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Resumo 

O vírus sincicial respiratório humano (HRSV) é o mais frequente agente 

patogênico da família Paramyxoviridae. Apesar de sua grande importância e 

impacto em saúde pública, alguns aspectos demandam elucidação. Entre eles, 

estão os mecanismos de tráfego intracelular de proteínas virais para o sitio de 

montagem. Baseado nisso, fizemos um estudo de imunofluorescência tentando 

contribuir para o entendimento da participação da via secretória no tráfego de 

proteínas estruturais de HRSV que não são glicosiladas: proteínas de matriz 

(M) e de nucleocapsídeo (N). Pudemos observar que essas proteínas seguem 

rota similar àquelas que são glicosiladas no Golgi, como a proteína de fusão 

(F). Ademais, as proteínas M e N, além de colocalizarem com proteínas 

celulares da via secretória, tais como trans-Golgi network-46 (TGN46) e sorting 

nexin-2 (SNX2), também influem no recrutamento de proteínas celulares para 

os corpos de inclusão virais, como mostrado no caso da proteína Glut1. Os 

dados indicam que proteínas M e N de HRSV seguem pela via endocítica 

inicial, acumulam-se em corpos de inclusão que seriam fábricas virais e, no 

caso de TGN46, podem ser incorporadas aos vírus em brotamento. 

 

Palavras chave: 1.HRSV. 2.Secretória. 3. Sorting nexin 2 (SNX2). 4. Trans-

Golgi Network 46 (TGN46). 5. Incorporação de proteínas celulares no vírus. 6. 

Corpos de inclusão. 7. Tráfego intracelular de proteínas virais. 



 

Abstract 

Human respiratory syncytial virus (HRSV) is the most relevant cause of 

respiratory infection in children worldwide. Despite its importance in public 

health, some aspects of the mechanisms of the trafficking of viral structural 

proteins remain unclear. In the present study, immunofluorescence was used to 

understand how the virus matrix (M) and nucleocapsid (N) proteins, which are 

non-glycosylated , are addressed to inclusion bodies in Hep-2 cells (MOI=3). M 

and N proteins followed similar intracellular trafficking routes as compared to 

the glycosylated fusion (F) viral protein. Moreover, M and N proteins co-

localized with two key elements of the secretory pathway: trans-Golgi network-

46 (TGN46) and sorting nexin-2 (SNX2). Viral proteins M and N appear to be 

involved in the recruitment of cell proteins at the formation of virus inclusion 

bodies, as shown for Glucose Transporter Type 1 (Glut1). The data suggest 

that HRSV M and N proteins follow the secretory pathway, initiating in early 

endosomes, as indicated by the co-localization with TGN46 and SNX2. In 

addition, these host cell proteins accumulate in inclusion bodies that are viral 

factories, and can be part of budding viral progeny. Therefore, HRSV M and N 

proteins, even though they are not glycosylated, take advantage of the 

secretory pathway to reach virus inclusion bodies. Confocal images suggest 

that SNX2, which is known for its membrane-deforming properties, could play a 

pivotal role in HRSV budding.  

 

Keywords: 1. Human respiratory syncytial virus. 2. Early endosome. 3. Sorting 

nexin 2 (SNX2). 4. Trans-Golgi Network 46 (TGN46). 5. Cell proteins 

associated with vírus particle. 6. Inclusion body. 7. Intracellular trafficking of the 

viral proteins. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1  O vírus sincicial respiratório humano 

O virus sincicial respiratório humano (HRSV), isolado pela primeira vez em 

1955, é o mais frequente patógeno respiratório da família Paramyxoviridae. Em 

crianças, o HRSV pode causar bronquite, bronquiolite e pneumonia, mas o 

agente pode também causar doença grave em idosos e em pessoas 

imunossuprimidas [2]. Cerca de 95% da população mundial se infecta com 

HRSV nos 5 primeiros anos de vida, e essas infecções anualmente causam até 

190.000 mortes entre crianças de todo o mundo [1].  

HRSV é um vírus envelopado, com genoma de RNA de fita simples e 

polaridade negativa, que codifica 11 proteínas virais em 10 open read frames 

(ORFs) distribuídas na seguinte ordem de 3’ para 5’: proteínas não estruturais 

NS1 e NS2, proteína de nucleocapsídeo N,  fosfoproteína P, proteína de matrix 

M, proteína hidrofóbica pequena (small hydrophobic) SH, proteína de adesão 

G, proteína de fusão F, proteínas reguladoras de transcrição e replicação M2-1 

e M2-2, e polimerase L [2]. A distribuição das proteínas estruturais virais é 

esquematizada na Figura 1. 
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Figura 1. Representação esquemática da estrutura de HRSV. O genoma está 
envolto pela nucleoproteína (N) que forma o complexo de ribonucleoproteína (RNP); ancorados 
ao RNP há a fosfoproteina (P) ativadora da polimerase, e a polimerase viral (L). Além disso, o 
HRSV possui 3 proteínas no envelope viral, que são as proteína de fusão (F), de adesão (G) e 
a pequena proteína hidrofóbica (SH), e que interagem com a proteina de matriz (M). 

 

1.2  Entrada 

 

Para ligar-se e infectar uma célula, o HRSV se utiliza de suas proteínas 

de envoltório, principalmente F e G [3]. A proteína de fusão deve antes passar 

sofrer clivagens para que possa se tornar ativa e mediar a fusão com a 

membrana plasmática da célula hospedeira [4,5]. Já a função da proteína G é 

de adesão. A proteína G promove adesão do vírus com a membrana 

plasmática da célula alvo e então F promove a fusão entre membranas que 

resulta na liberação do genoma no interior da célula [2].   

