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RESUMO  

 

O Alfaherpesvírus bovino I (BoHV-1) representa um risco potencial de infecção aos rebanhos 
por todo o mundo, ocasionando inúmeras perdas econômicas relacionadas tanto com a 
infecção respiratória quanto a reprodutiva. Na esfera reprodutiva, temos o sêmen como uma 
importante fonte de disseminação do vírus para o rebanho. Dessa forma, visando a 
desinfecção de sêmen, foi utilizada a inativação fotodinâmica (PDI) como uma alternativa 
viável aos tratamentos convencionais. Esta técnica envolve a combinação de um composto 
fotossensibilizador (PS), oxigênio molecular e luz, tendo como resultado a geração de 
espécies reativas do oxigênio, capazes de ocasionar a morte celular por apoptose, necrose ou 
autofagia. Diversos compostos fotossensibilizantes estão disponíveis no mercado, contudo, 
novos compostos são desenvolvidos com o intuito de melhorar a eficácia frente a alvos 
biológicos específicos. Assim, este estudo avaliou a eficácia de porfirinas ligadas ao paládio, 
porfirinas sulfonadas halogenadas, hematoporfirinas (HP) e zinco tetracarboxi-ftalocianina 
(ZnPc), na inativação fotodinâmica in vitro BoHV-1. Bem como, o desenvolvimento de 
imunoconjugados, compostos pela conjugação direta entre imunoglobulinas (IgY anti-BoHV-
1) e fotossensibilizadores (ZnPc e HP) para a PDI em sêmen. Entre os fotossensibilizadores 
testados, as porfirinas de paládio (dppf e dppe) a 10 μM apresentaram melhores resultados in 
vitro, inativando o vírus completamente com até cinco minutos de irradiação. Os 
fotossensibilizadores HP e ZnPc foram testados e provaram ser seguros para PDI no sêmen 
após avaliação dos parâmetros de qualidade e viabilidade espermática. Estes PS foram 
conjugados com a IgY-anti-BoHV-1 e testados em sêmen infectado experimentalmente com 
BoHV-1, sendo eficientes para a inativação completa do vírus dentro de cinco minutos de 
irradiação. 
 
Palavras-chave: anticorpos, BoHV-1, ftalocianina, imunoconjugado, porfirinas, terapia 
fotodinâmica. 
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ABSTRACT 

 

Bovine alphaherpesvirus I (BoHV-1) poses a potential risk of infection to herds around the 
world, causing numerous economic losses related to both respiratory and reproductive 
infections. In the reproductive sphere, semen is an important source of spread of the virus to 
the herd. Thus, aiming at semen disinfection, photodynamic inactivation (PDI) was used as a 
viable alternative to conventional treatments. This technique involves the combination of a 
photosensitizing compound (PS), molecular oxygen and light, resulting in the generation of 
reactive oxygen species, capable of causing cell death by apoptosis, necrosis or autophagy. 
Several photosensitizing compounds are available on the market, however, new compounds 
are developed with the aim of improving efficiency against specific biological targets. Thus, 
this study evaluated the efficacy of palladium-bound porphyrins, halogenated sulfonated 
porphyrins, hematoporphyrins (HP) and tetracarboxy-phthalocyanine zinc (ZnPc), in vitro 
photodynamic inactivation BoHV-1. As well as, the development of immunoconjugates, 
composed by the direct conjugation between immunoglobulins (IgY anti-BoHV-1) and 
photosensitizers (ZnPc and HP) for PDI in semen. Among the photosensitizers tested, 
palladium porphyrins (dppf and dppe) at 10 μM showed better results in vitro, inactivating the 
virus completely with up to five minutes of irradiation. The photosensitizers HP and ZnPc 
were tested and proved to be safe for PDI in semen after evaluation of the parameters of 
quality and sperm viability. These PS were conjugated to IgY-anti-BoHV-1 and tested in 
semen infected experimentally with BoHV-1, being efficient for the complete inactivation of 
the virus within five minutes of irradiation. 
 

Keywords: antibodies, BoHV-1, immunoconjugate, photodynamic therapy, phthalocyanine, 
porphyrins. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. INTRODUÇÃO 

O setor agropecuário é uma importante atividade econômica no Brasil e no 

mundo. O rebanho brasileiro é composto por cerca de 213 milhões de cabeças de gado, o que 

representa o maior rebanho comercial do mundo1. A necessidade de expansão do rebanho 

para atender a demanda comercial, levou a maior procura dos produtores por programas de 

acasalamento dirigido, utilizando a monta natural, inseminação artificial (IA) e outras 

biotecnologias de reprodução. Contudo, o sucesso dessas técnicas depende da saúde 

reprodutiva do rebanho, uma vez que, os investimentos em tecnologias de nada adiantam se os 

animais ou rebanhos possuírem problemas sanitários, como, por exemplo, enfermidades que podem 

ser transmitidas por sêmen ou embriões, e que provocam, entre outros males, abortos, repetição de 

cio, infertilidade e esterilidade2.  

O sêmen é uma importante fonte de disseminação do vírus para o rebanho, e sua 

contaminação pode ocorrer de forma direta através do animal infectado, ou indireta durante as 

etapas de coleta, processamento, armazenamento e distribuição3 . Para evitar a transmissão de 

patógenos através do sêmen, a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) estabelece 

padrões de saúde para touros doadores de sêmen e descreve antibióticos específicos que 

devem ser adicionados ao sêmen antes do congelamento para controle bacteriano4. 

Um dos patógenos de interesse reprodutivo é o alfaherpesvírus bovino 1 (BoHV-

1), que representa um risco potencial de infecção aos rebanhos por todo o mundo, 

ocasionando diversas manifestações clínicas como, por exemplo, rinotraqueíte, balanopostite, 

vulvovaginite, morte embrionária, aborto, infertilidade, redução da eficiência reprodutiva e 

encefalite em bovinos5, 6. Uma vez infectado, o touro se torna disseminador do vírus por toda 

vida, já que o vírus pode permanecer em latência e voltar a ser eliminado em casos de 

reativação viral. Dessa forma, não é aconselhado o uso de touros soropositivos como 

doadores de sêmen ou reprodutores7.  

Estima-se que as perdas financeiras decorrentes da infecção pelo BoHV-1 sejam 

de cerca de US$ 402,00 por vaca infectada, chegando em torno de um bilhão de dólares por 

ano no mundo8,9. Assim, é necessário garantir além da sanidade do rebanho, a qualidade 

sanitária dos subprodutos de origem animal (sêmen, embriões) utilizados para melhorar a 

eficiência reprodutiva.  

Neste contexto, a inativação fotodinâmica de microrganismos (PDI) surge como 

uma alternativa para os tratamentos convencionais, sendo eficaz na eliminação de vírus, 

bactérias, fungos e protozoários. A PDI é uma terapia que envolve a interação de um 
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composto fotossensibilizador (PS), oxigênio molecular e luz. Essa combinação resultará na 

geração de espécies reativas do oxigênio (ROS) capazes de ocasionar a morte celular por 

autofagia, apoptose ou necrose10, 11.   

