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RESUMO 

OGAWA, J. K. Caracterização da interação entre o metilossomo e o nucleocapsídeo do 

Vírus Respiratório Sincicial Humano. 2016. 86 f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia) 

– Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

O Vírus Respiratório Sincicial Humano (HRSV) é um dos patógenos mais importantes do 

trato respiratório. Esse vírus causa doença respiratória em recém-nascidos, bebês, crianças e 

em pacientes imunocomprometidos, sendo que até o momento não há vacina aprovada ou um 

antiviral eficiente e com custo acessível, disponível para utilização em larga escala. O genoma 

do HRSV codifica 11 proteínas, sendo fundamental para entender a relação patógeno-

hospedeiro, caracterizar suas interações na célula infectada. Neste projeto tivemos por 

objetivo caracterizar a interação, observada anteriormente no laboratório, da nucleoproteína 

viral (N) com as proteínas PRMT5 e WDR77, que constituem o metilosomo celular. 

Obtivemos dados confirmando que essa interação ocorre através de nova co-

imunoprecipitação em células humanas; além de dados de interação in vitro dessas proteínas 

purificadas, a partir de sua expressão em bactérias. Demonstramos a co-localização dessas 

proteínas nos corpúsculos de inclusão intracelulares, formados durante a replicação viral 

através de microscopias de imunofluorescência e confocal. Com a consolidação do dado de 

interação, utilizamos siRNAs para PRMT5 e não observamos impacto na replicação viral. 

Como contraponto, testamos o efeito do aumento da expressão de PRMT5 utilizando vetor de 

expressão eucariótica e também não encontramos efeito sobre a replicação viral. Buscamos 

então evidência da importância funcional dessa interação, verificando se a própria N não seria 

alvo de metilação por PRMT5. Obtivemos resultados de que ocorre metilação em N tanto em 

resíduos de argininas como de lisinas, através de reatividade com anticorpos específicos para 

essas modificações, e análise por espectrometria de massas. Esses resíduos estão localizados 

em posições de N envolvidas na interação com o RNA viral e com a fosfoproteína viral, 

indicando significado funcional. Com essa evidência testamos o efeito de inibidores de 

metilação em argininas e lisinas, e de um inibidor de demetilação, na replicação viral. 

Obtivemos efeito inibitório significativo, acima de 70%, da replicação do HRSV com um dos 

inibidores de metilação de lisina, UNC0646. Esses dados indicam que a interação N-

metilossomo tem potencial para ser explorada como alvo terapêutico no desenvolvimento de 

antivirais contra HRSV. 

 

Palavras-chave: Vírus Respiratório Sincicial Humano. Metilossomo. PRMT5. 

Nucleoproteína. Interação célula-vírus 

 



 

 

ABSTRACT 

OGAWA, J. K. Characterization of humam respiratory syncytial virus nucleoprotein and 

methylosome interaction. 2016. 86 f. Disertation (Master in Microbiology) – Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

The Human respiratory syncytial virus (HRSV) is one of the most important pathogens of the 

respiratory tract. This virus causes respiratory disease in newborns, babies, children and 

immunocompromised patients, and so far there is no vaccine approved or an antiviral effective 

and affordable cost, available for large-scale use. The HRSV genome encodes 11 proteins being 

fundamental to understand host-pathogen relationship, characterize their interactions in the 

infected cell. In this project we had as objective to characterize the interaction observed previously 

in the laboratory of viral nucleoprotein (N) with PRMT5 and WDR77 proteins that constitute the 

cell methylosome. We obtained confirmation that this interaction occurs with new co-

imunoprecipitation data in human cells, and in vitro interaction of these proteins purified from 

expression in bacteria. We also demonstrated the co-location of these proteins in intracellular 

inclusion bodies, formed during viral replication, by immunofluorescence and confocal 

microscopy. With the consolidation of interaction data, we did experiments with siRNAs against 

PRMT5 and not observed impact on viral replication. As a counterpoint, we tested the effect of the 

increased expression, using a eukaryotic PRMT5 expression vector, and also did not find effect on 

viral replication. We seek so evidence of functional importance of this interaction by checking if 

the own N would not be subjected to methylation by PRMT5. Our results show that methylation 

occurs in both arginine and lysine residues, through reactivity with antibodies specific to these 

modifications, and analysis by mass spectrometry. These residues are located in N positions 

involved in interaction with the viral RNA and viral phosphoprotein, indicating functional 

meaning. With this evidence, we tested the effect of arginine and lysine methylation and de-

methylation inhibitors in viral replication. We obtained significant inhibitory effect, above 70%, 

on HRSV replication with a lysine methylation inhibitor, UNC0646. These data indicate that N-

metilossome interaction has the potential to be exploited as a therapeutic target in developing 

antiviral drugs against HRSV. 