Já foi mostrado que a proteína G é dispensável para a entrada viral, 

visto que HRSV com o gene G deletado ainda foi capaz de entrar em células 

[2], mediante macropinocitose com ativação da proteína F [5]. Já as proteínas 

virais isoladas podem ser captadas pela célula por processo clatrina 

dependente [6]. Concomitante ao processo de entrada, proteínas estruturais do 

citoesqueto, como microfilamentos de actina e receptores intracelulares (Rho-

GTPase) são ativados, promovendo rearranjos do citoesqueleto, o que 
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favorece a entrada do vírus [5,7]. Quando células são tratadas com fármacos 

que desestruturam o citoesqueleto, tanto o processo de entrada quanto o 

brotamento viral são comprometidos [8]. 

 

1.3  Replicação viral 

 

A replicação do HRSV ocorre no citoplasma da célula hospedeira. As 

proteínas P e L compõem o complexo da polimerase viral, que reconhece um 

promotor localizado na reagião leader 3’UTR (Figura 2), que antecede os 

genes, e  encontra a sequência de inicio do primeiro gene e o transcreve até 

encontrar a sequência sinal em cis de terminação de transcrição, final do gene. 

O transcrito gerado a partir de cada gene é capeado e poli-adenilado, criando-

se assim os RNAm. Entre dois genes consecutivos há uma região intergênica 

e, após esta, o processo de transcrição recomeça no gene seguinte. Desta 

forma, um painel de 11 RNAm virais são transcritos de modo independente. 

Outra função da polimerase é fazer uma cópia de RNA (+) de comprimento 

total, que é complementar ao genoma, e servirá de molde para a fabricação da 

síntese de genomas da progênie. O balanço entre transcrição e replicação de 

genoma viral é controlado pelas proteínas M2-1 e M2-2 [9,10].  

O modelo atualmente mais aceito da produção de RNAm virais é que no 

decorrer do processo de transcrição a polimerase viral tende a perder afinidade 

pela fita-molde de RNA, de maneira que os últimos genes são menos 

transcritos, gerando um gradiente decrescente de concentração de RNAm de 3’ 

para 5’.  

 

 

Figura 2. Esquema do genoma de HRSV. Cada gene possui uma região inicadora e uma 
região terminadora da transcrição. Há uma região leader (le) na extremidade 3’ e uma região 
trailer (tr) na extremidade 5’. 



 

18 

 

1.4  Tráfego intracelular de proteínas virais 

 

As proteínas virais são traduzidas no citoplasma das células hospedeiras 

e devem ser endereçadas até a região onde ocorre montagem de vírions, e que 

é muito variável entre diferentes famílias virais, podendo inclusive ocorrer no 

núcleo, como no caso dos vírus de DNA que não são poxvírus. Além de 

depender da formação de capsídios, o processo de montagem é complexo e 

inclui etapas essenciais como a incorporação de uma cópia do genoma e, na 

maioria das vezes, organização de um processo de aquisição de um evelope e 

seu brotamento a partir de uma membrana. Algumas proteínas virais são 

transportadas pelo tráfego de vesículas endossomais, tanto na entrada quanto 

na saída do vírus [11,12]. Alguns estudos mostram a participação da via de 

reciclagem endossomal, enquanto outros indicam participação de Rab11-FIP2 

no tráfego, dispensando a maquinaria ESCRT para o endereçamento de 

proteínas virais [13]. Cumpre salientar que já foi mostrado que Rab11 

desempenha papel importante na montagem de vírions de RNA de simples fita 

e polaridade negativa [14]. 

As proteínas do HRSV F, G e SH são glicosiladas no complexo de Golgi, 

em processo que é inerente à sua incorporação à progênie viral [15]. Tomando 

por base o que já foi descrito para a proteína F, essas glicoproteínas trafegam 

da rede trans-Golgi até a membrana plasmática em endossomos [16]. 

As proteínas estruturais N, P, L, M aparentemente não seguem a mesma 

rota. Já foi demonstrado, por exemplo, que M não colocaliza com Golgi [17]. 

Essas proteínas fazem parte da composição dos corpos de inclusão, 

volumosos agregados proteicos que podem ser vistos facilmente em células 

infectadas por RSV [18–21]. Além de agregar proteínas virais, corpos de 

inclusão contêm muitas proteínas da célula hospedeira, como componentes 

ribossomais, fragmentos de DNA ou RNA, e já foi reportado que sua estrutura 

pode ser dinâmica, indicando movimento de componentes associados ao corpo 

de inclusão e elementos solúveis no citosol. As ligações mais comuns entre 

componentes dos corpos de inclusão são não covalentes, iônicas ou 

combinações de ambas. 
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Curiosamente, a proteína M tem sinal de importação para o núcleo em 

sua constituição [22,23], e há  estudos que mostram que M tem papel regulador 

na transcrição de genes da célula [24]. 

Muito pouco se sabe a respeito das vias de tráfego de proteínas não 

glicosiladas de HRSV, e o presente estudo focaliza as proteínas de matriz (M) 

e do nucleocapsidio (N), verificando sua associação com alguns marcadores de 

vias de tráfego celular. 

 

1.5  Montagem e brotamento 

 

Acredita-se que a montagem de HRSV ocorra na membrana plasmática, 

na parte apical de células polarizadas, utilizando a via apical de reciclagem de 

endossomos (ARE) [12]. A proteína M tem papel fundamental nesse processo, 

formando dímeros que efetuam sua função organizadora da montagem viral 

[25,26]. A cauda da proteína F desempenha papel importante no seu 

endereçamento  ao sitio de montagem [12].  

No sítio de montagem, em balsas lipídicas de caveolina-1, as proteínas 

virais precisam se arranjar espacialmente de maneira a  favorecer a montagem 

e o brotamento viral através da membrana plasmática, que ocorrem com a 

formação de ‘filamentos’ que protrundem da superfície da célula hospedeira. 

