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RESUMO 
 
Oliveira AP. Caracterização da nucleoproteína e da fosfoproteína do Vírus Respiratório 
Sincicial Humano quanto a suas propriedades imunogênicas e de interação com proteínas 
celulares. [tese (Doutorado em Microbiologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2013.  
 
O Vírus Respiratório Sincicial Humano (HRSV) é um dos patógenos mais importantes do 
trato respiratório, causando doença respiratória principalmente em recém-nascidos, bebês, 
crianças e pacientes imunocomprometidos. Até o presente não há vacina aprovada para 
prevenir contra sua infecção. O genoma do HRSV codifica onze proteínas, sendo fundamental 
para entender a sua relação com o hospedeiro, caracterizar as interações entre essas proteínas 
e componentes celulares. Analisamos as interações das proteínas virais nucleoproteína (N), 
fosfoproteína (P) e matriz (M) com proteínas celulares, tanto pela expressão individual dessas 
proteínas virais transfectando vetores plasmidiais, quanto no contexto da infecção, em células 
HEK-293T. Verificamos que N interage com as proteínas celulares Hsp70, PRMT5 e 
WDR77; P interage com Hsp70 e com Tropomiosina; e M com Nucleofosmina e 
Tropomiosina. Os genes dessas proteínas humanas foram otimizados para expressão em 
bactérias, e utilizados numa estratégia de co-expressão com um gene viral. No caso de haver 
interação a proteína parceira é co-precipitada. Após um trabalho inicial de avaliação, optamos 
por concentrar a análise na interação da Hsp70 com as proteínas N e P, e os dados obtidos 
indicam que em extratos de bactérias essas interações também são observadas. Utilizando um 
conjunto de proteínas N e P mutantes, esse sistema permitiu definir que o amino terminal de 
N interage com Hsp70, e que o carboxi e o amino terminal de P interagem com Hsp70. Foram 
construídos vetores com os domínios amino ou carboxi terminais de Hsp70 e feitos ensaios de 
interação com o amino terminal de N. O dado obtido indica que a interação é mais forte com o 
domínio amino terminal de Hsp70. Foi também utilizado um inibidor de proteínas de choque 
térmico, a quercetina, para obter evidências da interferência de Hsp70 com o processo de 
replicação utilizando o ensaio de minigenoma. Esses dados não foram conclusivos. No 
entanto, a superexpressão de Hsp70 por transfecção indica um efeito de estímulo de Hsp70 
sobre a replicação de HRSV, utilizando esse mesmo ensaio. Nesses experimentos o tamanho e 
a quantidade de corpúsculos de inclusão foram monitorados, indicando que a superexpressão 
de Hsp70 os torna menores e mais numerosos, o que é compatível com o estímulo à 
replicação observado. Aproveitando as ferramentas de expressão para estudar as proteínas 
virais, seu potencial imunogênico também pode ser explorado. Assim, outro objetivo desse 
trabalho foi avaliar N e P como imunógenos em camundongos Balb/c. Foram feitas 
imunizações com vacinas de DNA (pShuttleNopt e pShuttlePopt) ou com proteínas (MBP-N e 
MBP-P).Os resultados mostraram que as vacinas de DNA, foram capazes de induzir resposta 
celular e humoral, e as proteínas majoritariamente resposta humoral. Num ensaio de desafio 
com o vírus, foi possível detectar redução da carga viral significativa nos grupos imunizados 
com pShuttleNopt e com a proteína de fusão MBP-N. Este dado indica o potencial de 
desenvolvimento de uma formulação vacinal contendo N. 

 

Palavras-chave: Vírus respiratório sincicial humano. Interação vírus-célula. Nucleoproteína.  
Imunização. 
  



 
 

 

 

ABSTRACT 
 
Oliveira AP. Characterization of Human Respiratory Syncytial Virus nucleoprotein and 
phosphoprotein immunogenic properties and interactions with cell proteins. [Ph. D. thesis 
(Microbiology). São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 
2013.  
 
Human respiratory syncytial virus (HRSV) is one of the most important pathogens of the 
respiratory tract and causes respiratory disease in newborns, babies, children and 
immunocompromised patients. Up to the present there is no vaccine approved for prevention 
against its infection. The genome of HRSV encodes eleven proteins and to understand virus 
relationship with the host is critical to characterize the interactions between these proteins and 
components of the infected cell. We analyzed the interactions of viral nucleoprotein (N), 
phosphoprotein (P) and matrix protein (M) with cellular proteins. This was done by the 
individual expression of these viral proteins by transfection of plasmid vectors, or in the 
context of infection, both in HEK-293T cells. N interacts with the cellular proteins Hsp70, 
PRMT5 and WDR77; P with Hsp70 and Tropomyosin; and M with Nucleophosmin and 
Tropomyosin. The genes of these human proteins were optimized for expression in bacteria 
and we used the strategy of co-expression of a viral gene and a cell gene. If there is co-
precipitation of a partner protein we can say that there is interaction. After an initial 
evaluation we chose to focus the analysis on the interaction of Hsp70 with N and P proteins. 
The data obtained indicate that these interactions also occur in bacterial extracts. Using a set 
of N and P protein mutants the results obtained indicate that the N amino terminus, and the P 
carboxy and amino terminus, interact with Hsp70. Hsp70 amino and carboxi terminal 
domains were cloned apart in bacterial expression vectors and used for interaction tests with 
N protein amino terminal region. The data obtained indicates that the interaction is stronger 
with the amino terminal domain of Hsp70. We also used the heat shock protein inhibitor 
quercetin to obtain evidence of Hsp70 interference with the virus replication using the 
minigenome test. These data were not conclusive. However, the overexpression of Hsp70 by 
transfection resulted in stimulation effect on minigenome replication. In these experiments the 
size and amount of inclusion bodies were monitored, indicating that overexpression of Hsp70 
makes them smaller and more numerous, which is compatible with the replication stimulus. 
Taking advantage of the expression tools to study viral proteins, immunogenic potential can 
also be exploited. In this sense another objective of this work was to assess N and P as 
antigens in Balb/c mice. Immunizations were made with DNA vaccines (pShuttleNopt and 
pShuttlePopt) or with proteins (MBP-N and MBP-P). The results showed that DNA vaccines 
were capable of inducing humoral and cellular response and proteins mainly humoral 
response. In a challenge assay with the virus, it was possible to detect significant virus titer 
reduction in groups immunized with pShuttleNopt and with the MBP-N fusion protein. This 
indicates a potential for development of a vaccine formulation containing N.  
 

Keywords: Human respiratory syncytial virus. Virus-cell interaction. Nucleoprotein.  
Immunization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O Vírus Respiratório Sincicial Humano 

 

Originalmente o Vírus Respiratório Sincicial Humano (HRSV) foi isolado em 1956 de 

chimpanzés que apresentavam sintomatologia semelhante ao resfriado comum (Blount et al., 

1956). Seu isolamento em humanos se deu em 1957 (Chanock et al., 1957). 