 

Keywords: Human respiratory syncytial virus. Methylossome. PRMT5. Nucleoprotein. Virus-cell 

interaction. 

 

 



 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Características gerais 

 

O vírus respiratório sincicial humano (HRSV) é um vírus de RNA não segmentado de 

polaridade negativa.  Pertence à ordem Mononegavirales, família Paramxoviridae, subfamília 

Pneumovirinae, gênero Pneumovirus, segundo as normas do International Committee on 

Taxonomy of Viruses (ICTV) (COLLINS; MELERO, 2011). O vírus foi isolado pela primeira 

vez em 1955 de um chimpanzé em cativeiro que apresentava sintomatologia semelhante ao 

resfriado comum, e posteriormente isolado de humanos em 1957. (BLOUNT, 1956; 

CHANOCK, 1957).  

Este vírus é o patógeno do trato respiratório inferior mais importante em recém-

nascidos (LOZANO et al., 2012). Existem dois grupos antigênicos, A (HRSV-A) e B (HRSV-

B), e muitas evidências indicam que as diferenças entre esses grupos contribuem para as 

reinfecções que ocorrem ao longo da vida de um indivíduo (YUI et al., 2014). Até o presente 

não há droga efetiva ou vacina aprovada contra o HRSV (RAMEIX-WELTI et al., 2014). 

O genoma do HRSV (Figura 1) possui 15,2 Kb e 10 genes: NS1, NS2 (não 

estruturais), N (nucleocapsídeo), P (fosfoproteína), M (proteína de matriz), SH (pequena 

glicoproteína transmembrana), F (proteína de fusão), G (anti-receptor), M2 (regulação da 

transcrição e replicação) e L (principal subunidade da RNA polimerase), que são transcritos 

em 10 mRNAs, sendo traduzido um polipeptídeo para cada gene, exceto para M2 que possui 

duas ORFs (open reading frames) que se sobrepõe, dando origem às proteínas M2-1 e M2-2. 

Com isso, o HRSV possui 11 proteínas distintas (COLLINS; MELERO, 2011). 

 

Figura 1 - Esquema do genoma do HRSV. 

 

Fonte: Collins e Melero (2011) 

 



 

 

 

As proteínas NS1 e NS2 não estão presentes no vírion maduro (Figura 2) e tem papel 

no bloqueio das vias de resposta e produção de interferon. F, G e SH são glicoproteínas 

transmembrânicas do envelope, segundo Pretel; Camporeale; De Prat-Gay (2013), onde F é a 

responsável pela penetração do vírus na célula, assim como sua fusão com as células vizinhas. 

A proteína G tem papel importante na adsorção do vírus à célula. Tanto F quanto a G se ligam 

a glicosaminoglicanos, passo necessário para uma infecção eficiente (COLLINS; MELERO, 

2011). Na superfície interna da membrana está a proteína de matriz, que é um componente 

estrutural do vírus e tem papel importante na montagem do vírion ao inibir a transcrição e 

formar uma ponte entre o nucleocapsídeo viral e o envelope (MITRA et al., 2012; 

RODRÍGUEZ et al., 2004). M2-2 é uma proteína pequena que se acumula durante a infecção 

e tem papel na transição da síntese de RNA genômico para a sua transcrição (COLLINS; 

MELERO, 2011). O complexo helicoidal ribonucleoproteico (nucleocapsídeo) é formado pela 

proteína N e o RNA viral, que juntamente com a RNA polimerase, composta pela L associada 

aos cofatores P e M2-1, constituem o nucleocapsídeo funcional (BHELLA et al., 2002). 

  

Figura 2 - Esquema da estrutura viral e suas proteínas. 

 

Fonte: Rega Institute for Medical Research. 

