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RESUMO 

 

SALUSTIANO, S.G. Infecção de tonsilas hipertróficas por metapneumovírus humano. 

2021. 62p. Tese de Doutorado- Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto- Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

O metapneumovírus humano (HMPV) é um importante agente causador de infecções 

respiratórias agudas (IRA), com tropismo para o epitélio respiratório e elevado impacto em 

morbidade e mortalidade na infância em todo o mundo. Porém, pouco se sabe sobre sua 

patogênese, especialmente em infecções de tecidos não epiteliais. Estudos prévios mostraram 

o genoma de HMPV em tecidos tonsilares de crianças com hipertrofia adenoamigdaliana. 

Nosso objetivo geral foi estudar a infecção por HMPV em tecidos de tonsilas de crianças sem 

sintomas de IRA, identificar as células-alvo e confirmar a presença de replicação de  HMPV 

nesses tecidos, que podem ser fontes de disseminação do vírus na comunidade. Para tanto, foi 

realizada RT-PCR para o genoma do HMPV em tecidos linfoides utilizando o kit Taqman® 

Universal PCR Master Mix (Applied Biosystem). Citometria de fluxo foi usada para 

quantificar diferentes imunofenótipos de células infectadas e a localização in situ foi feita em 

cortes de tecido embebidos em parafina e analisados por imuno-histoquímica usando o 

método de SIMPLE (serial immuno-peroxidase labeling and erasing). Além das células 

epiteliais, HMPV foi detectado em células linfomononucleares nos centros germinativos, na 

zona do manto e nas áreas interfoliculares dos tecidos tonsilares. As células-alvo infectadas 

por HMPV foram identificadas e a análise imunofenotípica mostrou que células naturalmente 

infectadas foram positivas para marcadores CD3, CD4, CD8, CD20, CD68, CD123 e CD14. 

Observou-se que células linfoides foram mais frequentemente infectadas em amígdalas, 

enquanto células mieloides foram mais frequentemente infectadas em adenoides. Um dos 

principais achados deste estudo foi alta frequência de macrófagos M2 (CD206 + CD80 +), e 

não M1, infectados em ambos os tecidos. Além de detectar macrófagos positivos para HMPV 

in vivo, foi demonstrada a suscetibilidade à infecção pelo HMPV em linhagem celular de 

macrófagos. HMPV infeccioso foi recuperado de amígdalas humanas em cultura de células, 

induzindo efeito citopático caracterizado com formação de sincícios, arredondamento celular 

e extensa ruptura da monocamada, o que foi confirmado por imunocitoquímica. O presente 

estudo mostra pela primeira vez que o HMPV infecta tonsilas hiperplásicas de crianças 

assintomáticas, que podem assim ser potenciais reservatórios do vírus, um achado significante 

para a epidemiologia do vírus.  

Palavras-chave: Metapneumovírus. Tonsilas. Persistência. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

SALUSTIANO, S.G. Infection of hypertrofic tonsils by human metapneumovirus. 2021. 

62p. Dissertação (Doutorado). University of São Paulo School of Medicine, Ribeirão Preto, 

2021. 

Human metapneumovirus (HMPV) is an important causative agent of acute respiratory 

infections (ARI), which tropism for the respiratory epithelium is known and a leading cause 

of childhood morbidity and mortality worldwide. However, little is known about the 

pathogenesis of HMPV, especially infections of tissues other than the airways epithelia. We 

have previously reported that HMPV genome was detected in tonsillar tissue taken from 

children with hyperplastic palatine tonsils and adenoids. In the present study, we analyzed 

HMPV infection in tonsillar tissues from asymptomatic children, identify target cells and 

investigate HMPV replication in these tissues, raising the possibility that hyperplastic tonsils 

may be sources of HMPV for the community. To achieve our goal, RT-PCR assay was 

performed to detect genome HMPV in lymphoid tissues using Taqman® Universal PCR 

Master Mix Kit (Applied Biosystem). We used flow cytometry to quantify infected 

phenotypes and in situ localization was performed in sliced tissues embedded in paraffin to 

perform immunohistochemistry followed by SIMPLE (serial immuno-peroxidase labeling 

and erasing). In addition to epithelial cells, we were also able to detect HMPV in germinal 

centers, mantle zone and in interfolicular region. Moreover, serial immunohistochemical 

stainings showed that naturally infected cells were positive for CD3, CD4, CD8, CD20, 

CD68, CD123 and CD14 markers. We observed that lymphoid cells were the most frequently 

infected cell types in palatine tonsils, whereas HMPV positive myeloid cells were more 

frequently detected in adenoids. One of the main findings of this study was the high frequency 

of M2 and not M1 infected macrophages (CD206+CD80+) in both tissues. In addition to detect 

HMPV positive macrophages in vivo, the susceptibility to HMPV infection was demonstrated. 

Infectious HMPV from human tonsils was recovered in cell culture with visible cytopathic 

effect, characterized by syncytia formation, cell rounding and extensive monolayer disruption, 

which was confirmed by immunocytochemistry. The present study shows for the first time 

that HMPV infects hyperplastic tonsils of asymptomatic children, which may thus be potential 

reservoirs of the virus, a significant finding for the epidemiology of the virus. 

 

Keywords: Metapneumovirus. Tonsils. Persistence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Sobre o agente 

1.1.1 Aspectos gerais 

O Metapneumovírus humano (HMPV) foi primeiramente descrito em 2001 na Holanda 

em aspirados nasofaríngeos de 28 crianças com até 5 anos apresentando sintomas de infecção 

respiratória aguda (IRA). Apesar da identificação ser relatada apenas em 2001, esse estudo 

retrospectivo foi capaz de identificar anticorpos anti-HMPV no soro de pacientes obtidos em 

1958, indicando a circulação desse vírus há mais de 50 anos (VAN DEN HOOGEN et al., 

2001). 

O HMPV se encontra entre os patógenos virais mais frequentes de infecção do trato 

respiratório inferior, que é considerada pela OMS uma das principais causas de mortalidade e 

morbidade no mundo (WHO, 2020). Um estudo com 685 amostras obtidas de pacientes com 

infecção do trato respiratório identificou HMPV como a segundo patógeno viral mais 

detectado (HOOGEN et al., 2003).  

A transmissão viral ocorre por gotículas de aerossol de pessoas infectadas e por 

autoinoculação com secreções ou objetos contaminados na região de nariz, boca ou olhos 

(SHAFAGATI; WILLIAMS, 2018).   

As manifestações clínicas são semelhantes à outras infecções respiratórias e os sintomas 

mais comuns incluem tosse (98%), congestão nasal (81%), febre (65%) e dor de garganta 

(63%) (HOWARD et al., 2018). As partículas virais podem alcançar o trato respiratório 

inferior causando bronquiolite e pneumonia, considerado o diagnóstico clínico mais 

comumente associado à infecção por HMPV, representando 67% e 17%, respectivamente. A 

otite média aguda é considerada outo sintoma recorrente (50%)  (BOIVIN et al., 2003). 

