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RESUMO 

 

Fernandes LMO. Avaliação imunológica da vacina proteica E6E7 fusionada à Ubiquitina 

contra câncer cervical induzido por HPV16. [dissertação (Mestrado em Biotecnologia)]. São 

Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012. 

 

Responsável pela morte de 250 mil mulheres por ano, o câncer do colo do útero é considerado 

o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres, sendo a infecção por HPV16 o 

principal fator de risco para sua etiopatogênese. As oncoproteínas E6 e E7 do HPV16, 

envolvidas no descontrole da proliferação e transformação celular, têm sido de especial 

interesse para o desenvolvimento de vacinas terapêuticas. Em vista disso, nosso objetivo foi 

avaliar em camundongos o potencial profilático e terapêutico contra tumor da vacina proteica 

E6E7, constituída de epítopos imunogênicos de E6 e E7, sem ou com Ubiquitina fusionada na 

sua extremidade C-terminal (E6E7Ub). A vacina E6E7 em modelo profilático e em regime de 

três doses vacinais conferiu total proteção à formação de tumores em animais C57BL/6 

selvagens, nocautes para CD4 e TLR4 deficientes, desafiados com células TC-1. Entretanto, 

quando a Ubiquitina é fusionada no C-terminal de E6E7 (E6E7Ub), observou-se uma redução 

na eficácia da vacina na prevenção ao tumor, apresentando E6E7Ub 60% de efeito protetor 

em animais selvagens. A resposta imune gerada pela vacinação com E6E7 ou E6E7Ub 

mostrou-se dependente de linfócitos T CD8
+
 e independente de linfócitos T CD4

+
, e in vitro 

foi possível verificar a ativação de células T específicas para E6 e/ou E7. Na tentativa de 

melhorar a resposta adjuvante de Ubiquitina, testamos uma vacina proteica em que a 

Ubiquitina foi fusionada no N-terminal de E6E7 (UbE6E7). Essa nova construção, UbE6E7, 

no ensaio de imunização profilática em regime de três doses vacinais, foi capaz de proteger 

contra o desenvolvimento do tumor 80% dos animais. No experimento de modelo terapêutico 

em que a vacinação com três doses foi iniciada após três dias do desafio com células TC-1, 

não foi observada diferença significativa de efeito terapêutico contra o tumor dos antígenos 

E6E7, E6E7Ub e UbE6E7, apresentando estas vacinas eficácia terapêutica de 80-100%. 

Porém, quando realizada a imunização em estágio mais avançado de desenvolvimento 

tumoral, após sete dias do desafio, a fusão da Ubiquitina na extremidade N-terminal 

(UbE6E7) promoveu 60% de proteção terapêutica, enquanto E6E7Ub a proteção foi de 40% e 

de E6E7 foi nula. In vitro, a vacina UbE6E7 parece ter sido acentuadamente poliubiquitinada, 

o que reforça a hipótese de que esta estratégia de fusão da Ubiquitina ao antígeno em vacina 

proteica aumenta a cinética de degradação do antígeno pelo proteassomo 26S e, 

consequentemente, induz a apresentação dos epítopos a linfócitos T citotóxicos por moléculas 

MHC I, sendo promissora para o desenvolvimento de vacinas terapêuticas contra neoplasias 

cervicais e também contra outros tipos de câncer ou doenças que necessitem de uma resposta 

imune mediada por linfócitos T CD8
+
. 

 

Palavras-chave: HPV16. Câncer cervical. Vacina terapêutica. Ubiquitina. Proteína E6. 

Proteína E7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
Fernandes LMO. Immunological evaluation of E6E7 protein vaccine fused to Ubiquitin 

against cervical cancer induced by HPV16. [Master thesis (Biotechnology)]. São Paulo: 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012. 

 

The cervical cancer is the third most common cancer among women worldwide and HPV 

infection is a major risk factor for its ethiopathogenesis. The HPV16 is the most commonly 

identified papilloma type in cervical cancer. The E6 and E7 oncoproteins, involved in 

uncontrolled proliferation and cellular transformation, have been of particular interest for the 

development of therapeutic vaccines. In view of this, we evaluated in mice the prophylactic 

and therapeutic potential of an E6E7 protein vaccine, consisting of a string of immunogenic 

HPV16 E6 and E7 epitopes, with or without Ubiquitin fused at its C-terminus (E6E7Ub). The 

E6E7 vaccine, when administered in a three-dose vaccine regimen in the prophylatic model, 

induced complete protection against tumor growth in C57BL/6 wild-type, CD4 knockout and 

TLR4-deficient mice challenged with TC-1 cells. However, the fusion of Ubiquitin at C-

terminus of E6E7 (E6E7Ub) reduced the vaccine effectiveness to 60% in wild-type animals. 

The protection generated by immunization with E6E7 or E6E7Ub was CD8
+
T-cell-depedent 

and CD4
+
T-cell-independent and the activation of E6 and E7-specific IFN-γ-producing T 

cells could be verified in vitro. In an attempt to improve the adjuvant effects of Ubiquitin, we 

developed a protein vaccine in which Ubiquitin was fused to N-terminus of E6E7 (UbE6E7). 

This new construction, UbE6E7, when administered in a three-dose vaccine regimen, was 

able to inhibit tumor growth in 80% of mice. In the therapeutic model, in which the mice were 

vaccinated three days after challenge with TC-1 cells, there was no significant difference in 

the therapeutic effect against tumor between E6E7, E6E7Ub and UbE6E7, showing 

therapeutic efficacy of 80-100 %. In the advanced stages of tumor growth (seven days after 

challenge with TC-1 cells), Ubiquitin fused to N-terminus (UbE6E7) promoted an effective 

immunotherapeutic response against the tumor. The vaccine UbE6E7 seems to be highly 

polyubiquitinated in vitro, which reinforces the hypothesis that this Ubiquitin-antigen fusion 

strategy as a proteic antigen vaccine increases the degradation kinetics of antigens by the 26S 

proteasome, enhancing the presentation of epitopes to cytotoxic T lymphocytes by MHC I 

molecules, representing a promise for the development of therapeutic vaccines for cervical 

cancer as well as for other type of cancers and diseases that depends on CD8
+
 T cell 

responses. 

 

Keywords: HPV16. Cervical cancer. Therapeutic vaccines. Ubiquitin. E6 protein. E7 protein 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Papilomavírus humano 

 

Os HPV são vírus classificados atualmente na família Papillomaviridae. O capsídeo é 

icosaédrico, com um diâmetro de 50 a 60 nm e não é revestido por envelope lipídico. Seu 

genoma é composto por um DNA dupla fita, circular, que contém cerca de 8.000 pares de 

bases (Buck et al., 2008). 

O genoma desse vírus é dividido em região reguladora (LCR - long control region), 

que contém a origem de replicação (ORI) e a maioria dos promotores de transcrição, e em 

regiões codificadoras que são denominadas ORF (open reading frame), e são divididas nas 

regiões precoce e tardia, segundo a fase do ciclo viral em que seus genes são expressos.  A 

região precoce (Early Region) contém sete genes (E1, E2, E4, E5, E6, E7 e E8) e a região 

tardia (Late Region), contém 2 genes (L1 e L2) (Southern, Herrington, 1998) (Figura 1). 