 

1.2 Ciclo replicativo 

 

A infecção de células alvo, como células epiteliais das vias aéreas, começa com a 

adsorção auxiliada pela proteína G, que interage com proteoglicanos de heparan sulfato e 

glicosaminoglicanos condroitina sulfato B (GAG). Depois desta interação, que ajuda o vírus a 

se aproximar a membrana da célula a ser infectada, a proteína F se liga ao seu receptor, 

nucleolina. A entrada do HRSV tem sido descrita em microdomínios da membrana 

particularmente ricas em colesterol. A fusão do HRSV na membrana da célula hospedeira 



 

 

 

depende da interação entre a F e a proteína G com o receptor e o rearranjo dos filamentos de 

actina próximas aos microdomínios de colesterol. A fusão do envelope viral com a membrana 

libera o nucleocapsídeo no citoplasma e ocorre a fosforilação da proteína P (BOHMWALD et 

al., 2016). A infecção pelo HRSV resulta na formação de corpúsculos de inclusão 

citoplasmáticos, tendo sido neles demonstrada a presença das proteínas N, P, M2-1 e L 

(CARROMEU et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2013). O complexo L-P é responsável pelo 

reconhecimento do promotor, síntese do RNA, capping, metilação da região 5’ do mRNA e a 

poliadenilação da região 3’. A proteína L é capaz de reconhecer o sítio TrC na região 3’ do 

antigenoma para gerar novos genomas virais. O novo RNA é imediatamente encapsulado pela 

proteína N (COWTON; MCGIVERN; FEANS, 2016). Em seguida a proteína M executa sua 

função de juntar o complexo RNP ao envelope viral. Já se sabe que a proteína M se associa 

com o RNP através da proteína M2-1, e se liga a parte interna da membrana e a cauda 

citoplasmática da proteína G para fazer a montagem do vírus (MITRA et al., 2012). A figura 3 

mostra um esquema do ciclo de replicação do HRSV. 

 

Figura 3 - Ciclo de replicação do HRSV 

 

O esquema mostra o ciclo de replicação do HRSV desde a adsorção até o brotamento. Fonte: Dr. 

JF Éleouët não publicado, modificado. 

 



 

 

 

1.3 Epidemiologia 

 

 As infecções respiratórias virais representam um importante problema de saúde 

pública pela sua ocorrência mundial, facilidade de disseminação na comunidade e relativa 

morbidade e mortalidade. Em pacientes pediátricos, as infecções por vírus respiratórios são as 

principais causas de morbidade, estas infecções são responsáveis por 1 a 3% da mortalidade 

entre crianças menores de cinco anos de idade em países industrializados e de 10 a 15% em 

países em desenvolvimento. Estima-se que anualmente morrem aproximadamente 5 milhões 

de crianças por infecções respiratórias de origem viral (MOREIRA, 2015). Detecções do 

HRSV são conhecidas por serem dependentes da idade, com cerca de 60% das crianças 

infectadas até o primeiro ano de vida e praticamente todas as crianças infectadas até o 

segundo ano. Poucas detecções são feitas em crianças mais velhas e adultos (HOGAN et al., 

2016).  

Em 2005 pelo menos 33,8 milhões de episódios de infecção respiratória aguda inferior 

(ALRI) associados ao HRSV foram detectados no mundo em crianças com menos de 5 anos, 

com a incidência em países em desenvolvimento sendo o dobro do que em países 

desenvolvidos. Esta estimativa representa cerca de 22% de todos os episódios de ALRI em 

crianças pequenas. Uma proporção substancial da morbidade associada ao HRSV ocorre no 

primeiro ano de vida, com a incidência em crianças menores de 5 anos duas ou três vezes 

maior do que em crianças de 5 anos. Também verificou-se que cerca de 3,4 milhões de 

crianças desenvolveram ALRI severa devido ao vírus e tiveram que ser hospitalizadas e 

66.000 a 199.000 crianças com menos de 5 anos faleceram devido a ARLI associada ao 

HRSV, sendo 99% destes casos em países em desenvolvimento (NAIR et al., 2010). Em 

2010, 234.000 mortes de crianças ocorreram devido a esse vírus. Além disso, o HRSV 

também é um importante patógeno em idosos (LOZANO et al., 2012). 