A infecção por HMPV representa a segunda causa viral mais frequente de internações 

hospitalares em crianças de alto risco, depois do RSV (vírus sincicial respiratório), com taxas 

de hospitalização mais elevadas em neonatos entre 6-12 meses de idade (ANDERSON et al., 

2012).  Adultos como os idosos acima de 65 anos e imunocomprometidos, bem como crianças 

que possuem comorbidades tais como doença pulmonar obstrutiva crônica, asma e câncer 

também são susceptíveis à infecção e quando acometidos, podem apresentar um quadro 

severo, com maior tempo de hospitalização e necessidade de cuidado intensivo (DURIGON et 

al., 2015; HAAS et al., 2013).  
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Apesar de ser uma importante causa mundial de infecção respiratória, principalmente 

em crianças e idosos, atualmente não há terapia antiviral para tratamento e nem vacina para 

prevenir a infecção por HMPV (CDC, 2019). 

1.1.2 Organização e estrutura genômica 

O metapneumovírus humano (HMPV) é um membro da família Pneumoviridae, com 

genoma não segmentado e RNA de fita simples e polaridade negativa. As partículas virais são 

envelopadas, com diâmetro aproximado de 150-600 nm (RIMA et al., 2017).   

De acordo com a variabilidade das glicoproteínas de superfície de adesão (G) e fusão 

(F), estudos filogenéticos identificaram os dois grandes genótipos de HMPV, denominados A 

e B, sendo cada um deles subdividido em subgrupos A1, A2, B1 e B2 (HOOGEN et al., 

2004). Posteriormente foram identificados 2 novos clusters genéticos no subgrupo A2, A2a e 

A2b, totalizando 5 linhagens genéticas (HUCK et al., 2006).  

 O genoma de HMPV tem aproximadamente 13,3 Kb e contém os genes N, P, M, F, M2, 

SH, G e L, no sentido 3’→5’. O nucleocapsídeo é constituído pela nucleoproteína (N), 

fosfoproteína (P), e pela polimerase (L), que juntas fazem a replicação do RNA viral. A 

proteína M2-2 tem a função de regular a transcrição e a replicação, além de exercer 

importante papel na virulência, enquanto a proteína M2-1 tem função desconhecida. Na 

superfície do envelope viral estão inseridas a pequena glicoproteína hidrofóbica (SH), e as 

glicoproteínas de adesão (G) e de fusão (F), que atuam na entrada do vírus na célula. Entre o 

envelope lipídico e o nucleocapsídeo encontra-se a proteína da matriz (M), responsável pela 

montagem e brotamento viral (Figura 1) (COLLINS; KARRON, 2013). 

 

 

Figura 1. Estrutura do HMPV. Proteínas virais ancoradas na bicamada lipídica: proteína F (em laranja, um 

trímero), proteína G (em verde, tetrâmero) e proteína SH (em vermelho). Abaixo do envelope, proteína M (em 
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azul) e o nucleocapsídeo composto pelo genoma (em verde claro) e a proteína N (em amarelo).  Associada ao 

complexo de ribonucleoproteína, a proteína L (em amarelo) e os cofatores P (em lilás) e a proteína M2-2, 

juntamente com a M2-1 (em azul turquesa) (CÉSPEDES et al., 2016).  

 

A transcrição dos genes de HMPV é um processo hierárquico, pois é mais eficiente na 

região 3’ do que na 5’. Isso ocorre porque durante o processo de transcrição a polimerase se 

dissocia da fita devido à cada retomada de parada e reinício da transcrição nas regiões gene 

end e gene start, respectivamente. As proteínas M2-1 e M2-2 apresentam ORFs (Open 

Reading Frames) que se sobrepõem a partir do mRNA do M2 (Figura 2) (CÉSPEDES et al., 

2016). 

Figura 2. Organização genômica do HMPV. O genoma do HMPV é composto por 8 genes responsáveis pela 

codificação de 9 proteínas, pois possui 2 regiões open read frame (ORF) que codificam as proteínas M2-1 e M2-

2. Cada gene é flanqueado por 2 regiões conservadas denominadas gene start e gene end, onde a polimerase 

inicia e termina o processo de transcrição, com retomada na próxima sequência GS. Durante esse processo, o 

complexo da polimerase pode parar e portanto, a síntese de RNAm dos genes mais próximos à região 3’ é mais 

abundante do que na região 5’ (CÉSPEDES et al., 2016). 

 

1.1.3 Ciclo Replicativo 

A entrada do HMPV em células epiteliais bronquiais humanas ocorre por mecanismo de 

endocitose mediado por clatrina (COX et al., 2015), promovida interação da proteína F com 

receptores celulares, tais como integrinas (COX et al., 2012) e heparan sulfato (CHANG et 

al., 2012).  

No período de adsorção viral (0-3h) múltiplos sítios envolvidos no processo de 

transcrição, replicação e tradução estão presentes no citoplasma da célula, pois ocorre a 

liberação do nucleocapsídeo viral. Entre 6-24 hpi, sítios replicativos diminuem em número e 

aumentam em tamanho, sugerindo a coalescência em corpos de inclusão (mediada pela 

polimerização da actina), com localização perinuclear. Na etapa de 12 hpi ocorre a síntese de 

RNAm e RNAv em fase exponencial, indicando a importância dos corpos de inclusão para 

uma eficiente transcrição e replicação viral (Figura 3) (CIFUENTES-MUÑOZ et al., 2017). 
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Figura 3. Ciclo replicativo do HMPV. Após adesão e fusão com a membrana celular, a partícula viral entra na 

célula pelo mecanismo de endocitose (a). A seguir, ocorre a fusão da membrana viral com a membrana celular 

endossomal (b), com liberação do genoma viral no citoplasma (c), ocorrendo a síntese das proteínas virais. Entre 

6 e 12 hpi, período de intensa produção de RNAm e RNAv, sítios de replicação (d) começam a coalescer em 

corpos de inclusão, com localização perinuclear (e). A partir desse momento, o RNAv é direcionado à superfície 

celular, mediado por actina, para iniciar o processo de montagem. No período de 24h, é possível observar 

grandes corpos de inclusão perto do núcleo (g), com replicação e transcrição ativa, e então prossegue-se o 

processo de montagem e liberação da partícula viral (h) (CIFUENTES-MUÑOZ et al., 2017). 

1.2 Patogênese 

As células epiteliais ciliadas são consideradas alvo primário da infecção por HMPV, e a 

partir da nasofaringe o vírus pode alcançar o trato respiratório inferior, com capacidade de se 

replicar em brônquios, bronquíolos e alvéolos (KUIKEN et al., 2004). 

De uma forma geral, as células do trato respiratório possuem receptores de 

reconhecimento padrão (PRRs) que identificam padrões moleculares associados aos 

patógenos (PAMPs) e estão presentes em diferentes compartimentos celulares, como no 

citoplasma (RIGI- em célula epitelial, MDA5- em célula dendrítica) e no endossomo (receptor 

toll like- TLR3 na maioria das células e TLR7 mais importante em células dendríticas 

plasmocitóides). O reconhecimento de produtos virais induz a ativação de diferentes cascatas 

de sinais responsáveis pela superregulação de citocinas e quimiocinas inflamatórias pelas 

células infectadas, tais como interferon (IFN) (TAKEUCHI; AKIRA, 2010). 

A infecção viral aguda por diferentes cepas de HMPV é capaz de induzir uma forte 

resposta immune antiviral caracterizada pela produção de IFN e assim como outros membros 

da família Pneumoviridae, HMPV possui estratégias para limitar essa produção. Sabe-se que 

algumas proteínas virais estão envolvidas no mecanismo de evasão e atuam em pontos 

específicos da sinalização que medeia a resposta de IFN: proteína G (prejuízo da sinalização 
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RIG-I e MDA-5), M2-2 (atenuação de MAVS ou MyD88) e SH (obstrução da sinalização 

TLR7/MyD88) (UCHE; GUERRERO-PLATA, 2018). 