 A PDI de vírus quando comparada aos tratamentos convencionais é uma técnica 

mais atraente e eficaz, uma vez que, é de rápida realização e causa danos graves e 

irreversíveis ao microrganismo. Isso porque tratamentos convencionais, tais como o uso de 

antivirais, devem ser utilizados por longo tempo para serem eficazes na eliminação do vírus. 

Além do fato de antivirais poderem selecionar microrganismos resistentes, enquanto que na 

PDI, os danos causados não permitem a criação ou funcionamento de qualquer tipo de 

resistência ou mecanismos mutagênicos, pois os fotossensibilizadores agem em diferentes 

estruturas virais12. 

O sucesso dessa terapia está na utilização de fotossensibilizadores específicos para 

cada protocolo de inativação, pois cada PS possui características específicas, como, 

rendimento quântico, tempo de vida, toxicidade, estabilidade e absorção em comprimentos de 

onda específicos13-15. Outros fatores também devem ser observados para o emprego da 

técnica, como, dose do fotossensibilizador, absorção, tipo de fonte de luz, tempo de incubação 

e tempo de irradiação16, 17. 

 Muitas aplicações dessa técnica têm sido discutidas em diferentes áreas médicas, 

como a dermatologia, gastroenterologia, odontologia, urologia, neurologia e principalmente 

na oncologia18-23. Porém, em medicina veterinária, existem poucos trabalhos realizados para 

inativar microrganismos de interesse animal, por se tratar de uma área em expansão, que 

apresenta resultados promissores em diversas áreas, o estudo da fotoinativação de patógenos 

de interesse animal se faz necessário.  

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de dez 

fotossensibilizadores na inativação fotodinâmica do alfaherpesvírus bovino 1, e produzir e 

testar imunoconjugados (anticorpos-fotossensibilizadores) para a inativação fotodinâmica 

deste vírus em sêmen. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1. Inativação Fotodinâmica  

 
2.1.1 Histórico  

O termo inativação fotodinâmica foi introduzido apenas nos últimos 40 anos, 

porém, a utilização da luz como terapia no tratamento de enfermidades e/ou desinfecção de 

objetos, já era utilizada no antigo Egito a cerca de 4.000 anos atrás. Os egípcios associavam o 

uso de extratos de plantas (psoralea corylifolia) e exposição a luz solar para o tratamento de 

vitiligo, sendo o sucesso desse tratamento, a reação fotoquímica dos psoralenos presentes nas 

plantas quando expostas a luz solar24. 

 No final do século XIX, o pesquisador Oscar Raab utilizou os corantes 

fotossensibilizantes acridina e eosina, sobre uma cultura de protozoários do gênero 

Paramecium, os resultados indicaram que o agente era inativado na presença de luz25. 

 Em 1903 Von Tappeiner e Jesionek conseguiram reduzir o tamanho de um tumor 

de pele ao aplicar uma solução de eosina tópica e proporcionar exposição a luz branca. 

Demonstraram também a presença de oxigênio nessas reações de fotossensibilização e 

introduziram o termo “Ação fotodinâmica” para descrever esse fenômeno26. 

Em 1924, Policard observou em seu estudo que tumores malignos apresentavam 

uma fluorescência vermelho tijolo e atribuiu essa coloração ao acúmulo de porfirinas 

produzidas por bactérias hemolíticas. Observou ainda que tais porfirinas eram atóxicas no 

escuro, mas na presença da luz visível e do oxigênio, se tornavam prejudiciais ao tecido 

celular27.  

No fim da década de 60, Lipson et al.28 relataram a utilização de um novo fármaco 

sintetizado a partir da purificação da hematoporfirina (HP), chamado derivado 

hematoporfirina (HpD), no tratamento de câncer de mama, pela irradiação seletiva do tumor 

com luz visível. 

No ano de 1975, Dougherty et al.29 relataram o uso de um derivado da 

hematoporfirina (HpD) em combinação com uma fonte de luz vermelha, na completa 

inativação de células cancerígenas de tumores mamários de ratos. A partir desse estudo, 

terapia fotodinâmica (PDT) passou a ser reconhecida como uma alternativa para o tratamento 

de câncer, e vários estudos começaram a serem desenvolvidos para aplicação da técnica em 

diversas finalidades. 

Além do tratamento de câncer pela PDT, pesquisas inovadoras na área da 

inativação fotodinâmica de microrganismos (PDI) vêm crescendo a cada ano, com a 

inativação de bactérias, fungos, leveduras, protozoários e vírus23. 
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2.1.2 Princípios básicos da inativação fotodinâmica 

 Para que ocorra a fotoinativação de um microrganismo é necessário que ocorra a 

interação entre um fotossensibilizador, oxigênio e luz em um comprimento de onda adequado, 

de forma que, excite as moléculas do fotossensibilizador, levando-as a um maior estado de 

energia, resultando na formação de espécies reativas de oxigênio (ROS)10. Para que essa 

interação ocorra, é necessária a utilização de compostos fotossensíveis específicos e uma 

fonte de luz adequada, para que assim, os processos fotofísicos culminem na formação de 

ROS e consequente morte da célula alvo26. 

 

2.1.2.1. Fotossensibilizadores (PS) 

 Os PS são compostos atóxicos ou pouco tóxicos, inativos em seu estado 

fundamental e absorvem luz na região do visível. Ao interagiram com a luz em um 

comprimento de onda específico e na presença de oxigênio, são capazes de produzir espécies 

reativas do oxigênio30. Podem ser administrados via tópica, intralesional e sistêmica 

dependendo do protocolo a ser realizado. São classificados como de primeira, segunda ou 

terceira geração e possuem características específicas, como: rendimento quântico, tempo de 

vida, toxicidade, estabilidade e absorção em comprimentos de onda específicos13-15. 

 Os fotossensibilizadores de primeira geração são compostos por substâncias 

derivadas da hematoporfirina, com estrutura de tetrapirrol, semelhante à da protoporfirina 

contido na hemoglobina31. A segunda geração é composta  por moléculas sintéticas, 

semelhantes as porfirinas, como as clorinas e ftalocianinas, possuem altos coeficientes de 

absorção de energia, seus comprimentos de onda estão dentro da janela terapêutica (600-850 

nm), alto rendimento do estado tripleto e acúmulo seletivo nos tecidos. Já a terceira geração 

corresponde à conjugação dos fotossensibilizadores de segunda geração com anticorpos, 

polímeros, lipossomas, ou outras moléculas que permitam direcionar seletivamente o PS para 

o tecido ou microrganismo de interesse, concentração e tempo de incubação, sendo essas 

características fundamentais para a eficácia da técnica32, 33.  