O HRSV pertence à ordem Mononegavirales, que contém vírus com genoma de RNA 

de fita simples não segmentado e polaridade negativa. Encontra-se dentro da família 

Paramyxoviridae, subfamília Pneumovirinae, gênero Pneumovirus, segundo as normas do 

International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). O nome do HRSV é derivado de 

sua capacidade de formação de sincícios em cultura celular (Figura 1), onde células maiores e 

multinucleadas são decorrentes da fusão de células adjacentes (Collins et al., 2001). 

 

Figura 1- Cultura de células HEp-2 infectadas com o HRSV, cepa A2. 

 

Um sincício, efeito citopático característico do vírus, está circundado em vermelho. Coloração 
por hematoxilina-eosina.  
Fonte: Simabuco (2009). 
 

Os isolados de HRSV são classificados em dois grupos antigênicos (A e B), 

segregados segundo ensaios de neutralização in vitro e reações com anticorpos monoclonais 

(Anderson et al., 1985; Mufson et al., 1985). A grande diferença os grupos A e B se dá na 

proteína G (Johnson et al., 1987), descrita adiante. A caracterização da variabilidade genética 
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e evolução molecular da proteína G indica a separação dos HRSV A e B 350 anos atrás a 

partir de um ancestral comum (Zlateva et al., 2005). 

 

1.2 Estrutura e Genoma Viral  

 

O HRSV esquematizado à figura 2 é um vírus envelopado cujo genoma consiste em 

uma fita simples de RNA não segmentada e com polaridade negativa. O genoma 

(esquematizado à figura 3b) contém 15.222 nucleotídeos (cepa A2) e 10 genes que codificam 

11 proteínas: NS1 e NS2 (não estruturais), N (nucleocapsídeo), P (fosfoproteína), M (matriz), 

SH (pequena proteína hidrofóbica), G (anti-receptor), F (fusão), M2-1 e M2-2 (regulação da 

transcrição e replicação) e L (principal subunidade da polimerase) (Collins et al., 2001). 

 

Figura 2- Esquema da partícula viral do HRSV.  

 

 

Fonte: Rega Institute for Medical Research (2013). 

 
O envelope é uma bicamada lipídica obtida da membrana da célula hospedeira, onde 

se encontram três glicoproteínas transmembrânicas: G, F e SH. Além disso, existe uma matriz 

proteica na superfície interna do envelope, formada pela proteína M (Collins et al., 2001). 

Quando visualizados em microscópio eletrônico, os vírions aparecem como esferas 

pleomórficas de 150 a 300 nm de diâmetro (figura 3a). Em células polarizadas, o brotamento 

se dá na membrana apical (Roberts et al., 1995). A microscopia eletrônica revela também que 

os nucleocapsídeos têm forma de filamentos e de estruturas menores em forma de anel, 

decorrentes da quebra desses filamentos, ambos com diâmetros de 14 a 16 nm (Bhella et al., 

2002; Meric et al., 1994; Murphy et al., 2003). 
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O complexo ribonucleoprotéico encontrado no vírion de HRSV é formado pela 

molécula de RNA genômico associada com as proteínas N, P e L. A nucleoproteína (N) é a 

mais abundante, interage fortemente com o RNA e tem a função de estabilizá-lo (Collins et 

al., 2001). As outras proteínas que constituem o nucleocapsídeo, a fosfoproteína (P) e a 

“large” (L) correspondem às subunidades da polimerase viral, sendo que L é a que contém o 

sítio ativo de polimerização e P age como uma espécie de fator de transcrição (Stec et al., 

1991). 

 

Figura 3 - Proteínas e genoma do HRSV. 

 

(A) O painel superior mostra uma micrografia eletrônica em que partículas de HRSV estão 
brotando de uma célula: V indica um vírus brotando e F indica estruturas filamentosas 
intracitoplasmáticas. (B) Esquema do genoma indicando o tamanho das proteínas acima (aa) e 
dos genes abaixo (nt). 
Fonte: Collins e Melero (2011).  
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1.3 Ciclo Replicativo 

 

Tal como para os demais membros da família Paramyxoviridae, os processos de 

transcrição e replicação do genoma ocorrem inteiramente no citoplasma, sem aparente 

envolvimento nuclear (figura 4). A infecção pelo HRSV resulta na formação de corpúsculos 

de inclusão citoplasmáticos, tendo sido neles demonstrada a presença das proteínas N, P, M2-

1 (Garcia et al., 1993; Simabuco et al., 2009) e L (Carromeu et al., 2007), sugerindo que 

nessas estruturas há concentração dessas proteínas e intensa replicação e transcrição viral. A 

infecção se inicia com a ligação da glicoproteína G em um receptor da célula hospedeira, 

possivelmente uma glicosaminoglicana (Feldman et al., 1999). Em seguida, a proteína F 

media a fusão das membranas viral e celular, permitindo a liberação do nucleocapsídeo viral 

no citoplasma (Collins et al., 2001). O processo de transcrição dos mRNAs é então realizado 

no citoplasma pela RNA polimerase dependente de RNA do vírus, usando como molde o 

RNA de polaridade negativa do genoma (Collins et al., 2001).  

 

Figura 4 – Ciclo de replicação do HRSV. 

 
Fonte: Éleouët (2012) modificado. 
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1.4 Epidemiologia  

  

O HRSV é altamente contagioso e pode infectar um indivíduo várias vezes ao longo 

vida. Os seres humanos são o único hospedeiro natural para o HRSV, embora o vírus possa 

facilmente infectar e causar doença grave em primatas não humanos (Kondgen et al., 2008). 

As infecções ocorrem principalmente em surtos epidêmicos anuais durante os meses de 

inverno em países de clima temperado ou durante a estação chuvosa em países tropicais 

(Durigon et al., 1999). A maioria das crianças é infectada pelo HRSV durante o primeiro ano 

de vida, e a reinfecção é frequente durante os primeiros anos de vida (Glezen et al., 1986). 

Vários genótipos dentro dos grupos A e B podem circular dentro na mesma comunidade, com 

um ou dois genótipos dominantes sendo predominantes em anos sucessivos (Cane, 2001). 

Essas diferenças entre genótipos explicam em grande parte porque ocorrem reinfecções pelo 

HRSV. 

 Estima-se que globalmente o HRSV causou quase 34 milhões de casos em crianças 

menores de 5 anos de idade, em 2005, 10% deles requerendo hospitalização (Nair et al., 

2010). Isto resultou em um número estimado de 66.000-199.000 mortes, com 99% dessas 

mortes ocorrendo em países em desenvolvimento, refletindo uma maior população de 

lactentes e crianças jovens sob risco (Collins, Melero, 2011). 