Além das células epiteliais, as células dendríticas estão entre as principais populações 

envolvidas durante a infecção aguda por HMPV. Essas células são encontradas juntamente 

com o epitélio das vias aéreas, submucosa e parênquima do pulmão e devido à essa 

localização estratégica medeiam uma resposta rápida na apresentação de antígeno durante a 

inflamação causada por patógeno (GUERRERO-PLATA, 2013). No entanto, sabe-se que as 

proteínas G e SH reduzem a capacidade das células dendríticas na internalização do HMPV, 

interferindo, portanto, na ativação de linfócitos TCD4+ (NOUËN et al., 2014). Embora as 

células dendríticas sejam susceptíveis à infecção, foi demonstrado que HMPV não induz 

formação de sincício/efeito citopático in vitro e a replicação não é tão eficiente como nas 

células epiteliais (TAN et al., 2007). 

Os macrófagos alveolares dos pulmões são considerados uma outra importante linha de 

defesa contra patógenos respiratórios (ALLARD et al., 2018) e são consideradas uma das 

principais populações envolvidas no reconhecimento de HMPV durante a infecção viral aguda 

(LAY et al., 2015). No entanto, quando foram depletados macrófagos alveolares em 

camundongos BALB/c infectados com HMPV observou-se uma redução significativa dos 

títulos virais, sugerindo que essas células são críticas para a replicação nos pulmões e causam 

mais dano do que proteção em resposta à esse vírus, com um importante papel na patogênese 

dessa infecção. Outro dado do mesmo estudo que corrobora com esse achado foi que HMPV 

consegue replicar em macrófagos alveolares isolados de lavado broncoalveolar, embora a 

infecção tenha ocorrido nos tempos tardios da infecção (KOLLI et al., 2014). 

É conhecida na literatura a supressão da resposta Th2 durante as infecções virais 

respiratórias. Contudo, estudos apontam que o HMPV é capaz de induzir a polarização para 

um fenótipo Th2. Sabe-se que crianças infectadas com HMPV apresentam níveis mais baixos 

de citocinas inflamatórias nos lavados nasais, um padrão diferente do costumeiramente visto 

em infecções por HRSV (JARTTI et al., 2002; LAHAM et al., 2004). 

Além disso, também foi demonstrada uma fraca resposta imune nos tempos tardios de 

infecção por HMPV, caracterizada por indução de citocinas tipo Th2 coincidindo com a 

replicação persistente nos pulmões (ALVAREZ; TRIPP, 2005). Outro estudo revelou que o 

predomínio de resposta Th2 contribui para uma eliminação incompleta das células infectadas 

(LAY et al., 2015). Outro trabalho que corrobora com esses dados sugere que o HMPV 

participa do desenvolvimento de um microambiente pulmonar pró-Th2 e estabelece uma 
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infecção persistente em células endoteliais microvasculares dos pulmões (BUGATTI et al., 

2020). 

 

1.3 Persistência 

É conhecido na literatura que a primeira infecção por HMPV quase sempre ocorre na 

infância e a soroprevalência é de 100% em adultos (LU et al., 2011). Foi demonstrado níveis 

mais altos de anticorpos neutralizantes em indivíduos não infectados do que os infectados, 

sugerindo um papel protetor na infecção (FALSEY et al., 2009). No entanto, as reinfecções 

são comuns ao longo da vida. Um estudo feito em camundongos revelou que animais mais 

velhos apresentam níveis mais baixos de anticorpos neutralizantes, indicando a possível 

associação com reinfecções nessa fase de vida (DARNIOT et al., 2009).  

Estudos in vivo com camundongos BALB/c também mostraram a detecção de RNA 

genômico nos pulmões indicando que o HMPV é capaz de persistir 180 dias pós-infecção 

apesar da presença de anticorpos neutralizantes (ALVAREZ et al., 2004). De fato, outro 

estudo in vivo confirmou a presença do genoma viral no trato respiratório de macacos 

cynomolgus quando desafiados num período de 12 semanas ou 8 meses após a infecção 

primária com HMPV (HOOGEN et al., 2007). Além da detecção do genoma, outro trabalho 

foi capaz de identificar proteína de HMPV nos pulmões de camundongos infectados a longo 

prazo (LIU et al., 2009). Também foi demonstrado em experimentos in vitro que para 

persistir,  HMPV é capaz de modular as vias intracelulares de morte celular, com aumento na 

expressão da proteína anti-apoptótica Bcl-2 na superfície de células infectadas 14 dias pós-

infecção (MARSICO et al., 2018). Outro estudo envolvendo modelo 3D de tecido humano 

das vias aéreas detectou HMPV em tempos tardios de infecção, apesar de baixas taxas de 

replicação (KINDER et al., 2020). 

Apesar dos trabalhos indicando persistência de HMPV, embora os mecanismos não são 

bem esclarecidos, poucos estudos têm sido publicados sobre a infecção por HMPV em tecidos 

de revestimento diferentes das vias aéreas. O genoma de HMPV já foi detectado em tecido 

cerebral de caso fatal de encefalite, indicando que é possível haver disseminação do agente 

para além do trato respiratório (SCHILDGEN et al., 2005). 

Um estudo prévio do nosso grupo demonstrou elevada frequência da detecção de 

genoma de diferentes vírus respiratórios em tonsilas de crianças sem sintomatologia de 

infecção respiratória aguda. 97,5% das amostras tiveram pelo menos 1 virus detectado, dentre 

eles o HMPV (17,4%) que, em alguns casos, foi detectado em mais de um tecido do mesmo 
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paciente (PROENCA-MODENA et al., 2012).  Achados similares com a detecção de RNA 

viral em tecidos tonsilares foram posteriormente relatados por outros grupos (FADEN et al., 

2016; JARTTI et al., 2014). Além disso, HMPV foi detectado em fluidos de orelha média de 

pacientes com otite média crônica, com estabelecimento de uma possível persistência nesse 

local (BUZATTO et al., 2017). 

Sabe-se que os tecidos linfoides associados ao trato respiratório superior são 

reconhecidos por abrigar diferentes patógenos como os vírus. No entanto, até o momento não 

há relatos na literatura que evidenciam os tipos celulares susceptíveis à infecção por HMPV 

nesses tecidos e nem se esse vírus é capaz de replicar, estabelecendo uma infecção produtiva.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral do trabalho foi aprofundar o estudo da infecção pelo vírus HMPV em 

tecidos linfoides de crianças assintomáticas, que podem ser fontes de disseminação para 

outros sítios e importantes formas de transmissão para a comunidade. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

•  Detectar genoma de HMPV em amostras de amígdalas, adenoides e secreções 

nasofaríngeas de crianças sem sintomas de infecção respiratória aguda; 

• Quantificar os imunofenótipos de células infectadas; 

•  Detectar a distribuição da proteína de HMPV e caracterizar as células alvo in situ; 

•  Isolar HMPV em culturas celulares a partir de secreções e tecidos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Processamento das amostras 

Foram obtidas amostras de adenoides e amígdalas de crianças com 3-13 anos de idade 

submetidas à adenotonsilectomia, com diagnóstico de hipertrofia tonsilar para tratamento no 

Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e Hospital Estadual de Ribeirão Preto. 