Os compostos fotossensibilizantes podem ser hidrofóbicos, hidrofílicos ou 

lipofílicos. Os hidrofóbicos têm alta tendência à agregação em meio aquoso, dessa forma, 

necessitam de conjugação com outras moléculas como, por exemplo, lipossomos. Os 

hidrofílicos podem acumular-se rapidamente na lesão e rapidamente serem excretados, sendo 

essa propriedade vantajosa quando utilizada no organismo, já os lipofílicos tendem a se 

interagir no organismo com os receptores de lipoproteína de baixa densidade (LDL) e nos 

vírus envelopados com as lipoproteínas que o circundam32, 33.  
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A concentração do fotossensibilizador a ser utilizado na terapia deve assegurar a 

morte do patógeno, sem causar danos as células não alvo, dessa forma, protocolos devem ser 

estabelecidos para cada tipo de PS e microrganismos. O tempo de contato entre o PS com o 

microrganismo também deve ser considerado, pois cada fotossensibilizador é absorvido pelo 

patógeno em tempos diferentes. Geralmente, tempos de incubação curtos causam apenas 

danos na parede celular, enquanto incubações por longos períodos podem ocasionar efeitos no 

DNA34. 

 

2.1.2.2. Aplicação da Luz 

A luz é um dos componentes fundamentais para o funcionamento da PDI, por 

isso, é necessário a observação de alguns parâmetros de irradiação como: o comprimento de 

onda (λ- expresso em nm), tempo de irradiação e a taxa de fluência (intensidade/irradiância)35. 

Os comprimentos de onda mais utilizados para a PDI estão na região espectral 

compreendida entre 600 nm a 800 nm, conhecida como “janela fototerapêutica”, nesta faixa 

de comprimento de onda, os tecidos apresentam baixo coeficiente de absorção, assim, a 

energia de cada fóton é suficiente apenas para excitar o fotossensibilizador e permite que a luz 

penetre no máximo até 2 cm no tecido, reduzindo a possibilidade de danos aos tecidos sadios. 

Porém, menores comprimentos de ondas podem ser utilizados na inativação de alguns 

microrganismos, neste sentido, é importante que a dose de luz seja corretamente calculada 

para cada protocolo a ser utilizado, para que ocorra uma melhor eficiência do tratamento 

fotodinâmico, evitando assim, que células sadias absorvam a luz irradiada35, 36. 

 A eficácia da técnica está intimamente relacionada com a aplicação da luz de 

modo regular e gradual, visto que, a dose de luz baixa ou alta podem não causar os efeitos 

desejados ou gerar prejuízos, pois é necessário que se estabeleça um nível mínimo de energia 

para que as reações sejam ativadas em cada tipo de tecido e/ou microrganismo34, 37. 

A taxa de fluência é a potência da luz emitida por unidade de área irradiada, sendo 

que duas fontes de potência distintas, uma de alta e outra de baixa potência, poderão fornecer 

a mesma fluência desde que sejam aplicadas em tempos diferentes. Por exemplo, um intervalo 

curto de tempo de irradiação para a fonte de maior potência e um intervalo de tempo longo de 

irradiação para a fonte de baixa potência. Esta combinação de tempo e potência é conhecida 

como “dose de luz” (ou fluência), e deve ser determinada para cada protocolo de PDI34, 38. 

Existe uma ampla variedade de fontes de luz, coerentes e não coerentes, que 

podem ser utilizadas em cada metodologia. As fontes de luz não coerentes, são aquelas em 

que cada feixe de luz provém de átomos individuais, sendo dispersa com facilidade, como por 

exemplo, luz solar, luz elétrica e diodos emissores de luz (LED). As fontes de luz coerentes 
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são formadas por diferentes ondas elementares de um feixe de luz, porém, possuem a mesma 

frequência, fase e direção de propagação, ou seja, um feixe de fótons que possui paralelismo 

de suas ondas, produzindo um feixe intenso e constante de luz, como, por exemplo, os 

lasers39. 

Devido sua coerência, o laser é uma fonte de luz mais específica, permitindo a 

geração de comprimentos de ondas específicos, o que o torna altamente seletivo aos corantes, 

e facilita o cálculo da dose de radiação a ser utilizada39. Porém, na inativação fotodinâmica de 

microrganismos as fontes de luz mais utilizadas são luzes não coerentes, de baixo custo, e que 

requerem tecnologia simples, já que seus comprimentos de onda são eficazes em inativar os 

patógenos16.  

A fonte de luz deve ser escolhida com base na sua habilidade de excitar o PS em 

seu comprimento de onda específico, sem provocar efeitos adversos nas células não alvo. A 

intensidade de irradiação, dose e tempo de exposição necessária para a inativação de 

microrganismos, devem ser escolhidos de modo a não produzir efeito térmico significativo 

nas células não alvo, apresentando apenas o efeito fotodinâmico nas células alvo16, 40. 

 

2.1.3. Processos Fotofísicos 

A luz é uma forma de radiação eletromagnética constituída de partículas de 

energia denominada fótons, sendo sua energia determinada pelo seu comprimento de onda. A 

absorção de luz pela matéria envolve a incorporação da energia contida no fóton à estrutura 

das moléculas absorventes. Quando isso ocorre, as moléculas absorventes passam do estado 

fundamental (estado energético mais baixo) para o estado excitado (estado energético mais 

alto)41.  

Os processos fotofísicos de ativação das moléculas do fotossensibilizador são 

ilustrados pelo diagrama de Jablonski (Figura 1). Após a absorção de energia por um 

comprimento de onda específico, as moléculas do fotossensibilizador sairão do seu estado 

fundamental (S0) para um nível de maior energia, chamado de estado excitado singleto (Sn). 

Essas moléculas podem se desativar por relaxamento vibracional (RV) até atingir o primeiro 

nível vibracional do estado excitado singleto de menor energia (S1), esse processo de 

relaxamento recebe o nome de conversão interna (CI), que consiste na desativação da espécie 

excitada para estados de mesma multiplicidade de spin e sem emissão de radiação. A partir de 

S1, o elétron pode seguir três caminhos: CI e/ou conversão externa (processo não radiativo 

onde há perda de energia da molécula para o solvente); emissão de luz visível através do 

processo de fluorescência; ou por fim, passar para um estado de menor energia tripleto (T1) 
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por um efeito de cruzamento intersistemas (CIS) onde há a passagem de singleto para tripleto 

com inversão do spin42-44. 