Curiosamente, para que ocorra  brotamento de HRSV, as proteínas de capsídio 

F, G e SH são dispensáveis. Porém, ao contrário, a proteína M é essencial, e 

na sua ausência o processo de montagem do vírus é grandemente 

amplamente [27,28]. HRSV tem predileção por balsas lipídicas de cuja 

composição participa caveolina-1, e já foi demonstrado que partículas virais 

podem conter essa proteína celular após brotarem dá célula hospedeira 

[29,30].  

Como mencionado anteriormente, a eficácia do brotamento de HRSV 

requer interação das partículas virais com o citoesqueleto, sendo RhoA e 

profilina os principais mediadores desse processo, que resulta na saída de 

vírus [7,31]. A proteína F se acumula na região apical de células polarizadas, 
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em um arranjo espacial propício para a montagem dos vírions em formação, 

com importante participação da sua citosólica [32]. Mutações nessa região 

afetam profundamente a localização de F, a montagem viral, a capacidade 

infectante das partículas virais, e a capacidade de F de produzir sincícios [33].  

Os sincícios formam o efeito citopático mais característico de HRSV em 

células em cultura, e resultam da fusão dos citoplasmas de células adjacentes 

em uma grande formação com vários núcleos, mediada pela atividade da 

proteína F (Figura 3). O esquema geral da replicação está representado na 

Figura 4. 

 

Figura 3. Sincício de HRSV. Na imagem de imunofluorescência podemos observar a 
delimitação da membrana plasmática em verde, com 3 núcleos compartilhando o mesmo 
citoplasma. Na foto a marcação em verde é para a nucleoproteína N, os núcleos estão em azul. 
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Figura 4. Esquema da replicação de paramyxovirus. HRSV se liga à célula pelas 
proteínas de superfície G e F (A), o que resulta na adesão e fusão do envelope viral com a 
membrana celular, e permite a exposição do genoma viral de polaridade (-) ao citoplasma (B). 
No citoplasma ocorrem dois processos: a replicação (E) e a transcrição de RNAs mensageiros 
(C), ambos efetuados pela RNA-polimerase viral, sob controle das proteínas M2-1 e M2-2. É 
possível notar que do RNA genômico (-) são feitos transcritos de comprimento total, ou 
antigenomas de RNA(+), que  servirão como molde para produção de genomas da progênie. 
As proteínas SH, G e F devem passar tanto pelo retículo quanto pelo Golgi, e durante essa 
passagem são glicosiladas e endereçadas (D) para o sitio onde ocorre montagem (F), que 
culmina no brotamento (G) [70]. 

 

 

1.6  Patogênese viral 

 

As maneiras pelas quais o HRSV interfere na biologia das células 

hospedeira são diversas, e uma delas é alterar o ciclo celular por meio de ação 

de proteínas virais não estruturais sobre proteínas de check point celular, o que 

resulta em paradas do ciclo que são vantajosas para a proliferação viral [34]. 

As proteínas não estruturais NS-1 e NS-2 de HRSV podem suprimir apoptose e 

induzir o processo de degradação pelo proteassoma de STAT2, resultando na 

inibição da via de JAK-STAT e produção de interferon tipo-1 [35,36]. As 

proteínas não estruturais NS também podem interagir com histonas 

específicas, como por exemplo, a H2BD, e induzir sua ubiquitinação com 
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expressão do gene HOX [37]. A proteína de matriz M também é efetora da 

patogênese, já que forma corpos de inclusão com outras proteínas virais em 

processo que resulta em ativação  de MAVs (Mitochondrial antiviral-signaling 

protein) e MDA5 (Melanoma Differentiation-associated gene 5), modulando 

negativamente a resposta imune inata [38]. NS-1 também pode interagir com 

MAVs de tal forma que essa interação seja vantajosa para o vírus [39]. 

Recentemente, foi demonstrado que a proteína N tem a curiosa capacidade de 

se localizar na membrana plasmática, impedindo a formação adequada da 

sinapse imunológica com células infectadas [40]. 

 

1.7  Sorting Nexin 2 (SNX2) 

 

 Sorting nexin 2 (SNX2) pertence a uma família de genes cujos membros 

possuem um domínio de ligação a um fosfoinositídeo, denominado de PX [41]. 

Os produtos desses genes faz parte de um complexo retrômero que participa 

no endereçamento da proteína para a via endocítica. Variações nessa proteína 

se devem aos processos de splicing alternativo do gene [42]. 

Pela sua grande importância, é de se esperar que o desarranjo funcional 

dessas proteínas produza desequilíbrios no tráfego intracelular, acarretando 

doenças como o mal de Alzheimer, e é de se esperar que a atividade de sorting 

nexins se altere em presença de patógenos [43,44]. 

É importante salientar que SNX2 tem papel importante no processo de 

formação de vesículas endossomais iniciais tubulares, de diâmetro menor ou 

igual a 60ηm [45]. A proteína SNX2 tem em sua estrutura um domínio Bin–

Amphiphysin–Rvs (BAR) (Figura 5), que lhe confere capacidade deformadora 

de membranas para a formação de vesículas endossomais [46].   

https://en.wikipedia.org/wiki/Amphiphysin
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Figura 5. Esquema de um complexo retromérico. A figura mostra o complexo 
heteropentamérico que compõe as sorting nexins. Estão evidenciados o domínio PX que 
promove o dobramento de membranas nas regiões de fosfatidil inositol, o dímero BAR que é 
responsável por dar rigidez, e as proteínas acessórias Vps. Ainda na figura é mostrada uma 
carga a ser transportada por meio de formação de vesículas mediadas pelo complexo SNX 
(http://www.nature.com/nrm/journal/v9/n7/full/nrm2427.html#B1)  

 

 

1.8  Glucose Transporter 1 (GLUT1) 

 

 As proteínas Glut fazem parte de uma grande família de receptores 

celulares de domínio transmembrana, que carreiam moléculas de açúcar para 

o interior das células. Glut1 é um receptor de membrana plasmática expresso 

em uma diversidade muito ampla de células. Glut1 é uma proteína de 

membrana que segue a rota canônica de transporte da via secretora, até 

chegarem à membrana plasmática [47]. Sua síntese tem inicio no reticulo 

endoplasmático, passando pelas cisternas do Golgi, até ser endereçada para a 

membrana plasmática por vesículas secretoras [48]. 