 

1.5 Patogênese 

 

O HRSV é o mais importante causador de doença respiratória severa em recém-

nascidos, bebês e crianças, além de pacientes imunocomprometidos e idosos (Falsey, Walsh, 

2000). A infecção por HRSV pode estar associada à asma (Lemanske, 2004) e à co-infecção 

bacteriana do trato respiratório (Thorburn et al., 2006). Manifestações da doença durante a 

infecção primária pelo HRSV podem variar muito entre os indivíduos, incluindo congestão 

nasal, tosse, falta de ar, febre bronqueolite e pneumonia (Collins, Graham, 2008).  

O risco de doença grave por infecção com o HRSV é aumentado por fatores que 

comprometem a capacidade de controlar e resistir a uma infecção do trato respiratório: idade 

(menos de 6 meses), parto prematuro (35 semanas de gestação), displasia bronco pulmonar, 

doença cardíaca congênita, imunodeficiência ou imunossupressão, a infecção primária ou 

secundária pelo vírus, vias aéreas irregularmente estreitas, baixo peso ao nascer, sexo 

masculino, um baixo título de anticorpos contra o vírus, e fragilidade durante a velhice 

(Collins, Graham, 2008). 
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Vários estudos sugerem que o HRSV do grupo A está mais associado à doença severa, 

no entanto, esse ainda não é um ponto totalmente consensual (Collins, Melero, 2011; Smyth 

et al., 2002; Tabarani et al., 2013). Postula-se também que há uma associação positiva entre o 

nível de replicação do vírus e a gravidade da doença (DeVincenzo  et al., 2010). Além disso, o 

fato de o vírus multiplicar-se na camada superficial do epitélio respiratório pode retardar e 

reduzir a exposição do antígeno viral ao sistema imunitário do hospedeiro. Foi observado 

também que no modelo de infecção em camundongos parte da resposta celular (TCD8) contra 

o HRSV está bloqueada no epitélio pulmonar (DiNapoli et al., 2008), sendo que fenômeno 

similar poderia estar ocorrendo em humanos, contribuindo para as reinfecções. 

Finalmente, é importante mencionar que o estímulo de linfócitos TCD4 + a uma 

resposta desviada para Th2 também tem sido associado à doença causada pelo HRSV. A 

produção excessiva de muco, obstrução das vias aéreas, chiado e efeitos duradouros sobre a 

função pulmonar são manifestações que têm semelhança com a asma, que também envolve 

um viés de resposta de Th2 (Miyairi, DeVincenzo, 2008). Esse tipo de reação foi detectado de 

forma exacerbada no teste da formulação vacinal com vírus inativado por formalina, 

mencionado mais adiante, quando as crianças vacinadas foram infectadas por HRSV (Kim et 

al., 1969). No entanto, há evidências também de que pode haver contribuição da resposta Th1 

para a patogênese pelo HRSV (Lee et al., 2007). 

 
1.6 Imunidade 

 

1.6.1 Resposta Inata 

 

Os macrófagos têm sido reportados como a componente da imunidade inata mais 

importante no combate ao HRSV, atuando também na remoção de resíduos na fase tardia da 

infecção (Reed et al., 2008). Outros estudos em camundongos mostraram que os macrófagos 

proporcionam uma resposta imediata de citocinas pró-inflamatórias após a infecção pelo 

HRSV (Pribul et al., 2008), tendo sido caracterizado que produzem interferon do tipo I após 

desafio experimental com paramixovírus (Kumagai et al., 2007). Outra característica da 

imunidade inata, que também pode contribuir para restringir a infecção por HRSV e a sua 

replicação, é a presença de proteínas surfactantes (Glasser et al., 2009).  
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1.6.2 Resposta Celular  

 

Após a infecção por HRSV, ocorre o recrutamento de células TCD4+ e TCD8+ ao 

local de infecção e a produção de IFN que estimula a diferenciação de TCD4 + e TCD8+, que 

contribuem para a geração e amplificação das respostas imunes humoral e celular (Olson et 

al., 2008; Stevens et al., 2009). 

Em contrapartida, foi mostrado que existem funções do HRSV que atuam no sentido 

de inibir a resposta imune protetora. Estudos mostraram que a proteína NS1 do HRSV 

suprime parcialmente a maturação de células dendríticas humanas (DC) e diminuí a ativação 

de TCD4 + e TCD8 + (Munir et al., 2011). A proteína F também pode suprimir as respostas 

celulares por contato (Schlender et al., 2002). Outro mecanismo postulado é a presença de 

domínios análogos à fractalcina CX3C na proteína G, que se mostraram capazes de inibir as 

respostas celulares em camundongos (Harcourt et al., 2006).  

 

1.6.3 Resposta Humoral  

  

A proteção contra a infecção pelo HRSV é conferida principalmente por anticorpos 

neutralizantes. As proteínas F e G são os únicos antígenos virais capazes de induzir anticorpos 

neutralizantes que proporcionam proteção contra o HRSV em modelos animais (Connors et 

al., 1991, Stott et al., 1987).  Além disso, uma correlação positiva foi encontrada entre títulos 

elevados de anticorpos neutralizantes no soro e a proteção de voluntários humanos contra o 

desafio por HRSV (Falsey, Walsh, 2000). Também já foi visto que essa relação ocorre em 

indivíduos com alto risco de infecção, crianças e idosos (Falsey, Walsh, 1998; Falsey, Walsh, 

2000; Glezen et al., 1986).  

   

1.7 Vacinas 

 

Devido ao impacto socioeconômico mundial do HRSV, torna-se fundamental o estudo 

da resposta imune aos seus diferentes antígenos visando à prevenção da infecção. Apesar dos 

constantes avanços, não se conta ainda com uma vacina contra o HRSV, pois o seu 

desenvolvimento tem sido dificultado por vários fatores. Em relação aos bebes e recém-

nascidos, um dos fatores que impede a resposta contra o HRSV é a imaturidade imunológica 

no inicio da vida que limita as respostas inata, celular e humoral (Adkins et al., 2004; Levy, 

2007). Um segundo fator é a supressão da resposta humoral contra o HRSV por anticorpos 
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específicos provenientes da mãe (Crowe et al., 2001; Murphy et al., 1988). Além disso, os 

efeitos adversos da primeira vacina testada nos anos 60, em que o vírus foi inativado com 

formalina (FI-HRSV), retardaram testes em humanos (Kim et al., 1969). 

