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RESUMO 

 

KAVATI, E. A. Interação de oncoproteínas virais E6 e E7 de HPV16/18 com alvos 
celulares potenciais para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas. 2012. 108 f. 
Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

Todos os anos, cerca de 300 mil mulheres vão a óbito no mundo, vítimas de câncer cervical. 
A presença de DNA de HPVs pode ser detectada em 99,7% dos casos, sendo considerada a 
causa principal da doença. O potencial oncogênico do HPV baseia-se na capacidade de 
oncoproteínas virais como E6 e E7 alterarem o ciclo celular, levando à imortalização e 
malignidade das células. O importante papel das oncoproteínas na progressão tumoral e sua 
interação com inúmeros alvos celulares tem relevância em estudos para o desenvolvimento de 
vacinas e terapias contra os cânceres associados ao HPV. Estudos sobre a localização 
intracelular dessas oncoproteínas também são determinantes para a melhor compreensão 
sobre suas funções e atividades celulares. Este estudo investigou a localização intracelular das 
oncoproteínas E6 e E7 de HPV16/18 e seus possíveis alvos celulares. Então, células HeLa, 
SiHa e CaSki naturalmente transformadas por HPV e células HEK 293T transfectadas com os 
oncogenes virais E6 e E7 foram analisadas por imunofluorescência e imunocitoquímica 
ultraestrutural, para determinar a localização intracelular das oncoproteínas virais e pesquisar 
as possíveis interações das oncoproteínas E6 e E7 com alvos celulares. Adicionalmente, 
foram realizados ensaios de fracionamento celular, isolamento mitocondrial e western blotting 
na pesquisa dessas oncoproteínas em regiões específicas das células. Os resultados 
demonstraram a presença da oncoproteína E6 no núcleo e no citoplasma celular e, 
principalmente, a interessante presença de E6 intramitocondrial, tanto em células 
naturalmente transformadas por HPV, como em células transfectadas com o oncogene viral de 
HPV. Além disso, E7 foi detectada no interior do núcleo e dispersa no citoplasma, porém 
nunca ocorreu a detecção de E7 intramitocondrial. Ensaios de isolamento mitocondrial 
seguidos de co-imunoprecipitação e western blotting sugerem que os ligantes potenciais de E6 
intramitocondrial sejam as proteínas Bax e Bak. Inúmeras proteínas virais têm sido descritas 
atuando sobre as mitocôndrias, devido a grande importância dessas organelas na manutenção 
da homeostase celular, além de sua fundamental ação na regulação de apoptose. A via de ação 
intramitocondrial da oncoproteína E6 ainda é desconhecida e novos estudos devem ser 
realizados para confirmar a atividade de E6 e sua interação com as proteínas da família Bcl-2, 
localizadas no interior das mitocôndrias. Portanto, o presente estudo contribui para confirmar 
a hipótese da presença intramitocondrial da oncoproteína viral E6 de HPV16/18 de alto risco, 
um dado inédito na literatura científica internacional, cuja relevância está diretamente 
relacionada com a aplicação clínica humana, no desenvolvimento de imunobiológicos e 
fármacos capazes de neutralizar a ação deste importante alvo terapêutico aqui apresentado.  

 

Palavras-chave: Cânceres associados ao HPV. E6 e E7. Oncoproteínas virais. Alvos 
celulares. Terapia. Saúde pública. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

KAVATI, E. A . Interaction of E6 and E7 viral oncoproteins of HPV16/18 with potential 
cellular targets to the development of therapeutic strategies. 2012. 108 p. Masters thesis 
(Biotechnology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2012. 

 

Every year, approximately 300,000 women die worldwide victims of cervical cancer. The 
presence of HPV’s DNA can be detected in 99.7% of them; being considered the main disease 
cause. The oncogenic potential of HPV is based on the capacity of viral oncoproteins like E6 
and E7 to change cellular cycle leading to immortality and malignancy.  The important role of 
oncoproteins in tumor progression and its interaction with numerous cellular targets have 
become  relevant in studies and development of vaccines and therapies against HPV 
associated cancers. Studies of intracellular localization of proteins are also crucial to 
understand their cellular functions and activities. This investigated the intracellular 
localization of oncoproteins E6 and E7 of HPV and its possible cellular targets. Therefore, 
HeLa, SiHa and CaSki cells naturally transformed by HPV, and HEK 293T cells transfected 
with E6 and E7 viral oncogenes were analyzed by immunofluorescence and 
immunocytochemistry to determine the intracellular localization of the viral oncoproteins, and 
to search for possible cellular targets of E6 and E7 oncoproteins interactions. Additionally, 
assays were carried out by cell fractionation, mitochondrial isolation and western blotting to 
search these oncoproteins in specific regions of the cells. Results showed the presence of E6 
oncoprotein in the cellular nucleus and cytoplasm, and mainly the interesting presence of 
intramitochondrial E6 in naturally HPV transformed cell, as well as in cells transfected with 
HPV oncogene. Moreover, E7 oncoprotein was detected inside nucleus and dispersed in the 
cytoplasm, but E7 intramitochondrial detection did not occur. Mitochondrial isolation assays 
followed by co-immunoprecipitation and western blotting suggest that the potential ligands to 
intramitochondrial E6 are Bax and Bak proteins. Numerous viral proteins have been described 
acting on the mitochondria, due to the great importance of these organelles in cellular 
homeostasis maintenance, besides their essential action in apoptosis regulation. The E6 
oncoprotein intramitochondrial pathway is still unknown and further studies should be 
performed to confirm E6 activity and its interaction with Bcl-2 family proteins, located within 
mitochondria. Hence, the present study has contributed to confirm the hypothesis of the 
intramitochondrial presence of E6 viral oncoprotein from high risk HPV16/18. This is an 
original data whose relevance is directly related to human clinical application in the 
development of immunobiologicals and drugs, able to neutralize the action of this important 
therapeutic target shown here. 

 

Keywords: HPV associated cancers. E6 and E7. Viral oncoproteins. Cellular targets. 
Therapy. Public health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 HPV 

 

Os Papilomavírus (PV) são pequenos vírus de DNA dupla fita, não envelopados, com 

capsídeo icosaédrico. Pertencem a família Papillomaviridae e gênero Papillomavirus. São 

amplamente distribuídos, foram descritos sendo encontrados pelos cinco continentes, 

infectando especificamente o epitélio escamoso por todo o reino animal, causando verrugas. 

Infectam a pele e mucosas de diferentes hospedeiros, entre eles, os humanos. Entretanto são 

descritos como estritamente espécie-específicos, visto que em condições experimentais os 

PVs não infectam outros hospedeiros além de seus naturais (SMITH; PATEL; CAMPO, 

1984). Para esse sucesso evolutivo, os PVs têm se adaptado e coevoluído junto aos 

hospedeiros (ANTONSSON; HANSSON, 2002). 

A importância do Papilomavírus humano (HPV) reside no fato de que certos tipos têm 

potencial oncogênico, atuam alterando o ciclo de vida da célula infectada, conduzindo-a ao 

desenvolvimento descontrolado, a imortalidade e malignidade (BAUER; GREER; MANOS, 

1992;  EPPEL et al., 2000). São considerados como uma das causas centrais do câncer 

cervical, e estudos recentes descrevem sua associação também aos cânceres de cabeça e 

pescoço, pele, pulmão e mama (BARWAD et al., 2011; HENG et al., 2009; KOSHIOL et al., 

2011; REUSCHENBACH et al., 2011). 

Além disso, em estudo recente foi demonstrado que o HPV, na forma de VLPs 

(partículas semelhante ao vírus) L1L2, pode interagir com células-tronco da linhagem 

precursora hematopoiética do líquido amniótico, obtido de mulheres grávidas sadias e que não 

tiveram contato prévio com o vírus, sugerindo a possibilidade de participação da via 

hematogênica na infecção viral materno-fetal. Portanto, o uso de células tronco como 

estratégia em terapias celulares deve considerar a possibilidade da presença de HPV ou do 

DNA viral (KAVATI et al., 2012). 