 Estudos recentes têm mostrado que Glut1 depende de Akt para seu 

tráfego até a membrana plasmática, o que ficou evidenciado quando células 

são tratadas com Wortmannin, um inibidor de PIP3, que resulta em parada do 

tráfego [49]. Além disso, assim como o receptor Glut4, o Glut1 também 

participa da via de reciclagem endossomal [50].   

 

http://www.nature.com/nrm/journal/v9/n7/full/nrm2427.html#B1
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1.9  Trans-Golgi Network e trans-Golgi network 46 (TGN46) 

O complexo de Golgi é uma organela celular responsável pelo processo 

de glicosilação, empacotamento e endereçamento de proteínas. O Golgi pode 

ser dividido em três compartimentos contínuos principais: o cis-Golgi, que é 

voltado para o retículo endoplasmático, mais especificamente para o 

endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment (ERGIC); a rede medial 

do Golgi que fica entre cis e trans-Golgi; e o a rede trans-Golgi (trans-Golgi 

network, TGN), que se volta na ireção da membrana plasmática [51]. A TGN 

compõe a maior estação da via secretória, que faz “sorting” proteico de 

endereçamento para diferentes compartimentos subcelulares. Além disso, o 

TGN pode receber proteínas de outros compartimentos subcelulares como, por 

exemplo, vesículas endossomais [52]. 

Trans-Golgi Network-46 (TGN46) é um marcador molecular para 

localização subcelular das cisternas do trans-Golgi, e portanto serve para 

evidenciar o papel que a TGN tem no tráfego de proteínas virais, como de 

HRSV.  
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2. OBJETIVOS 

O objetivo do presente estudo foi testar a participação de algumas 

proteínas que são marcadoras da via secretória, no processo de transporte de 

proteínas estruturais não glicosiladas de HRSV.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1  Vírus, células e anticorpos 

 

Foi utilizado um estoque de HRSV preparado com a cepa Long A (VR-

26), propagado em célula HEP-2 e titulado pelo ensaio de placa de lise, e 

mantido em estoque em freezer -80ºC. O ensaio de placa foi feito com diluições 

decimais seriadas do estoque viral em MEM 2%, que foram inoculadas em 

culturas confluentes de células HEP-2 e incubadas por 1 hora em um rocker. A 

seguir, a monocamada foi coberta com agarose a 0.3% em DMEM-F12, à 

temperatura de 40ºC, e incubada em estufa de CO2 a 37ºC por 6 dias. 

Decorrido este período, as células foram fixadas com formaldeído.  secadas à 

temperatura ambiente e coradas com vermelho neutro por 1 hora, e a seguir 

lavadas com PBS. O título de HRSV obtido foi de 5 x 106 pfu/mL.  

Foram usadas células de uma linhagem de adenocarcinoma de laringe 

(Hep-2), crescidas em meio MEM com 10% de soro fetal bovino, 1% de L-

Glutamina e 1% de antibiótico e antimicótico. As células foram armazenadas 

em estufa de CO2 a 37ºC. Monocamadas de células Hep-2 foram tripsinizadas 

para fazer repiques em placas de 24 cavidades contendo lamínulas de 13mm 

de diâmetro, estéreis. Infecções com HRSV foram feitas em MEM 2% de soro 

bovino fetal, com MOI= 3. Após inoculação com estoque de HRSV, culturas 

foram incubadas por 1 hora a 4ºC para adsorção viral e em seguida o inóculo 

foi retirado, foi adcionado meio MEM 2% fresco, para permitir a entrada viral a 

37ºC. No tempo de 24 h após infecção as culturas foram fixadas com 

paraformaldeído a 4% por 10 minutos, e em seguida lavadas 10 vezes com 

PBS 1x e armazenadas em geladeira com 1ml de PSB.   

Os anticorpos primários utilizados no ensaio de imunofluorescência 

foram os seguintes alvos: camundongo anti-proteína N de HRSV marcado com 

FITC 1:90 (Millipore, Mab858-3F); camundongo anti-proteína F de HRSV 

marcado com alexa flúor 488 1:100 (Millipore, Mab8262X); coelho anti-TGN46 

1:250 (Millipore ABT95); coelho anti- SNX2 1:750 (Themo-Fisher Mab 

PA523281); coelho anti-GLUT1 C-20 1:50 (Santa Cruz, SC1605). Todas as 
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diluições foram feitas em PBS com 3% de albumina sérica bovina (BSA). Os  

anticorpos secundários utilizados foram: cabra anti-coelho 1:500 (Abcam 594, 

AB150080); cabra anti-camundongo 1:1500 (Abcam 647, 150115). O anticorpo 

de camundongo anti-proteína M de HRSV foi gentilmente cedido pelo Prof. Dr. 

Armando Moraes Ventura do ICB-USP, e foi usado na concentração de 1:90.  

 

3.2  Imunofluorescência 

 

Foram usados métodos de imunofluorescência direta e indireta. 