Atualmente algumas formulações vacinais vêm sendo testadas, chegando até a testes 

iniciais em humanos, na tentativa de prevenir a doença causada pelo HRSV. Entre elas estão a 

BBG2Na, um fragmento da proteína G de HRSV (resíduos 130-230) ligada a albumina; a 

proteína F purificada; combinações da proteína F, G e M; nanopartículas; o vírus inativado 

por β-propiolactona; e vacinas atenuadas por diversos mecanismos incluindo passagens em 

células, mutagênese ou genética reversa (Hurwitz, 2011). 

 

1.8 Tratamento  

 

1.8.1 Anticorpos 

 

Atualmente, a forma de tratamento mais efetiva da infecção pelo HRSV é o uso de um 

anticorpo monoclonal humanizado contra a proteína F, o MAb-palivizumab (SynagisTM; 

MedImmune) que inibe a entrada do vírus na célula e está no mercado desde 2004. Vários 

estudos, porém, mostram que o custo do Palivizumab é muito alto em relação aos benefícios 

que ele gera, restringindo seu uso em larga escala (Sidwell, Barnard, 2006). Apesar do alto 

custo, no entanto, sabe-se que a imunoprofilaxia sistêmica com anticorpos neutralizantes para 

o HRSV fornece proteção contra a doença grave em crianças (Bocchini et al., 2009) e 

lactentes (Boeckh et al., 2001). 

  

1.8.2 Antivirais 

 

 A ribavirina, um análogo de nucleosídeo que interfere com a replicação tanto de vírus 

com genoma de RNA como de DNA, foi a primeira droga licenciada para o tratamento da 

infecção por HRSV em humanos. Apesar de possuir uma potente atividade contra o HRSV 

em cultura celular e modelos experimentais, o uso de ribavirina na clínica é agora muito 

limitado devido à falta de eficácia comprovada, a dificuldade de administração, além da sua 

toxicidade (Collins, Melero, 2011). 

 Durante os últimos anos vêm sendo desenvolvidas outras drogas contra o HRSV. 

Alguns desses inibidores têm como alvo a proteína F. Uma série de derivados de 

benzimidazol, mostraram interação com proteína F e foram capazes de inibir a fusão entre as 
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membranas viral e celular. Outros inibidores de HRSV foram descritos, por exemplo, o 

NMSO3, um lipídeo sialil sulfatado, que possui a capacidade de se ligar com a proteína G, e o 

composto (RSV604), um benzodiazepínico, que inibe a replicação viral ligando-se à proteína 

N (Collins, Melero 2011). 

 O HRSV foi o primeiro vírus cuja inibição de replicação por interferência de RNA foi 

demonstrada, tendo como alvo as proteínas F e P (Bitko, Barik, 2001). Também já foi 

relatado que RNAs de interferência contra a proteína NS1 foram capazes de inibir a 

replicação de HRSV em células em cultura e in vivo, camundongos Balb/c (Zhang et al., 

2005). A proteína N, no entanto, foi o alvo mais explorado chegando-se a ensaios clínicos em 

voluntários humanos, utilizando siRNA (ALN-RSV01) administrado via intranasal. Esse 

antiviral mostrou ter atividade protetora após desafio com HRSV (DeVincenzo et al., 2010), 

porém, a sua aplicação efetiva na clínica não foi estabelecida até o momento.  

 

1.9 Dados anteriores do laboratório 

 

O laboratório chefiado pelo Dr. Ventura adotou o HRSV como modelo de estudo 

tendo sido a clonagem dos genes virais o ponto de partida. Vetores de expressão em células 

eucariotas permitem tanto o estudo em células em cultura como experimentos de imunização 

por DNA em camundongos. Esses genes clonados em vetores para expressão bacteriana 

permitem o estudo das proteínas purificadas ou também a sua utilização para imunização. A 

experiência do laboratório com as tentativas de expressar os genes de HRSV em células de 

mamíferos, no entanto, vinha sendo frustrante até o final de 2007. Foram clonados os genes F, 

G, SH, M, N e P do HRSV cepa A2, em vetores de expressão eucariótica, tanto plasmideanos 

quanto adenovirais, e pouco sucesso foi obtido em demonstrar sua efetiva expressão em 

culturas celulares ou imunizando camundongos. Surgiu então a hipótese levantada por 

Ternette e colaboradores (Ternete et al., 2007) de que pelo fato dos genes desses vírus não 

sofrerem pressão evolutiva para serem expressos a partir no núcleo, muitas vezes possuem em 

sua sequência motivos de instabilidade de RNA, baixo conteúdo CG, sinais de poliadenilação 

e processamento espúrios, além de um CAI (codon adaptation index) baixo.  

Naquele momento os trabalhos em desenvolvimento no laboratório abordavam os 

genes M, N e P, cujas sequencias foram analisadas confirmando a existência de impedimentos 

para expressão a partir de transcrição pela RNApol II no núcleo. A síntese desses genes com a 

sequencia nucleotídica otimizada foi encomendada, e sua expressão eficaz em células 

transfectadas passou a ser obtida. A expressão efetiva dessas proteínas possibilitou um estudo 
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mais detalhado de seu comportamento e localização intracelular, quando expressas fora do 

contexto da infecção viral. Esses dados foram publicados em duas teses defendidas sob a 

orientação do Dr. Ventura (Simabuco, 2009; Tamura, 2009). Uma parte dos dados para os 

genes N e P foi publicada em periódico da área (Simabuco et al., 2009). 

Com a expressão altamente eficiente dos genes M, N e P após a otimização das 

seqüencias nucleotídicas, uma abordagem em que se investiu foi a de analisar o painel de 

proteínas celulares que interagem com as proteínas virais. Para tanto, foram construídos 

vetores de expressão (pShutllle) em que o peptídeo FLAG foi fusionado a essas proteínas, 

gerando os vetores pShuttle M-Flag, N-Flag e P-Flag (dados não apresentados). A expressão a 

partir desses três vetores mostrou-se muito eficiente (não mostrado). O sistema Flag é um dos 

mais utilizados para imunoprecipitação de proteínas e para identificar interações 

proteína/proteína (Terpe, 2003). 

O primeiro passo foi a transfecção dos vetores em células humanas em cultura. 

Anticorpos altamente eficientes contra FLAG, ligados a esferas de agarose (Sigma), foram 

utilizados para fazer a imunoprecipitação. A partir de SDS-PAGE foram selecionadas bandas 

correspondentes aos pesos moleculares esperados das proteínas P, N e M para confirmar que a 

imunoprecipitação foi bem-sucedida. Os fragmentos de gel com as bandas selecionadas foram 

submetidos aos procedimentos de análise por espectrometria de massa confirmando a 

identidade das três proteínas virais e de proteínas celulares interagentes, tendo sido 

selecionadas as com maior escore de confiabilidade, presentadas à Tabela 1 (Oliveira et al., 

2013; Simabuco, 2009; Tamura, 2009,).  