A região precoce contém o DNA para a replicação viral (E1, E2), regulação da 

expressão (E2), montagem e liberação do vírus (E4) e imortalização e transformação celular 

(E5, E6 e E7). E3 e E8 não têm ação conhecida, estando presentes em apenas uma minoria 

dos papilomavírus. Os genes L1 e L2 codificam duas proteínas do capsídeo (Garland, 2002). 

As funções das proteínas codificadas por estes genes estão descritas no quadro 1.  

 

Figura 1 - Representação esquemática do genoma do HPV 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Lie e Kristensen (2008) 
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Quadro 1 – Funções das proteínas do HPV16 

Nota: Abreviatura (Inglês):  

EGFR: Receptor do fator de crescimento epidermal;  

pRb: Proteína do retinoblastoma.  

Fonte: Adaptada de Frazer (2004) 

 

Diferentemente de outros grupos virais, os HPV não são referidos por sorotipos. Sua 

classificação em tipos distintos se baseia no grau de relação dos genomas virais. Considera-se 

um novo tipo de HPV quando o seu genoma apresenta variações maiores que 10% no gene 

L1(De Villiers et al., 2004; Leto et al., 2011).  

Atualmente, mais de 120 tipos de HPV foram descritos e todos parecem ser
 

estritamente epiteliotrópicos. Eles são capazes de infectar o epitélio pavimentoso estratificado 

queratinizado da pele e o epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado do trato 

anogenital e da laringe (Ault, 2006; Mahdavi, Monk, 2005). 

Aproximadamente 40 tipos infectam a área genital. Destes, alguns têm potencial 

oncogênico, particularmente os HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 54, 56, 58, 59, 60 e 66 

(Garland, 2002). Os demais tipos genitais, HPV 6, 11, 42, 43 e 44, são considerados de baixo 

risco ou sem qualquer risco oncogênico (Munoz et al., 2003) e podem causar verruga 

cutâneas, tumores verruciformes e verrugas anogenitais (Hildesheim et al., 1999).  

  Genes Função da proteína 

  
E1 

Participa na replicação do DNA viral 

DNA Helicase 

 
E2 Controle da transcrição dos genes virais 

E4 Montagem e liberação das partículas virais 

Região Tardia 
E5 

Estimula a proliferação celular 

 Ativa EGFR 

                                        

E6 

Previne a diferenciação celular 

Degradação da p53 

Ativação da telomerase 

  

E7 
Imortalização celular  

Inativação da pRb 

Previne a diferenciação celular 

Região Tardia 
L1 Formação do capsídeo viral 

L2 Formação do capsídeo viral 
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A infecção pelo HPV é muito comum e acomete principalmente indivíduos jovens e 

com vida sexual ativa. Cerca de 80% da população feminina será infectada ao longo da vida 

(Weaver, 2006), sendo que metade dos novos casos acontece nos três primeiros anos de 

atividade sexual (Cox, 2006). 

Estima-se que 99% dos casos de câncer cervical têm como etiologia a infecção por 

HPV. Além disso, estudos evidenciam a associação da infecção por HPV no desenvolvimento 

de câncer na vagina, vulva, ânus, pênis, além de carcinomas da mucosa oral, orofaríngea e 

laríngea (D'souza, Dempsey, 2011; Da Silva et al., 2007; Fox, 2006; Gillison, Shah, 2001; 

Schwartz et al., 2001), caracterizando um sério problema de saúde pública.  

 

1.2 Ciclo de vida do HPV 

 

O ciclo de vida do HPV está intimamente associado com a diferenciação das células 

do epitélio. Através de fissuras no epitélio (Figura 2), o vírus infecta as células basais do 

epitélio escamoso estratificado que possuem, além da atividade mitótica, um menor grau de 

diferenciação. À medida que se dividem as células basais migram em direção à superfície e 

tornam-se diferenciadas. 

Primeiramente o HPV liga-se à membrana basal pela interação da proteína L1 à 

molécula de heparan sulfato e, posteriormente, o vírus penetra nas células pela interação das 

proteínas do capsídeo viral com receptores específicos da superfície celular (Kwak et al., 

2011). Uma vez no interior da célula hospedeira, o genoma do HPV se estabelece na forma 

epissomal e replica-se simultaneamente com o DNA da célula. 

As proteínas dos genes precoces do HPV, E6 e E7, são produzidas em baixa 

concentração nas camadas basal e suprabasal do epitélio sob regulação do gene E2 e 

coordenam um ambiente favorável na célula hospedeira para a replicação do DNA viral, 

assim como impedem a apoptose (Stanley, 2008). Além de E6 e E7, as proteínas codificadas 

pelos genes precoces (E1, E2, E4 e E5) são expressas, em baixa concentração, a fim de 

garantir a manutenção da replicação do epissoma viral (Middleton et al., 2003). 

Para a produção dos vírus infecciosos, além de amplificar seu genoma viral, o 

papilomavírus deve empacotá-lo em partículas virais. Para tanto, os papilomavírus codificam 

as proteínas estruturais L1 e L2 nas células diferenciadas da superfície do epitélio, formando-

se a partícula viral madura que é então liberada para a mucosa pela descamação do epitélio, 

longe da vigilância do sistema imune (Doorbar, 2005). 
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A resposta imune inata limitada, os baixos níveis de expressão das proteínas codificadas 

pelo gene viral no epitélio basal e a ausência de efeitos citopáticos, geralmente resultam numa 

resposta tardia do sistema imune adaptativo frente à infecção inicial por HPV, favorecendo 

assim o estabelecimento da infecção viral (Einstein et al., 2009).  

Em lesões malignas associadas aos HPV de alto risco, o evento chave na progressão das 

neoplasias cervical de alto grau é a integração do DNA viral no genoma da célula infectada. 

Essa integração resulta na ruptura e perda de função do gene E2 (Figura 2) e, 

consequentemente, na superexpressão das proteínas dos genes E6 e E7, promovendo a 

transformação da célula hospedeira (Doorbar, 2005; Tindle, 2002). 

 

Figura 2 – Representação esquemática do ciclo do HPV e sua associação com a progressão 

para o câncer cervical  

 

O vírus HPV acessa as células basais do epitélio escamoso através de fissuras no epitélio. Após a 

infecção, inicia-se a expressão das proteínas da região precoce E1, E2, E4, E5, E6 e E7 e a replicação 

do DNA epissomal do vírus na camada suprabasal. Na camada superficial, o genoma viral é altamente 

replicado e há a expressão da proteína E4 e das proteínas L1 e L2, responsáveis pela montagem e 

liberação da partícula viral A partícula viral madura é então liberada para a mucosa pela descamação 

do epitélio e inicia-se uma nova infecção. Durante a infecção persistente com HPV de alto risco pode 

ocorrer a integração do genoma viral no DNA do hospedeiro (núcleo em vermelho), que culmina na 

ruptura do gene E2 e subsequente superexpressão das oncoproteínas E6 e E7, promovendo a 

transformação da célula hospedeira e o desenvolvimento do câncer cervical.  

Fonte: Adaptada de Woodman et al. (2007). 
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1.3 Oncoproteínas E6 e E7 

 

HPV possui dois oncogenes, E6 e E7, que desempenham papel importante na 

carcinogênese (Munger et al., 2004). A proteína E6 liga-se a sítios específicos da proteína 

supressora de tumor p53 levando-a a degradação e à consequente perda tanto da resposta de 

apoptose da célula alterada quanto da regulação do ciclo celular (Scheffner et al., 1990). 