Inicialmente as concentrações dos anticorpos que foram usados foram  

padronizadas em testes individuais, e somente depois aplicados em conjunto, 

para comarcações. Após serem fixadas, as células infectadas com hRSV e 

células controles não infectadas foram incubadas com solução de 

permeabilização (Triton 0,01% em PBS) por 20 minutos, seguindo-se bloqueio 

com 3% de BSA diluída em PBS por meia hora a 37ºC. Após o bloqueio, as 

células foram lavadas 10 vezes com PBS e incubadas com anticorpos 

primários, no volume de um gota de 10ul depositada em parafilm sobre a qual 

foram invertidas as lamínulas, em câmara úmida, seguindo-se incubação a 

37ºC por 1 hora. Após esse processo, as lamínulas foam devolvidas às 

cavidades das placas, lavadas com 10 trocas de  PBS, e incubadas com 

mistura de anticorpos secundários e DAPI, depositada em parafilm sobre a qual 

foram invertidas as lamínulas. Seguiu-se incubação por 1 hora, seguida de 

lavagem com 20 trocas de PBS. Em seguida as lamínulas foram montadas em 

lâminas com solução de montagem e guardadas em temperatura ambiente 

overnight até serem visualizadas em microscópio confocal. 

Nos experimentos em que foi necessário usar concomitantemente 

anticorpos feitos na mesma espécie, um deles era um anticorpo diretamente 

marcado, seguindo-se protocolo de imunofluorescência direta, e este foi usado 

sempre depois que o ensaio de imunofluorescência indireta foi feito com o 

outro anticorpo. Nesses casos, as lavagens foram feitas com 35 trocas de PBS. 

Todos os ensaios foram analisados em microscópio confocal no Centro de 

Imagens do Departamento de Biologia Celular e Molecular da Faculdade de 
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Medicina de Ribeirão Preto. Para o processamento de algumas imagens e para 

cálculos estatísticos foi utilizada ferramenta do software Image J. 

 

3.3  Analise ‘in silico’ 

 

 As analises de predições de domínios trans-membrana das proteínas M 

e N de HRSV foram feitas com uso de ferramentas do site 

http://www.ch.embnet.org/software/TMPRED_form.html. As sequências de 

aminoácidos das proteínas virais foram obtidas do site http://www.uniprot.org/.  

 

http://www.ch.embnet.org/software/TMPRED_form.html
http://www.uniprot.org/
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4. RESULTADOS 

4.1  As proteínas M e N de HRSV colocalizam com o marcador de 

endossomo inicial SNX2  

 

Na tentativa de averiguar como proteínas estruturais não glicosiladas de 

HRSV alcançam os sítios de montagem, aonde também chegam as 

glicoproteínas virais, foi feita imunofluorescência indireta para marcar as 

proteínas M e N, juntamente com o marcador de endossomos iniciais SNX2.  

Já era sabido que a proteína F de HRSV é transportada até o sítio de 

montagem viral por endossomos iniciais, mas nenhum estudo havia ainda 

utilizado SNX2 como marcador. Observamos que a proteína de Fusão F se 

colocaliza parcialmente com SNX2, tanto nos tempos de 12 horas (Figura 6), 

quanto de 24 horas (Figura 7) pós-infecção.  

Surpreendentemente, foi observado que as proteínas não glicosiladas M 

e N de HRSV, também colocalizam com o marcador de endossomos iniciais 

SNX2 às 24 pós-infecção (Figuras 8 e 9). Ressaltamos que este é um achado 

inédito. 
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Figura 7. Colocalização da proteína F de HRSV com o marcador de endossomo 
inicial SNX2 no tempo de 24 horas após infecção. O núcleo foi evidenciado com DAPI para 
facilitar a localização espacial da célula. É possível notar colocalização de SNX2 tanto na 
região próxima ao núcleo da célula quanto mais distante, correspondendo aproximadamente ao 
início das formas filamentares de HRSV em brotamento. 

 

 

Figura 6. Colocalização da proteína F de HRSV com marcador de endossomo 
inicial SNX2. Em A, é possível ver que a proteína F de HRSV está concentrada em um dos 
polos da célula às 12 horas após a infecção, e em B vemos a ampliação do merge da figura 
A destacando os pontos de colocalização. 
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Figura 8. Colocalização da proteína M de HRSV com o marcador de endossomo 
inicial SNX2. Pode-se notar claramente colocalização da proteína M com SNX2 às 24 horas 
pós-infecção. A marcação do merge distribui-se desde a zona perinuclear até as formações 
arredondada que são corpos de inclusão de HRSV. 
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Figura 9. Colocalização da proteína N de HRSV com marcador de endossomo inicial 
SNX2, 24 horas após a infecção. Em A é possível observar uma visão geral de duas células 
adjacentes que estão infectadas com HRSV, nas quais é possível ver os corpos de inclusão 
formados por N. Em B, vê-se em detalhe a colocalização (merge) de SNX2 com N, nos corpos 
de inclusão, especialmente no seu contorno, na forma de anel. Em C, é possível ver que o 
processo de colocalização não se dá com as formas filamentares de HRSV em brotamento, 
marcados por N. 
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4.2 As proteínas M e N de HRSV colocalizam com o marcador da rede 

de trans-Golgi TGN46  

 

As proteínas são endereçadas para a via endossomal por meio da rede 

trans-Golgi. Com base nisso, foi investigado se havia colocalização dessa 

estrutura celular com as proteínas virais não glicosiladas M e N. A glicoproteína 

F de HRSV foi usada como controle, visto que ele deve seguir esse trajeto. 

Como esperado, a proteína F de HRSV colocalizou com TGN46 em 

tempos de 12 horas e 24 horas após a infecção (figura 10).   

Interessantemente, ambas as figuras mostram um processo de desarranjo de 

TGN46, que ao invés de estar concentrado em um ponto, se redistribuiu na 

célula de modo disperso. Isso está de acordo com um estudo prévio, que 

observou desorganização de organelas em célula infectada por HRSV. 
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Figura 10. Colocalização da proteína F de HRSV com o marcador da rede trans-
Golgi TGN46. Em A vê-se marcação às 12 horas pós-infecção, e em B às 24 horas pós-
infecção. Em ambos os casos, é possível observar colocalização muito evidente de F com a 
TGN46. A barra de escala representa 10um.  

