3-LCR-HPV-6-B1-Luc

or

pGL3-LCR-

HPV-6-B3-Luc) to increase the amount of cDNAcontaining expression vectors corresponding to
the TF to be analyzed in order to verify a possible
dose dependence of the transactivating or

86

reading and the value was compared with baseline LCR
activity (empty vector), named 1.

Figure 4. Analysis of transcriptional activity of
molecular variants belonging to HPV-6 B1 and B3
sublineages. Transcriptional activity analysis was
performed using the Transfection Array (GFC)
technology (Origene). C33 cells were transfected with
60ng expression plasmid containing cDNA of different
classes of transcription factors (TF). After 48h, these
cells were lysed and luminescence measured with the
ONE-Glo Luciferase Assay System kit on the Victor
Light Luminescence Counter (Perkin Elmer,
Massachusetts, USA). 78 TFs activated (green) or
inhibited (red) the LCR of at least one of the variants by
two-fold in relation to basal LCR activity. The
experiment was performed in independent triplicates for
each of the variants analyzed. Black rectangles mean that
the transcription factor was not activated or did not
inhibit the LCR transcriptional activity of a given variant
by two-fold.

Figure 2. Validation of the effects of the impact of
overexpression of specific TFs upon the transcriptional
activity of molecular variants belonging to HPV-6
sublineages B1 and B3. Increasing amounts (25ng, 100ng and
300ng) of TF expression plasmids were co-transfected into
C33 cells along with 100ng of the reporter recombinant
plasmid (pGL3-LCR-HPV-6-B1-Luc or pGL3-LCR-HPV-6B3- Luc) and 100ng of the pCMV-b-Gal vector. After 48h,
LCR activity was measured indirectly by luminescence
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Among the 10 FTs selected for validation,

Additional experiments are underway in order

five had an effect upon the LCR activity of at

to better understand the transcriptional regulation

least one of the variants (Fig. 2). SNAI2, ELF5,

of HPV-6 variants. ChIP-RT-PCR assays are

E2F1 suppressed the LCR activity of both

ongoing to evaluate the in vivo binding of selected

variants, especially when transfected at higher

TFs.

doses (100 or 300 ng). On the other hand, SOX7

Validation assays to evaluate the synergistic

only inhibited the B3 variant’s transcriptional

impact of the different TFs upon the LCR activity

activity, although the results obtained when using

were already performed and are being analyzed.

LXH2 are extremely discreet. Additionally, the

Moreover, western blots are underway to evaluate

HOXA13 transactivating potential appears to be

the protein levels of the TFs in different cells lines.

specific to variant B1 (Fig. 2).

A broader understanding of HPV mRNA

It is noteworthy that TFs with tumor

expression and its regulation could lead to the

suppressor properties were mainly observed to

development of new diagnostic approaches and

repress the HPV-6 activity, especially of the B3

reveal strategic cellular targets for the development

variant (SOX7 and ELF5) (CHAKRABARTI et

of innovative antiviral therapies (BERNARD,

al., 2013; ZHANG et al., 2009; ZHOU et al., 2011).

2002). Although inhibition of transcriptional

As shown in a previous work of our group,

regulatory factors may be detrimental to normal

variants of the HPV-6 B1 sublineage are associated

cells, as it is necessary for host cell homeostasis,

with a higher risk of developing genital warts in

these proteins can be inhibited using compounds

men compared to B3variants (FLORES-DÍAZ et

targeted to specific LCR sequences, thus affecting

al., 2017). A possible explanation for this may be

the viral life cycle.

the fact that B1 variants are 10 times more
transcriptionally active than B3 variants (MEASSO
DO BONFIM et al., 2015), which could lead to
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