Parecido com as funções de E6, as funções da oncoproteína E7 também são 

pleiotrópicas. A oncoproteína E7 liga-se a pRb (proteína do retinoblastoma), uma proteína 

que regula negativamente o ciclo celular por associar-se ao fator de transcrição E2F, 

prevenindo a progressão da fase G1 para a fase S. A ligação de E7 à pRb causa a liberação do 

fator E2F, o qual estimulará a transcrição de genes associados à replicação do DNA o que 

promoverá a proliferação desordenada da célula (Giarre et al., 2001; Tommasino, Crawford, 

1995). Embora a inativação de p53 e pRb seja crucial para a oncogênese cervical associada à 

infecção por HPV, outras funções destas oncoproteínas também contribuem para a 

carcinogênese. E6, por exemplo, também é capaz de reativar a atividade da telomerase 

humana, resultando na imortalização da célula infectada (Klingelhutz et al., 1996). Diversas 

atividades das proteínas E6 e E7 contribuem para a imortalização celular e para o 

desenvolvimento do câncer, e algumas dessas atividades estão resumidas no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Atividades das oncoproteínas E6 e E7 

E6 E7 

Prevenção da diferenciação celular Prevenção da diferenciação celular 

Degradação da p53 Ativação de ciclinas E e A 

Efeito antiapoptótico Inativação da pRb 

Instabilidade do cromossomo Indução da apoptose 

Aumento da integração do DNA 

exógeno e da mutagênese 

Aumento da integração do DNA 

exógeno e da mutagênese 

Ativação da telomerase Inibição de inibidores de CDKs 

Nota: Abreviatura (Inglês): 

pRb: Proteína do retinoblastoma;  

CDKs: Quinases dependentes de ciclina. 

Fonte: Adaptada de zur Hausen (2000) 
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1.4 Câncer do colo do útero  

 

O câncer do colo do útero é o terceiro câncer mais comum em mulheres em todo o 

mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada ano são registrados cerca de 

500.000 novos casos e cerca de 250.000 mortes por câncer do colo do útero. Só no Brasil são 

estimados para 2012 mais de 17.500 novos casos dessa doença, com um risco estimado de 17 

casos a cada 100 mil mulheres, segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer, 2011).  

Quase 80% dos novos casos ocorrem em países em desenvolvimento. Estima-se que o 

Carcinoma Cervical (CC) seja responsável por 15% dos tumores em mulheres nos países em 

desenvolvimento e para os países desenvolvidos esta taxa cai para 3,6%. As maiores taxas de 

câncer cervical foram observadas em regiões da África, América Central e América do Sul 

(Parkin et al., 2005). No Brasil, o câncer do colo do útero está entre os tumores mais 

incidentes na população feminina, inferior apenas aos casos de tumores de pele não melanoma 

(71 mil casos novos) e tumores da mama (53 mil novos casos) (INCA, 2011).  

Na análise regional do país, o câncer do colo do útero se destaca como o primeiro mais 

incidente na região Norte do Brasil, com 23 casos por 100 mil mulheres. Nas regiões Centro-

Oeste e Nordeste ocupa a segunda posição, com taxas de 20/100 mil e 18/100 mil, 

respectivamente, e é o terceiro mais incidente nas regiões Sudeste (21/100 mil) e Sul (16/100 

mil) (INCA, 2009). 

 A incidência de câncer de colo uterino torna-se evidente na faixa etária de 20 a 29 

anos e o risco aumenta rapidamente até atingir seu pico, geralmente na faixa etária de 50 a 60 

anos (INCA, 2011).  

O câncer do colo do útero é uma doença crônica caracterizada pela replicação 

desordenada do epitélio de revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente 

(estroma) e no período médio de 5 a 6 anos pode evoluir para um quadro invasivo. Em cerca 

de 90% dos casos, evolui a partir de neoplasia cervical (NIC), mas nem toda NIC progride 

para um processo invasor (INCA, 2000).  

As NIC podem ser divididas em NIC grau 1 (lesão de baixo grau), NIC grau 2 e NIC 

grau 3 (lesões de alto grau). As NIC 1 são alterações celulares que se restringem ao terço 

inferior do epitélio cervical e há baixo risco para a progressão agressiva. Cerca de 20% das 

lesões do tipo NIC I torna-se lesões de alto risco (NIC 2). Na NIC 2, as alterações chegam até 

o terço médio do epitélio cervical e na NIC 3, as alterações celulares ocupam todo o epitélio, 

incluindo o terço superior deste (Fernandes et al., 2004). Tanto na NIC 2 quanto na NIC 3 o 

genoma viral pode ser encontrado integrado no genoma da célula e são consideradas lesões 
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precursoras do câncer cervical. Cerca de 30% das lesões do tipo NIC 2 progridem para NIC3, 

e desta, cerca de 40% progridem para o câncer cervical (Peto et al., 2004). 

O principal fator de risco para o desenvolvimento das Neoplasias Intraepiteliais 

Cervicais e do câncer cervical é a persistência da infecção pelos HPV de alto risco (Munoz et 

al., 2003). Outros fatores tais como, imunidade, genética, comportamento sexual, idade, 

tabagismo e uso de contraceptivo oral parecem influenciar na regressão, persistência da 

infecção e à progressão para lesões precursoras ou câncer (Burger et al., 1993; Pinto et al., 

2002). 

O diagnóstico precoce e o controle dessas neoplasias baseia-se, há mais de 40 anos, na 

observação de alterações morfológicas de esfregaços cervicais estabelecidos por George 

Papanicolaou. Em países onde o teste de Papanicolaou foi ampliado para a maior parte da 

população, observou-se uma diminuição significativa da incidência e mortalidade por esse 

tumor (Linhares, Villa, 2006).  

 

1.5 Papilomavírus humano e o câncer do colo do útero 

 

Na década de 80, o cientista alemão, Harald zur Hausen, verificou a presença do vírus 

HPV 16 e 18 em 70% das biopsias de pacientes com câncer cervical (Hausen, 1991). A 

descoberta da associação do HPV com o câncer cervical resultou, ao cientista Harald zur 

Hausen o prêmio Nobel de Medicina de 2008. A partir daí, diversos estudos têm mostrado 

que a infecção com tipos de HPV de alto risco pode levar a baixo ou a alto grau de neoplasias 

intraepiteliais. 

A maioria das mulheres infectadas por tipos de HPV associados ao desenvolvimento 

do câncer cervical não desenvolve a doença devido à ação do sistema imune que combate a 

infecção em um período de 12 a 24 meses, após o diagnóstico inicial e sem nenhum 

tratamento. Em 10 a 30% dos casos a infecção por HPV persiste, aumentando o risco de 

desenvolvimento de NIC e câncer (Ho et al., 1993; Tabet et al., 1997).  

HPV16 e HPV18 são os tipos mais frequentemente identificados no câncer cervical. O 

HPV16 é detectado em 40-60% dos cânceres cervicais e o HPV18 em 10-20%. A maioria dos 

demais cânceres cervicais contem DNA de outros tipos de HPV, tais como HPV31, HPV33 e 

HPV45 (Lowy et al., 1994).  