  
Tabela 1 - Identificação das proteínas co-imunoprecipitadas por espectrometria de massas 
  

IP/banda 

analisada 
proteínas identificadas espécie 

ProtScore 

(unused) 

ProtScore 

(total) 
% 

Cov.  

% 

Cov. 

(95) 

MW 

(kDa) 

M/3 M Protein 
HRSV 

A2 
11.5 11.5 53.9 31.6 29 

M/2 
Tropomyosin alpha-3 chain 

(TPM) 

Homo 

sapiens 
15.73 15.73 57.4 20.8 36 

M/1 Nucleophosmin (NPM) 
Homo 

sapiens 
9.16 9.16 35.4 20.7 38 

N/5 N Protein 
HRSV 

A2 
35.13 35.13 66.2 51.4 43 
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IP/banda 

analisada 
proteinas identificadas especie 

ProtScore 

(unused) 

ProtScore 

(total) 
% 

Cov.  

% 

Cov. 

(95) 

MW 

(kDa) 

N/4 
Heat Shock Protein 70 

(HSP70) 

Homo 

sapiens 
16.12 16.12 45.5 15.7 70 

N/6 
Methylosome protein 

(MEP50, WDR77) 

Homo 

sapiens 
9.15 9.15 48.2 16.4 42 

N/7 Nucleophosmin (NPM) 
Homo 

sapiens 
8.08 8.08 31.9 15.6 38 

P/9 P Protein 
HRSV 

A2 
69.26 69.26 98.8 71.1 33 

P/8 
Heat Shock Protein 70 

(HSP70) 

Homo 

sapiens 
54.58 54.58 70.0 52.1 70 

Os dados de espectrometria de massas foram comparados com o banco de dados de proteína 
SwissProt usando o software ProteinPilot (Applied Biosystems). ProtScore (unused) é uma 
medida da detecção de peptídeo relacionado exclusivamente a uma determinada proteína. 
ProtScore (total) é uma medida da quantidade total de detecções para uma proteína. A 
cobertura total (% Cov.) é a cobertura dos peptídeos com confiança mais elevada do que o 
limite de 95 (% Cov. 95) são apresentados. 
Fonte: Oliveira et al. (2013), modificado. 
 

Os objetivos do nosso trabalho são consequência desses achados, sendo que 

inicialmente procuramos consolidar as evidências dessas interações entre proteínas virais e 

proteínas celulares. Mais especificamente, investigamos a interação das proteínas virais N 

(nucleoproteína), P (fosfoproteína) e M (matrix) com as proteínas celulares Hsp70, 

Tropomiosina (TPM), Nucleofosmina (NPM), arginina metiltransferase (PRMT-5) e WDR77. 

Para isso, demos continuidade aos experimentos de co-imunoprecipitação mencionados 

acima. Os experimentos de interação de M foram feitos em conjunto com Paulo Ribeiro, que 

finalizou sua dissertação de mestrado sob a orientação do Dr. Ventura (Ribeiro, 2012). Esses 

resultados de interação de M estão sendo apresentados nesta tese de forma mais completa, em 

conjunto com os de N e P. 
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1.10 Proteínas virais e celulares abordadas neste estudo 

 

1.10.1 Proteína M  

 

A proteína de matriz (M) faz parte da estrutura interna do virion, sendo menor que as 

M presentes nos demais membros da família Paramyxoviridae. Apresenta um domínio 

hidrofóbico no C-terminal, que pode mediar interação com a membrana (Collins et al., 2001).  

Muito do que se sabe da proteína de matriz de HRSV é por correlação com a proteína 

M de outros membros da família Paramyxoviridae. Numa cepa de vírus Sendai com uma 

mutação que confere termosensibilidade à proteína M, verificou-se a interrupção da produção 

de partículas virais em incubação a 38° C, porém sem afetar a expressão gênica. A produção 

viral é restaurada, no entanto, quando a proteína M é fornecida em trans, sugerindo que M tem 

importância na montagem da partícula viral (Kondo et al., 1993). Utilizando vetores de 

expressão com os genes de matriz e nucleoproteína do vírus Parainfluenza, ao transfectar 

células de mamíferos, verificou-se que expressa sozinha a proteína M é capaz de liberar 

vesículas e que em conjunto com a nucleoproteína pode liberar vesículas contendo estruturas 

similares a nucleocapsideos (Coronel et al., 1999). Em trabalho posterior, constatou-se que a 

incorporação do nucleocapsídeo à partícula viral é mediada por interações específicas com a 

proteína M, sendo a região C-terminal (domínio II) de N a responsável pela interação tanto 

com P, quanto com M (Coronel et al., 2001). 

 

1.10.2 Proteína N  

 

A proteína N do HRSV é composta por 391 aminoácidos, sendo altamente conservada 

entre os Pneumovírus. Esta proteína interage com o RNA formando uma estrutura 

ribonucleoprotéica helicoidal (Bhella et al., 2002; MacLellan et al., 2007; Meric et al., 1994), 

e é responsável por garantir ao genoma e ao antigenoma do HRSV resistência a RNAses 

(Collins et al., 2001). Esse complexo também protege o vírus da produção de inteferons pela 

célula hospedeira (Coronel et al., 2001). Analises feitas com vírus da família 

Paramyxoviridae sugerem que há interação também da proteína N com a proteína M, sendo 

essa interação importante para a montagem do vírion (Coronel et al., 2001, Murphy et al., 

2003). 

A estrutura cristalina do nucleocapsídeo do HRSV, que é constituído por 10 proteínas N 

para cada 70 nucleotídeos no RNA, foi determinada.  Nesse trabalho foram resolvidos cristais 
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decaméricos N-RNA por difração na resolução de 3,3 Å (Figura 5). A proteína N é organizada 

em quatro domínios distintos. Dois domínios globulares no N e no C-terminal, designados por 

NNTD e NCTD, respectivamente, ligados através de uma região flexível, e as extensões do N e 

do C terminal, chamadas de N-arm e C-arm (Figura 6). O RNA se liga na interface de NNTD / 

NCTD (Figura 5). O anel formado é estabilizado pelo RNA e pelo N-arm de (resíduos 1-35) de 

N. Já o C-arm localizado no C-terminal, contém os resíduos de 361-391, e os últimos 12 a 20 

aminoácidos apareceram de maneira desordenada no cristal. A proteína N do HRSV se 

revelou homóloga às do BDV (Borna Disease Virus) e VSV (Vesicular Stomatitis Virus) 

(Tawar et al., 2009). 

 

Figura 5- Estrutura do complexo de N-RNA decamérico. 

 

 
 
A subunidade N está colorida em amarelo e em vermelho que indicam NTD e CTD, 
respectivamente. Os braços do N e do C terminal estão em azul. O RNA é exibido com o 
backbone em ciano e as bases em preto.  
Fonte: Tawar et al. (2009). 
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Figura 6 - Estrutura em 3D da proteína N.  
 