 

De modo até então inédito, foi possível constatar que as proteínas 

estruturais não glicosiladas de HRSV M e N, colocalizam com o marcador da 

rede trans-Golgi TGN46 (Figuras 11 e 12). Interessantemente, TGN46 localiza-

se na periferia do corpo de inclusão, delineando a imagem em ‘anel’ do mesmo 

(Figura 12B). Além disso, TGN46 colocaliza com as formações filamentares 

típicas de HRSV em brotamento (Figura 12E).   
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Figura 11. Colocalização da proteína M de HRSV com TGN46. Em A a colocalização 
de M com TNG46 às 12 horas pós-infecção, e portanto antes da formação de corpos de 
inclusão, é quase imperceptível. Em B, às 24 horas pós-infecção, já há corpos de inclusão 
formados, n nos quais há colocalização de M com TGN46 (setas). 
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Figura 12. Colocalização da proteína N de HRSV com TGN46. Em A: proteína N de RSV, 
em B: TGN46, em C: merge de A e B mostrando colocalização de M com TNG46 na região 
central correpondente ao trans-Golgi como melhor evidenciado em D; no anel do corpo de 
inclusão (D); e nas projeções filamentosas de HRSV em brotamento (E). A seta branca em B 
evidencia TGN46 claramente delineando o anel do corpo de inclusão. 

 

4.3  TGN46 se localizanos contornos dos corpos de inclusão e nas 

formas filamentosas de HRSV em brotamento  

 

 Um dado curioso que pudemos notar com relação à marcação para 

TGN-46, foi um aparente processo de retenção desse marcador, 

assemelhando-se ao arranjo espacial dos anéis formados pelos corpos de 

inclusão, principalmente como visto na marcação para N. Como a glicoproteína 

F não participa da formação de corpos de inclusão, foi usada marcação para 

esta proteína juntamente com TGN46, e ficou claro que a marcação para 

TGN46 no delineamento em anel do corpo de inclusão, não resulta de 
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vazamento entre filtros de fluorescência (Figura 13). Destacamos que a 

confirmação da presença de TGN46 no contorno do corpo de inclusão de 

HRSV é um dado inédito.  

 No decorrer dos experimentos, foi possível observar que as 

colocalizações das proteínas M e N com TGN46 eram sempre de intensidades 

diferentes. Para avaliar essa observação com maior precisão, foi feita a medida 

por meio da ferramente de colocalização threshold do programa Fiji do ImageJ.  

Assim como os dados visuais, os estatísticos demonstram que de fato a 

colocalização das proteínas M e N de HRSV com TGN são significantemente 

diferentes, com coeficientes de 14,34% para M e 46,55% para N, segundo 

coeficiente de Manders (M) (Figura 14).  

 

 

 

 

 

Figura 13. Imunofluorescência para a glicoproteína F de HRSV e TGN46. Em A: 
marcação nuclear por DAPI; em B: marcação para a glicoproteína F evidenciando típico 
aspecto filamentoso na superfície da célula; em C: marcação para TGN46 claramente 
evidenciando distribuição similar à de cospos de inclusão da figura 12A; em C: colocalização 
em pontos na periferia. 
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Figura 14. Intensidade de colocalização de proteínas virais e TGN46. A imagem “A” 
mostra um panorama geral de uma célula infectada com HRSV, em verde vemos a proteína de 
nucleocapsideo (N), em vermelho o marcador de TGN46, e em roxo o marcador para proteína 
de matriz (M). Em branco estão as colocalizações com proteína M e em amarelo as 
colocalizações com a proteína N. Houve colocalização das proteína virais M e N, e de TGN46 
nas projeções filamentares da membrana plasmática. Em B temos imagens ampliadas da 
região demarcada em branco da figura A. É possível observar que as intensidade de 
colocalização das proteínas M e N de HRSV com TGN46 são diferentes. 

 

4.4  SNX2 colocaliza com as proteínas F e M de HRSV, mas não com a 

proteína N 

 

 Para investigar a possível participação de SNX2 no processo de 

brotamento de HRSV, imunofluorescências foram feitas 24h após a infecção 

para os marcadores F, M e N de HRSV e para SNX2. Pudemos observar que 

houve colocalização tanto da glicoproteína F quanto da proteína M, mas não da 

proteína N, na região onde ocorrem as formações filamentosas de HRSV em 

brotamento (Figura 15).   
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Figura 15. Colocalização das proteínas F, M e N de HRSV com SNX2 nas formações 
filamentosas da superfícies celular. Colocalização de SNX2 foi evidenciada com a 
glicoproteína F (A) e com a proteína M (B), mas não com a proteína N (C). A colocalização em 
A e B é evidente na periferia da célula, nas formações filamentosas do vírus em brotamento.  

 

4.5  GLUT 1 é sequestrada pelos corpos de inclusão feitos por M e N 

 

 Com a finalidade de obter evidência adicional da passagem das 

proteínas M e N pelo trans-Golgi e da sua progressão na via secretória, foi feito 

um ensaio de imunofluorescência para a proteína Glut1. Glut1, receptor de 

glicose na superfície das células, é uma proteína é endereçada para a 

membrana plasmática via Golgi, e portanto é um bom marcador da via 
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secretória. Foi possível observar que a proteína viral N  colocalizou com Glut1 

na região do contorno dos corpos de inclusão. Curiosamente, no interior dos 

corpos de inclusão há marcação para GLUT1, indicando um processo de 

sequestro de proteínas no interior dos corpos de inclusão.    

  

 

Figura 16. Colocalização de Glut1 com proteína N em corpos de inclusão de HRSV. É 
possível observar que há glut1 no interior e no contorno em anel dos corpos de inclusão. Essa 
imagem foi feita 24 horas após infeção – asterisco em branco. 