Cerca de 20 anos é o tempo necessário para o desenvolvimento gradual do câncer 

invasivo (aquisição de HPV, infecção persistente, desenvolvimento de lesões precursoras do 

câncer e a invasão), embora haja casos em que se desenvolvem mais rapidamente (Hildesheim 
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et al., 1999).  Isso reflete, em parte, o tempo necessário para eventos aleatórios genéticos (por 

exemplo, integração do HPV e acumulação de mutações nos genes das células infectadas por 

HPV). O efeito oncogênico do HPV nas células é exercido através de duas oncoproteínas 

virais precoces E6 e E7 e parte de E5 dos HPV de alto risco (Zur Hausen, 2000). Essas 

oncoproteínas perturbam diversos mecanismos de regulação da célula hospedeira, permitindo 

assim que as células infectadas se repliquem de forma descontrolada (Duensing, Munger, 

2004; Munger, Howley, 2002). 

 

1.6 Progressão do câncer do colo do útero  

 

As mulheres que apresentam infecção persistente por tipos de HPV de alto risco, 

especialmente por HPV16 e HPV18, são consideradas os verdadeiros grupos de risco pra o 

desenvolvimento do câncer cervical (Bosch et al., 2002; Rama et al., 2008). 

O genoma do HPV pode replicar-se como um epissomo extra-cromossomal em lesões 

benignas associadas aos HPV de baixo risco, e em displasias leves e moderadas associadas 

aos HPV de alto risco (Garland, 2002). 

No caso de uma infecção persistente os genomas que estão mantidos de forma 

epissomal podem se integrar no genoma da célula do hospedeiro, causando alterações 

morfológicas na célula, no controle do ciclo celular e levando a lesões precursoras (Rosa et 

al., 2009) (Figura 2). 

O sítio de integração viral, geralmente ocorre próximo às regiões reguladoras da 

transcrição de E1 e E2. Este processo leva a um aumento da expressão das proteínas virais E6 

e E7, que além de controlar o ciclo celular, essas oncoproteínas modulam o sistema imune de 

forma que as células tumorais tornam-se pouco imunogênicas, podendo acarretar até na 

tolerância imunológica ao tumor (Garland, 2002; Tindle, 2002). 

A expressão de oncoproteínas E6 e E7 de HPV de alto risco pode, em parte, induzir 

instabilidades genéticas no DNA da célula do hospedeiro. Agentes mutagênicos químicos e 

físicos também devem interagir cooperativamente no desenvolvimento dessas mudanças. 

Assim, a integração do DNA viral contribui ainda mais na alteração do DNA da célula 

hospedeira. 
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1.7 Resposta imune do hospedeiro contra o HPV e contra o tumor  

 

A maioria dos indivíduos imunocompetentes infectados com HPV, é capaz de eliminar 

o vírus, sem maiores consequências e mesmo nos casos de infecções persistentes verifica-se a 

regressão espontânea das lesões de menor gravidade (Schwartz et al., 2001). 

Esses fatos, que somados ao aumento e/ou persistência das lesões cervicais associadas 

às infecções por HPV de alto risco em pacientes imunodeprimidos apontam para o 

envolvimento da imunidade humoral e celular do hospedeiro em resposta à infecção viral 

(Hagensee et al., 2004). 

Para algumas lesões progressivas do colo do útero, o sistema imunológico não pode 

ser ativado após a integração de genoma viral no DNA da célula hospedeira e de outros 

eventos celulares. Esse comprometimento da resposta imune para resolver a lesão maligna 

contribui para a transformação maligna e o desenvolvimento do câncer (Duggan-keen et al., 

1998). 

Estudos sorológicos em mulheres infectadas com HPV16 avaliaram a soropositividade 

para as proteínas do capsídeo viral, e verificaram que 50% a 60% das mulheres tinham 

anticorpos séricos contra a proteína L1 do HPV16, demonstrando uma boa correlação com a 

resposta humoral nas mucosas (Carter et al., 2000). A descoberta de que a proteína L1 é capaz 

de organizar-se em VLPs (virus like particles),quando produzidas em sistema heterólogo de 

expressão, mas sem o DNA do vírus, possibilitou o desenvolvimento das vacinas profiláticas 

contra HPV (Christensen et al., 1994). 

Embora a neutralização das proteínas do capsídeo viral pelos anticorpos contribua na 

prevenção da infecção, a resposta imune contra a infecção crônica, de uma forma geral é 

mediada por uma resposta imune celular, principalmente por linfócitos T CD4
+
 e T CD8

+
. 

Além de seus efeitos diretos, as células T CD4
+
 são necessárias tanto para sustentar as 

respostas de células T CD8
+
 como para ativar as células do sistema inato, possuindo um papel 

importante na cura da infecção por HPV (Harari et al., 2006; Zajac et al., 1998).  

As células T CD8
+
 são o principal mecanismo de defesa imune contra tumores. Não só 

são capazes de lisar as células tumorais que expõe na sua membrana fragmentos do antígeno 

do tumor ligados ao complexo principal de histocompatibilidade, MHC de classe I, mas 

também secretam mediadores celulares, como o interferon gama (IFN-γ) e fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α). Tanto IFN-γ quanto TNF-α têm potentes efeitos antitumorais 

(Lamikanra et al., 2001; Prevost-Blondel et al., 2000).  



23 
 

Regressão da infecção por HPV está associada a uma resposta imune, mediada por 

citocinas do tipo Th1 (IL-2, IFN-α e TNF-α) (Grassegger et al., 1997) que é caracterizada por 

um massivo infiltrado de células mononucleares, regulação positiva de moléculas de adesão, e 

apoptose de queratinócitos infectados, sugerindo que este perfil de resposta imune tem um 

importante papel na defesa do hospedeiro (Evans et al., 1997). 

Em vários cânceres humanos, um elevado número de linfócitos infiltrados no tumor 

(TIL) foi associado à maior sobrevivência dos pacientes. Outros estudos, ao contrário, 

sugerem que as células tumorais atraem células inflamatórias e que o número elevado de TIL 

esteja associado com a redução da sobrevida dos pacientes. Assim, o resultado clínico pode 

não ser dependente do número total de células infiltradas, mas sim do tipo de células do 

sistema imunológico presentes (por exemplo, células citotóxicas T CD8
+
, células T CD4

+
 e 

células T reguladoras). Estudos demonstraram que uma alta relação de células T CD8
+
/CD4

+
 

está associada à regressão tumoral, sendo, portanto, um indicativo de um satisfatório resultado 

clínico para terapia do câncer cervical e câncer no geral (Diederichsen et al., 2003; 

Kondratiev et al., 2004; Piersma et al., 2007). 

Foi demonstrado que as células T reguladoras (Tregs), com o fenótipo CD4
+
 CD25

+
 

expressando o fator de transcrição Foxp3 que secreta IL-10 e TGF-β, estão associadas com a 

progressão e prognóstico desfavorável de vários tipos de câncer epitelial (Kobayashi et al., 

2007; Petersen et al., 2006), incluindo o câncer cervical (Piersma et al., 2007), baseado no 

fato de que a prevalência de células T reguladoras foi significativamente maior nas mulheres 

com carcinoma do que no tecido normal (Woo et al., 2008). Foi demonstrado que a alta taxa 

intraepitelial de CD8
+
/Treg é fundamental para sobrevivência de pacientes com câncer 

cervical, sugerindo que uma expressiva infiltração de células T CD8
+
 pode superar os 

mecanismos de evasão do tumor (Jordanova et al., 2008). 