Adicionalmente, novas patologias estão constantemente sendo associadas aos 

papilomavírus, como a arterite temporal, uma doença inflamatória que atinge os vasos 

sanguíneos associada a diversos tipos de patógenos, e mais recentemente ao HPV 

(MOHAMMADI; PFEIFER; LEWIS, 2012). 

Outro grave patógeno associado frequentemente ao HPV é o HIV (vírus da 

imunodeficiência humana), onde diversos estudos demonstraram uma alta prevalência na 
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infecção por ambos vírus, assim como o aumento da susceptibilidade à contaminação por HIV 

em indivíduos infectados por HPV (AUVERT et al., 2010;  HOULIHAN et al., 2012; WANG 

et al., 2011). 

O isolamento e caracterização do DNA de amostras de verrugas de pele e genitais 

revelaram a existência de diferentes tipos de HPVs (ZUR HAUSEN et al., 1974). Essa 

classificação se dá devido aos diferentes genótipos encontrados quando estudadas as 

seqüências de ORFs (“Open Reading Frames”) codificadoras para a proteína L1, a principal 

proteína estrutural do capsídeo viral. Devido a essa grande variedade, os HPVs representam 

um dos mais complexos grupos de viroses patogênicas, sendo que em torno de 120 tipos já 

foram totalmente caracterizados (DE VILLIERS et al., 2004). 

Os HPVs identificados podem ser classificados conforme seu potencial para o 

desenvolvimento de lesões neoplásicas. O grupo considerado de alto risco está 

constantemente associado a cânceres e lesões pré-cancerosas, denominadas neoplasias 

intraepiteliais cervicais (NIC), sendo que 70% dos casos estão associados aos HPVs 16 e 18, 

entretanto há registros de HPVs 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 59. Os HPVs de baixo 

risco oncogênico podem induzir a formação de lesões denominadas condilomas na pele ou 

órgãos genitais (MUNOZ et al., 2006), onde aproximadamente 90% dos casos estão 

associados à infecção pelos HPVs tipos 6 e 11, além de 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 e 81 

(STEBEN; DUARTE-FRANCO, 2007). Já o grupo formado pelos HPVs 26, 53, 66, 68, 73 e 

82 pode ser considerado potencialmente de alto risco, visto que já foram descritos casos 

associados ao câncer cervical, embora sua incidência seja rara e não há estudos suficientes 

para que sejam considerados efetivamente pertencentes aos demais grupos (MUNOZ et al., 

2006). 

HPVs são vírus mucoepiteliotrópicos que infectam a camada basal da mucosa e do 

epitélio queratinizado e, mesmo apresentando uma estrutura genômica muito semelhante, 

cada tipo de HPV infecta regiões específicas do corpo humano (BOCCARDO; VILLA, 

2003). Na tabela abaixo foram listados alguns tipos de lesões e locais onde essas lesões são 

frequentemente encontradas e o tipo de HPV associado. 

A partir da localização da infecção por HPV, sendo cutânea ou mucosa, os HPV 

também podem ser classificado como beta ou alfa papilomavirus, respectivamente 

(BERNARD et al., 2010; BURK et al., 2011; DE VILLIERS et al., 2004). 
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Quadro 1 - Relação dos tipos de HPV e lesões cutânea-mucosas. 

 

Fonte: Adaptado de (LANCELLOTTI et al., 2000). 

 

1.2 Incidência no Brasil e no mundo 

 

Atualmente, a infecção genital por HPV é considerada a doença sexualmente 

transmissível (DST) viral mais freqüente na população sexualmente ativa, sendo a principal 

causa do câncer cervical e a segunda maior causa de morte por câncer em mulheres. 

Acredita-se que cerca de 50% da população sexualmente ativa teve algum contato com 

o vírus e desses, de 10% a 20% apresentem infecção por HPV, principalmente na faixa etária 

de 15 a 49 anos de idade, inclusive em mulheres assintomáticas (NONNENMACHER et al., 

2002;  PEREZ et al., 2000). 

Apesar da alta prevalência, a maioria das infecções não ocasiona o surgimento de 

sintomas e/ou lesões visíveis. Conforme o National Cancer Institute dos Estados Unidos 

(USA), em um curto período de tempo, aproximadamente 90% das mulheres infectadas por 

HPV eliminam o vírus pela ação do sistema imune, porém em um pequeno número de 
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mulheres a infecção é persistente por anos. A persistência da infecção por HPVs de alto risco 

eleva muito o risco do desenvolvimento e progressão de lesões neoplásicas no trato anogenital 

(SCHLECHT et al., 2001). 

Segundo o CDC (Center for Disease Control and Prevention), aproximadamente 20 

mil de americanos estão atualmente infectados por HPV e outros 6,2 mil serão infectados a 

cada ano (XIAOCHENG et al., 2012). 

No Brasil, o Ministério da Saúde registra a cada ano 137 mil novos casos, sendo um 

dos líderes mundiais em incidência de HPV. As vítimas preferenciais são mulheres entre 15 e 

25 anos, embora a doença também acometa os homens. Especialistas acreditam que o número 

menor de registros entre pessoas do sexo masculino tenha como origem a baixa procura dos 

homens por serviços de urologia, por fatores como o preconceito ou a falta de informação. 

A infecção persistente por HPV está associada a casos de câncer. Estima-se que, em 

todo o mundo, 12% dos casos de câncer na mulher são causados pelo HPV. Estudos 

epidemiológicos demonstraram que em 99,7% dos casos totais de câncer cervical foi 

detectado o DNA viral de HPV (UNGER; DUARTE-FRANCO, 2001). No Brasil, o HPV é 

responsável por até 91% dos casos de câncer cervical (RABELO-SANTOS et al., 2003). 

 

Figura 1 - Estimativa da incidência mundial de câncer cervical, razão por 100 mil mulheres.  

 

Fonte: GLOBOCAN, 2011. 
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Dos 550 mil novos casos de câncer cervical estimados por ano, 80% ocorre nos países 

em desenvolvimento (CUTTS et al., 2007), como pode ser observado acima (Figura 1). Sendo 

fatal a aproximadamente 300 mil mulheres por ano em todo mundo. Haiti, Bolívia e Paraguai 

são os países que apresentam maior incidência de câncer cervical no continente Americano, 

registrando aproximadamente 55 casos a cada 100 mil mulheres (TORRES et al., 2009). 

Enquanto que na África, países como Guiné, Zambia, Comores, Tanzânia, Malawi e 

Moçambique registram mais de 50 casos a cada 100 mil mulheres (GLOBOCAN, 2011). 

Nos EUA, segundo o CDC, são estimados cerca de 12 mil novos casos de câncer 

cervical por ano, levando a morte aproximadamente 4 mil mulheres (XIAOCHENG et al., 

2012). 

Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer – Ministério da Saúde, 2012), estima-

se que no ano de 2012 serão registrados aproximadamente 18 mil novos casos de câncer 

cervical, levando a óbito cerca de 5 mil mulheres. Em 2010, a região norte apresentava maior 

incidência do câncer cervical no país, onde, sem considerar os tumores de pele não-

melanoma, é o mais incidente; e o estado com a maior taxa estimada da incidência era o 

Amazonas. Porém para as estimativas de 2012, o estado do Mato Grosso do Sul aparece com 

a maior incidência dessa malignidade, com 35,13 casos a cada 100 mil mulheres (Figura 2). 
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Figura 2 - Representação espacial das taxas brutas de incidência de câncer cervical no 
Brasil. 

 

Taxa por 100 mil mulheres, estimadas para o ano de 2012, segundo a Unidade da Federação (neoplasia 
maligna do colo do útero). 
Fonte: (FACINA, 2011). 
 

Os cânceres de cabeça e pescoço historicamente são associados ao uso de tabaco e 

álcool (HASHIBE et al., 2007), porém estudos recentes têm mostrado uma forte associação à 

infecção por HPV (GILLISON, 2004;  KREIMER et al., 2005). 