 
Fonte: Galloux et al. (2012). 
 
 

1.10.3 Proteína P 

 

A proteína P é composta por 241 aminoácidos e chamada de fosfoproteína por ser 

fosforilada nas serinas das posições 116, 117, 119, 232 e 237 (Navarro et al., 1991). Essas 

fosforilações são atribuídas a quinases celulares (Mazumder, Barik, 1995) e 80% ocorrem na 

posição 232 (Sanchez-Seco et al., 1995). A proteína P impede que proteína N se ligue a RNAs 

celulares garantindo a especificidade do encapsidamento do RNA viral, sendo que nesse 

processo é atribuída a P uma atividade de chaperona (Curran et al., 1995; Spehner et al., 

1997). Na síntese de RNA, pela RNA polimerase RNA dependente codificada pelo gene L, a 

proteína P também funciona como um cofator. Juntas, essas 3 proteínas são requeridas para a 

replicação do genoma, tendo sido mostrado que a proteína P interage com as proteínas N e L 

(Garcia-Barreno et al., 1993; Khattar et al., 2001).  

A proteína P dos vírus pertencentes à subfamília Pneumovirinae, na qual se inclui o 

HRSV, tem em torno da metade do tamanho das proteínas P dos demais membros da 

subfamília Paramyxovirinae, porém observam-se módulos estruturados e não estruturados em 

todas (Karlin et al., 2003). A estrutura da região dos aminoácidos 104 a 161 da proteína P do 

HRSV foi caracterizada mostrando que contem alfa-hélices (Figura 7), além de ser o domínio 

responsável pela sua oligomerização (Llorente et al., 2006; Llorente et al., 2008). 

 

 



18 
 

 

Figura 7 - Tetrâmero de P.  

 

 
Está apresentada representação da interação entre os domínios de oligomerização da proteína 
P do HRSV São mostrados 4 domínios em diferentes cores interagindo e formando 
tetrâmeros.  
Fonte: Llorente et al. (2008). 

 
1.10.4 Interação entre a proteína N e P  

 

  Acredita-se que a atividade de chaperona da proteína P impede que a proteína N se 

ligue a qualquer RNA sintetizado pela célula. Sua função é fazer com que a proteína N se 

ligue ao RNA viral (Ruigrok, Crepin e Kolakofsy, 2011), e exceto pela sua região central, a 

proteína P é fracamente estruturada. Os resíduos do N-terminal 1-103 e do C-terminal 200-

241 formam regiões intrinsecamente desordenadas (Castagne et al., 2004; Simabuco et. al., 

2011). Esses domínios desordenados podem servir de local para múltiplas interações com 

outras proteínas (Uversky, 2011). Isto se correlaciona com as funções de P no complexo da 

polimerase. O domínio C-terminal de P (PCTD) (resíduos 161-241) está envolvido na interação 

com o complexo N-RNA. Foi mostrado previamente que os últimos nove resíduos no C-

terminal de P são suficientes para essa interação, e que os resíduos acídicos e hidrofóbicos são 

essenciais para a ligação ao complexo N-RNA, que formam estruturas semelhantes a anéis 

(Tran et al., 2007). 

 Em estudo mais recente, o sítio da proteína N ao qual P se liga foi caracterizado 

(Galloux, et al., 2012). Ensaios de interação com o auxílio de modelagem molecular foram 

utilizados para identificar a região dos aminoácidos 31 a 252 de N como ligante especifica do 

PCTD. Os resíduos hidrofóbicos e ácidos de P na região dos aa 231 a 241 são essenciais para a 

interação. A interação PCTD-N foi conservada nos mutantes K136A, K139A, K140A de N 

sugerindo que estes resíduos podem interagir com outro domínio, como por exemplo a 

proteína L ou uma proteína celular não identificada. A substituição de uma isoleucina por um 

triptofano na posição 53 anulou a interação PCTD-N, mostrando a importância da 
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hidrofobicidade nessa interação. Finalmente, a região mais crítica para a interação PCTD-N 

ocorre na posição 132 de N, sem a carga positiva (presença de uma arginina, mutante R132A) 

na posição não ocorre interação (Galloux, et al., 2012).  

 

1.10.5 Proteínas de choque térmico 

 

 Proteínas celulares de choque térmico (HSPs) são caracterizadas pela sua capacidade 

de facilitar o enovelamento de proteínas.  A ligação da HSPs com as proteínas clientes se dá 

através de domínios proteicos hidrofóbicos. As HSPs têm um papel fundamental em prevenir 

a agregação ou malformação de proteínas recentemente formadas, ou que foram desnaturadas 

devido alguma mudança de condição (Hartl, 1996).  

  As várias HSPs diferem tanto em massa molecular como na sua localização celular. 

As HSPs de peso molecular 70 kDa, são as mais abundantes, representando 1-2% total do 

proteínas intracelulares. No citoplasma, sua isoforma (Hsc70, também conhecida como 

Hsp73) é expressa constitutivamente fornecendo suporte basal para o metabolismo das 

proteínas. Em contraste, a Hsp70 é constitutivamente expressa em níveis baixos e é altamente 

induzida após choque térmico (Gamer et al., 1996). 

 

1.10.5.1 Hsp70 

 

As proteínas Hsp70 são altamente conservadas, e esse alto grau de conservação sugere 

uma grande importância evolutiva (Mayer, Bukau, 2004; Mayer 2010). A proteína Hsp70 se 

liga a sequências hidrofóbicas expostas de outras proteínas e mantêm a cadeia peptídica 

desenovelada até que ela possa assumir a conformação tridimensional correta. Isso impede 

que várias proteínas malformadas, com seqüências hidrofóbicas expostas, formem agregados, 

que além de inúteis podem ser muito nocivos (Mayer, Bukau, 2004; Mayer 2010). 

  A Hsp70 possuí um domínio modular presente no N-terminal chamado de domínio de 

ligação com nucleotídeos (NBD), de peso molecular 44 kDa e de um domínio de ligação com 

substrato (SBD) presente no C-terminal de 28 kDa (Figura 8, Couturier et al.  2010, Kityk et 

al., 2012). O SBD é dividido em duas regiões, um domínio de ligação a peptídeos (PBD) 384-

543 aa da Hsp70 com o peso molecular de 18 kDa e um domínio que forma uma tampa que 

abre e fecha o PBD, o “Lid” . Esse Lid tem o peso molecular de 10 kDa e tem forma alfa-

helicoildal. Para que o Lid possa abrir e fechar há a necessidade da associação reversível entre 

a ligação de ATP, hidrólise, e liberação de ADP pelo NBD. Na presença de ATP, o Lid é 
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aberto e ocorre a associação com o substrato. Na presença de ADP o Lid fecha ocorrendo a 

dissociação com o substrato. Os ciclos de troca são portanto a base das interações entre Hsp70 

e o substrato (Kityk et al., 2012). 