No estado excitado tripleto (T1), o elétron poderá emitir luz e voltar para o estado 

fundamental (S0), ocorrendo outro cruzamento intersistemas (T1–S0) acompanhado de 

emissão de luz visível, ou seja, o fenômeno de fosforescência. Outra alternativa é a 

transferência de energia para outra molécula por transição não radiativa, dando origem a 

espécies reativas de oxigênio (ROS)42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 1 - Diagrama de Jablonski modificado – processos de ativação fotoquímica/fotofísica. (S0) 

estado fundamental, (Sn) estado excitado singleto, (S1) primeiro estado excitado singleto, 
(A) absorção de um fóton, (RV) relaxamento vibracional, (CI) conversão interna, (CIS) 
cruzamento intersistemas, (T1) estado excitado tripleto de menor energia, (F) 
Fluorescência, (P) Fosforescência, (PS) Fotossensibilizador.  

 
 

A transferência de energia das moléculas do fotossensibilizador para as moléculas 

presentes na reação, podem ocorrer por meio de dois mecanismos. No mecanismo do tipo I, 

ocorre a transferência de elétrons entre o fotossensibilizador e as moléculas do sistema, 

produzindo radicais livres ou íons radicais por meio de reações de transferência de átomos de 

hidrogênio ou de elétrons44, 45. A maioria destes radicais reage com as moléculas de oxigênio, 

gerando uma mistura complexa de ROS, tais como o radical superóxido (O2
-), peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e hidroxila (OH-), os quais são capazes de oxidar uma variedade de 

biomoléculas46.  

 No mecanismo do tipo II, o fotossensibilizador no estado excitado tripleto (T1) 

reagirá com as moléculas do oxigênio no estado fundamental tripleto (3O2), via um processo 

de transferência de energia, resultando na produção de oxigênio singleto (1O2). O oxigênio 

singleto é a espécie mais reativa do oxigênio, reage com quase todos os componentes 
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celulares e pode ocasionar a destruição celular44, 45. Devido sua alta reatividade e tempo de 

vida curto, o oxigênio singleto afeta somente moléculas e estruturas próximas à área de sua 

produção, ou seja, nas áreas onde se encontra o fotossensibilizador, tornando o alvo de 

destruição celular mais específico e localizado 33. 

Nesse tipo de mecanismo, o fotossensibilizador participa do processo apenas 

como um elemento capaz de transferir energia (após irradiação) ao oxigênio molecular (3O2), 

para que o mesmo, possa passar para o estado singleto47. Dessa forma, o PS atua apenas como 

precursor do estado tripleto, que tem vida mais longa, facilitando assim a geração de ROS.  

As reações de transferência de energia ocorrem de forma mais rápidas do que as reações de 

transferência de elétrons, sendo assim, o mecanismo tipo II é geralmente favorecido nas 

reações de fotoxidação. Cada molécula de PS pode produzir tipicamente 103 a 105 moléculas 

de oxigênio singleto antes de ser degradada26. 

Os mecanismos do tipo I e II podem ocorrer simultaneamente, porém, a proporção 

entre eles depende do tipo de fotossensibilizador utilizado, da presença de oxigênio na reação 

e a concentração do substrato47. As ROS são geradas nos dois mecanismos, contudo, as 

produzidas no mecanismo do tipo II (oxigênio singleto) são as mais relevantes na PDI, devido 

seu maior potencial de destruição celular 48, 49.  

Uma melhor eficiência da PDI ocorre quando utilizamos um PS com elevado 

rendimento quântico e maior tempo de vida do estado tripleto. O rendimento quântico de 

fluorescência (Φf) pode ser definido como a razão entre o número de fótons emitidos por 

fluorescência e o número total de fótons absorvidos, ou seja, de moléculas excitadas. O 

rendimento quântico (Φ) pode também ser analisado pela razão entre o número de partículas 

danificadas pelo número de fótons absorvidos50.  

 Na PDI a morte celular pode ocorrer por mecanismos distintos, mesmo sendo 

empregado o mesmo fotossensibilizador. Em geral, as células morrem por danos causados à 

membrana, liberação de enzimas lisossomais, inibição do metabolismo energético e danos ao 

DNA. Apesar da capacidade de reparo celular aos danos oxidativos às proteínas e ao DNA, o 

excesso de danos pode causar mutações ou a morte celular, sendo das quatro bases de ácidos 

nucleicos, a guanina a mais susceptível à oxidação pelo 1O2 
47. A apoptose também pode ser 

desencadeada pelo estresse oxidativo causado à mitocôndria pela ação das ROS, devido a 

mecanismos que envolvem as caspases e liberação de citocromo C33, 51.  

 

2.1.4. Inativação fotodinâmica de vírus 

 A sensibilidade viral para a fotoinativação foi relatada na década de 193052, no 

entanto, apenas nos últimos 40 anos, devido ao desenvolvimento de novas moléculas 
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fotossensibilizantes e um incremento na tecnologia de luzes (lasers, LEDs e filtros) essa 

técnica vem sendo desenvolvida e aprimorada53. A maioria das aplicações clínicas de PDI 

para o tratamento de infecções virais, são voltadas para lesões virais em humanos, 

particularmente para o herpesvírus genital, porém, uma grande variedade de estudos tem sido 

realizada com diversos vírus e com diferentes finalidades, como, cura de lesões de pele, 

tumores causados por vírus, desinfecção do sangue, desinfecção da água e desinfecção de 

materiais biológicos54-58. 

 O conhecimento das características do vírus a ser inativado é de extrema 

importância, uma vez que, cada fotossensibilizador possui afinidade por diferentes tipos de 

estruturas e o tempo de irradiação difere entre os tipos de vírus. Nesta pesquisa foi utilizado 

como modelo experimental o alfaherpesvírus bovino, por se tratar de um vírus responsável 

por doenças de importância socioeconômica no comércio internacional. 

 

2.2.  O Alfaherpesvírus Bovino 

2.2.1 Caracterização viral 

O alfaherpesvírus bovino 1 pertence à ordem Herpesvirales, família 

Herpesviridae, subfamília Alphaherpesvirinae e gênero Varicellovirus. A partir da análise das 

diferenças genômicas e antigênicas o BoHV-1 foi divido em três subtipos: 1.1, 1.2a e 1.2b59-

61. O subtipo 1.1 é relacionado principalmente a forma respiratória da doença, enquanto o 

subtipo 1.2a tem sido associado a diversas sintomatologias clínicas, tanto com a forma 

respiratória, quanto a transtornos reprodutivos62,63. O subtipo 2.1b por sua vez, apresenta 

menor virulência, sendo associado a doença respiratória leve e doença genital, porém, até o 

momento não foi associado a ocorrência de abortos64.  

 A partícula viral possui entre 120 a 300 nm de diâmetro, apresenta DNA linear de 

fita dupla, circundado por um capsídeo icosaédrico, sendo composto por 162 capsômeros (12 

pentâmeros e 150 hexâmeros). O capsídeo por sua vez, é recoberto por uma zona eletrodensa, 

de quantidade variável, chamada tegumento. O tegumento possui importantes funções na 

replicação viral, como a ativação da transcrição dos genes alvos e na supressão da síntese 

proteica celular. Por último, encontramos um envelope de dupla camada contendo espículas 

de glicoproteínas em sua superfície65-69. (Figura 2) 
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FIGURA 2 – Representação esquemática do alfaherpesvírus bovino comparada a microscopia 
eletrônica de um vírion da subfamília Alphaherpesvirinae. 
Fonte: Adaptado de Thiry et al.70. 
 