 

4.6  A nucleoproteína de HRSV tem 3 importantes domínios 

transmembrana 

 

            Com a finalidade de compreender melhor porque as proteínas M e N de 

HRSV colocalizaram com TGN46 em diferentes intensidades, foi feita a 

avaliação in silico da existência de domínios hélices transmembrana nessas 

proteínas. Os dados comparativos das duas proteínas (Figura 17) revelaram 

que a proteina M de matrix não possui dominios hélices transmembrana com 

scores significativos, mas a proteina N possui três dominios transmembrana de 

fora para dentro e de dentro para fora, com scores acima de 1000 (Tabela 1). 

Essa análise usa como parâmetro scores acima de 500 como significantes. A 
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somatória dos scores permite predizer que a hélice transmembrana que 

provavelmente existe na proteína N, quando ancorada à membrana, tem a 

porção N-terminal para fora.  

 

 

Figura 17. Sequências de aminoácidos das proteínas M (A) e N (B) do HRSV cepa 
Long VR-26, conforme base de dados  http://www.uniprot.org/ 
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Tabela 1. Predição de domínios transmembrana. 
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5. DISCUSSÃO 

Neste estudo, foi averiguada a participação de proteínas que participam 

da via secretória no processo de formação dos corpos de inclusão de HRSV, e 

sua contribuição para o transporte de proteínas virais para o sítio de 

montagem.  

Estudos recentes demonstraram, com base em experimentos feitos com 

brefeldina A, que a proteína N se localiza nas cisternas do trans-Golgi, e que 

esse processo poderia ser importante para o tráfego de N para o sítio de 

montagem de HRSV [40]. Os resultados do presente estudo  confirmam isso, 

só que desta feita pelo uso de marcador apropriado TGN46 (Figura 12). Os 

autores do referido estudo [40] discorreram sobre o tráfego de N, especulando 

que este se daria por endossomos tardios, mediante marcação com LAMP1. 

Contrariamente, os resultados atuais demonstraram colocalização da proteína 

N com o marcador da via endossomal inicial SNX2 (Figura 9). Cumpre salientar 

que são escassos os estudos sobre tráfego de proteínas não glicosiladas 

levando à montagem de vírus envelopados em geral, e a presente contribuição 

é inédita, pois implica que o tráfego de N se dá pela via de endossomo inicial. 

A maquinaria ESCRT é importante para o sorting de vesículas que 

formarão corpos multi-vesiculares, posteriormente endereçados para 

lisossomos. Curiosamente, assim como para o metapneumovirus aviário [53], 

que também pertence à família Paramyxoviridae, HRSV não depende da 

maquinaria ESCRT para o processo de brotamento da partícula viral [13]. Este 

processo em HRSV é controlado por Rab11-FIP2 que são proteínas que 

participam da via secretória de endossomos iniciais a partir do trans-Golgi [13]. 

É notável que SNX2 foi claramente vista se localizando no contorno do 

corpo de inclusão. Isso poderia sugerir uma participação do endossomo inicial 

na biogênese do corpo de inclusão, ou alternativamente, SNX2 solúveis no 

citosol poderiam se agregar a estes, por mecanismos ainda desconhecidos. 

Sorting nexins são um grupo de  proteínas que contêm um domínio de 

ligação a fosfolípides chamado PX (phox homology) [57]. Sorting nexin 2 

participa da via de formação de endossomos iniciais [45]. Além disso, sorting 
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nexins têm propriedades deformantes de membrana envolvidas na criação de 

estruturas tubulares.  

De modo semelhante à proteína N, a proteína de matrix M de HRSV 

também se colocalizou com o marcador de endossomos primários SNX2 (figura 

8). Já é conhecido que a proteína M, assim como L, P e N, participa na 

composição de corpos de inclusão, e o presente estudo veio corroborar isso. 

  Até o presente momento, o papel da proteína M na montagem de 

paramyxovírus é considerado central, pois esta proteína promoveria o contato 

de nucleocapsídeos com as glicoproteínas do envoltório viral, assim 

colaborando na montagem de vírions, o que se daria na membrana plasmática 

[2]. Interessantemente, um estudo demonstrou que há interação da proteína F 

de HRSV com os corpos de inclusão, ainda no citoplasma, durante seu tráfego 

em direção à membrana plasmática [32], o que poderia representar uma etapa 

precoce do processo de montagem a ser concluído na superfície da célula. Os 

dados do presente estudo nos permitem hipotetizar que essa interação de F, 

durante seu tráfego, com os corpos de inclusão, permitiria que proteínas virais 

fossem levadas em direção à membrana plasmática, até pontos onde mais 

tarde se formariam os filamentos, que correspondem ao brotamento de novos 

vírions maduros da progênie.  

No presente estudo, as intensidades de colocalização de N e M com 

TGN46 foram significantemente diferentes, sugerindo que as acessibilidades 

dos anticorpos a epítopos de M e de N podem ser diferentes no microambiente 

do trans-Golgi (figura 14). Interessantemente, a proteína M, que é considerada 

organizadora da montagem da partícula viral, não possui domínios 

transmembrana, mas a proteína N do nucleocapsídio sim. Isso sugere que a 

proteína N exerceria papel de ancoragem da proteína M, e permitiria que esta 

fosse ‘puxada’ para a membrana do trans-Golgi, de tal modo a reunirem-se na 

via endocítica inicial, de onde chegariam aos corpos de inclusão.   

Os resultados presentes diferem dos relatados por outro estudo que não 

encontrou colocalização da proteína M de HRSV com o Golgi [71]. No entanto, 

acreditamos que essa diferença pode ser devida ao tipo de marcador que 



 

49 

usamos, o TGN46, que é específico para o trans-Golgi, e diferente do marcador 

de Golgi que eles usaram, a aglutinina do germe do trigo. 