 

1.4 Dados anteriores do laboratório 

 

É fundamental para entender a relação do HRSV com o hospedeiro, caracterizar as 

interações entre as suas proteínas e componentes celulares. Em trabalho anterior do 

laboratório essa questão foi abordada para as proteínas N, P e M. Os genes virais foram  

otimizados para a expressão eficiente em células de mamíferos e foram sub-clonados, de 

modo a ter essas proteínas expressas em fusão com o peptídeo FLAG (SIMABUCO et al, 



 

 

 

2009; SIMABUCO, 2009; TAMURA 2009). Isso possibilitou utilizar a técnica de co-

imunoprecipitação das proteínas celulares associadas a essas proteínas virais com anticorpo 

anti-FLAG, seguida de espectrometria de massas. Foram selecionadas as proteínas 

identificadas que tiveram maior porcentagem de cobertura, para análises confirmatórias por 

co-imunoprecipitação seguida de western blotting com anticorpos específicos.  

As interações foram primeiro confirmadas utilizando transfecção com os vetores de 

expressão dos genes virais otimizados para expressão em células humanas, seguidas de 

imunoprecipitação com anti-FLAG, e detecção com anticorpos contra as proteínas celulares. 

A segunda abordagem foi imunoprecipitar extratos de células infectadas pelo vírus com os 

anticorpos contra as proteínas celulares identificadas, seguindo-se a detecção com anticorpos 

contra as proteínas virais. As interações confirmadas mostraram que a proteína N interage 

com a proteína do choque térmico Hsp70 e com as proteínas do metilossomo WDR77 e 

PRMT5; P interage com Hsp70 e com Tropomiosina; e M com as proteínas Nucleofosmina e 

Tropomiosina (OLIVEIRA et al., 2013). 

Neste trabalho nosso enfoque foi na caracterização da interação entre a proteína N e o 

metilossomo. Devemos ressaltar que esse trabalho passou a integrar um projeto maior de 

cooperação entre os grupos do Dr. Ventura e do Dr. Jean-François Eléouet (Institut National 

de la Rechérche Agronomique, unidade de Jouy-en-Josas, França) a partir de 2013 (acordo 

FAPESP-ANR), com o objetivo de caracterizar as interações HRSV-célula de forma mais 

abrangente. 

 

1.5 Proteínas virais e celulares abordadas neste estudo 

 

A interação entre as proteínas do metilossomo e a proteína N do HRSV é atraente pelo 

fato de que N interage fortemente com o RNA viral, a deduzir pela resolução da estrutura 

obtida em bactérias (TAWAR et al., 2009). Fica então a questão de como nessa estrutura seria 

possível a intervenção do complexo RNA polimerase RNA dependente constituído pelas 

proteínas virais L e P para transcrever e replicar o genoma. A metilação, tanto em argininas 

como em lisinas tem o potencial de interferir na dinâmica da interação N-RNA, tanto pela 

modificação das proteínas virais envolvidas, quanto de proteínas celulares associadas ainda 

não identificadas. 

 

   

 



 

 

 

1.5.1 Proteína N 

 

A proteína N do HRSV é composta por 391 aminoácidos e o complexo que forma com 

o RNA genômico do vírus (nucleocaspsídeo) está presente em todos os membros da ordem 

Mononegavirales. Este é utilizado como molde para a síntese de RNA pelo complexo 

polimerase viral, já que o RNA é protegido do ataque de ribonucleases, e o nucleocapsídeo 

mascara o genoma para impedir a produção de interferons pela célula hospedeira (MURPHY 

et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2013; TAWAR et al., 2009). O nucleocapsídeo é uma hélice 

flexível de tamanho variável, recém-caracterizada como tendo passo à esquerda, com um 

número não definido de unidades de proteínas N por volta (BAKKER et al., 2013).  

A resolução da estrutura de N expressa em bactérias associada a RNA, foi obtida 

como um anel composto por 10 proteínas N, onde o RNA passa em volta do anel, como um 

cinto (Figura 4). Cada subunidade N interage com 7 ribonucleotídeos, resultando numa cadeia 

de RNA com 70 bases no total. N possui domínios amino e carboxi terminal, conectados por 

uma região flexível, cada um possui extensões chamadas de N-arm e C-arm, respectivamente. 

O anel é estabilizado pelo RNA e por uma “cadeia N” resultante de interação do N-arm 

(resíduos 1 a 35), enquanto que o C-arm do C terminal se localiza nos espaços entre os anéis 

na estrutura helicoidal (resíduos 361 a 391) (TAWAR et al., 2009). 