 

1.8 Estratégias de evasão do vírus e do tumor  

 

Os mecanismos de evasão viral e tumoral do sistema imune permitiram ao 

papilomavírus humano se tornar uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns 

em todo o mundo e o câncer do colo do útero ser um dos tumores mais incidentes na 

população feminina. 

O ciclo de vida do HPV evoluiu de maneira a evitar o reconhecimento imunológico e, 

dessa forma, promover a persistência da infecção. A capacidade de se replicar sem induzir 

citólise ou necrose celular (ciclo de vida não lítico), ausência de sinais inflamatórios, e o 
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controle estrito da expressão gênica viral nas camadas basais, limitam a ação das células de 

Langerhans (células apresentadoras de antígeno – APCs) sobre os linfonodos regionais, 

impedindo a apresentação antigênica e inibindo a resposta imune do tipo específica (Einstein 

et al., 2009; Stanley, 2009).  

A ativação incompleta de APCs promove um fenômeno conhecido como tolerância 

imunológica, no qual a resposta imune primária não ativa células T específicas contra o 

agente patogênico, resultando na proliferação de linfócitos tolerantes que são incapazes de 

responder a uma exposição subsequente ao antígeno, mesmo em um ambiente de ativação. A 

fim de atacar o câncer, imunoterapias enfrentam vários desafios para superar esses grandes 

obstáculos e quebrar este meio tolerogênico.  

Células T reguladoras (Treg) CD4
+
, outro subgrupo de células T, tem um importante 

papel na tolerância a antígenos próprios, prevenindo as reações auto-imunes, especificamente 

pela supressão das respostas imunes. A presença de células Treg em lesões cervicais pode 

impedir uma resposta imune efetiva contra infecções por HPV e promover a persistência e o 

potencial para desenvolver lesões pré-cancerosas (Einstein et al., 2009). Células Treg têm sido 

associadas com várias formas de infecção por HPV, persistência e lesões de alto grau 

(Piersma et al., 2007; Van Der Burg et al., 2007). 

Outros mecanismo do HPV em subverter a resposta imune inata do hospedeiro é a 

regulação negativa do receptor do tipo Toll 9 (TLR9) pelas oncoproteínas E6 e E7, que limita 

a capacidade de TLR9 de induzir a expressão de genes pró-inflamatórios essenciais para 

ativação da resposta imune a infecção viral. Além disso, as oncoproteínas E6 e E7 interagem 

diretamente com componentes das vias de sinalização do IFN-α, inibindo-as (Barnard, 

Mcmillan, 1999; Ronco et al., 1998). Esta estratégia de evasão poderia promover o 

estabelecimento da infecção persistente dos vírus dos tipos de alto riso (Einstein et al., 2009). 

O vírus HPV tem a capacidade de suprimir um resposta de linfócitos T citotóxicos 

(CTL) através da baixa expressão do transportador associado ao processamento de antígenos 

(TAP), necessários para a apresentação de antígenos aos CTLs via MHC classe I (Figura 3) 

(Cromme et al., 1993; Vambutas et al., 2000; Vambutas et al., 2001). Essa intervenção 

poderia explicar a redução da apresentação dos peptídeos do HPV por MHC I em células 

infectadas (Einstein et al., 2009). 

A oncogenicidade do vírus também está relacionada à sua capacidade de escapar da 

vigilância imunológica do hospedeiro, atuando sobre a modulação das citocinas. Como por 

exemplo, o TNF-α e interleucina 10 (IL-10) são citocinas pró-inflamatórias e anti-

inflamatórias, respectivamente, e são importante na regulação da função das células de 
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Langerhans. No decorrer do desenvolvimento da neoplasia cervical verificou-se uma mudança 

no padrão de expressão destas citocinas - acentuada expressão de IL-10 e o decaimento da 

expressão do TNF-α, favorecendo, dessa forma, a evolução das lesões intraepitelias cervicais 

(Einstein et al., 2009; Mota et al., 1999). 

 

Figura 3 - Apresentação de antígenos aos CLTs via MHC classe I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Na via clássica de apresentação de antígeno, os antígenos intracelulares são poliubiquitinados e b) 

degradados no proteassomo 26S. c) Uma fração resultante dos peptídeos associa-se com o 

transportador associado ao processamento de antígenos (TAP) na membrana do retículo 

endoplasmático d) no qual moléculas de MHC de classe I recém-sintetizadas são presas até serem 

carregadas com peptídeos. e) As cadeias α e β2- microglobulina da molécula MHC I são sintetizadas 

ao longo do retículo endoplasmático (ER) por um processo que envolve inúmeros passos e 

participação de chaperonas, como BiP, calreticulina e ERp57. f) O complexo MHC classe I-peptídeo, 

em seguida, deixa o ER e é transportado para a membrana plasmática. g) A ligação do complexo MHC 

I-peptídeo ao receptor de antígenos de células T (TCR) citotóxicas estimula a proliferação dos 

linfócitos e a lise da célula alvo.  

Fonte: Adaptada de Kloetzel (2001). 
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1.9 Vacina profilática contra HPV  

 

As estratégias atuais para o desenvolvimento seguro e eficaz de vacinas profiláticas 

contra HPV são baseadas na indução de anticorpos neutralizantes contra as proteínas do 

capsídeo do HPV, L1 e L2. Hoje duas vacinas estão disponíveis no mercado e são 

administradas em três doses num período de 6 meses, sendo o custo de cada dose de 

aproximadamente R$ 350,00. Ambas as vacinas são compostas pela proteína L1 do capsídeo 

do HPV que se auto-organiza em VLPs (virus-like particles), que quando expressa em 

sistemas recombinantes induzem forte resposta humoral pela geração de anticorpos 

neutralizantes (Hagensee et al., 1993; Zhou et al., 1991). 

Uma das vacinas, Gardasil (Merck & Co., Inc.) contém VLPs L1 dos HPV de alto 

risco (HPV16 e 18) e dos HPV causadores das verrugas genitais (HPV6 e 11), adsorvida no 

adjuvante sulfato de hidroxifosfato de alumínio. A vacina foi aprovada em 2006, pela Food 

and Drug administration (FDA) para mulheres entre 9 e 26 anos e atualmente é licenciada em 

mais de 100 países. Em 2009 foi aprovado o uso da vacina em homens nesta mesma faixa 

etária, após dados clínicos comprovarem a eficácia da vacina na prevenção de verrugas 

genitais em ambos os sexos (D'souza, Dempsey, 2011). 

A vacina quadrivalente induziu, no período de cinco anos, altos títulos de anticorpo 

anti-HPV e apresentou de 95,5% a 100% de eficácia na prevenção de infecção persistente, 

neoplasias e verrugas genitais causadas pelo HPV 6, 11, 16 e 18, em um estudo realizado com 

mulheres que não tinham sido expostas a estes tipos de HPV (Villa et al., 2006). Em mulheres 

de 35 a 45 anos, com evidência de exposição prévia aos tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV, a vacina 

apresentou eficácia de 66,9% a 81,3%, sugerindo o benefício da vacinação em mulheres que 

já entraram em contanto com o vírus (Castellsague et al., 2011). 