 

O genoma viral é não segmentado e composto por uma única molécula de DNA, 

possui cerca de 135.800 pares de base, sendo composto por cerca de 75% de bases guanina-

citosina (GC), codifica mais de 70 proteínas envolvidas em processos estruturais e não 

estruturais. Sua disposição genômica é composta por um segmento longo único (UL) de 

aproximadamente 102 a 104 kb e um segmento curto único (US) de aproximadamente 10,5 a 

11 kb. Esses segmentos encontram-se cercados por duas regiões repetidas e invertidas de 

aproximadamente 24 kb, denominadas regiões interna (IR) e terminal (TR)65, 71.  

O envelope recobre a partícula viral, sendo composto por uma camada lipídica 

derivada das membranas celulares, de aparência trilaminar e contendo espículas de 

glicoproteínas. As espículas são compostas por dez glicoproteínas denominadas gB, gC, gD, 

gE, gI, gH, gL, gG, gK e gM, que se diferem em suas propriedades moleculares, antigênicas, 

funções biológicas e são essenciais para a replicação viral (Quadro 1)65, 72, 73. 
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QUADRO 1 - Principais glicoproteínas do BoHV-1 e suas respectivas funções.  

 Glicoproteína Característica / Função 

Região UL 

gB  
 
 

Altamente imunogênica 
Induz anticorpos neutralizantes 
Atua nos processos de adsorção, penetração e difusão 

gC  
 

Altamente imunogênica 
Não essencial para a replicação viral 
Durante a adsorção, liga-se aos receptores de heparina 
Relacionada a virulência 

gH  Atua no processo de entrada, difusão e saída do vírus 
gK  Participa da fusão do vírus à célula 

gL  Participa do transporte e da modelagem da gH 
gM  Participa do processo de difusão célula-célula 

Região US 

gD  
 
 

Altamente imunogênica 
Induz anticorpos neutralizantes 
Liga-se aos receptores de manose 
Induz apoptose 

gE  
Participa da difusão viral 
Quando complexada a gI, atua como receptor para a região Fc 
da IgG 

gG Atua na difusão célula-célula 

gI 
Participa do processo de difusão célula-célula 
Quando complexada a gE, atua como receptor para a região 
Fc da IgG 

Fonte: Adaptado de Schwyzer e Ackermann65. 

 

 O BoHV-1, assim como os demais membros da família Herpesviridae, é 

considerado frágil e de baixa viabilidade no meio ambiente, sendo sensível a solventes 

lipídicos, álcool etílico, desinfetantes químicos como a amônia quaternária, formalina, 

permanganato de potássio e hipoclorito de sódio. Essa sensibilidade se deve principalmente à 

presença do envelope lipoglicoprotéico74, 75. São estáveis em pH na faixa de 6,0 a 9,0 e lábeis 

a pH entre 4,5 e 5,0, são inativados em pH abaixo de 3,0 e acima de 11. São termolábeis em 

temperaturas acima de 40º C e inativados por raios gama ou radiação ultravioleta74. 

 

2.2.2. Epidemiologia 

 O alfaherpesvírus bovino está amplamente disseminado em todo o mundo, a 

transmissão pode ocorrer por contato direto ou indireto. A transmissão por contato direto 

ocorre entre os animais suscetíveis com hospedeiros infectados, inclusive por monta 

natural62,76. A transmissão indireta ocorre principalmente pela ingestão de água e alimentos 

contaminados com secreções respiratórias, oculares e/ou reprodutivas de animais infectados, 
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mas também pode ocorrer por aerossóis e fômites, tendo a inseminação artificial (IA) um 

importante papel na disseminação do vírus62,76,77. O período de incubação do BoHV-1 varia 

entre dois a quatro dias na infecção genital, dois a sete dias na infecção respiratória e pode 

chegar a três semanas na infecção uterina. O vírus é excretado durante um período de dez a 17 

dias, com um pico entre quatro a seis dias após a infecção62,78-80.  

 Alguns fatores de risco podem ser associados a infecção pelo BoHV-1, como: 

idade dos animais, sendo os adultos os mais afetados pelo vírus, provavelmente em função ao 

maior estresse a que estão submetidos em suas atividades produtivas e reprodutivas; alta 

densidade do rebanho, que favorece um maior grau de exposição ao vírus e ao estresse; 

contato do rebanho com outras espécies animais, que podem ser carreadoras do vírus, como, 

caprinos, ovinos, suínos e coelhos; introdução de novos animais no rebanho sem quarentena 

ou exames sorológico, que podem favorecer a introdução de animais soropositivos no 

rebanho; imunossupressão causada pela ação de outros vírus, como, vírus da diarreia viral 

bovina, parainfluenza bovino 3 e vírus respiratório sincicial bovino;  e por fim, o uso de 

sêmen sem procedência garantida6,81-84. 

O sêmen é um importante carreador do vírus e desempenha um importante papel 

na cadeia epidemiológica, já que pode transmiti-lo por monta natural e/ou inseminação 

artificial. Geralmente o sêmen é contaminado durante a ejaculação, pois o BoHV-1 se replica 

predominantemente na mucosa prepucial no caso de doença genital80,81. O processo de envase 

e congelamento do sêmen para a IA não é capaz de inativar o vírus, permanecendo então, com 

seu potencial de infectividade ativo7. 

A doença é cosmopolita, porém, encontramos distintas taxas de incidência e 

prevalência, que dependem de alguns fatores, como: região geográfica, tipo de exploração 

pecuária (intensiva ou extensiva), tipo de metodologia diagnóstica utilizada e presença ou 

ausência de programas de prevenção e controle85-88. Além de bovinos, podem infectar outros 

animais domésticos como: caprinos, ovinos, suínos, coelhos e em animais selvagens como 

búfalos, lhamas, dromedários e camelos83, 89-91. 

    

2.2.3 Enfermidades causadas pelo BoHV-1 

 

2.2.3.1. Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR) 

 A rinotraqueíte infecciosa bovina, também conhecida como “red nose”, é a forma 

clínica mais clássica das síndromes causadas pelo BoHV-1. Foi isolada pela primeira vez em 

1956 nos Estados Unidos92. Apresenta a forma respiratória da doença, podendo ser subclínica, 

leve ou grave, de acordo com a presença ou ausência de infecções bacterianas secundárias, 
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podem ocorrer ainda, abortos concomitantemente com a doença respiratória. É uma doença de 

alta morbidade com baixa mortalidade5.  