 

Figura 4 - Estrutura do complexo N-RNA. 

 

Há uma subunidade N destacada: em amarelo (C terminal), vermelho (N terminal) e azul (N e 

C-arms). O RNA está representado em azul claro e preto ao redor do anel. Fonte: Tawar et al. 

2009. 

 

N interage com a proteína P, estando o domínio C-terminal de P (os últimos nove 

resíduos 161-241) envolvido nessa interação (TRAN et al., 2007). Em estudo mais recente, o 



 

 

 

domínio da proteína N (aminoácidos 31 a 252) ao qual P se liga foi caracterizado, sendo 

importante frisar que P também interage com L mediando sua interação com o nucleocapsídeo 

(GALLOUX et al., 2012).  

 

1.5.2 O metilossomo 

 

A família das proteínas arginina metil-transferase (PRMT) faz parte da maior classe de 

enzimas metil-transferase S-adenosilmetionina (AdoMet)-dependente. Até o momento foram 

identificadas onze PRMTs humanas, que estão subdivididas em quatro tipos: tipo I (PRMT1, 

2, 3, 4, 6 e 8), tipo II (PRMT5), tipo III (PRMT7) e tipo IV (PRMTS 9, 10 e 11), baseado no 

padrão de metilação da arginina. Todas as PRMTs possuem o domínio catalítico altamente 

conservado e muitas possuem domínios adicionais que modulam a atividade e especificidade 

(ANTONYSAMY, 2012). Esta família de enzimas possui um papel importante em diversas 

funções celulares, que vai desde a transcrição e processamento do RNA até a sinalização, 

diferenciação, apoptose e tumorigênese (HO et al., 2013). PRMT5 foi originalmente 

identificada como uma proteína que se liga à JAK-quinase e posteriormente foi descoberto 

que possui atividade metiltransferase em resíduos de arginina (GREENBLATT; LIU; 

NIMER, 2016). A PRMT5 se liga a muitos cofatores diferentes, entre eles, RioK1, pICLn e 

MEP50 (WDR77), sendo este último o cofator mais comum e mais provável de se encontrar 

com complexos com PRMT5 in vivo (HO et al., 2013). O complexo com a WDR77 forma um 

hetero octâmero (Figura 5) com quatro subunidades de cada proteína que parece ser o núcleo 

estrutural que interage com as outras proteínas (ANTONYSAMY, 2012). 

Foi demonstrado que a PRMT5 participa dos processos de biogênese do ribossomo, 

montagem do complexo de Golgi, diferenciação celular, regula a transcrição por metilação de 

histonas e reduz a transcrição de genes ribossomais específicos (GREENBLATT, et al., 2016; 

KARKHANIS et al., 2011). Sabe-se que a PRMT5 é a mais frequente enzima do tipo II nas 

células de mamíferos e é capaz de catalisar a transferência de até dois grupos metil para 

resíduos de arginina, formando ω-NG-monometil arginina e ω-NG-dimetil arginina simétrica 

(CHAN-PENEBRE et al., 2015; GREENBLATT et al., 2016). Acredita-se que é a principal 

enzima para dimetilação simétrica (DUNCAN et al., 2015). 

 

 

 



 

 

 

Figura 5 - Estrutura do complexo PRMT5-MEP50 

 

Está apresentada a estrutura do octâmero do metilossomo, onde 4 unidades MEP50 (WDR77) em 

vermelho correspondem aos sítios de interação com a proteína alvo, e as outros 4 correspondem 

aos sítios catalíticos, PRMT5, em azul e verde. Fonte: Antonysammy et al. (2012) 

 

1.6 Metilação 

 

Uma das mais eficientes e dinâmicas evoluções para expandir o código genético é a 

modificação pós traducional de proteínas. Estas modificações podem alterar as propriedades 

físico-químicas das cadeias laterais dos aminoácidos, afetando significativamente a estrutura e 

função de diversas proteínas (AZEVEDO; SAIARDI, 2015). O papel da fosforilação na 

regulação pós traducional já foi extensamente estudado, mas recentemente a importância de 

outros tipos de modificações em proteínas, incluindo acetilação e metilação, começaram a ser 

reconhecidas (LEE; STALLCUP, 2009). Nos últimos anos ficou claro que grupos metil ficam 

lado a lado com grupos fosfato como maiores elementos controladores das funções das 

proteínas. Uma grande variedade de reações de metilação (e em alguns casos, demetilações), 

ocorrem nas cadeias laterais de vários resíduos de aminoácidos e nas porções C e N terminal 

das proteínas (BEDFORD; CLARKE, 2009). A metilação é uma das mais abundantes 

modificações em proteínas. Por exemplo, cerca de 2% dos resíduos de argininas em extrato 

total de proteínas de fígado de camundongo foram encontradas dimetiladas (LEE; 

STALLCUP, 2009).  