A vacina Cervarix (Glaxo Smith Kline), formulada com o adjuvante (ASO4) que 

contém hidróxido de alumínio e monofosforil lipídio A, é bivalente e protege contra os HPV 

de alto risco (HPV16 e 18). A vacina demonstrou, ao longo de um período de 8,4 anos, 

eficácia de 100% contra infecção persistente e NIC2
+
 associadas aos HPV 16 e 18, sendo 

verificados, ao longo deste período, altos títulos de anticorpos neutralizantes (Roteli-Martins 

et al., 2012). Além de proteger contra os tipos 16 e 18 do HPV, a vacina conferiu proteção 

cruzada contra os HPV 31, 33, 45 e 51 (Monie et al., 2008; Wheeler et al., 2012).  

Apesar das vacinas profiláticas serem eficazes na prevenção da infecção pelo HPV de 

alto risco, segundo a Organização Mundial da Saúde, a incidência do câncer do colo do útero 

não seria reduzida até 2050, mesmo que essa vacina seja amplamente utilizada. Por outro 
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lado, se uma vacina terapêutica fosse hoje desenvolvida e comercializada haveria um impacto 

imediato na redução do risco de mulheres já infectadas com o HPV morrerem por câncer 

cervical.  

Em vista disso, muitos estudos estão sendo realizados para se encontrar estratégias 

vacinais terapêuticas que sejam capazes de reduzir a progressão das lesões do colo do útero 

provocadas pela infecção estabelecida do HPV de alto risco, e assim diminuir a alta incidência 

de morte por câncer cervical.   

Uma nova geração de vacina, mais efetiva que as atuais, estão sendo desenvolvidas. 

Uma nova vacina da Merck, constituída da proteína L1 de nove tipos de HPV (6, 11, 16, 18, 

31, 33, 35, 52 e 58), está em fase III do estudo clínico e provavelmente prevenirá mais de dois 

terços dos cânceres cervicais (Peres, 2011).   

 

1.10 Vacina terapêutica contra lesões intraepiteliais e câncer cervical  

 

Por serem constitutivamente expressas nas células tumorais infectadas por HPV, as 

oncoproteínas E6 e E7 têm sido de particular interesse para o desenvolvimento de vacinas 

terapêuticas contra neoplasias cervicais. Uma resposta imune apropriada dirigida a essas 

oncoproteínas do HPV de alto risco pode eliminar as células alteradas que compõem a NIC e, 

portanto, prevenir a progressão para o câncer cervical. 

A maioria das vacinas profiláticas baseia-se na indução de anticorpos neutralizantes 

contra moléculas de superfície de vírus e bactérias. Vacinas terapêuticas, ao contrário, 

requerem a indução da imunidade mediada por células capaz de atacar e eliminar o antígeno 

ou células que apresentam alguma anormalidade. Isto exige a estreita colaboração entre 

células do sistema imune inato e adaptativo, em particular, células apresentadoras de antígeno 

(APC), linfócitos T auxiliares CD4
+
 e linfócitos T citotóxicos CD8

+ 
(Van Der Burg, 2008). 

As vacinas terapêuticas apresentam mais desafios que as vacinas profiláticas para a 

sua aprovação. Os desafios incluem o estado dos pacientes imunocomprometidos, a 

dificuldade em estimular o sistema imunológico, os mecanismos de escape imunológico 

utilizado por tumores e células infectadas pelo vírus, e as preocupações de segurança. Apesar 

disso, há muitos resultados encorajadores sugerindo que as respostas de células T às proteínas 

E6 e E7 podem ser geradas em modelos animais como em seres humanos (Mahdavi, Monk, 

2005).  

Vacinas de DNA capazes de expressar a proteína E7 do HPV16 geneticamente 

fusionada a adjuvantes (HSP60, calreticulina, glicoproteína gD do vírus da herpes) foram 
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capazes de desencadear uma resposta citotóxica específica para a proteína E7. Vetores virais e 

bacterianos, como Salmonella recombinante expressando E6 e E7 do HPV 16 e adenovírus 

expressando E7 fusionada ao HSP 70, foram estudados e mostraram capacidade de provocar 

uma forte resposta imunológica. Além dessas, VLPs quiméricos que contém as oncoproteínas 

E6 e E7 tem sido explorada pelo seu potencial tanto terapêutico quanto profilático contra o 

HPV (Diniz, Ferreira, 2011; Frazer, 2004; Govan, 2005; Jochmus et al., 1999; Lasaro et al., 

2005; Mahdavi, Monk, 2005; Padilla-Paz, 2005). 

Em modelo pré-clinico, a vacina constituída de longos peptídeos sintéticos das 

proteínas E6 e E7 do HPV16, em formulação com o adjuvante Montanide ISA-51, foi capaz 

de induzir uma forte resposta de células T CD4
+
 e CD8

+
, sendo, além de segura, altamente 

imunogênica (Vambutas et al., 2005).  

Em consonância com estes resultados pré-clínicos, os estudos clínicos de fase I 

mostram que a vacinação com longos peptídeos de E6 e E7 do HPV16 induz uma ampla 

resposta de células T HPV16-específica CD4
+
 e CD8

+
 em pacientes com lesões pré-malignas 

de baixo grau, como neoplasia intraepitelial vulvar e em pacientes em estágio inicial de câncer 

cervical (Kenter et al., 2008). Outros estudos pré-clínicos evidenciam o maior potencial 

terapêutico das proteínas recombinantes E6 e E7 quando estas são administradas com 

adjuvante (ISCOMATRIX ou HSP60) (Huang et al., 2007; Stewart et al., 2004).  

Em todos estes modelos animais a alta taxa de sucesso está associada a um curto 

período da doença, no qual não ocorre a imunossupressão e, portanto, estes modelos animais 

dificilmente simulam a situação encontrada em pacientes com câncer. Apesar de sua 

capacidade de induzir uma forte resposta imunológica, as vacinas terapêuticas apresentaram 

um limitado sucesso clínico em pacientes com lesões de alto grau e em estágios avançados de 

câncer cervical.  

Em humanos, os tumores imunogênicos sofrem uma influência decisiva do tipo e da 

polarização de células T específicas que são induzidas espontaneamente após a apresentação 

dos epítopos tumorais. Nestes pacientes, a resposta imune sistêmica contra os antígenos E6 e 

E7 pode não ser detectável ou apresenta um perfil de citocinas não inflamatórias (De Jong et 

al., 2004). 

Em lesões de alto grau o microambiente pode favorecer o crescimento das células 

tumorais pela expressão de citocinas imunossupressoras, como IL-10 e TGF-β, e impedir a 

infiltração de células dendríticas e de linfócitos T com efetiva resposta contra as 

oncoproteínas virais. 
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Os estudos da vacinação com peptídeos de E6 e de E7 em pacientes, agrupados de 

acordo com o tamanho da lesão intraepitelial vulvar, permitiu observar, após a vacinação, 

uma robusta resposta efetora de IFN-γ no grupo de pacientes com menor lesão, enquanto nos 

pacientes com lesões maiores observou-se uma resposta mais expressiva de linfócitos T 

reguladores, demonstrando uma relação IFN-γ/IL-10 significativamente mais baixa e uma 

porcentagem maior de células T CD4+CD25+Foxp3+ (Welters et al., 2010). Os altos níveis 

de IL-10 poderiam inibir a ação de citocinas, como IL-2, IL-12 e TNF, envolvidas na 

imunoregulação Th1/Th2 e diminuir a expressão de moléculas MHC de classe I e II (Azar et 

al., 2004). Além disso, a presença de um elevado número de células T efetoras circulantes não 

é o suficiente para induzir uma eficiente resposta clínica (Baldwin et al., 2003; Dannull et al., 

2005; Rosenberg et al., 2005). 