Diferenças epidemiológicas entre os cânceres de cabeça e pescoço HPV-positivos e 

HPV-negativos têm sido notadas, visto que em casos onde foram detectadas presença do 

DNA do vírus, os pacientes eram, em geral, jovens e com alto número de parceiros sexuais, e 

estão menos associados ao uso de tabaco como nos casos de cânceres HPV-negativos (HECK 

et al., 2010). A proporção dos casos de câncer de cabeça e pescoço associados ao HPV é 

variável, estudos revelam associação de 25 a 35% (KREIMER et al., 2005), enquanto outros 

descrevem associação de até 80% (HOCKING et al., 2011). 

Segundo o CDC (2012), são estimados mais de 1,7 mil novos casos de câncer de 

cabeça e pescoço associados ao HPV em mulheres por ano nos Estados Unidos, enquanto que 

a incidência em homens é de aproximadamente 5,7 mil novos casos. No mundo, a estimativa 

da WHO (World Health Organization) é de que a cada ano mais de 1 milhão de novos casos 
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de câncer de cabeça e pescoço serão registrados, levando a óbito aproximadamente 750 mil 

pessoas. 

A incidência de OPC (“oropharingeal carcinoma”) tem aumentado muito nos últimos 

anos na América do Norte e o DNA dos HPVs de alto risco foi detectado em 

aproximadamente 90% dos casos (GILLISON et al., 2008). A incidência de OPC nos Estados 

Unidos foi estimada em 7%, e desses, 1% foram detectados com o DNA do HPV16, o que 

corresponde a quase 2,2 milhões de indivíduos (GILLISON et al., 2012). Estudos sugerem 

que o câncer de orofaringe associado à infecção oral por HPV pode ser adquirido sexualmente 

através do contato oral-genital, e que essa incidência aumenta significativamente conforme 

maior o número de parceiros sexuais (D'SOUZA et al., 2007;  MARUR et al., 2010). 

O INCA (2011) estima que, por ano, cerca de 14 mil novos casos de câncer de cabeça 

e pescoço são registrados no país. Em um artigo recentemente publicado revelou-se que no 

Hospital A. C. Camargo, em São Paulo, aproximadamente 20% dos casos de câncer de 

orofaringe estão associados ao HPV (KAMINAGAKURA et al., 2011). 

Os diversos tipos de cânceres anogenitais, excluindo o câncer cervical, são 

considerados normalmente raros, porém estudos demonstraram alta prevalência de HPV. O 

HPV é responsável por aproximadamente 85% dos casos de câncer anal, 70% do câncer 

vaginal e 40% dos casos de câncer de pênis e vulvar (DE VUYST et al., 2009). Dados do 

CDC estimam cerca de 2500 novos casos de câncer anal nos Estados Unidos por ano, 600 e 

2300 novos casos de câncer vaginal e vulvar, respectivamente, e 800 novos casos de câncer de 

pênis. Já o INCA registra 1600 novos casos de câncer anal e cerca de 4500 novos casos de 

câncer de pênis por ano no Brasil. 

Por outro lado, o envolvimento do HPV no desenvolvimento do câncer de mama é 

bastante controverso, pois enquanto alguns estudos descrevem altas taxas de prevalência do 

DNA viral em amostras estudadas (AKIL et al., 2008;  ANTONSSON et al., 2011;  HENG et 

al., 2009), outros grupos revelam a baixa ou nenhuma associação do material obtido de 

biópsias com o vírus (INTERNATIONAL COLLABORATION OF EPIDEMIOLOGICAL 

STUDIES OF CERVICAL CANCER, 2006; MENDIZABAL-RUIZ et al., 2009; MOU et al., 

2011). 
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1.3 Biologia do HPV 

 

São pequenos vírus de DNA dupla fita circular, desprovidos de envelope. Possuem um 

capsídeo icosaédrico de aproximadamente 55 nm de diâmetro formado por 72 capsômeros, o 

qual é composto por duas proteínas estruturais L1 e L2 (Figura 3A) (BURD, 2003;  

GNANAMONY; PEEDICAYIL; ABRAHAM, 2007). 

O genoma dos HPVs é formado por aproximadamente 8.000 pares de bases associadas 

às histonas, constituído por regiões regulatórias não traduzidas, “long control region” (LCR), 

porém críticas para a transcrição, início da replicação e segregação dos genes virais na mitose, 

além de sete ou oito ORFs (“Open reading frames”) bem definidas que codificam seis 

proteínas expressas na fase inicial da infecção, denominadas E1, E2, E4, E5, E6 e E7 

(E:“Early”), além de duas proteínas expressas na fase tardia da infecção, L1 e L2 (L: “Late”) 

(Figura 3B) (HEBNER; LAIMINS, 2006). 

 

Figura 3 - Representação esquemática do HPV e de seu genoma.  

 

(A) Modelo atômico do capsídeo icosaédrico formado por 72 capsômeros compostos pelas proteínas 
L1 (azul) e L2 (vermelho). (B) Representação esquemática do genoma do HPV, constituído por genes 
que codificam proteínas precoces (E:“Early”), proteínas tardias (L: “Late”) e por uma região 
regulatória não traduzida (LCR). 
Fonte: Adaptado de (BUCK, 2012); MUÑOZ et al., 2006). 
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O HPV utiliza extensivamente as proteínas do hospedeiro para replicação e 

manutenção do seu genoma. Durante a infecção, o genoma viral é encontrado em baixos 

números de cópias como elementos extracromossômicos denominados epissomos. Entretanto, 

em amostras de biópsias de lesões cervicais de alto-grau ou cânceres provocados por HPVs de 

alto-risco, o DNA viral não é encontrado como elemento extracromossômico e sim integrado 

ao DNA genômico da célula hospedeira (FERBER et al., 2003). 

Normalmente apenas um segmento do genoma viral é encontrado integrado ao genoma 

da célula hospedeira, contendo a região LCR e uma parte da região codificadora dos genes 

precoces, incluindo as ORFs de E6 e E7, os dois principais oncogenes. Esses dois genes são 

transcritos a partir de dois diferentes RNA mensageiros (mRNA), porém são iniciados por um 

único promotor, P97 – em HPV16 e HPV31 ou P105 – em HPV18. Outro importante aspecto 

dessa integração genômica é a quebra de ORFs dos genes E1 e/ou E2, visto que ambos estão 

envolvidos na replicação do DNA viral. Portanto, a integração do DNA viral ao DNA 

genômico leva a interrupção da replicação viral, porém contribui para a oncogênese, visto que 

a proteína E2 tem sido associada à repressão da expressão dos genes E6 e E7 (THIERRY, 

2009). 

A região LCR do genoma do HPV representa 10% do genoma viral e está localizada 

entre o fim da ORF de L1 e o início da ORF de E6, contém o promotor principal (P97 ou 

P105) e a origem de replicação (ori). Contém também numerosos sítios de ligação para muitos 

repressores e ativadores da transcrição. A regulação da expressão gênica é complexa e 

controlada por diferentes fatores de transcrição celular e viral que se ligam a seqüências 

específicas de LCR, principalmente ao segmento central, denominado de região 

intensificadora, regulando a transcrição dos genes E6 e E7, induzindo a expressão desses 

genes nas células infectadas e, conseqüentemente, a oncogenicidade (WEYN et al., 2011). 

Dentre todas as proteínas codificadas pelo genoma do HPV, E1 e E2 são as de maior 

importância na replicação e transcrição do DNA viral, visto que a proteína E1 contém 

atividade helicase-ATPase, que auxilia na abertura das fitas do DNA viral, enquanto que a 

proteína E2 tem como uma de suas funções auxiliar no recrutamento específico de E1 para o 

DNA viral (TYRING, 2000). E1 então se oligomeriza à origem de replicação do DNA viral e 

interage com fatores de replicação da célula hospedeira como a polimerase a-primase, 

proteína A de replicação, topoisomerase I e ciclina E/Cdk2 (HEBNER; LAIMINS, 2006). O 

gene E1 é reconhecido como o maior e mais conservado da região precoce do genoma de 

diferentes papilomavírus (ZUR HAUSEN, 1996). E2 também atua como fator de transcrição 
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sendo capaz de ativar ou reprimir através de sua interação a fatores celulares como as 

proteínas SR (BODAGHI; JIA; ZHENG, 2009), Brd4, SMCX e EP400 (SMITH et al., 2010). 