Lisina e arginina, aminoácidos estruturalmente semelhantes, são α-aminoácidos 

essenciais. Lisina contém uma longa e flexível cadeia lateral contendo um grupo ε-amino 

terminal (grupo amino primário). Sob condições fisiológicas normais, o amino primário 

possui carga positiva. As argininas, por outro lado, possuem um grupo guanidina carregado 



 

 

 

positivamente. Tanto a lisina quanto a arginina são propensos a se localizarem na região 

hidrofílica externa da superfície da proteína, com os grupos ε-amino terminal e guanidina, 

respectivamente, expostos (AZEVEDO; SAIARDI, 2015). 

Metilação em arginina é uma modificação pós traducional comum em muitas proteínas 

nucleares de células eucarióticas (PAHLICH; ZAKARYAN; GEHRING, 2006). É uma 

abundante modificação covalente que regula diversos processos celulares, incluindo a 

transcrição, tradução, reparo de DNA e processamento do RNA (GREENBLATT; LIU; 

NIMER, 2016). A arginina é única em comparação com os outros aminoácidos, já que seu 

grupo guanidina possui cinco potencias doadores de hidrogênio, que estão posicionados em 

condições favoráveis para interação com aceptores biológicos (BEDFORD; CLARKE, 2009). 

A adição de cada grupo metil remove um potencial doador de hidrogênio, o que em parte 

aumenta o volume a hidrofobicidade mas, importantemente, não afeta a carga catiônica dos 

resíduos de arginina (BLEE; GRAY; BROOK, 2015). Tal modificação pode modular as suas 

interações e, portanto, regular suas funções fisiológicas (BEDFORD; CLARKE, 2009). 

Inibidores de metilação têm sido utilizados com sucesso para verificar a ação da 

metilação em histonas, em proteínas relacionadas à doenças genéticas, seu papel em células 

cancerígenas e no processo da infecção viral em diferentes vírus (ALINARI et al., 2015; 

BENEDETTI et al., 2015; BLEE et al., 2015; CHAN-PENEBRE et al., 2015; DUONG et al., 

2005; SMIL et al., 2015; SPANNHOFF et al., 2007; YOSHIMATSU et al., 2011). 

EPZ015666 é um inibidor da PRMT5 de primeira classe, com potente atividade celular ao 

verificar sua habilidade de inibir a dimetilação simétrica da arginina da SmD3 (pequena 

partícula de ribonucleoproteína, substrato da PRMT5), de maneira tempo/dose dependente 

(RIOUX et al., 2015). O composto interage diretamente com muitos resíduos envolvidos na 

ligação com peptídeos ou resíduos que parecem estar envolvidos com o mecanismo catalítico 

da transferência do grupo metil (CHAN-PENEBRE et al., 2015). Por isso o composto surgiu 

como a melhor combinação de baixa liberação no plasma e alta biodisponibilidade oral, que 

mantém potente ação antiproliferativa contra linhagens celulares de linfoma de células do 

manto. Além disso, EPZ015666 mostrou ser um inibidor extremamente potente para estudos 

in vitro (DUNCAN et al., 2015). 

Metilação, dimetilação e trimetilação do grupo ε em lisina são catalisados por 

proteínas lisina metiltransferase de modo S-adenosil-L-metionina (AdoMet) dependente. 