Notavelmente, a maioria das vacinas terapêuticas contra o câncer cervical é projetada 

para aumentar a resposta imune específica de células T CD4
+
 e CD8

+
 contra os antígenos 

reconhecidos pelas células T previamente induzidas pelo tumor. Isto significa que é possível 

que a vacinação resulte também na ativação e expansão de células reguladoras T específicas. 

O efeito disso na eficácia da vacina clinica é desconhecida e pode variar de paciente para 

paciente, mas pode assumir formas extremas (Van Der Burg, 2008). 

Em vista do fato de muitas estratégias terapêuticas atualmente desenvolvidas e 

testadas visarem impulsionar uma resposta efetora de células T específicas aos antígenos E6 e 

E7 do HPV16, há a necessidade de se verificar se essas vacinas são capazes de estimular 

células reguladoras. Assim, se a resposta imune não for modulada de maneira ideal, a 

resultante pode até mesmo privilegiar o crescimento tumoral.  

 

1.11 Poliubiquitinação de proteínas 

 

Ubiquitina é uma proteína de 76 resíduos de aminoácidos, peso molecular 8500 Da, 

que é altamente conservada em eucariotos. A conjugação covalente da ubiquitina a outras 

proteínas, um processo chamado ubiquitinação, é essencial para a degradação de proteínas 

cujos níveis são regulados constitutivamente ou em resposta a alterações no ambiente celular. 

Proteínas poliubiquitinadas são direcionadas para a degradação pelo proteassomo 26S e os 

peptídeos gerados podem ser apresentados na superfície da célula por moléculas MHC classe 

I (Coux et al., 1996; Hochstrasser, 1996;Hershko, Ciechanover, 1998). 

Além de seu importante papel na degradação de proteínas através do proteassomo, a 

ubiquitinação proteica é parte integrante de muitos processos celulares, como apoptose, 
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progressão do ciclo celular; biogênese de organela; proliferação celular, diferenciação celular, 

transporte de proteínas, transcrição e reparo do DNA (Weissman, 2001). 

A ubiquitinação de uma proteína como sinalização para degradação envolve uma 

cascata de reações catalisadas por três enzimas. Inicialmente, a ubiquitina é ativada pela 

enzima E1 (enzima ativadora de ubiquitina) que, à custa de ATP, forma uma ligação tiol-éster 

com o resíduo de glicina carboxi-terminal da ubiquitina. A ubiquitina ativada é transferida 

para a E2 (enzima conjugadora) pela qual é carregada transitoriamente. Finalmente, a 

ubiquitina pode ser transferida diretamente para o substrato associado à enzima ligase E3-

Ring ou transferida para a enzima ligase E3-HECT que transfere a ubiquitina para o substrato. 

A primeira molécula de ubiquitina é covalentemente ligada no resíduo interno NH2-Lys do 

substrato. Após a adição da primeira ubiquitina, diversas outras ubiquitinas podem ser 

adicionadas através da mesma cascata de reações enzimáticas, mas com a modificação de que 

a ligação peptídica é, agora, formada entre a glicina 76 da ubiquitina ativada e uma das três 

lisinas (K29, K48 e K63) da ubiquitina já adicionada. A cadeia de poliubiquitina formada 

atuará como sinal de reconhecimento para degradação pelo proteassomo 26S (PT26S). 

(Hershko, Ciechanover, 1998, Weissman, 2001; Perrett et al., 2011). 

O proteassomo 26S é um complexo multimérico e multicatalítico responsável pela 

degradação de proteínas intracelulares. Ele consiste de uma unidade catalítica central, 

denominada proteassomo 20S (PT20S) e por duas unidades regulatórias (19S ou 11S). O 19S 

ativa a hidrólise pelo PT20S (Chu-Ping et al., 1994) e é responsável pelo reconhecimento das 

proteínas poliubiquitinadas ( Deveraux et al., 1994). Essa unidade regulatório contém seis 

diferentes ATPases que, provavelmente, promove o desdobramento do substrato proteico e 

facilita a sua entrada no PT20S (Kisselev et al., 1999; Glickman et al, 1998; Larsen, Finley, 

1997).  

A unidade catalítica 20S do proteassomo tem uma estrutura cilíndrica e é composta 

por quatro anéis heptaméricos empilhados em forma de barril. Os dois anéis idênticos 

externos alfa (α) contêm sete diferentes subunidades e controla o acesso de substratos à 

câmara catalítica. Já o anel interno beta (β), também heptamérico, é responsável pela hidrólise 

dos substratos e possui três subunidades catalíticas distintas com atividade pós-acida 

(subunidade β1), tipo-tripsina (subunidade β2)  e tipo-quimiotripsina (subunidade β5) 

(Orlowski, 1990; Heinemeyer et al., 1997; Arendt, Hochstrasser, 1997; Chen, Hochstrasser, 

1996). O proteassomo 20S pode existir como partícula livre capaz de degradar proteínas 

independentemente de poliubiquitinação e também gera peptídeos para apresentação por 

MHC classe I (Yang et al., 1995, Kisselev et al, 1999, Baugh, 2009). 
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A grande maioria dos peptídeos gerados pelo proteassomo é degradada rapidamente 

por peptidases citosólicas. Alguns dos produtos da degradação escapam da completa 

degradação e são apresentados ao sistema imune na superfície da célula por moléculas MHC 

classe I. Os peptídeos de 8-9 aminoácidos podem se ligar diretamente a essas moléculas, 

entretanto dois terços dos peptídeos gerados são mais curtos e não podem ser usados para 

apresentação por MHC I. Os outros 15% dos peptídeos gerados pelo proteassomo são mais 

extensos e podem ser apresentados após subsequente clivagem por aminopeptidases no 

citoplasma (Goldberg et al., 1995; Rammensee et al., 1995; Craiu et al., 1997, Kisselev e al., 

1999). 

Figura 4 – Poliubiquitinação de proteínas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inicialmente, a ubiquitina (Ub) é ativada pela enzima ativadora de ubiquitina (E1) que, à custa de 

ATP, forma uma ligação tiol-éster com o resíduo carboxi-terminal da ubiquitina. A ubiquitina ativada 

é transferida por E1 a enzima conjugadora (E2) por uma ligação tiol-éster. A partir do complexo E2-

Ub, a ubiquitina pode ser transferida diretamente para o substrato associado a ligase E3-Ring ou 

transferida para a E3-HECT que conhecerá o substrato, ubiquitinando-o. A primeira molécula de Ub é 

covalentemente ligada no resíduo interno NH2-Lys do substrato. Após a adição da primeira Ub ao 

substrato, diversas outras ubiquitinas podem ser adicionadas através da ligação peptídica entre a 

glicina 76 da Ub ativada e a lisina da ubiquitina já adicionada A cadeia de poliubiquitina formada 

atuará como sinal de reconhecimento para degradação da proteína pelo proteassomo 26S. 