Nenhum dos pacientes inclusos no estudo apresentaram sintomatologia de infecção 

respiratória aguda 30 dias antes da remoção cirúrgica. As amostras foram obtidas após 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos responsáveis legais e o 

estudo foi conduzido após aprovação pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas (número 

4.465.408). 

Os tecidos foram mantidos em meio RPMI (Gibco, Grand Island, EUA) suplementado 

com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 10% de antibiótico e antimicótico (penicilina-

estreptomicina 20.000 U / mL e anfotericina B 200 μg / mL) (Gibco, Gran Island, EUA) e 

transportados em gelo ao laboratório dentro de um período de 2 horas pós excisão, onde 

foram processados por um período não superior a 4 horas.  

Após essa etapa, foram realizadas duas etapas de lavagens em solução balanceada de 

Hanks (BioWhittaker®, Lonza, MD, USA) para remoção de sangue e debris celulares, 

seguido de secção das amostras com o auxílio de um bisturi estéril em condições RNAse-free. 

Os fragmentos obtidos foram então incubados com colagenase (100 U/ml) e dispase (0.6 

U/ml) (Gibco, Grand Island, EUA) em PBS, a 37°C por 1h sob agitação constante. As células 

dissociadas enzimaticamente foram passadas através do Cell Strainer (Falcon) para remoção 

de resquícios dos agregados de tecido antes da centrifugação a 200 x g por 10 minutos a 4°C. 

O pellet obtido foi ressuspendido em RPMI com 10% SFB e distribuído em 4 alíquotas, 

dentre as quais Trizol (Invitrogen, Carlsbad, EUA) para subsequente extração e RT-PCR, 

RNA later (Invitrogen, Carlsbad, EUA) como backup para posterior necessidade de re-

extração de ácido nucleico, meio de transporte viral- VTM (MEM 20% SFB e 15% glicerol) e 

meio de congelamento celular. Após processamento, todas as amostras foram armazenadas a -

80°C até o momento das análises. 

Além disso, um fragmento do tecido foi fixado em Carnoy, composto de 60% de etanol, 

30% de ácido acético e 10% de clorofórmio (Merk, Darmstadt, Alemanha) para análises 

posteriores de histologia e imunohistoquímica. Após fixação overnight a 4°C foi realizada 

uma desidratação em série alcoólica por 1 hora cada (70%, 80%, 90%, 95%, 100% I, II e III) 
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seguida de diafanização em mistura de xilol e etanol (1:1) durante 20 minutos, além de três 

trocas de xilol (Synth, Diadema, SP) por 30 minutos cada. Por fim, os tecidos foram 

parafinizados (Merk) duas vezes durante 2 horas cada seguido de inclusão em blocos de 

parafina, sendo posteriormente seccionados em 3 µm em micrótomo (Leica) e depositados em 

lâminas com carga positiva (Fisher, Pittsburgh, USA). 

3.2 Detecção do genoma viral por PCR em tempo real 

 A detecção do genoma viral foi realizada por PCR quantitativa em tempo real. Para isso, 

o RNA foi extraído por Trizol ® (Life Technologies), de acordo com instruções do fabricante, 

eluído em água nuclease-free e armazenado a -80° C até o processamento.  A seguir, após 

quantificação por espectrofotometria (Nanodrop, Thermo Fisher Scientific), o RNA total foi 

retro-transcrito (1 µg) em cDNA com o uso do Kit High Capacity Reverse cDNA 

Transcription (LifeTechnologies, Carlsbad, CA, USA), conforme instruções do fabricante. 

Para PCR de detecção do genoma de HMPV A e B foram utilizados primers e sondas 

específicos com o Kit Taqman® Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, EUA). O gene de produção endógena β-Actina foi utilizado como controle interno. 

As sequências de primers e sondas estão listadas na tabela 1. Para um volume de 10 μL foram 

utilizados 200ng de cDNA, 10 μM de primer forward e reverse, 5 μM de sonda e 5μl de 

master mix de Taqman Universal PCR Master Mix 120 (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, EUA). A reação foi incubada no termociclador Step One Plus Real-Time PCR (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA) a 50° C por 2 minutos, 95° C por 10 minutos, além de 45 

ciclos de 95° C por 15 segundos, 55° C por 30 segundos e 60° C por 1 minuto.  
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Tabela 1. Sequência de primers e sondas utilizados na PCR em tempo real pela estratégia de 

TaqMan (KUYPERS et al., 2005) 

Vírus Primer Sequência (5’-3’) 

 

HMPVA 

F 

R 

Sonda 

GCCGTTAGCTTCAGTCAATTCAA 

TCCAGCATTGTCTGAAAATTGC 

FAM/CAACATTTAGAAACCTTCT/MGB 

 

HMPVB 

F GCTGTCAGCTTCAGTCAATTCAA 

R GTTATCCCTGCATTGTCTGAAAACT 

Sonda FAM/CGCACAACATTTAGGAATCTTCT/MGB 

 F CCCAGCCATGTACGTTGCTA 

β-actina R TCACCGGAGTCCATCACGAT 

 Sonda VIC/ACGCCTCTGGCCGTACCACTGG/TAMRA 

F:primer sense. R:primer antisense 

 

3.3 Quantificação das células infectadas 

Os imunofenótipos das células infectadas por HMPV foram determinados por citometria 

de fluxo (FACSCanto), utilizando 3 diferentes mix de anticorpos conjugados (marcados com 

fluorocromo), a saber:  anti-CD3, CD4, CD8 (mix 1); CD123 e CD20 (mix 2) e CD68, CD14, 

CD80 e CD206 (mix 3), conforme detalhado na tabela 2.  

Tabela 2. Lista de anticorpos de superfície utilizados para definir fenótipos celulares por 

citometria de fluxo. 

 

Anticorpo Diluição Clone Conjugado Fabricante 

CD3 1:200 SK7 APC Invitrogen 

CD4 1:200 RPA-T4 PerCP-Cy5 BD Pharmingen 

CD8 1:200 RPA-T8 PE-Cy7 BD Pharmingen 
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CD20 1:200 2H7 PE-Cy7 BD Pharmingen 

CD123 1:100 7G3 APC BD Pharmingen 

CD68 1:100 Y1/82A 647 BD Pharmingen 

CD80 1:100 L3074 PE-Cy7 BD Pharmingen 

CD206 1:100 19.2 (RUO) PE BD Pharmingen 

CD14 1:50 47-3D6 PerCP Abcam 

 

Após lavagem, as células marcadas foram fixadas e permeabilizadas utilizando o 

Cytofix/Cytoperm Fixation/Permeabilization kit (BD, San Jose, CA, EUA), de acordo com 

instruções do fabricante. Foi realizada a incubação de suspensões celulares tanto de tecidos 

naturalmente infectados ou não infectados com anticorpo secundário fluorescente na ausência 

do anticorpo primário ara controle interno da citometria de fluxo. Além disso, as células 

foram incubadas com anticorpo anti-HMPV por 1h e com anticorpo secundário anti-mouse 

marcado com Alexa488 (Millipore, Temecula, CA, USA) por 30 minutos (ambos à 

temperatura ambiente) para marcação da proteína N viral. Um total de 100.000 a 250.000 

eventos foram adquiridos e analisados utilizando o software FlowJo. 