 Os sintomas iniciais são: pirexia (40,5-42°C), secreção serosa ocular e nasal, 

sialorreia, inapetência, depressão e hiperemia da mucosa nasal. Eles ocorrem devido a 

replicação do vírus nas células epiteliais da mucosa oro-respiratória, causando extensos danos 

aos tecidos epiteliais e necrose93. O vírus também podem infectar células T CD4 +, e dessa 

forma, prejudicar o processamento de antígenos e o reconhecimento de células T CD8 + das 

células infectadas94, 95. Dentro de alguns dias a secreção nasal serosa tende a evoluir para 

mucopurulenta, ocorre queda na produção de leite em vacas leiteiras, dispnéia e taquipnéia, 

tosse persistente, estomatite erosiva, faringite, laringite e erosões na mucosa nasal5,96,97. A 

inflamação local pode bloquear as vias respiratórias superiores, dificultando a respiração, 

levando o animal a forçar a respiração pela boca e aumentando a salivação98. 

A forma ocular pode ocorrer junto com a forma respiratória ou como único sinal 

clínico. É caracterizada por conjuntivite (uni ou bilateral), começando com uma descarga 

transparente que forma sulcos na face, epífora e fotofobia5,99. 

Os casos agudos sem complicações possuem uma duração de cinco a dez dias e 

são autolimitantes, porém, os casos que cursam com infecções secundárias podem se agravar 

e apresentar uma maior taxa de mortalidade. As infecções secundárias mais comuns são 

causadas pelas bactérias: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Haemophilus 

somnus; pelos vírus: vírus da diarréia viral bovina (BVDV), vírus Parainfluenza bovino 3 

(bPI-3V) e o vírus respiratório sincicial bovino (BRSV). A associação desses patógenos 

recebem o nome de Complexo Respiratório dos Bovinos (CRB), que ocorre principalmente 

em confinamentos, ocasionando elevadas perdas econômicas74,93.  

Estima-se que cerca de 40-50% da mortalidade em confinamentos no Estados 

Unidos sejam em decorrência de doenças do CRB e as taxas de morbidade girem em torno de 

70-80%, sendo o alfaherpesvírus bovino um importante agente patogênico envolvido nesse 

complexo100. 

 Podemos citar ainda, prejuízos relacionados a diminuição da produção de leite. 

Statham et al.101, fizeram um estudo comparando a produção de leite de vacas soropositivas 

que apresentavam infecção subclínica e vacas soronegativas. Concluíram que as vacas 

soropositivas produziam até 2,6 kg/dia de leite a menos que as vacas soronegativas, 

representando um prejuízo econômico por vaca de cerca de 200 dólares por mês. Em outro 

estudo, Van Schaik102, utilizou um rebanho de vacas holandesas livre de doenças virais e 

bacterianas, e inoculou experimentalmente o BoHV no rebanho, como resultado verificou-se 
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a diminuição média de 0,9 kg de leite por vaca, por dia,  durante nove semanas, mostrando o 

grande prejuízo econômico gerado pela infecção do vírus. 

 

2.2.3.2. Vulvovaginite Pustular Infecciosa (IPV) 

  A vulvovaginite pustular infecciosa acomete as fêmeas bovinas, sendo os 

primeiros sinais clínicos observados após um período de incubação médio de dois a quatro 

dias após a infecção do BoHV-1103. A doença é caracterizada por hiperemia da vulva e 

vagina; corrimento genital que varia de seroso a mucopurulento; aparecimento de pústulas na 

vulva que podem evoluir para úlceras. O animal pode apresentar ainda, febre, depressão, 

anorexia, micção frequente e dolorosa, devido à dor, o animal geralmente mantém a cauda 

elevada para evitar o contato com a vulva74, 103. 

A transmissão da doença ocorre principalmente por monta natural, sendo o touro 

o grande responsável por disseminar o vírus pelo rebanho. Aparelhos de inseminação artificial 

e o próprio sêmen infectado também são importantes meios de contágio5, 98. 

O maior prejuízo econômico resultante da doença está na esfera reprodutiva, a 

infecção pelo BoHV-1 pode ocasionar redução da fertilidade, endometriose, absorção 

embrionária com retorno ao cio, abortos, natimortos, mortalidade neonatal e nascimento de 

animais fracos79, 104, 105.  

Queiroz et al.106, investigaram a capacidade de penetração do BoHV-1 em oócitos 

após a co-incubação por 1 h ou 24 h. Eles descobriram que o vírus pode atravessar a zona 

pelúcida intacta dos oócitos bovinos após infecção artificial, e comprometer o 

desenvolvimento embrionário. Alves e colaboradores 107 também avaliaram a interferência do 

BoHV-1 no sistema de maturação in vitro de complexos cumulus-oócitos, e chegaram à 

conclusão que este vírus afeta o processo de maturação tanto em infecções in vitro, quanto em 

naturais. 

 

2.2.3.3. Balanopostite Pustular Infecciosa (IPB) 

 A balanopostite pustular infecciosa acomete os bovinos machos, podendo se 

apresentar de forma clínica ou subclínica. O touro é infectado por contato direto com outros 

animais soropositivos para herpesvírus bovino, principalmente por monta natural, ou de forma 

indireta, pelo uso de vagina artificial contaminada5,108. O período de incubação varia entre um 

e três dias, sendo a doença mais duradoura que nas fêmeas, sendo observada até um mês após 

a infecção109. 

O touro pode apresentar hiperemia do prepúcio e pênis que tende a evoluir para 

pápulas, vesículas e pústulas, frequentemente o bovino exterioriza o pênis devido à dor. Estas 
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lesões podem coalescer formando placas e úlceras, predispondo a infecções bacterianas 

secundárias, resultando em descarga prepucial mucopurulenta ou hemorrágica. O animal pode 

apresentar ainda, depressão, anorexia, micção frequente e incapacidade de monta80, 96, 98. 

 A replicação do vírus ocorre preferencialmente na mucosa prepucial e uretra, 

ocorrendo a contaminação do sêmen durante a ejaculação, além disso, há uma diminuição da 

qualidade seminal, devido à redução da mobilidade e aumento de anormalidades morfológicas 

dos espermatozoides, inibindo sua capacidade de penetrar o oócito, levando a problemas de 

fertilização96,98. Uma vez infectado, o touro se torna disseminador do vírus por toda vida, já 

que o vírus pode permanecer em latência e voltar a ser eliminado em casos de reativação 

viral7.  

 

2.2.4. Isolamento viral  

 A técnica padrão ouro (golden standard) em diagnóstico virológico é o 

isolamento viral, sendo utilizada como padrão de comparação com qualquer outro método. O 

diagnóstico se baseia no isolamento do BoHV a partir de secreções ou tecidos de animais 

infectados, em cultura de células permissíveis ao vírus110. 