Medeia a segregação do genoma ao DNA hospedeiro, tornando-se essencial para a 

persistência viral (MCBRIDE; MCPHILLIPS; OLIVEIRA, 2004), e quando expresso em 

altos níveis é capaz de induzir apoptose (WEBSTER et al., 2000). E2 também foi descrito 

sendo capaz de inibir a expressão dos genes da região “Late” do genoma viral através da 

interação com CPFS30, fator celular de poliadenilação, impedindo a formação dos sinais poli-

A (JOHANSSON et al., 2012). 

O gene E3 ainda é desconhecido, não foram encontradas regiões ORFs, indicando que 

talvez não seja transcrito e sua função ainda é indeterminada (SONNEX, 1998). Por outro 

lado, a proteína E4 parece ser incorretamente designada como um produto de gene precoce, 

sendo que essa proteína é exclusivamente detectada nas camadas mais diferenciadas do 

epitélio e em abundantes concentrações (ZUR HAUSEN, 1996). Seu mRNA sofre “splicing” 

com cinco aminoácidos codificados pela ORF de E1 gerando uma proteína conhecida como 

E1^E4. A primeira atividade descrita de E1^E4 de HPV16 foi sua habilidade em ligar e 

desmanchar a rede de citoqueratina das células, facilitando a saída de partículas virais 

maduras da célula hospedeira, o que permite ao vírus infectar novas células (DOORBAR et 

al., 1991; RAJ et al., 2004). A expressão de E1^E4 é perdida durante a progressão maligna e a 

expressão de E1^E4 em culturas celulares causa a parada do ciclo celular na fase G2 pelo 

seqüestro da ciclina 1 quinase-dependente (Cdk1)/ciclina B1 na rede de citoqueratina, que 

previne o acúmulo do complexo ativo Cdk1/ciclina B1 no núcleo resultando na inibição da 

mitose (DAVY et al., 2005). 

Os genes E5, E6 e E7 codificam oncoproteínas que desempenham papel fundamental 

na patogênese do HPV, pois permitem a replicação do vírus, imortalização e transformação 

das células hospedeiras, fatores que serão discutidos em detalhes ao longo do presente 

trabalho. 

A região tardia compreende cerca de 40% do DNA viral, envolve dois genes, L1 e L2, 

que codificam a proteína principal e secundária do capsídeo viral, respectivamente. A partir 

dessas é possível obter partículas semelhante ao vírus (VLP), desprovido de material genético, 

produzidas em sistemas distintos de expressão, conforme vem sendo demonstrado através de 

diferentes estudos (AIRES et al., 2006; BAZAN et al., 2009; CIANCIARULLO et al., 2007, 

2009, 2010; MARIGLIANI et al., 2012). 
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1.4 Alvos terapêuticos 

 

A falha do sistema imune do organismo hospedeiro em combater a infecção 

persistente do HPV tem sido considerada um dos principais fatores para o desenvolvimento 

do câncer cervical. Em lesões pré-cancerígenas o genoma do HPV é encontrado na forma 

epissomal, enquanto que em lesões de alto grau, o genoma do HPV está integrado ao 

cromossomo do hospedeiro. Nas lesões onde o HPV se encontra na forma epissomal a 

proteína E2 reprime diretamente a expressão dos genes da região L como parte de um 

mecanismo para regular o número de cópias do DNA viral. Após a integração do DNA viral a 

expressão de E2 é inibida, levando a expressão desregulada dos genes virais E, principalmente 

E6 e E7, induzindo aumento da capacidade proliferativa da célula, um passo crucial na 

progressão tumoral (ZUR HAUSEN, 2002). 

O HPV16 é o tipo viral de alto risco predominantemente detectado nos casos de câncer 

cervical (HOWLEY et al., 1991; ZUR HAUSEN; DE VILLIERS, 1994). Seu genoma 

codifica três proteínas responsáveis pela transformação maligna das células: E5, E6 e E7. São 

os principais fatores virais responsáveis pela iniciação e progressão tumoral através da 

indução excessiva de crescimento celular e indução da instabilidade genômica, característico 

dos cânceres associados ao HPV (MOODY; LAIMINS, 2010). 

As oncoproteínas E6 e E7 são expressas continuamente em tumores HPV-positivos e 

são essenciais para a manutenção do ciclo viral. Além de controlar o ciclo celular das células 

infectadas, modulam o sistema imune de forma que as células tumorais tornam-se pouco 

imunogênicas, podendo desencadear tolerância imunológica ao tumor. Estão associadas ainda 

a progressão de lesões benignas a carcinomas invasivos (TINDLE, 2002). 

A proteína E5 auxilia na transformação de queratinócitos e fibroblastos em cultura, 

aumentando o potencial de imortalização de E6 e E7. Participam efetivamente do controle da 

proliferação celular, já que interagem suprindo as funções das proteínas associadas ao 

controle do crescimento celular, assim, o potencial oncogênico de alguns tipos de PVs pode 

ser atribuído a essas interações. Por isso, tais proteínas tornaram-se alvos para o 

desenvolvimento de vacinas terapêuticas contra os cânceres associados ao HPV (KARANAM 

et al., 2009; KIM et al., 2010; PENG et al., 2004). 
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1.4.1 E5 

 

O gene E5 não é conservado no DNA de PVs e estudos demonstraram seu potencial 

em transformar células de mamíferos, porém a ORF de E5 é freqüentemente deletada em 

células de tumores anogenitais, o que sugere que tal proteína não é essencial para a 

manutenção da transformação maligna de células infectadas por HPV, mas contribui para a 

transformação celular, aumentando a frequência de mitoses através da interação com 

receptores de fatores de crescimento (BURKHARDT et al., 1989;  KIM; YANG, 2006). 

A proteína E5 é pequena, formada por aproximadamente 83 aminoácidos, é altamente 

hidrofóbica e tem a capacidade de se ligar a membranas. Forma dímeros de duas subunidades 

ligadas por pontes dissulfeto, é insolúvel, o que dificulta sua detecção e purificação, e pouco 

eficiente na indução da produção de anticorpos específicos (TSAI; CHEN, 2003). 

Os efeitos associados à expressão de E5 nas células são múltiplos. Estudos 

demonstraram que E5 contribui para a transformação celular induzindo mitoses através da 

estimulação de receptores de fatores de crescimento, como o EGFR (“Epidermal Growth 

Factor Receptor”); por associar-se a um subunidade de 16 KDa de uma ATPase vacuolar, uma 

bomba de prótons, que bloqueia sua ação induzindo a acidificação dos endossomos pelo 

acúmulo de H+, inibindo a degradação dos receptores de superfície celular, incluindo o EGFR, 

levando a um aumento na reciclagem desses receptores, sendo direcionados novamente às 

membranas celulares, o que indicaria sua atuação no aumento da sinalização de EGFR 

(AUVINEN; ALONSO; AUVINEN, 2004; RODRIGUEZ; FINBOW; ALONSO, 2000). 

Outras atividades que contribuem para o perfil oncogênico de E5 seriam a habilidade de inibir 

a apoptose, inibir a comunicação intercelular atuando na desfosforilação da conexina 43 das 

junções comunicantes (“gap junctions”) (GRUENER et al., 2007); alterar a síntese e 

estabilidade das moléculas do MHC (Complexo de Histocompatilidade Principal) ou HLA 

(“Human Leucocytes Antigens”) de classe I prevenindo seu transporte para a superfície 

celular, devido a sua retenção no complexo de Golgi (ASHRAFI et al., 2006;  ASHRAFI et 

al., 2005); reduzir a transcrição do gene p21, um supressor tumoral (AUVINEN; ALONSO; 

AUVINEN, 2004; BELLEUDI et al., 2011; KIM et al., 2010;  MAUFORT et al., 2010; 

TSAO et al., 1996). 
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A expressão de E5 do HPV16 também foi descrita associada a fusão célula-célula 

resultando em formação de células binucleadas, que por sua vez contribui com a 

carcinogênese, induzindo instabilidade cromossômica (DUELLI et al., 2007;  HU et al., 

2009). 