 

3.4 Detecção de proteína viral por imuno-histoquímica  

Para a detecção de proteínas virais nos tecidos linfoides foram utilizados cortes 

histológicos de 3 µm de espessura, desparafinizados 3 vezes em xilol (Synth, Diadema, SP) e 

reidratados em série alcoólica (100%, 90%, 80%, 70% e 50%) por 5 minutos cada. O 

desmascaramento antigênico foi realizado com tampão EDTA a 100°C por 45 minutos e o 

bloqueio da peroxidase endógena com 3% de H2O2 (Synth) por 30 minutos. O bloqueio de 

sítios inespecíficos, por sua vez, foi realizado pela incubação com PBS 0,01% BSA e 5% de 

soro de cavalo (Gibco) por 30 minutos. Os tecidos foram incubados por 1 hora à temperatura 

ambiente com o anticorpo primário anti-metapneumovírus (ab94802, Abcam, diluído 1/1000) 

seguido de incubação com o anticorpo secundário anti-mouse IgG biotinilado de cavalo 

(Vector BA 2000, diluído 1/300). Foi realizada uma etapa de amplificação de sinal pela 

incubação com estreptavidina conjugada com peroxidase (Sigma, diluída 1/300) por 20 
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minutos em temperatura ambiente e a revelação foi obtida pela incubação com substrato da 

peroxidase presente na solução cromogênica AEC (3-amino-9-ethylcarbazole) (Laboratórios 

Vector, Burlingame, CA, EUA), conforme instruções do fabricante. Por fim, os cortes foram 

contracorados com Hematoxilina de Harris (Sigma) e montados em meio contendo 70% 

glicerol em PBS. 

3.5 Imunofenotipagem das células infectadas por imuno-histoquímica seriada 

(SIMPLE) 

Para caracterização imunofenotípica das células infectadas foi usada a estratégia de 

SIMPLE (sequential immunoperoxidase labeling and erasing), permitindo a visualização 

simultânea de múltiplos marcadores no mesmo corte de tecido. Marcações sequenciais foram 

feitas após a remoção do substrato da peroxidase da marcação anterior, com desidratação em 

série de etanol a 50%, 70%, 80%, 90% e 100%, seguido de re-hidratação (etanol a 100% até 

50%) durante 3 minutos cada. A ligação do anticorpo anterior foi removida em 0.15 mM 

KMnO4/0.01 M H2SO4 até o desaparecimento da marcação obtida (aproximadamente 2 

minutos). Após lavagem em água destilada por 5 minutos, foi realizado bloqueio de sítios 

inespecíficos e incubação com o anticorpo primário. Os anticorpos anti-CD3, CD4, CD8, 

CD19 e CD14 foram utilizados para a imunofenotipagem (Abcam, Cambridge, UK, diluído 

1/300). 

Após a revelação, as imagens das lâminas foram digitalizadas no microscópio 

ScanScope VS120 (Olympus Life Sciences, Tóquio, Japão) em campo claro, com aumento de 

400 X, e sobrepostas à marcação viral para análise dos fenótipos utilizando pseudocoloração 

através do ImageJ versão 1.50b (NIH, EUA) e o software Adobe Photoshop CS5 (Adobe 

Systems, San Jose, CA, USA). 

3.6 Isolamento do HMPV 

Amostras de tecidos linfoides armazenadas a -80°C em VTM (meio de transporte 

viral), e swabs foram utilizadas para isolamento viral em culturas de células. Dessa forma, 

células de rim de macaco Rhesus LLC-MK2 (ATCC) foram mantidas em meio OPTIMEM 

(Invitrogen) suplementado com 2% de SFB e 1%de penicilina e estreptomicina. As amostras 

clínicas testadas positivas para HMPV por PCR em tempo real foram inoculadas na 

monocamada de células LLC-MK2 em meio OPTIMEM 0% de SFB e suplementado com 1 

µg/ml de tripsina TPCK- tosylsulfonyl phenylalanyl chloromethyl ketone (Invitrogen) a 37°C. 
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Após observação de efeito citopático, foi realizada RT-PCR e imunocitoquímica para 

confirmação do isolamento de HMPV.  

 

3.7 Preparo do estoque viral 

O estoque de HMPV (gentilmente cedido por Frederick G. Hayden, Universidade da 

Virgínia, EUA) foi propagado em células Vero DMEM 0% SFB com meio suplementado de 

tripsina TPCK (1 µg/ml) e o título viral foi determinado utilizando o ensaio de placa (105 

PFU/mL). Após a monocamada atingir confluência de aproximadamente 80%, foram 

realizadas 3 etapas de lavagens com PBS 1X contendo 1mM de cloreto de cálcio seguido da 

infecção com diluições em série de 10 vezes. As placas foram mantidas a 37°C por 1 h, com 

agitações durante 5 minutos (a cada 15 minutos). Após a retirada do inóculo foram realizadas 

3 etapas de lavagens com PBS e foi adicionado o meio DMEM contendo 0,25% agarose low 

melting, suplementado com tripsina TPCK (XU; ZHANG; WILLIAMS, 2018). Após 

solidificação da agarose a 4°C por 30 minutos as placas foram incubadas a 37°C por 7 dias, as 

células fixadas com formaldeído a 10% e coradas com cristal violeta 0,1% em 20% etanol. 

3.8 Infecção e diferenciação de monócitos em macrófagos in vitro por HMPV 

Células THP1 (linhagem celular monocítica humana) foram mantidas em meio RPMI 

suplementado com 10% SFB e 1% de antibiótico-antimicótico (penicilina-estreptomicina 

10.000 U/mL e anfotericina B 200µg/mL) (Gibco, Gran Island, NY, EUA) e cultivadas em 

placa de 24 poços a 37°C, cada qual contendo 105 células. Os monócitos foram diferenciados 

em macrófagos através da incubação com 200nM de PMA (phorbol 12-myristate 13-acetate) 

por 48h seguido de lavagem em solução salina e manutenção por 24h em meio RPMI nas 

mesmas condições anteriormente utilizadas. A seguir, foi realizada a infecção com HMPV a 

um MOI de 1 por 1h a 37°C, em meio 0% SFB suplementado com tripsina TPCK (1 µg/ml). 

Após 24h, as células foram fixadas em paraformaldeído em uma concentração de 4% e 

mantidas a 4°C até a realização da imunofluorescência. 

3.9 Imunofluorescência da infecção de macrófagos 

Foi realizada uma etapa de bloqueio por 30 minutos utilizando a solução de PBS/BSA 

(1%)/Triton (0.01%) com 5% de Superblock (Rockford, Illinois, EUA) seguido da marcação 

com anticorpo anti-proteína N de HMPV (ab94802, Abcam, diluído 1/100) e anti-CD68 
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(DAKO, diluído 1:1000) por 1 h à temperatura ambiente. Após lavagem com PBS 1X foi 

realizada a incubação com anticorpo secundário conjugado com o fluoróforo 488, (A21202, 

Invitrogen, 1:700) ou 647 (ab150115, Abcam, 1:1000) durante 30 min e 1h, respectivamente. 