 O alfaherpesvírus pode ser isolado em cultura de células primárias ou secundárias 

de bovinos, ou ainda, em linhagens celulares estabelecidas, como as células “Madin Darby 

Bovine Kidney” (MDBK) que são células permissíveis ao vírus 111. As principais amostras 

coletadas para o isolamento viral provem de secreções nasal, conjuntival, prepucial e vaginal, 

placenta, fetos abortados, soro e sêmen81, 98. 

 Para execução da técnica, uma suspensão da amostra é inoculada no cultivo 

celular e a presença do BoHV é evidenciada pela apresentação do efeito citopático (CPE) 

característico do vírus, que geralmente aparece de três a cinco dias após a inoculação98. O 

CPE é caracterizado por uma macrocitose, desorganização nuclear, perda da morfologia 

celular, formação de focos infecciosos com o aspecto de “cachos de uva”98,112 (Figura 3). 
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FIGURA 3 - Isolamento viral em cultivo celular.  (A) Cultivo celular de células MDBK antes da 

inoculação com BoHV-1; (B) Efeito citopático do BoHV-1 em células MDBK 24 
horas após a inoculação. As setas apontam para a formação de focos infecciosos.  

 Fonte: Vera A e Bentacur113. 
 

A titulação viral é obtida por diluições na razão de 10 (10-1 a 10-11), sendo em 

seguida adicionada em quatro poços de uma placa de microtitulação, onde é previamente 

adicionada uma suspensão de células. O título viral (TCID50) é estabelecido pela mais alta 

diluição que apresentar efeito citopático (CPE) em pelo menos 50% dos orifícios após 72 

horas de incubação a 37ºC e 5% de CO2, sendo este acrescido de 0,25 correspondente a cada 

orifício a mais em que houver CPE, conforme descrito pelo método de Trimmed Spearman-

Karber114. 

 

2.3. Sêmen bovino 

O sêmen pode ser definido como uma suspensão celular líquida composta pelo 

plasma seminal e pelos espermatozoides115. O sêmen bovino liberado na ejaculação é 

constituído de 10% de espermatozoides e líquido do canal deferente, cerca de 60% de líquido 

das vesículas seminais, 30% de líquido prostático e uma pequena quantidade de líquido das 

glândulas bulbouretrais116. 

 O plasma seminal é o produto de secreções do testículo e glândulas acessórias 

masculinas, sendo constituído por íons, açúcares, proteínas, lipídeos, aminoácidos, minerais, 

fosfatases e prostaglandinas; sua função é carrear os gametas masculinos até o trato genital 

feminino, dando condições favoráveis para a sobrevivência e capacitação dos 

espermatozoides tanto no sistema reprodutor do macho, quanto no da fêmea117,118. Além 

disso, o plasma contém substâncias antioxidantes como a glutationa peroxidase, catalase e 

superóxido dismutase, que possuem a capacidade de proteger a célula espermática de níveis 

elevados de ROS e da reação de peroxidação lipídica119-121.  
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Os espermatozoides são células alongadas, recobertas pela membrana plasmática 

e constituídas basicamente por duas estruturas: cabeça e cauda. A cabeça possui duas regiões 

importantes, o núcleo e o acrossoma. No núcleo se encontra a carga genética (DNA) e no 

acrossoma encontra-se enzimas hidrolíticas (hialuronidase e acrosina), que permitem a 

penetração do espermatozoide na zona pelúcida do oócito. A cauda é composta pela peça 

intermediária e peça principal (flagelo). A peça intermediária é responsável pela produção de 

energia através das mitocôndrias, já o flagelo proporciona motilidade para o deslocamento ao 

longo do trato reprodutivo feminino, a membrana plasmática protege toda célula espermática 

e fornece equilíbrio osmótico122-124. 

A produção de espermatozoides é um processo contínuo, sendo produzidos nos 

túbulos seminíferos dos testículos, a partir da divisão e transformação das células germinais 

(espermatogônias) em um processo chamado espermatogênese, e então transportados através 

dos testículos para o epidídimo, onde são armazenados e maturados. Após a maturação os 

espermatozoides estão prontos para serem liberados na ejaculação118. 

Após a ejaculação, mesmo dotados de motilidade e morfologicamente maduros, 

os espermatozoides ainda requerem um período de permanência no trato reprodutivo da fêmea 

para se tornarem competentes quanto à fertilização, processo denominado de capacitação 

espermática125. A capacitação espermática é um processo que causa mudanças bioquímicas e 

estruturais da membrana plasmática dos espermatozoides. Este processo está relacionado com 

mudanças na concentração iônica intracelular, na fluidez da membrana plasmática, no 

metabolismo e na motilidade dos espermatozoides, ocorrendo reações oxidativas, que 

envolvem a participação de radicais livres e ROS. Apesar dos espermatozoides serem 

altamente sensíveis a danos oxidativos causados por espécies reativas do oxigênio e outros 

radicais livres 126, quando produzidas em quantidades adequadas as ROS desempenham um 

importante papel quanto à sobrevivência dos espermatozoides e sua habilidade de fertilização, 

tais como hiperativação e capacitação espermática127, 128. 

 

2.3.1. Avaliação espermática 

Para que o espermatozoide seja considerado qualitativamente viável e 

potencialmente fértil é necessário que possua morfologia, atividade metabólica e membranas 

normais129. Qualquer alteração nestes parâmetros, podem indicar danos aos espermatozoides, 

sejam eles devido a exposição a patógenos, fármacos ou mesmo a criopreservação.  
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2.3.1.1. Avaliação macroscópica  

 A primeira análise realizada após a ejaculação compreende na análise do volume, 

coloração, odor, densidade e pH do ejaculado130. 

 O volume esperado para touros com idade superior a dois anos é de no mínimo 4 

mL e para touros jovens é de 2 mL, sendo que este número varia entre 2 e 20 ml131. 

  Quanto a coloração, naturalmente o sêmen apresenta-se branco ou branco-

perolado, podendo variar a coloração se houver alterações no ejaculado. Colorações 

avermelhadas indicam presença de sangue, colorações amareladas, presença de riboflavina ou 

urina, e colorações esverdeadas podem indicar a presença de secreção purulenta132. 

 O odor na maioria das vezes é sui generis, mas pode apresentar um odor leve que 

provém do fosfato de espermina, odor cítrico se houver presença de urina no ejaculado e odor 

pútrido se houver presença de bactérias130. 

O pH do sêmen bovino varia entre 6,4 a 6,9, sendo mais ou menos alcalino de 

acordo com a quantidade de secreções das glândulas acessórias. Além disso, o segundo 

ejaculado numa sequência de coletas apresenta pH mais ácido e é associado a uma melhor 

concentração e motilidade133. 

A densidade do sêmen depende da quantidade de células espermáticas presentes 

no ejaculado, este número varia de um animal para outro e pode variar entre os ejaculados do 

mesmo touro. Ela é classificada em muito densa, densa, pouco densa e aquosa130. 