 

1.4.2 E6 

 

A oncoproteína E6 dos HPVs de alto risco é formada por aproximadamente 150 

aminoácidos e dois motivos de zinco, cuja integridade é essencial para sua função. Essa 

oncoproteína desempenha papel importante nos processos que culminam com a transformação 

celular através de sua interação com diversos alvos celulares, sendo que a mais estudada e 

primeiramente descrita é sua capacidade de interagir com a proteína p53 (ZUR HAUSEN, 

1996). 

A proteína p53 é um supressor tumoral que regula a progressão do ciclo celular e a 

sobrevivência da célula em resposta a diversos tipos de estresse, como ativação oncogênica, 

hipóxia, dano ao DNA ou infecções virais (KANELLOU et al., 2008;  MEEK, 2004). Para 

combater esse obstáculo, diversos vírus codificam proteínas que inativam a p53. 

E6 liga-se a proteína E6AP (“E6-associated protein”), uma proteína celular E3 

ubiquitina-ligase, formando um heterodímero estável, a E6 – E6AP, que em seguida se 

associam a p53. A formação deste complexo resulta na degradação de p53 pela via ubiquitina-

proteassomo, uma via proteolítica que se inicia com a ubiquitinação da proteína alvo com o 

objetivo de auxiliar no reconhecimento por proteassomos, onde as proteínas alvo serão 

degradadas (SCHEFFNER et al., 1990). A proteína E6 tem capacidade de se ligar a p53 

independente de E6AP, porém essa interação não é suficiente para induzir sua degradação. A 

eficiência da degradação de p53 é variável dependendo da habilidade de E6 se ligar a E6AP e 

p53, sendo observadas diferenças entre os diversos tipos de HPVs, por exemplo, E6 de 

HPV16 se liga mais eficientemente a E6AP e p53 do que E6 de HPV18; enquanto que E6 de 

HPV11, considerado de baixo risco, apresenta níveis mínimos de interação a E6AP 

(MANTOVANI; BANKS, 2001). 

A principal razão da degradação de p53 é facilitar a replicação viral e como 

consequência, podem ocorrer danos ao DNA que não serão reparados, acumulando alterações 

cromossômicas que contribuem para a transformação maligna das células. Porém, estudos 

demonstraram que E6 de HPVs de alto e baixo risco cutâneos não interagem com E6AP ou 
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p53, sendo incapazes de alterar a estabilidade de p53, indicando que há interação com outros 

alvos celulares, visto o caráter multifuncional da proteína E6 (ELBEL et al., 1997). 

Um importante alvo de E6 p53-independente são as proteínas que se ligam ao domínio 

PDZ (PSD95/Dlg/Zo-1). O domínio PDZ é uma seqüência específica de 80 a 90 aminoácidos 

que medeiam à interação proteína-proteína e é comumente encontrado em moléculas de 

sinalização de diversos organismos, desde bactérias e vírus a plantas e animais. 

Diferentemente do que observado na via p53-dependente, as sequências ligantes de PDZ são 

encontradas apenas em E6 dos HPVs de alto risco (THOMAS et al., 2008). As proteínas da 

família PDZ exercem inúmeras funções como definição e manutenção da polaridade celular, 

medeiam à cinética da polarização – despolarização da actina, atuam na sinalização celular e 

supressão tumoral. A proteína E6 dos HPVs de alto risco se ligam às proteínas PDZ através 

do motivo X-(T/S)-X-V localizado na sua extremidade C-terminal, promovendo sua 

degradação proteassomal (GLAUNSINGER et al., 2000; THOMAS et al., 2002). Alterações 

nos motivos PDZ têm demonstrado comprometimento na atividade de E6, prevenindo a 

imortalização celular e crescimento independente de ancoragem, sugerindo que os domínios 

PDZ atuem em vias fundamentais na indução da oncogênese mediada por E6 (SPANOS et al., 

2008).  

Um fator importante para a imortalização das células em transformação maligna é a 

indução da expressão de telomerase, visto que a cada replicação do DNA durante a divisão 

celular, uma parte terminal dos cromossomos é perdida, os telômeros. Quando os telômeros 

atingem tamanhos considerados criticamente curtos, as células sinalizam senescência e, 

consequentemente, a morte. A telomerase é um complexo de enzimas transcriptase reversa 

que utilizam um molde de RNA para inserir cópias repetidas de DNA nas regiões dos 

telômeros. A E6 parece aumentar a atividade da telomerase pela indução do promotor do gene 

TERT (“Telomerase reverse transcriptase”), ativando sua transcrição e essa interação ocorre 

via E6AP (HOWIE; KATZENELLENBOGEN; GALLOWAY, 2009; LIU et al., 2009). 

E6 atua em outras vias de inibição de apoptose, como na degradação de Bak mediada 

por ubiquitina. Bak é uma proteína da família Bcl-2, chave para o processo de apoptose, 

localizada na membrana externa da mitocôndria e quando ativada, altera sua conformação 

permitindo a formação de poros na membrana mitocondrial por onde há liberação de 

citocromo c e outros fatores pró-apoptóticos para o citoplasma, ativando as caspases, 

desencadeando a apoptose. E6 degradando Bak previne a liberação de tais fatores pró-

apoptóticos mitocondriais e, conseqüentemente, inibe a apoptose. A inibição dessa via foi 
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descrita como crucial para a proteção das células tumorais HPV - positivas contra apoptose, 

facilitando o desenvolvimento do câncer (SIMMONDS; STOREY, 2008;  THOMAS; 

BANKS, 1998; VOGT et al., 2006). 

Em culturas celulares também foram descritas vias em que E6 inibe a apoptose 

mediada por TNF (Fator de necrose tumoral), através de sua ligação ao TNF R1 (Receptor 1 

de TNF), prevenindo sua interação com TRADD (“TNF R1-associated death domain”) 

(FILIPPOVA et al., 2002). A via da apoptose mediada por Fas também é afetada por E6, 

ligando-se a FADD (“Fas-associated death domain”) e mediando sua degradação via 

ubiquitina-proteassomo (FILIPPOVA; PARKHURST; DUERKSEN-HUGHES, 2004). A 

ação de E6 sobre TRADD e FADD pode ser observada em detalhes no esquema abaixo. 

 

Figura 4 – Atuação de HPV16 E6 nas vias de sinalização pró-apoptóticas.  

 

HPV16 E6 atua de forma semelhante nas vias de sinalização pró-apoptóticas TNF, Fas/FasL e TRAIL. 
E6 inibe apoptose mediada por TNF e Fas através da ligação a TNF R1 e FADD. Ainda protege as 
células da apoptose mediada por TRAIL, acelerando a degradação de FADD e caspase 8. 
Fonte: Adaptado de (GARNETT; FILIPPOVA; DUERKSEN-HUGHES, 2006). 

X X 
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Outra via pró-apoptótica regulada por E6 é a anoikis, indução de apoptose relacionada 

à perda de adesão, induzindo a expressão de altos níveis de FAK (“Focal adhesion kinase”) e 

fibronectina, que aumenta a fosforilação da paxilina, levando a reorganização do citoesqueleto 

e formação da adesão focal pela interação de fibronectina e matriz extracelular (TONG; 

HOWLEY, 1997;  VANDE POL; BROWN; TURNER, 1998). 

Assim, os resultados da interação de E6 com inúmeras proteínas diferentes medeiam a 

apoptose, regulam a transcrição, a estabilidade cromossômica, organização epitelial, 

diferenciação, adesão célula-célula, polaridade e controle da proliferação das células 

infectadas. Algumas dessas interações são demonstradas na figura abaixo (Figura 5). Portanto, 

as interações de E6 com várias proteínas celulares contribuem, de modo geral, para a eficácia 

da promoção da oncogenicidade mediada por HPV (TUNGTEAKKHUN; DUERKSEN-

HUGHES, 2008). 