Novas lavagens foram realizadas em câmara escura e por fim, as lâminas foram incubadas 

com solução de marcação nuclear DAPI (Agilent, Santa Clara, CA, EUA, 1 μg/mL) por cinco 

minutos à temperatura ambiente com três lavagens subseqüentes em PBS 1X para 

visualização das imagens em microscópio de fluorescência. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Detecção de HMPV em tecidos linfoides  

Ao total foram avaliadas 189 amostras de tecidos linfoides (amígdalas e adenoides), 

dentre as quais 19 apresentaram positividade para HMPV por PCR em tempo real, 

representando uma frequência de detecção do genoma de 10,05%. Em relação aos diferentes 

tecidos avaliados, a detecção de HMPV foi de 4% em amígdalas (7/96) e 6% em adenoides 

(12/93). Em relação aos swabs, a detecção foi de 15,9% (10/63). 

4.2 Frequência das subpopulações celulares expressando proteína N de HMPV 

Inicialmente, tecidos tonsilares positivos para HMPV de 3 pacientes, foram analisados 

por citometria de fluxo e 30,18% de células CD11c+CD14+ foram positivas para a proteína N 

viral, indicando que monócitos/macrófagos foram as células mais frequentemente infectadas. 

As demais subpopulações avaliadas mostraram expressão reduzida de N, a saber, linfócitos T 

CD4+ (16,13%), linfócitos B (8,04%) e linfócitos T CD8+ (6,27%) (Figura 4A). 

 

Figura 4. Citometria de fluxo de tonsilas humanas dispersas e naturalmente infectadas por HMPV. (A) 

Frequência de subpopulações celulares expressando proteína N de HMPV. (B) Histogramas representativos de 

células linfomononucleares positivas para HMPV, incluindo as gates das subpopulações de células de interesse. 

 

Para uma investigação mais detalhada, principalmente em relação à população mieloide, 

foram utilizados marcadores para células dendríticas, monócitos e macrófagos, com seus 

subtipos, além dos marcadores anteriormente utilizados para identificação de linfócito T 

(CD4+ e CD8+) e B (CD20+). 
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Sendo assim, após eliminação dos doublets, foram selecionadas células CD3+ (marcador 

específico para linfócitos T). As gates CD4 e CD8 auxiliaram a distinguir esses tipos de 

linfócitos, excluindo células duplamente negativas ou células positivas autofluorescentes. Em 

seguida, as células provenientes de tecidos negativos e positivos para HMPV foram analisadas 

com relação à expressão da proteína N (Figura 5A). No segundo pool foram selecionadas 

células expressando CD123 ou CD20, marcadores comumente expressos em células 

dendríticas e linfócitos B, respectivamente (Figura 5B). Por fim, foram identificadas células 

de interesse expressando o marcador CD14 ou CD68, característicos de monócitos e 

macrófagos, respectivamente. Dentro da gate das células positivas para CD68 foram 

selecionadas células CD80+CD206- ou CD80+CD206+ para a identificação de macrófagos M1 

e M2, respectivamente (Figura 5C). 

 



38 

 

 

Figura 5. Representação da estratégia de gate utilizada para identificação das subpopulações celulares em 

tecidos linfoides humanos naturalmente infectados por HMPV utilizando citometria de fluxo. (A) Gate de 

linfócitos TCD4+ (CD3+CD4+) e TCD8+(CD3+CD8+). (B) Gate de células dendríticas (CD123+) e linfócitos B 

(CD20+). (C) Gate de monócitos (CD14+), macrófagos (CD68+), macrófagos M1 (CD68+CD80+CD206-) e 

macrófagos M2 (CD68+CD80+CD206+). 

 

  As análises de citometria de fluxo indicaram que as células expressando os 

marcadores CD3, CD4, CD8, CD20, CD68, CD123 e CD14 foram positivas para 

nucleoproteína de HMPV. Foi observado que as células linfoides positivas para HMPV foram 
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mais frequentemente detectadas em amígdalas enquanto as células mieloides foram mais 

frequentemente positivas em adenoides (Figura 6).  

  

 

Figura 6. Quantificação relativa de células linfoides e mieloides naturalmente infectadas por HMPV. 

Porcentagem de células positivas para a proteína N viral em amígdalas e adenoides. 

 

Ao avaliar as subpopulações de macrófagos (CD68+) nas amostras avaliadas, foi 

observada elevada frequência de células M2 infectadas (CD206+CD80+) tanto em amígdalas 

(p= 0,017) quanto em adenoides (p=0,003). Já as amostras negativas para HMPV não 

apresentaram diferença estatística significativa em relação à frequência de M1 e M2 (Figura 

7).  

 

Figura 7. Distribuição de macrófagos M1 e M2 em tecidos linfoides positivos e negativos para HMPV. (A) 

Amígdalas (B) Adenoides. Todas as populações de células representadas nos gráficos foram positivas para 

CD68. 
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Além da distribuição da população M1 e M2 em tecidos linfoides positivos e negativos 

para HMPV, foi avaliada a proporção dessas células em macrófagos expressando a proteína N 

viral. Foi observado que células M2 foram positivas para HMPV, enquanto não foram 

observadas células M1 marcadas para essa proteína viral (Figura 8). 

 

Figura 8. Distribuição da proteína N de HMPV em macrófagos M1 e M2. Avaliação em amígdalas e 

adenoides. 

 

4.3 Distribuição da proteína N de HMPV  

 Além da detecção do genoma de HMPV, a nucleoproteína N também foi detectada por 

imunohistoquímica, com múltiplos focos intensos de marcação (Figura 9B). Tecidos 

negativos por PCR em tempo real foram utilizados como controle (Figura 9A).   
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Figura 9. Imuno-histoquímica para proteína N de HMPV. (A) Corte representativo de controle negativo e 

(B) amígdala positiva para HMPV (HE, aumento de 200 ×). 

Em relação à localização da proteína N viral no tecido, foi observada a detecção em 

células epiteliais, bem como em células linfomononucleares distribuídas nas regiões 

foliculares e interfoliculares (Figura 10).  
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Figura 10. Imuno-histoquímica para proteína N em cortes de tecido de amígdalas. Corte representativo do 

tecido demonstrando a expressão da proteína N em células (A,C) epiteliais, (B,D) interfoliculares e (E,G),(F,H) 

células foliculares (HE, aumento 50 × e 20 ×). 

4.4 Imunofenotipagem das células infectadas por HMPV em tonsila  

         Para identificar os imunofenótipos de células infectadas por HMPV nos compartimentos 

linfoides, cortes de tecido foram sequencialmente marcados com anticorpos para proteína N 

de HMPV, seguido da marcação para CD3 e CD4 (Figura 11), CD8 (Figura 12), CD19(Figura 

13) e CD14 (Figura 14).
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Figura 11. Linfócitos TCD4 naturalmente infectados por HMPV em tonsilas pela estratégia de SIMPLE. Marcações sequenciais foram realizadas com anticorpos (A) 

anti-CD4 pseudocolorida em vermelho, (B) anti-HMPV pseudocolorida em verde, (C) sobreposição das imagens pseudocoloridas em amarelo e (D) anti-CD3. A 

contracoloração foi realizada com Hematoxilina (aumento de 100×). 
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Figura 12. Linfócitos TCD8 naturalmente infectados por HMPV em tonsilas pela estratégia de SIMPLE. Marcações sequenciais foram realizadas com anticorpos (A) 

anti-CD8 pseudocolorida em vermelho, (B) anti-HMPV pseudocolorida em verde e (C) sobreposição das imagens pseudocoloridas em amarelo. A contracoloração foi 

realizada com Hematoxilina (aumento de 100×).  
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Figura 13. Linfócitos B naturalmente infectados por HMPV em tonsilas pela estratégia de SIMPLE. Marcações sequenciais foram realizadas com anticorpos (A) anti-