Fonte: Adaptada de Demasi e Laurindo, 2012. 
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1.12 Vacina recombinante E6E7 fusionada à Ubiquitina  

 

A concepção de que células neoplásicas adaptam-se e podem evadir-se de respostas 

imunológicas antitumorais é convidativa para o desenvolvimento de imunoterapias que 

contornem tais mecanismos de escape. 

Quando expressas nas células tumorais e presentes no citosol, as oncoproteínas E6 e 

E7 são degradadas proteoliticamente no proteassomo, gerando peptídeos (epítopos) capazes 

de se ligar às moléculas de MHC da classe I. Este complexo peptídeo-MHC I formado é 

reconhecido na membrana plasmática por linfócitos T citotóxicos (CTLs) CD8
+
 que efetua 

uma resposta imune contra a célula apresentadora deste antígeno (Figura 3). Em vista disso, 

diversas estratégias de vacinas com epítopos imunogênicos de E6 e E7 do HPV16 têm sido 

desenvolvidas de forma a acentuar a apresentação desses antígenos às CTLs e ativar uma 

resposta imune celular eficaz contra o tumor.  

O desenvolvimento de vacina de DNA têm sido uma das estratégias terapêuticas 

estudadas devido a sua capacidade de induzir uma acentuada resposta imune celular 

específica contra os antígenos tumorais.  A vacina de DNA que codifica as proteínas E6, E7 e 

L2 fusionada à calreticulina humana induziu uma robusta resposta imune celular T CD8
+
 

E6/E7-específica, resultando em um significativo efeito terapêutico contra células tumorais 

expressando E6 e E7 (Kim et al., 2008). 

A vacina de DNA tem se mostrado vantajosa devido à possibilidade de 

direcionamento de antígenos para a via proteolítica ubiquitina-proteassomo, acentuando, 

assim, a formação do complexo peptídeo-MHC classe I e sua ligação às células efetoras da 

resposta imune CTLs CD8+ (Abbas, Lichtman, 2006). 

Foi testada em camundongos uma vacina de DNA contendo epítopos CTL, Th e de 

células B da proteína E7 do HPV16. Neste caso, a adição de separadores entre os epitopos foi 

crucial para a indução de proteção e, somente após a associação com Ubiquitina, houve 

erradicação de 100% dos tumores de sete dias estabelecidos em camundongo (Velders et al., 

2001). 

A rápida degradação de proteínas específicas pelo percurso ubiquitina-proteassomo 

dependente é um componente de muitos mecanismos reguladores da célula. A complexidade 

do sistema ubiquitina reflete-se no amplo leque de processos de regulação celular; estas 

incluem as medidas essenciais na progressão do ciclo celular, processamento de proteínas 

para a apresentação por moléculas MHC de classe I, e o controle da proliferação celular 

(Hochstrasser, 1995). 
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Embora a abordagem da vacina de DNA tenha se apresentado segura até o momento e 

com grande potencial imunoterapêutico, a vacinação com DNA abriga o risco de integração 

do plasmídeo ao genoma do hospedeiro, e também o risco de promover a transformação das 

células pela expressão dos oncogenes pela inserção do DNA exógeno. Assim, as vacinas de 

proteínas, que não possuem os riscos apresentados pela vacina de DNA, têm sido 

consideradas as mais promissoras estratégias de vacinação contra câncer do colo do útero.  

Com base em estudos que demonstraram que a vacinação com múltiplos epítopos é 

mais eficaz na indução de resposta imune que as vacinas constituídas de um único epítopo 

(Kenter et al., 2008), procuramos desenvolver uma vacina constituída de epítopos das 

oncoproteínas E6 e E7 do HPV16 capaz de estimular a proliferação tanto de linfócitos T 

citotóxicos via HLA do tipo I (constituído por alelos dos tipos HLA A, HLA B e HLA C) 

quanto de linfócitos auxiliares via HLA do tipo II (constituído por alelos dos tipos HLA DR, 

HLA DQ, HLA DP). Sabendo-se que os genes dos HLAs são altamente polimórficos na 

população, procurou-se escolher as regiões das proteínas E6 e E7 que apresentassem maior 

variedade de epítopos com diferentes tipos de HLA, o que proporcionaria uma ampla 

cobertura ao ser utilizada em imunização na população (Morale, 2009). 

Outra estratégia utilizada para potencializar uma resposta citotóxica da vacina, foi 

ligar E6E7 à proteína Ubiquitina. A Ubiquitina é conhecida por aumentar a apresentação de 

antígenos ao sistema imune direcionando as proteínas às quais está fusionada ao proteassomo 

(Figura 3). Alguns estudos pré-clínicos evidenciam a maior eficácia terapêutica de vacina de 

DNA de E6E7 quando ligada a Ubiquitina (e também de outros antígenos de outras modelos 

de doenças quando ligados à Ubiquitina) (Delogu et al., 2000; Papagatsias et al., 2009; 

Rodriguez et al., 1998; Velders et al., 2001). A rápida degradação de E6E7Ub pela via do 

proteassomo-ubiquitina poderá gerar uma resposta mais acentuada de linfócitos TCD8+ e 

aumentar a subpopulação de Th1 de forma a inibir a proliferação de células T regulatórias e 

favorecer ainda mais a expressão de moléculas de MHC classe I, o que culminaria na 

eliminação das células transformadas. 

Por este motivo, espera-se que a vacina E6E7 fusionada à Ubiquitina melhore o 

processamento e apresentação dos epítopos à CTL e, consequentemente, estimule uma 

resposta citotóxica mais robusta que a E6E7 sem a fusão. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho nós avaliamos a imunogenicidade de três candidatos vacinais proteicos, 

E6E7, E6E7Ub e UbE6E7. Os resultados obtidos nos permite fazer as seguintes conclusões: 

 

 três doses da vacina E6E7, constituída de epítopos imunogênicos de E6 e E7 do 

HPV16, conferiram total proteção contra a formação de tumores detectáveis de células 

TC-1 em modelo de desafio profilático;  

 a resposta protetora gerada pelas vacinas E6E7 e E6E7Ub mostrou-se dependente de 

linfócitos T CD8 e independente de linfócitos T CD4 ou da via de TLR4, 

provavelmente pela ativação de células T CD8+ específicas para E6 e principalmente 

para E7; 

 entretanto, em uma condição mais próxima de uma situação clínica, a fusão da 

Ubiquitina na extremidade N-terminal de E6E7 (UbE6E7) promoveu a melhor 

resposta protetora contra os tumores de células TC-1 em animais vacinados após 7 

dias do desafio. UbE6E7 foi capaz de impedir o crescimento do tumor em 60% dos 

animais, enquanto a eficácia de proteção de E6E7Ub foi de 40% e de E6E7 foi nula. 

Esta melhor resposta parece estar associada com um maior grau de poliubiquitinação 

de UbE6E7; 

 esta estratégia de fusão da Ubiquitina na extremidade N-terminal do antígeno em 

vacinas de proteínas se mostrou promissora no sentido de poder ser aplicada no 

desenvolvimento de vacinas terapêuticas contra câncer cervical e outros tipos de 

tumores ou doenças que dependam de uma resposta de linfócitos T CD8
+
. 
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