 

Figura 8- Representação esquemática da organização Hsp70 humana.  

 

Fonte: Couturier et al. (2010). 

 

1.10.5.2 Hsp40 

 

As proteínas Hsp40s pertencem a uma grande família de proteínas, que especificam a 

ação das proteínas Hsp70s. Os membros da Hsp40s têm domínios estruturais diferentes e 

podem ser divididos em três subgrupos: Subgrupo I: DNAj, Ydj1, Hdj-2, ERj-; Subgrupo II: 

Hdj-1, CbpA e Sis-1; Subgrupo III: Sec63, ERJ2, Zuotin, Csp, Auxillin, Swa2 (Venter et al., 

2001). 

 

1.10.5.3 Interação entre Hsp70 e Hsp40  

 

 A participação da Hsp40 nos processos de que envolvem a Hsp70 é muito importante 

para a célula como também para os processos de replicação viral onde a Hsp70 medeia 

algumas das interações das proteínas virais.  Sabe-se os vírus SV40 e papilomavírus utilizam 

Hsp40 mediando a ação de Hsp70 para a expressão das proteínas virais (Li et al., 2009; Liu et 

al., 1998). A Hsp40 também participa da interação entre a Hsc70 e a transcrição reversa dos 

Hepadnavírus (Beck, Nassal, 2003). 



21 
 

 

 A Hsp40 possuí a função de catalisar as reações de ATP-ADP com a Hsp70, em 

proporoção subestequiometrica. O domínio J da Hsp40 interage com o NBD da Hsp70 e 

estimula a função de ATPase, permitindo que a Hsp70 se ligue à proteína cliente uma vez que 

na presença de Hsp40 o Lid estará aberto (Suh et al., 1998).  

  

1.10.6 NPM  

 

A nucleofosmina (NPM), também chamada de B23-proteína nucleolar, é uma 

fosfoproteína abundante, que é expressa em todas as células e altamente conservada. O gene 

NPM (NPM1) está localizado no cromossomo 5 (5q35) e contém 12 exons (Chang, Olson, 

1990). Essa proteína fica localizada principalmente no nucléolo, mas consegue se mover 

rapidamente entre o núcleo e o citoplasma (Borer et al., 1989). A NPM tem papel importante 

em muitos processos celulares básicos. Possuí atividade molecular de chaperona incluindo a 

inibição da agregação das proteínas em geral, proteção contra a perda da atividade de enzimas 

durante desnaturação térmica e promoção de renaturação de proteínas desnaturadas 

quimicamente (Szebeni, Olson, 1999).  

Além disso, ela desempenha um papel fundamental no ribossomo através de suas 

propriedades que asseguram o transporte adequado dos componentes deste do núcleo para o 

citoplasma, e impedindo a agregação das proteínas durante sua montagem (Yu et al., 2006). 

Outros papéis da NPM na biogênese dos ribossomos incluem a sua atividade RNAse 

intrínseca (Herrera et al., 1995), e a capacidade de processamento de moléculas pré-RNA 

(Savkur, Olson, 1998). 

A NPM também funciona como uma chaperona aumentando transcrição acetilação-

dependente (Okuwaki et al., 2001). Assim, NPM parece ser importante na regulação da 

síntese protéica, crescimento e proliferação celular. Também é importante na manutenção da 

estabilidade genômica regulando duplicação do centrossomo (Okuda et al., 2000). 

 

1.10.7 PRMT5 

 

A metilação pós-tradução de resíduos de lisina e arginina é realizada pelas proteínas 

PRMTs alterando a atividade e interações das proteínas com substrato, sendo importante para 

diversas funções celulares (Bedford, Clarke, 2009). A família PRMTs é enquadrada na classe 

de enzimas S-adenosilmetionina (AdoMet) responsáveis pela transferência de grupos metila 

para as cadeias laterais de arginina de histonas e outras proteínas. As PRMTs são subdivididas 
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nos tipos: I, II, III e IV e com base nos padrões de metilação da arginina. Onze PRMTs 

humanas foram identificadas até o momento (Wolf, 2009). Todas as PRMTs são altamente 

conservadas no seu domínio catalítico, e contêm vários domínios adicionais que modulam sua 

atividade e especificidade (Antonysamy et al., 2012). 

 A proteína arginina metil-transferase-5 (PRMT5) é responsável pela metilação de 

argininas em vias que afetam a modulação dos processos de transporte e estabilidade do 

mRNA (Lee, Bedford, 2002; Yu et al., 2004). Além disso, a PRMT5 participa na metilação de 

histonas como H2A e H4 e modula tanto as funções da RNA polimerase II como as funções 

dos splicessomos (Krause et al., 2007). Essa proteína também é responsável pela metilação 

dos nucleossomos nos resíduos de arginina, onde é conhecida por modular a sua atividade e 

influenciar a taxa de transcrição do promotor Stat que regula vários aspectos da 

sobrevivência, crescimento e diferenciação celular (Lee et al., 2005).  

A PRMT-5 se associa com várias proteínas celulares (Sm; nucleolina; p53; as histonas 

H2A, H3 e H4; SPT5 e MBD2) permitindo que vários substratos citoplasmáticos e nucleares 

sejam metilados. Com isso esses complexos desempenham um papel no processamento de 

RNA, a remodelação da cromatina e controle da expressão gênica (Bedford, Clarke, 2009). 

Também regula a biogênese do ribossomo por meio de metilação da proteína ribossômica S10 

(RPS10) (Ren et al., 2010) e desempenha um papel essencial na sobrevivência das células 

através da regulação da expressão de eIF4E e da tradução de p53 (Tee et al., 2010). 

 

1.10.8 WDR77 

 

A Proteína celular WDR77 também conhecida como p44 ou Mep50 é uma proteína de 44 

kDa, que contém 342 resíduos de aminoácidos e quatro WD40 repeats. Essa proteína interage 

com, e aumenta a atividade transcricional do receptor de andrógeno atuando como um co-

fator (Peng et al., 2008). Essa proteína também faz parte da subunidade de sobrevivência dos 

complexos dos neurônios motores (SMN) (Grimmler et al., 2005). Além disso, a WDR77 está 

presente no complexo do metilossomo juntamente com a proteína celular arginina metil 

transferase 5 (PMRT5). Sabe-se que as proteínas PRMT5 e WDR77 integram o complexo do 

metilossomo e que são simetricamente dimetiladas nos resíduos de arginina e lisina (Friesen 

et al., 2002).  
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1.10.9 Interação entre PRMT-5 e WDR77 

 

As proteínas PRMT5 e a WDR77 foram inicialmente identificadas como componentes 

integrantes do complexo 20S, denominado metilossomo (Friesen et al., 2002). Essas proteínas 

também foram identificadas como componentes do complexo FCP1, sugerindo uma ligação 

entre a transcrição e processamento do RNA (Licciardo et al.,2003). O complexo das 

proteínas PRMT5-WDR77 (ou MEP50) humanas foi caracterizado por cromatografia, análise 

de sedimentação, enzimologia e cristalografia de raios-X. O complexo PRMT5-MEP50 forma 

um hetero octâmero de 450 kDa. É provável que o módulo de quatro unidades de PRMT5 e 

quatro unidades de MEP50 seja o núcleo estrutural que interage com as proteínas parceiras 

para formar a multiplicidade de complexos de múltiplas subunidades com especificidades e 

funções distintas (Antonysamy et al., 2012). 