CD19 pseudocolorida em vermelho, (B) anti-HMPV pseudocolorida em verde e (C) sobreposição das imagens pseudocoloridas em amarelo. A contracoloração foi realizada 

com Hematoxilina (aumento de 50×). 
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Figura 14. Monócitos/macrófagos naturalmente infectados por HMPV em tonsilas pela estratégia de SIMPLE. Marcações sequenciais foram realizadas com anticorpos 

(A) anti-CD14 pseudocolorida em vermelho, (B) anti-HMPV pseudocolorida em verde e (C) sobreposição das imagens pseudocoloridas em amarelo. A contracoloração foi 

realizada com Hematoxilina (aumento de 50×).  
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Para isso, os marcadores de superfície utilizados para determinação dos fenótipos foram 

pseudocoloridos em vermelho (A). A pseudocor verde foi utilizada para marcação da proteína 

N de HMPV (B) e a sobreposição das imagens foi pseudocolorida em amarelo (C). Dessa 

forma, foi observado que todos os fenótipos testados foram positivos para a nucleoproteína 

viral, demonstrando assim a susceptibilidade de linfócitos TCD4, TCD8, B e 

monócitos/macrófagos, respectivamente, ao HMPV.   

4.5 Isolamento de HMPV em cultura celular 

 

Para analisar se a infecção em tonsilas era de fato produtiva, extratos de amígdalas e 

adenoides dissociados enzimaticamente foram inoculados em monocamada de células LLC-

MK2. Os espécimes clínicos de HMPV foram isolados além de amígdalas e adenoides em 

swab nasofaríngeo, com efeito citopático visível 48h pós-infecção, caracterizado pela 

formação de sincício, arredondamento celular e ruptura extensa da monocamada celular 

(Figura 15). 

 

 

Figura 15. Efeito citopático causado por HMPV. (A) Monocamada de células LLC-MK2 não infectadas (B) 

Células LLC-MK2 infectadas. 

O isolamento foi confirmado por imunocitoquímica utilizando anticorpo específico para 

HMPV. Células não infectadas foram utilizadas como controle negativo (Figura 16). 
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Figura 16. Isolamento de HMPV em cultura de LLC-MK2. (A) cultura de células não infectadas, (B) 

marcação para HMPV isolado de amígdala, (C) marcação para HMPV isolado de adenoide e (D) marcação para 

HMPV isolado de swab, sendo esses 2 últimos oriundos do mesmo paciente. Na coluna à direita, em maior 

aumento. 

4.6 Diferenciação em macrófagos e infecção in vitro 

  Após indução com PMA, foram observadas características de diferenciação em 

macrófagos, tais como a aderência e aumento no tamanho celular, conforme observado na 

Figura 17.    



49 

 

 

 

Figura 17. Diferenciação de monócitos em macrófagos in vitro. (A) Antes do tratamento e (B) Pós tratamento 

com PMA. 

Uma vez que as células foram diferenciadas, foi demonstrada a susceptibilidade ao 

HMPV de macrófagos diferenciados in vitro por microscopia confocal 24 horas após a 

infecção (Figura 18A). Células Vero foram utilizadas como controle da infecção por HMPV 

(Figura 18B).   

 

Figura 18. Imunofluorescência da infecção in vitro por HMPV. (A) Infecção em cultura de macrófagos e (B) 

Vero, mostrando DAPI em azul, CD68 em vermelho e marcação para HMPV em verde. Na coluna à direita, em 

maior aumento. 
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Além disso, em maior aumento, foi possível observar a marcação para a proteína N de 

HMPV em estruturas semelhantes a corpos de inclusão nos macrófagos infectados (Figura 

19). 

 

Figura 19. Estruturas perinucleares na infecção in vitro por HMPV. As setas indicam estruturas sugestivas 

de corpo de inclusão em (A) Vero e (B) macrófagos. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Sabidamente, as células epiteliais das vias aéreas são o alvo primário da infecção por 

HMPV, uma vez que o epitélio respiratório representa a principal barreira celular entre o 

ambiente externo e o interno das vias aéreas (BAO et al., 2007; RIJSBERGEN et al., 2021; 

ZHAO et al., 2019). Entretanto, para além do epitélio respiratório, pouco tem sido explorado 

no que se diz respeito a susceptibilidade dos demais tipos celulares à essa infecção, como foi 

abordado no presente trabalho.  

Até onde sabemos, o presente estudo é pioneiro em relatar a infecção de HMPV em 

tonsilas palatinas e adenoides, elucidando os diferentes tipos de células susceptíveis nesses 

tecidos linfoides. O que se tem descrito na literatura sobre a infecção de HMPV em tonsilas 

envolve apenas a detecção do genoma viral (JARTTI et al., 2014; PROENCA-MODENA et 

al., 2012; YESHUROON-KOFFLER et al., 2015). 

No presente trabalho, além do genoma, foi possível identificar proteína N in situ por 

imuno-histoquímica. As marcações positivas para a proteína estrutural viral foram observadas 

ao longo do epitélio superficial e nas regiões do parênquima tonsilar, a saber: i. centro 

germinativo; ii. zona do manto; iii. áreas interfoliculares. Levando em conta a ampla 

distribuição de marcação viral in situ, tal achado refletiu na diversidade de imunofenótipos 

infectados, sendo possível comprovar a infecção dos macrófagos, células dendríticas, células 

B, linfócitos TCD4+ e TCD8+. Esse achado levanta questões importantes sobre o impacto que 

a infecção por HMPV pode ter nas funções de uma ampla gama de células infectadas. Ainda 

que a hipertrofia crônica de tonsilas em crianças seja de causa multifatorial, a infecção de 

HMPV em células cruciais para a montagem de resposta imunológica pode ter consequências 

relevantes para o hospedeiro. 

A primeira análise dos fenótipos foi realizada sem distinção do tecido avaliado e dessa 

forma, uma investigação mais detalhada revelou maior frequência de células linfoides em 

amígdalas e células mieloides em adenoides. Esses dados nos fornecem indícios de que o 

HMPV pode utilizar de diferentes mecanismos para a manutenção nesses tecidos, embora não 

tenham sido explorados nesse trabalho. Sabe-se que proteoglicanos heparan sulfato e 

integrinas são fatores celulares para associações e entrada do HMPV por endocitose e que é 

possível que existam outros fatores celulares dentro do endossomo que interajam com a 

proteína F (KINDER et al., 2019). Histologicamente, o epitélio observado em amigdalas é 

pavimentoso, enquanto que o epitélio observado em adenoides é ciliado pseudoestratificado. 
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Portanto, a expressão do receptor de HMPV pode estar diferenciada entre esses dois epitélios 

o que pode refletir em diferentes padrões de infecção nesses sítios. 