Bioquimicamente, AdoMet é o principal doador nas reações de metiltransferase e é o segundo 

substrato mais usado em reações, perdendo somente para o ATP. Esta frequência indica a 



 

 

 

importância da reação de metilação em diversas reações bioquímicas e vias metabólicas 

(HAMAMOTO; SALOURA; NAKAMURA, 2015). Apesar das metilações em lisinas terem 

sido extensamente estudadas em histonas, o estudo de metilação em proteínas não-histonas é 

recente, e tem crescido rapidamente (HE et al., 2012). A relativa liberdade na coordenação 

iônica e reatividade química do grupo amino primário coloca a lisina no papel principal de 

vários mecanismos de catálise de enzimas. (AZEVEDO; SAIARDI, 2015). Metilação em 

lisina está associada com ativação ou repressão gênica, dependendo do local e grau de 

metilação. Por exemplo, genes marcados pela metilação das histonas H3 em K9 ou K27, ou 

H4 em K20 são normalmente reprimidos, ao passo que genes associados com H3 metilada em 

K4 ou K36 são normalmente ativados (BIGGAR; LI, 2014). Assim como em histonas, a 

metilação de lisinas em proteínas não-histonas facilita a interação com substratos específicos 

para executarem sinalização e crosstalk entre a metilação de lisinas e outras modificações pós 

traducionais que também impactam as funções biológicas (ZHANG; HUANG; SHI, 2015). 

 

1.6.1 Demetilação 

 

Inicialmente achava-se que o grupo metil era estável em resíduos de arginina 

(Bedford; Clarke, 2009), por isso o único modo de reverter o efeito da metilação seria 

degradar a proteína e sintetizar uma nova proteína não metilada (BEDFORD, 2009; ESSE et 

al., 2013). Diversas lisinas demetilases já foram descritas, mas somente uma verdadeira 

arginina demetilase foi identificada até o presente: a Jumonji com domínio C (JmjC) contendo 

a proteína 6 (JMJD6) (LAWRENCE; CONDERINO; RIEDER, 2014). Tem sido reportado 

que as JMJD removem o grupo metil de histonas H3 através de atividade dependente de 

Fe(II)/α-cetoglutarato (HAMADA et al., 2010). Esta enzima catalisa uma variedade de 

transformações químicas cruciais como o reparo de DNA e RNA por danos causados pela 

alcalinização, modificação estrutural de proteínas e síntese de vários metabólitos (KALLIRI; 

GRZYSKA; HAUSINGER, 2005). JMJD6 é uma enzima dependente de ferro ferroso Fe(II) e 

2-oxoglutarato (2-OG), que catalisa a hidroxilação que resulta em produtos de álcoois estáveis 

e demetila o N-metil. Esta enzima tem papel na regulação epigenética ao catalisar tanto a 

demetilação simétrica quanto assimétrica em H3 (posição R2) e H4 (posição R3) (BÖTTGER 

et al., 2015).  

N-oxalilglicina (NOG) é um análogo da α-cetoglutarato e inibidor de enzimas com 

domínio JmjC que é conhecido por competir com o 2-OG de maneira dose dependente 



 

 

 

(KALLIRI, 2005; LAWRENCE, 2014). NOG se liga ao sitio ativo de maneira similar, mas 

não idêntica ao 2-OG, porém ele não age no ciclo catalítico (AL-QAHTANI et al., 2015). Já 

foi visto que o NOG inibiu a ação da JMJD6 na demetilação da RNA helicase, além de 

diminuir a síntese de proteínas e título viral de picornavírus (LAWRENCE; CONDERINO; 

RIEDER, 2014). 



 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Em estudo de interação entre a N e PRMT5/WDR77 expressas em bactéria seguido de 

pull down, foi observado que há interação entre a proteína viral e as proteínas do 

metilossomo. 

Em estudos de co-localização por imunofluorescência entre N e PRMT5/WDR77, 

sendo N expressa pelo sistema mini genoma ou por infecção foi possível observar a co-

localização dessas proteínas.  

Em estudos de inibição da PRMT5 por siRNA foi observado que não houve efeito 

sobre a replicação viral. 

Em estudo da superexpressão da PRMT5 e/ou WDR77 foi observado que não houve 

efeito sobre a replicação viral. 

Em estudo da proteína N em células infectadas ou transfectadas por espectrometria de 

massas, foi observado nos dois casos, que há metilação em argininas e lisinas. 

Em estudo de inibição da metilação ou demetilação de arginina por inibidores foi 

observado que não houve efeito sobre a replicação viral. 

Em estudo de inibição da metilação de lisina, foi observado que houve inibição 

significativa da replicação viral por um de três inibidores testados. 

 



-*De acordo com: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 6023: informação e 

documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro. 2002. 
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