 

Figura 5 - Proteínas celulares e vias de sinalização que podem ser afetadas pela oncoproteína 
E6 de HPVs de alto risco  

 

Fonte: (MOODY; LAIMINS, 2010). 
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1.4.3 E7 

 

A oncoproteína E7 é formada por aproximadamente 98 aminoácidos, com duas regiões 

bem conservadas em sua extremidade amino-terminal, CR1 e CR2, onde CR significa 

conserved region. Tais domínios compartilham homologias com as seqüências conservadas 

de E1A adenovírus e antígeno T (“Large tumor antigen”) de Simian virus (SV40), como por 

exemplo, um motivo LXCXE (Leu-X-Cys-X-Glu) necessário e suficiente para a interação 

desses vírus com a proteína pRB (proteína supressora tumoral em retinoblastoma) (MUNGER 

et al., 2001;  MUNGER et al., 1989) a porção C-terminal de E7 contém um domínio de 

ligação ao zinco, domínio CXXC, importante na dimerização e estabilização intracelular de 

E7 (HEBNER; LAIMINS, 2006;  PHELPS et al., 1992). 

A oncoproteína E7 apresenta três diferentes isoformas, com peso molecular, PI (ponto 

isoelétrico) e localização celular diferentes, tais isoformas foram denominadas E7a1, E7a e 

E7b. A localização em compartimentos celulares distintos, talvez seja importante para a 

interação de E7 com suas proteínas alvo e na transformação celular. Assim, sugere-se a 

presença de outras modificações pós-transcricionais, além da fosforilação (VALDOVINOS-

TORRES et al., 2008). 

Da mesma forma que E6, E7 exerce papel importante nos mecanismos de 

transformação celular. Um dos mais importantes e mais estudados mecanismos é sua 

interação às proteínas da família pRb. Durante o ciclo celular normal, a pRb é fosforilada pelo 

complexo ciclina D1/ciclina quinase-dependente 4 (CDK4) e ciclina 2/CDK2, sendo então 

ativada e permitindo sua interação a E2F, uma família de fatores de transcrição. Tal interação 

inibe a progressão normal da célula da fase G1 para a fase S do ciclo celular. Porém em 

células infectadas por HPV, E7 se liga a pRB prevenindo sua interação a E2F, liberando-o e 

promovendo a entrada prematura da célula na fase S, levando a uma proliferação 

descontrolada. A interação de E7 e pRb resulta na degradação da última através da via 

ubiquitina-proteassomo (DYSON, 1998; DYSON et al., 1989;  MCLAUGHLIN-DRUBIN; 

MUNGER, 2009). 

O heterodímero formado por Rb e E2F recruta o complexo formado por histona 

desacetilases (HDAC), que por sua vez interage com o DNA, formando heterocromatina, 

reprimindo a transcrição. Tal interação é resultado da desacetilação de resíduos de lisina, 

desmascarando sua carga positiva, sendo atraída fortemente pela carga negativa do DNA. E7 

foi demonstrada se ligando a HDACs através de uma proteína intermediária, a Mi2β, um 



34 

 

 

membro do complexo NURD (“Nucleosome remodeling and histone deacetylation”) que tem 

a habilidade de modificar a estrutura da cromatina por desacetilar as histonas e reposicionar 

os nucleossomos de forma ATP-dependente. Essa interação desregula a transcrição de genes 

que regulam o ciclo celular, promovendo um crescimento desregulado das células, 

expandindo o ciclo de vida e resultando na perda da integridade do genoma (BREHM et al., 

1999; LONGWORTH; LAIMINS, 2004). 

A expressão de E7 também foi descrita alterando a divisão de centríolos, fazendo com 

que a divisão ocorra mais vezes e de forma mais rápida, o que foi correlacionado a erros na 

divisão celular. Essa superdivisão de centríolos se dá pelo aumento nos níveis de mRNA de 

PLK4 (“Polo-like kinase 4”), quinase responsável pela regulação da duplicação dos centríolos 

durante o cicle celular (KORZENIEWSKI; TREAT; DUENSING, 2011). 

p21 e p27 são proteínas inibidoras de CDK responsáveis por reprimir o ciclo celular 

em resposta a diferentes sinais antitumorais, como presença de DNA danificado. E7 se liga a 

p21 inibindo atividade de CDK e a replicação de DNA dependente de PCNA (“Proliferating 

cell nuclear antigen”), onde o PCNA atuaria auxiliando a DNA polimerase interagir ao DNA 

e aumentaria sua atividade na replicação e reparo do DNA (FUNK et al., 1997). Já a ação de 

E7 sobre p27 foi descrita como inibindo CDK, ativando ciclina E e ciclina A, induzindo 

progressão do ciclo celular e consequentemente, a proliferação das células (ZERFASS-

THOME et al., 1996). 

Durante a mitose, as células sofrem uma série de alterações para garantir a segregação 

dos cromossomos de forma fiel à célula-mãe. No início da mitose, a proteína NUMA 

(“nuclear mitotic apparatus protein 1”) é direcionada aos pólos das células pelos microtúbulos 

contendo dineína, auxiliando na organização e estabilização dos fusos mitóticos para o 

alinhamento correto dos cromossomos. Porém E7 foi observada retirando a dineína dos fusos 

mitóticos, através de sua interação a NUMA, o que prolongaria a fase da mitose, 

potencialmente devido ao defeito no alinhamento dos cromossomos, contribuindo para a 

desestabilização do genoma da célula (NGUYEN; MUNGER, 2009). 

Assim, a oncoproteína E7 de HPVs de alto risco atuam de diversas formas afetando 

inúmeros processos celulares através de sua interação a várias proteínas da célula hospedeira, 

de forma a reprogramar o ciclo celular, induzir instabilidade genômica através do acúmulo de 

erros no DNA, inibir a apoptose, induzir proliferação e transformação maligna das células, 

causando a imortalização. Alguns desses processos e interações podem ser observados na 

figura abaixo (Figura 6). 
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Figura 6 - Efeitos da oncoproteína E7 de HPV em diferentes processos celulares. 

 

Oncoproteína E7 de HPVs de alto risco atuam de diversas maneiras sobre diferentes processos 
celulares através de sua interação com proteínas-alvo. 
Fonte: (MOODY; LAIMINS, 2010). 

 

1.5 Localização intracelular das proteínas do HPV 

 

O conhecimento preciso da localização intracelular das proteínas pode contribuir para 

o melhor entendimento de suas funções e atividades dentro do contexto celular. Pode, 

inclusive, auxiliar no desenvolvimento de técnicas experimentais para testar sua ação na 

complexidade do sistema (MEISSNER et al., 2011). 

Os diferentes componentes celulares e proteínas alteram sua localização intracelular e 

são direcionados a outros compartimentos onde encontrarão seus substratos específicos e 

induzirão distintos efeitos como conseqüência a diferentes estímulos (ZEHORAI et al., 2010). 

Um dos fatores que influenciam na localização intranuclear de proteínas é a presença 

de sinais como o de localização nuclear ou NLS (“Nuclear Localization Signal”). São 

sequências de aminoácidos que atuam como um marcador na superfície da proteína. Essa 

sequência é usada para direcionar a proteína para o núcleo através dos poros nucleares, 

permitindo que se ligue a receptores citoplasmáticos, que aparentemente induz uma alteração 

conformacional no transportador central, permitindo que moléculas circundantes entrem no 

núcleo. Tipicamente, esses sinais consistem em pequenas sequências de lisinas ou argininas 

carregadas positivamente (COKOL; NAIR; ROST, 2000). 
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Assim como foram descritas as sequências que induzem a localização intranuclear de 

algumas proteínas, outras sequências de aminoácidos têm sido associadas à localização de 

proteínas no interior de determinadas organelas, como as mitocôndrias (MLS - 

“Mitochondrial Localization Signal”) (BECKER; BOTTINGER; PFANNER, 2012; 

OMURA, 1998;  VOOS et al., 1999), aparelho de Golgi (FRANCIS et al., 1998), retículo 

endoplasmático (GUPTA; DONG; LOWE, 2012) e em regiões nucleolares (GONG et al., 

2011). 

A localização intracelular das proteínas do HPV tem sido frequentemente estudada e 

relatada, visando o melhor entendimento sobre suas interações, funções e ações. 