Muito importante, deve-se destacar que no presente trabalho partículas infecciosas de 

HMPV provenientes de amígdalas, adenoides, bem como swab nasofaríngeo foram 

recuperadas em cultura celular, indicando uma infecção produtiva por meio da obtenção de 

isolado viral infeccioso. Considerando que as tonsilas constituem um órgão linfoide 

secundário, possuem um repertório de células T e uma localização estratégica, onde 

estabelecem a primeira linha de defesa contra os patógenos, é instigante a detecção de 

partícula viral infecciosa em amígdalas e adenoides de crianças que não apresentam quaisquer 

sintomas de infecção respiratória aguda. Esse achado indica que o HMPV replica nas tonsilas 

provavelmente de uma forma silenciosa e estabelece nesse microambiente tecidual uma 

possível persistência. Investigação adicional sobre o tipo de célula permissiva à infecção pode 

ampliar o entendimento da patogênese viral nesses tecidos.  

Portanto, o isolamento de HMPV a partir dessas amostras clínicas, inclusive swab nasal 

indica excreção contínua de vírus infeccioso. Já tem sido relatada a detecção de RNA de 

HMPV para além do trato respiratório, como em tecido cerebral (SCHILDGEN et al., 2005) e 

fluidos de orelha média de pacientes com otite média crônica (BUZATTO et al., 2017). De 

uma forma geral, esses tecidos infectados poderiam servir como fontes de transmissão de 

HMPV para outros sítios e a replicação de HMPV em tonsilas de pacientes assintomáticos são 

indicativos de uma infecção silenciosa ou persistente. 

Já é relatado por diferentes grupos de estudo a persistência de HMPV nos pulmões de 

animais infectados apesar da presença de anticorpos neutralizantes (ALVAREZ et al., 2004; 

HOOGEN et al., 2007; LIU et al., 2009). Foi demonstrado também in vitro e in vivo que o 

HMPV é capaz de persistir em células epiteliais alveolares utilizando de mecanismos anti-

apoptóticos para modulação da resposta celular (BATURCAM et al., 2016; MARSICO et al., 

2018), facilitando então a replicação e persistência (UPTON; CHAN, 2014). Uma infecção 

viral atenuada que não leva a morte da célula hospedeira é considerada um evento clássico de 

infecção viral persistente segundo Michael Oldstone (OLDSTONE, 2009). Dentre outros 

mecanismos de evasão, HMPV é capaz de prejudicar a ativação de células TCD4+ (NOUËN 

et al., 2014) e promover um prejuízo na função de células TCD8+ devido à ativação de 

receptores inibitórios PD-1, conduzindo a um estado de exaustão propício ao 

desenvolvimento de persistência viral (ERICKSON et al., 2015). Dessa forma o HMPV é 
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capaz de reverter um estado antiviral durante sua infecção evitando assim o “clearance viral” 

e promovendo sua manutenção por um período maior que uma infecção aguda. 

Além da replicação de HMPV nesses tecidos, um outro achado importante desse estudo 

foi a elevada frequência de células CD11c+CD14+ positivas para proteína N viral, que 

representou cerca de 30% da população de monócitos/macrófagos nas tonsilas analisadas. Foi 

demonstrado na literatura que durante a infecção por HMPV os macrófagos apresentam um 

papel patogênico, atuando na disseminação viral, pois quando realizada a depleção de 

macrófagos alveolares em camundongos BALB/c os títulos virais diminuíram 

consideravelmente. Além disso, foi demonstrada nesse mesmo estudo a replicação de HMPV 

em macrófagos isolados de lavado broncoalveolar de camundongos na infecção ex vivo 

(KOLLI et al., 2014), indicando que o HMPV é capaz de estabelecer uma infecção produtiva 

nessas células.  

Embora permaneça questionável se há replicação viral em macrófagos residentes nos 

tecidos linfoides, nossos resultados da infecção in vitro utilizando THP-1 demonstraram a 

susceptibilidade dessas células diferenciadas em macrófagos e dão indícios da formação de 

fábricas virais, classicamente interpretada como um biomarcador de replicação viral. Estudos 

têm demonstrado que muitos vírus desenvolveram a habilidade de replicar em 

monócitos/macrófagos, e além disso, causar persistência nessas células a longo prazo 

(ALLARD et al., 2018; MERCER; GREBER, 2013; NIKITINA et al., 2018). 

Um achado importante do nosso estudo foi a alta frequência de macrófagos M2 (CD206 

+ CD80 +), e não M1, infectados em ambos os tecidos. Os macrófagos M2 representam um 

nicho permissivo para a persistência de muitos patógenos intracelulares (MURAILLE; LEO; 

MOSER, 2014). Adicionalmente, muitos estudos relatam agentes infecciosos capazes de 

alterar a polarização de macrófagos de M1 para M2 (NIKITINA et al., 2018) (ATRI; 

GUERFALI; LAOUINI, 2018; REN et al., 2017). É necessário investigar se tal mecanismo 

pode ser observado durante a infecção in vitro por HMPV. Levando-se em conta que HMPV é 

capaz de modular a resposta para um tipo Th2 em células endoteliais de pulmão (BUGATTI 

et al., 2020), é razoável supor que esse agente poderia estar modulando esses macrófagos nas 

tonsilas para resposta do tipo 2 no intuito de estabelecer uma infecção persistente ou a longo 

prazo e agindo como estímulo crônico de resposta imuno-inflamatória.  

Portanto, tomados em conjunto, nossos achados fortemente sugerem que tonsilas 

hipertróficas infectadas podem ser reservatórios de HMPV, com destaque para a infecção de 

macrófagos M2 pelo HMPV, um tipo celular com perfil anti-inflamatório e observado em 

infecções persistentes. Em conclusão, demonstramos pela primeira vez a habilidade do 



55 

 

 

HMPV em infectar células linfomononucleares de tonsilas hiperplásicas de crianças 

assintomáticas, sendo essa infecção produtiva a ponto de secretar vírus infecciosos. Dessa 

forma afirmamos que tonsilas são potenciais reservatórios viral, representando um sítio 

relevante para a epidemiologia do vírus.  
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6 CONCLUSÕES 

 

O genoma de HMPV foi detectado em amostras de amígdalas, tonsilas e swabs 

nasofaríngeos de crianças com hipertrofia tonsilar, sem sintomatologia de infecção 

respiratória aguda. Além da detecção do genoma viral, a proteína N foi detectada em 

monócitos, macrófagos, células dendríticas, linfócitos TCD4, linfócitos TCD8 e linfócitos B. 

O estudo mostrou que além das células epiteliais, HMPV está presente no parênquima das 

tonsilas, nas regiões de centro germinativo, zona do manto e áreas interfoliculares. Foi 

observado que as células linfoides positivas para HMPV foram mais frequentemente 

detectadas em amígdalas enquanto as células mieloides foram mais frequentemente positivas 

em adenoides. Além disso, partículas virais infeciosas foram recuperadas de isolado das 

amostras clínicas avaliadas, indicando excreção contínua de vírus. Foi observada elevada 

frequência de monócitos/macrófagos em tonsilas in vivo e foi demonstrada in vitro a 

susceptibilidade dos macrófagos à infecção por HMPV, dando indícios da formação de 

fábricas virais. Foi observado que células M2 foram positivas para HMPV, enquanto não 

foram observadas células M1 marcadas para essa proteína viral. Em conclusão, pelo nosso 

conhecimento, foi demonstrada primeira vez a habilidade do HMPV em infectar células 

linfomononucleares de tonsilas hipertróficas de crianças assintomáticas e em conjunto, nossos 

achados fortemente sugerem que esses tecidos são potenciais reservatórios de HMPV.  
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