 

Figura 9 - Estrutura do complexo PRMT-5-MEP50 humano. 

 

Fonte: Antonysamy et al. (2012). 

 

1.10.10 Tropomiosina 

 

A tropomiosina (TM) pertence à família de ligantes de actina, e possuí um papel 

central na regulação dos filamentos de actina em células musculares e não musculares. Essas 

proteínas são dímeros coiled-coil que se ligam ao longo dos filamentos de actina. Em células 

não musculares múltiplas isoformas de tropomiosina são expressas e essa proteína participa 

em vários eventos celulares que envolvem a formação do citoesqueleto (Gunning et al., 2008). 

Já foi também descrito que a tropomiosina participa na regulação da formação da actina 

(Wang, Coluccio, 2010).  
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 Historicamente pensava-se que a actina e suas proteínas de ligação só existiam no 

músculo. Com a descoberta da actina no citoesqueleto das células não musculares, tornou-se 

comum falar de isoformas musculares e não musculares. Em seguida, tornou-se claro que as 

células musculares também contêm um citoesqueleto, que é fisicamente distinto, composto 

por um sistema contrátil (Gunning, O’neill e Hardeman, 2008).  

 

Figura 10- Cristalografia da Tropomiosina. 

 

Fonte: Brown et al. (2005a). 
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O mesmo foi testado em vitelos utilizando as nanopartículas com a proteína N do 

HRSV, uma vez que a similaridade é de 94 %, com a N do BRSV. Os dados apresentados 

nesse estudo mostraram que a vacinação com as nanopartículas da proteína N do HRSV 

foram capazes de proteger contra os sintomas das doenças respiratórias e a replicação do vírus 

após desafio BRSV, sem sinais de exacerbação da doença (Riffault et al., 2010). 

O mecanismo de ação dessas partículas foi analisado e foi observado que as 

nanopartículas são engolfadas rapidamente pelos macrófagos e células dendriticas. A via 

intranasal juntamente com o adjuvante de muscosa LT (R192G), em Balb/c apresentou um 

leve infiltrado de linfócitos e neutrófilos no pulmão, porém foi observado o recrutamento de 

células TCD4+ e TCD8+ conferindo imunidade protetora contra a replicação viral (Roux et 

al., 2008). A imunização de camundongos neonatais via mucosa com a proteína N do HRSV 

gerou proteção viral eficiente, que resultou na redução de 95% da carga viral, 5 dias após o 

desafio viral com HRSV até idade adulta precoce. No entanto, essa vacinação induziu perda 

de peso e uma infiltração de neutrófilos e eosinófilos nos compartimentos bronco-alveolares 

poucos dias após o desafio viral (Remot et al., 2012). 

Finalmente, é muito provável que uma cura efetiva de HRSV precise da indução de 

imunidade Th1, envolvendo a ativação de células T citotóxicas secretoras de IFN-γ. Em 

adultos, foi visto que os linfócitos de memória da maioria dos indivíduos estudados 

reconhecem a proteína N (Cherrie et al.,1992). 
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6 CONCLUSÕES  

 

6.1 Interação das proteínas virais com as proteínas celulares.  

 

- Foram identificadas proteínas celulares capazes de interagir com as proteínas de matriz (M), 

nucleoproteína (N) e fosfoproteína (P) do HRSV, tanto expressas individualmente por 

transfecção com vetores quanto no contexto da infecção viral em células HEK-293T, através 

das técnicas de co-imunoprecipitação e Western Blotting. Hsp70 interage com N e P, 

nucleofosmina interage com M, as proteínas do complexo do metilossomo (PRMT5 e 

WDR77) interagem com N; e a tropomiosína interage com M e P; 

 

- Em estudo de co-expressão em bactérias seguido de pull down, foi confirmado que 

tropomiosina interage com P e M, e que Hsp70 interage com N e P; 

 

- Em estudo de co-expressão em bactérias seguido de pull down, foi observado que a proteína 

Hsp70 interage com o domínio amino terminal de N (NNTD) e com os mutantes Nº que não 

associa com RNA, e R132A que não associa com P; 

 

- Em estudo de co-expressão em bactérias seguido de pull down, foi observado que a proteína 

Hsp70 interage com os domínios amino e carboxi terminal de P (regiões não estruturadas), 

porém não interage com o core domain da proteína P; 

 

- Em estudo de interação in vitro com proteínas purificadas seguido de pull down, foi 

observado que a proteína a Hsp70 interage com N, Nº e NNTD; 

 

- Em estudo de co-expressão em bactérias seguido de pull down, foi observado que os 

domínios amino e carboxi terminal da proteína Hsp70 interagem com NNTD; 

 

- O aumento de expressão de Hsp70 por transfecção em células BSRT7 promoveu um 

aumento da atividade do complexo de replicação do HRSV medido pelo ensaio com 

minigenoma; 
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- O aumento de expressão de Hsp70 por transfecção em células BSRT7 promoveu uma 

diminuição no diâmetro dos corpúsculos de inclusão de HRSV gerados pelo ensaio com 

minigenoma; 

 

- Observamos a co-localização de Hsp70 e dos corpúsculos de inclusão de HRSV gerados 

pelo ensaio com minigenoma em células BSRT7;  

 

6.2 Ensaios de Imunização com as proteínas N e P 

 

- Os plasmídeos pShuttleNopt e pShuttlePopt, administrados como vacinas de DNA, foram 

capazes de induzir resposta celular, medida pela produção de INF-γ com a técnica de 

ELISPOT, e resposta humoral medida por ensaios de ELISA;  

 

- A imunização com pShuttleNopt seguida de desafio com o HRSV levou a uma proteção 

com redução da carga viral, comparada aos grupos controle; 

 

- A imunização com a proteína de fusão MBP-N seguida de desafio com o HRSV levou a 

uma proteção parcial com redução da carga viral, comparada aos grupos controle; 
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