Outro aspecto que diz respeito ao trans-Golgi foi demonstrado para o 

vírus da febre suína africana (ASFV), que é a dispersão dessa estrutura, o que 

provoca um prolongamento do tempo para o tráfego das proteínas que se 

destinam à membrana plasmática [54]. É interessante notar que ASFV também 

é um vírus envelopado, assim como HRSV, e no caso deste último, o presente 

estudo demonstrou dispersão do trans-Golgi, ainda que parcial. 

Interessamentente, ASFV parece adquirir seu envelope do reticulo 

endoplasmático [55,56]. Então porque o trans-Golgi seria disperso no processo 

de montagem desses vírus, uma vez que suas membranas já teriam sido 

formadas no RE? Esse é um aspecto interessante a ser estudado, e no nosso 

entender, sugere que o trans-Golgi exerce um papel que vai além de fornecer 

membranas para os vírus envelopados, mas provê condições para juntar 

proteínas não glicosiladas essenciais à montagem de vírions, e que não são 

endereçadas pela via secretória.  

Interessantemente, no presente estudo parte do trans-Golgi se destacou 

e se dispôs em forma de anel que circunda os corpos de inclusão.  

 Glut1 está ancorada à membrana plasmática e é um receptor de 

glicose. A produção de Glut1 é diretamente sensível à insulina, e seu tráfego 

intracelular se dá pela via de reciclagem de endossomos via Arf6 [58], com 

participação de RAB11 e de RAB5, que interagem com endossomos iniciais 

[59]. Portanto, a presença de Glut1 nos corpos de inclusão de HRSV, 

colocalizando com as proteínas N e M, indica a importância de endossomos 

iniciais no transporte dessas proteínas e na formação de corpos de inclusão. 

Assim como outros estudos demonstraram que os corpos de inclusão de HRSV 

podem capturar diversas proteínas celulares, como HSP70 e caveolina [60][30], 

também mostramos processo similar em relação a Glut1. Estudos adicionais 

são necessários para averiguar se Glut-1 tem um papel específico na 

montagem de vírus.  

Corpos de inclusão reúnem diversas proteínas de HRSV, inclusive a 

polimerase viral L, as proteínas M, N e P, bem como RNPs contendo o genoma 
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[61], assim explicando os anéis vistos no filtro do DAPI na figura 16. Corpos de 

inclusão são fábricas virais contendo os diversos elementos para a formação 

de vírus, o que é inclusive reforçado pelo achado de proteína M de HRSV 

interagindo  em corpos de inclusão com a proteína M2-1, que é uma proteína 

funcional regulatória do processo de replicação viral [62].  

Tomadas em conjunto com dados de estudos já publicados, as 

evidências obtidas no presente estudo indicam que corpos de inclusão de 

HRSV são sedes de etapas precoces da montagem, disponibilizando material 

pre-montado para interagir com as glicoproteínas virais que estão trafegando 

em vesículas de endossomos iniciais trafegando nas proximidades. Esse 

arranjo dinâmico dá condições para a criação de partículas virais imaturas, a 

serem finalmente maturadas no processo de brotamento na membrana 

plasmática, nas formações filamentares.    

É notório que TGN46 colocaliza com HRSV em sua forma filamentar em 

brotamento na membrana plasmática, sugerindo  que há retenção de proteínas 

celulares nas partículas virais.  

SNX2 é conhecida pela sua capacidade deformadora de membranas 

[63], e poderia estar envolvida no processo de formação de filamentos de 

HRSV. O presente estudo indica que as sorting nexins podem exercer papel 

fundamental no processo de formação viral, uma vez que HRSV brota em 

forma filamentar. Vários vírus, como, por exemplo, HIV-1, influenza e Ebola 

brotam mediante a formação de filamentos de membrana na superfície da 

célula [65–68]. Curiosamente, SNX2 deforma membranas em forma filamentar, 

mediante sua ligação ao domínio de membranas PIP3. Inclusive, um estudo 

anterior demonstrou por experimentos de depleção de PIP3, que há formação 

de progênie viral defeituosa [64]. Além disso, como mencionado previamente, 

HRSV endereça suas proteínas virais para regiões ricas em lipídeos, as lipid 

rafts (balsas lipídicas), que são regiões ricas em PIP3 [69]. Assim, é lícito 

hipotetizar que SNX2, que se localiza nos corpos de inclusão de HRSV, 

exerceria papel crítico no processo de brotamento desse vírus, bem como de 

outros vírus envelopados que brotam de modo semelhante. Embora SNX2 se 

colocalize com as proteínas F, M e N de HRSV em endossomos iniciais e nos 
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corpos de inclusão, aas formas filamentares de HRSV em brotamento, SNX2 

curiosamente só colocaliza com a glicoproteína F e com a proteína de matriz 

M. Com base nisso, é tentador especular que como a proteína N fica no centro 

dos filamentos, perderia a interação com SNX2, que se mantém na membrana, 

e assim está mais próxima de F e de M.  

  O presente estudo permitiu novos insights sobre a participação da via 

secretora no transporte de proteínas estruturais não glicosiladas de HRSV. 

Alguns dados obtidos são inéditos e lançam as bases para próximos estudos 

inovadores sobre montagem e brotamento de HRSV, com possíveis 

repercussões para outros vírus envelopados. 
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6. CONCLUSÕES 

i. As proteínas estruturais não glicosiladas de HRSV M e N colocalizam 

com o marcador de endossomo inicial SNX2 e da rede trans-Golgi 

TGN46, e portanto trafegam pela via secretória.  

ii. TGN46 se localiza em corpos de inclusão e nas formas filamentosas de 

HRSV em brotamento.  

iii. SNX2 colocaliza com a glicoproteínas F e com a proteína M, mas não 

com a proteína N, na forma filamentar em brotamento de HRSV.  

iv. GLUT 1, um marcador da via secretora, é sequestrada em corpos de 

inclusão. 
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