A proteína E1 do HPV 11 foi descrita como uma típica proteína que transita entre o 

citoplasma e núcleo das células hospedeiras. Como E1 é expressa no citoplasma e possui 

funções diretamente relacionada a replicação do DNA viral, é localizada no núcleo apenas 

durante as fases S e G2 do ciclo celular. É ativamente importada ao núcleo por possuir sinais 

LNS e mutações nesses sinais podem inibir a localização nuclear dessas proteínas (YU et al., 

2007). 

A proteína E2 atua de forma complementar a E1 na regulação da replicação e na 

modulação da transcrição viral, assim E2 também possui segmentos LNS conhecidos que 

auxiliam no seu transporte ao núcleo celular (KLUCEVSEK et al., 2007). 

Como já descrito nesse trabalho, E1^E4 tem a habilidade em ligar rede de 

citoqueratina das células, assim E4 é, preferencialmente, uma proteína citoplasmática (KHAN 

et al., 2011; ROBERTS et al., 1994). Porém, estudos demonstraram a presença de E1^E4 

interagindo a mitocôndrias, apesar de nenhuma sequência MSL ter sido identificada. Sugere-

se que após essa interação, E1^E4 induz a separação das mitocôndrias aos microtúbulos, 

permitindo a formação de clusters mitocondriais na região perinuclear, seguido de redução do 

potencial de membrana mitocondrial e consequente apoptose (RAJ et al., 2004). 

Já E5 é uma pequena proteína de membranas hidrofóbicas predominantemente 

encontrada no retículo endoplasmático, complexo de Golgi e membrana nuclear das células 

hospedeiras (OETKE et al., 2000). Sua porção N-terminal é restrita ao lúmen do retículo ou 

núcleo, enquanto sua porção C-terminal fica exposta no citoplasma e medeia interações entre 

as proteínas internas e do citoplasma (KRAWCZYK et al., 2011;  KRAWCZYK et al., 2010; 

SUPRYNOWICZ et al., 2008). 

Estudos demonstram que E6 do HPV16, em linhagens de células de carcinoma 

humano, pode ser encontrada na região perinuclear do citoplasma em células SiHa 
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(DANIELS; SANDERS; MAITLAND, 1998), e no citoplasma, colocalizando com p53, em 

células CaSki (LIANG et al., 1993). Já em células COS1, transfectada por E6 do HPV16 e 

superexpressando a proteína, E6 demonstrou-se essencialmente encontrada no núcleo 

(SCHWALBACH et al., 2000). Em células humanas transfectadas por HPV18 E6, sua 

distribuição foi uniforme pelo núcleo e citoplasma (GUCCIONE et al., 2002), porém estudos 

mais recentes, demonstraram que uma ampla gama de tipos diferentes de HPV expressando 

E6 de forma transiente, tanto HPVs de alto-risco como HPVs de baixo-risco, foi encontrada 

distribuída de forma homogênea tanto no núcleo como no citoplasma das mesmas células 

(MESPLEDE et al., 2012). 

A análise da sequência da proteína E6 identificou que um aminoácido cisteína na 

posição 66 (Cys-66), mas não Cys-166, seria essencial para sua localização intranuclear 

(KANDA et al., 1991). Entretanto, estudos posteriores demonstraram que na porção C-

terminal de E6 do HPV16, entre os resíduos 120 e 151, abrigava uma região NLS, e que sua 

deleção inibia a marcação intranuclear dessas proteínas (SHERMAN; SCHLEGEL, 1996). 

Essa disparidade encontrada na localização intracelular de E6 em diferentes tipos 

celulares deve-se aos diferentes níveis de expressão da proteína endógena e a diferentes tipos 

de anticorpos e técnicas utilizadas na sua identificação. E6 também foi descrita como sendo 

encontrada em baixos níveis colocalizando com ribossomos no citoplasma (MASSON et al., 

2003). 

Diversos autores descrevem a localização intracelular de E6 como um processo 

altamente controlado, resultante da inibição da via de degradação proteossomal, que induz a 

relocação das proteínas para o núcleo em um curto período de tempo. Sugerindo que a 

importação de E6 para o núcleo se dê de forma ativa (GUCCIONE et al., 2002), o que sugere 

que E6 seja uma proteína altamente sofisticada, sendo deslocada do citoplasma para o núcleo 

e vice-versa (MASSON et al., 2003). 

Já a oncoproteína E7 é demonstrada como uma parte integral de um complexo de 

proteínas dispersos no citoplasma e núcleo com múltiplas funções bioquímicas na 

desregulação de vias necessárias ao potencial oncogênico do vírus (DREIER et al., 2011). 

Diversos estudos baseados na técnica de imunofluorescência indicam que E7 do 

HPV16 é predominantemente nuclear (GREENFIELD et al., 1991;  GUCCIONE et al., 2002). 

Entretanto, estudos utilizando análises em microscopia confocal demonstrou microestruturas 

de E7 localizadas no citoplasma e compartimento nuclear em células CaSki. Porém foi 

demonstrado que a localização subcelular do E7 endógeno varia durante o ciclo celular, pois a 
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observação de células na intérfase mostrou marcação predominantemente difusa no 

citoplasma, formando uma estrutura em forma de anel, circundando o núcleo, e fraca presença 

no núcleo celular. Já estudos em células com superexpresão transiente de E7 demonstraram 

que muitas das células, com E7 predominantemente citoplasmática, encontravam-se na fase 

de transição da fase citocinese/G1, no início da fase G1, enquanto que a grande maioria das 

células em interfase, demonstraram E7 predominantemente nuclear (DREIER et al., 2011). 

 

1.6 Interação de proteínas virais e mitocôndria 

 

As mitocôndrias estão envolvidas em uma ampla variedade de processos celulares 

como produção de ATP, homeostase de cálcio, proliferação celular, apoptose, síntese de 

aminoácidos, nucleotídeos e lipídeos. A distribuição, forma e funções dessa organela são 

reguladas por estímulos intrínsecos e extrínsecos, como, em alguns casos, a presença de 

determinados vírus (OHTA; NISHIYAMA, 2011). 

 

Figura 7 - Esquema representativo da mitocôndria e suas principais estruturas. 

 

Fonte: Adaptado de (CONSERVAPEDIA, 2012). 

 



39 

 

 

Nos últimos anos têm se tornado aparente o número de proteínas virais expressas que 

tem a habilidade de se localizar nas mitocôndrias e de regular as vias apoptóticas, positiva ou 

negativamente, através de alterações na permeabilidade da membrana mitocondrial. 

Tal relação já foi descrita para as proteínas Vpr do HIV – vírus da imunodeficiência 

humana adquirida (JACOTOT et al., 2001), p13II do HTLV-1 – vírus T-linfotrófico humano 

(D'AGOSTINO et al., 2005), proteína X do HBV – vírus da hepatite B (TAKADA et al., 

1999), PB1 ORF 2 do vírus influenza (GIBBS et al., 2003), F1L do virus da varíola 

(WASILENKO et al., 2005), entre outros. Essas proteínas alvejam as mitocôndrias e sua 

inserção por entre as membranas mitocondriais pode ocorrer pelos canais de ânions voltagem-

dependente (VDAC), a ANT (“adenine nucleotide translocator”), e proteínas da família Bcl-2. 

Esses últimos são os maiores reguladores da permeabilidade da membrana mitocondrial e são 

conhecidos por interagir com inúmeras proteínas virais (BANADYGA et al., 2011; ILKOW; 

GOPING; HOBMAN, 2011; SAINSKI et al., 2011), inclusive com E6 do HPV 

(UNDERBRINK et al., 2008). 

VDAC é normalmente responsável pela difusão passiva de metabólitos como ATP, 

ADP, NAD(H) ou NADP(H) entre o espaço intermembranas mitocondriais e o citosol, por 

isso exerce o controle da atividade das mitocôndrias e é crucial no mecanismo de apoptose. 

ANT normalmente é responsável pelo antiporte de ATP e ADP na membrana interna da 

mitocôndria, interage também com VDAC e outras proteínas formando o PTPC 

(“Permeability transition pore complex”) nos locais de contato entre as membranas interna e 

externa mitocondrial, mediando a permeabilização dessas, intumescimento osmótico da 

matriz e consequentemente a ruptura seletiva da membrana externa. Devido à importância 

dessas estruturas na manutenção da homeostase da mitocôndria, e consequentemente das 

células, parece ser evidente a importância da atuação das proteínas virais sobre as mesmas 

(BOYA et al., 2003). 

 

1.7 Oncogênese versus apoptose 

 

Apoptose é um fenômeno de morte celular programada que contribui para a 

manutenção da homeostase de um organismo, através da eliminação de células com danos, 

mutações, em senescência ou infectadas por vírus, reconhece células com potencial 

oncogênico, selecionando-as, e regula o número de células evitando a “superpopulação” 

durante seu desenvolvimento (LEVERRIER et al., 2007).  



40 

 

 

Há duas vias para o início de apoptose: indução de receptores de membrana, ativando 

e desencadeando a cascata de caspases, e mais tarde, ocorre a permeabilização da membrana 

mitocondrial (MMP), conhecido como mecanismos extrínsecos; ou através de sinais de morte 

que atuam diretamente nas mitocôndrias, via intrínseca, levando a MMP e em seguida, as 

caspases são ativadas e levam a célula à morte (BOYA et al., 2004). 

A apoptose é caracterizada pelas alterações morfológicas que promove nas células, 

sendo específicas, e coordenadas e diferenciadas da necrose (Figura 7). De modo geral, a 

apoptose induz retração da célula que causa perda da aderência com a matriz extracelular e 

células vizinhas; as organelas mantêm a sua morfologia, com exceção, em alguns casos, das 

mitocôndrias, que podem apresentar ruptura da membrana externa; a cromatina sofre 

condensação e se concentra junto à membrana nuclear, que se mantém intacta. A seguir, a 

membrana celular forma projeções (“blebs”) e o núcleo se desintegra em fragmentos envoltos 

pela membrana nuclear. Essas projeções da membrana celular aumentam em número e 

tamanho e rompem, originando os corpos apoptóticos, que são rapidamente fagocitados por 

macrófagos e removidos sem causar processo inflamatório (ZIEGLER; GROSCURTH, 

2004). 

Os diferentes sinais indutores de apoptose são detectados pelas mitocôndrias, onde 

ocorre um desacoplamento da cadeia respiratória e conseqüente liberação de citocromo c e 

proteínas ativadoras da apoptose para o citosol. Quando no citosol, o citocromo c forma um 

complexo com a APAF-1 (fator de ativação de protease associada a apoptose) e a pró-

caspase-9, o chamado apoptossomo, que promove a clivagem da pró-caspase-9, liberando a 

caspase-9 ativa (Figura 8). Uma vez ativada, a caspase-9 ativa a caspase-3 ocasionando a 

apoptose (GUPTA, 2003). 
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Figura 8 - Características morfológicas entre a apoptose e necrose 

 

Apoptose mostrada a direita, com a formação dos corpos apoptóticos e indução de fagocitos, 
enquanto a necrose, a esquerda induz a digestão enzimática e perda de componentes celulares 
para o ambiente externo. 
Fonte: Adaptado de (ADNAN, 2012). 
 

Embora o câncer exiba caracteristicas muito heterogêneas, a oncogênese se manifesta 

principalmente devido a deficiência de quatro diferentes vias: desregulação do ciclo celular, 

diminuição das vias de diferenciação, diminuição do reparo do DNA e certa resistência a 

apoptose (MARIANI, 2003). 

Como observado nos itens anteriores, o HPV desenvolveu eficientes estratégias para 

modular a apoptose através da interação das oncoproteínas E6 e E7 com importantes alvos 

celulares durante a infecção. O processo pelo qual o HPV atua, induzindo a oncogênese e 

mantendo a progressão tumoral, constitui um modelo excepcional para o entendimento do 

desenvolvimento de muitos outros tipos de cânceres humanos, permitindo a identificação de 

muitas vias de sinalização envolvidas na progressão maligna, por atuar em diversas vias de 

maneiras distintas, mas sempre culminando para o desenvolvimento do tumor. 
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Figura 9 - Vias Apoptóticas. A apoptose pode ocorrer através de 2 vias diferentes. 

 

A sinalização ativa caspase 8, seguida pela caspase 3, resultando no início da via apoptótica. 
A via intrínseca, ou mitocondrial, é ativada por estresse celular, sendo regulada pelas 
proteínas da família Bcl-2. Acúmulo de Bax ou Bak na membrana mitocondrial externa 
resulta numa alteração conformacional, permitindo sua inserção na membrana e a formação 
de poros. Proteínas como a citocromo c são liberadas e se ligam a APAF1 e com a caspase 9, 
formando o apoptossomo. Isto resulta na ativação de mais caspase 3 e início da morte celular. 
Fonte: Qiagen Inc., 2011. 

 

Portanto, o desenvolvimento dos cânceres associados ao HPV envolve a ação de 

múltiplas vias coordenadas pelas oncoproteínas de HPVs de alto risco, onde cada via tem 

distintas funções na progressão maligna. As proteínas do HPV degradam ou interagem de 

forma a bloquear inúmeras vias de sinalização celular para manutenção das células infectadas 

no estado proliferativo, a fim de facilitar a replicação viral e persistência da infecção. O 

melhor entendimento dessas várias vias utilizadas e manipuladas pelo HPV auxilia e permite 

oportunos estudos para o desenvolvimento de terapias contra esses devastadores tipos de 

cânceres. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Sendo E6 uma proteína reconhecidamente multifuncional no processo de 

transformação e imortalização celular, fato esse somado às características moleculares 

conservadas, suficientemente demonstradas no presente estudo, juntamente com sua possível 

ação anti-apoptótica em nível mitocondrial, entendemos ser a oncoproteína E6 um alvo 

terapêutico mais eficaz e eficiente no desenvolvimento de vacinas terapêuticas, para o 

tratamento de cânceres relacionados com o HPV, quando comparado pelos mesmos 

parâmetros com as características da oncoproteína E7, no que se refere ao uso da molécula 

proteica como estímulo à resposta imunológica pelo organismo humano. Entendemos ser mais 

fácil a produção de anticorpos gerados contra uma molécula estruturalmente bem definida e 

evolutivamente conservada, envolvida em diversas frentes na manutenção da malignidade 

celular e da carcinogênese. 

A proteína E6 está envolvida diretamente nos processos de imortalização das células 

infectadas por HPV, pois a diminuição da atividade de E6, observada nas células infectadas 

com HPV, leva à inibição da proliferação celular, podendo ocorrer a apoptose (ALVAREZ-

SALAS; ARPAWONG; DIPAOLO, 1999;  BUTZ et al., 2003; CHO; KIM; KIM, 2002; 

GRIFFIN et al., 2006; YAMATO et al., 2006). Tal fato confirma a conveniência da proteína 

E6 ser um alvo para introdução terapêutica de carcinoma cervical e dos demais cânceres 

associados ao HPV. 

A observação da presença de E6 no interior das mitocôndrias, assim como sua 

interação com as proteínas Bak e Bax sugerem mais uma via utilizada pelo vírus para 

justificar o sucesso evolutivo de sua manutenção nos hospedeiros infectados, através da 

inibição de apoptose. 

A via de ação intramitocondrial da oncoproteína E6 como inibidora de apoptose, ainda 

é desconhecida. Diversos trabalhos sugerem que alguns vírus se utilizam de alterações na 

função mitocondrial para mudar a fisiologia celular em favor da replicação viral, porém novos 

estudos são necessários e estão em andamento para caracterizar o modo como a oncoproteína 

E6 interage ou tem como alvo as mitocôndrias. 
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Portanto, o presente estudo contribui para confirmar a hipótese da presença 

intramitocondrial da oncoproteína viral E6 de HPV16/18 de alto risco, um dado inédito na 

literatura científica internacional, cuja relevância está diretamente relacionada com a 

aplicação clínica humana, no desenvolvimento de imunobiológicos e fármacos capazes de 

neutralizar a ação deste alvo terapêutico aqui apresentado. 
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