 

2.3.2. Avaliação microscópica   

 A avaliação física microscópica do sêmen é realizada em microscópio óptico, 

sendo avaliadas a concentração, motilidade, turbilhonamento e vigor espermático134. 

 A avaliação da concentração pode ser realizada na Câmara de Neubauer e/ou 

espectrofotômetro, com o intuito de determinar o número de espermatozoides por centímetro 

cúbico135. Nos zebuínos a concentração normal obtida com o uso do eletroejaculador é de 200 

mil a 1,2 milhões de espermatozoides/mL e de 800 mil a 1,2 milhões de espermatozoides/mL 

com o uso da vagina artificial130. 

A motilidade avalia a porcentagem de espermatozoides vivos e móveis, devendo 

ser avaliada imediatamente após a coleta de sêmen131. Ela expressa a viabilidade e integridade 

do espermatozoide, uma vez que, a motilidade progressiva é necessária para penetrar o muco 

cervical e atravessar o trato reprodutivo feminino136. Sua avaliação pode ser realizada de 

forma subjetiva ou objetiva. A avaliação subjetiva é realizada após a diluição do sêmen (altas 

concentrações podem prejudicar a avaliação), seguida da observação em microscopia óptica 
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com a graduação em porcentagem das células em movimento (Tabela 1), devendo essa análise 

ser realizada por um técnico experiente137.  

 

Tabela 1. Classificação do ejaculado, de acordo com a sua motilidade 

Grau Porcentagem de espermatozoides em movimento 

5 100 – 80% 

4 80-60% 

3 60-40% 

2 40-20% 

1 20-10% 

0 0-10% 

Fonte: Adaptado de CBRA137. 

 

A análise objetiva da motilidade é realizada com o uso de equipamentos 

automatizados e softwares especializados, como o CASA (Computer  Assisted Sperm 

Analysis), que avaliam a trajetória completa do espermatozoide por um período de tempo, 

fornecendo dados de concentração de espermatozoides/mL, morfologia, motilidade e 

velocidade138. 

O turbilhonamento é verificado pelo o movimento dos espermatozoides, 

percebido através de ondas, que podem ser vistas através da observação de uma gota de 

sêmen puro colocada sobre uma lâmina pré-aquecida, em microscópio óptico. O 

turbilhonamento é uma relação entre concentração e a motilidade, sendo essa avaliação 

expressa em pontuação de zero a cinco, onde zero representa a ausência de movimento de 

onda e cinco a formação de muitas ondas (altamente concentrado) e extremamente rápidas 

(ótima motilidade)135, 137. 

O vigor representa a intensidade de movimentação dos espermatozoides 

individualmente, devendo ser avaliado na mesma lâmina da motilidade, observando a 

propulsão e a velocidade dos espermatozoides na lâmina, e classificando-os em graus de 0 a 5 

(Tabela 2). Para o sêmen fresco colhido em touros em serviço de monta natural, em condições 

de campo, o vigor mínimo aceitável é de três135, 137. 
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Tabela 2. Classificação do ejaculado, de acordo com o vigor 

Grau Vigor 

0 Espermatozoides estáticos/mortos 

1 Espermatozoides Moribundos- péssimos 

2 Movimentação Lenta – ruim 

3 Movimentação intermediária   - aceitável 

4 Movimentação rápida - bom 

5 Movimentação vigorosa- ótimo 

Fonte: Adaptado de CBRA137. 

 

Além da avaliação física microscópica do sêmen, é necessário realizar ainda a 

avaliação morfológica dos espermatozoides para identificar patologias espermáticas, que 

podem ser encontradas na cabeça, peça intermediária e/ou cauda do espermatozoide. Para 

identificar alterações na cabeça é realizado um esfregaço de sêmen fresco em lâmina corada, 

podendo ser realizada por diferentes técnicas de coloração. Já nas avaliações de defeitos na 

peça intermediária e na cauda do espermatozoide, são utilizados o método de câmara úmida, 

colocando uma gota de sêmen em solução formol/salina numa lâmina com lamínula e 

observar em microscopia de contraste de fase, com aumento de 1.000 vezes, pelo menos 200 

espermatozoides em busca de defeitos135, 137. 

Os defeitos espermáticos mais observados na lâmina corada são: cabeça 

subdesenvolvida, cabeça isolada patológica, cabeça estreita na base, cabeça piriforme, cabeça 

pequena anormal, cabeça com contorno anormal, cabeça delgada, cabeça gigante, curta, larga 

ou pequena normal, inserção abaxial, retroaxial ou oblíqua da peça intermediária à cabeça e 

formas teratológicas.  No método de  câmara úmida, os seguintes defeitos podem ser 

observados: defeitos no acrossoma, gota citoplasmática proximal e distal, cauda enrolada na 

cabeça, “pouch formation”, patologias da peça intermediária, cauda fortemente dobrada ou 

enrolada, cauda dobrada com gota distal anexa, cabeça isolada no normal e cauda dobrada ou 

enrolada simples137. 

Além dos métodos convencionais citados acima, as análises computadorizadas e 

uso de sondas fluorescentes por meio de microscopia de fluorescência ou Citometria de Fluxo 

possibilitam uma maior acurácia ao avaliar a qualidade do sêmen, permitindo a identificação 

de alterações estruturais ou metabólicas no interior da célula espermática. Essas técnicas são 

cada vez mais utilizadas e permitem avaliar a integridade da membrana plasmática, do 
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acrossoma e do DNA, e avaliar a capacitação espermática e morfologia das células, de forma 

imparcial, com inigualável precisão, sensibilidade e rapidez134. 
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CAPÍTULO 2 – SELEÇÃO DE FOTOSSENSIBILIZADORES PARA 
INATIVAÇÃO FOTODINÂMICA DO ALFAHERPESVIRUS BOVINO I 

 

INTRODUÇÃO 

 

A terapia fotodinâmica tem se desenvolvido nos últimos anos principalmente para o 

tratamento de neoplasias, porém, novas aplicações desta técnica têm se voltado contra a ação 

de microrganismos, tais como bactérias Gram positivas e Gram negativas, leveduras, fungos, 

vírus e protozoários, sendo conhecida como inativação fotodinâmica (PDI)1. Esta técnica 

baseia-se na utilização de fotossensibilizadores (PS) que são excitados por uma fonte de luz 

em comprimento de onda adequado, reagem com o oxigênio molecular, desencadeando, uma 

cadeia de reações que resultam em espécies altamente reativas e de curto tempo de vida, como 

o oxigênio singlete e radicais livres, que podem provocar sérios danos aos microrganismos 

através da oxidação irreversível de componentes celulares2. 

Essa técnica tem como vantagem a rápida inativação dos patógenos (dose única); 

tratamento de amplo espectro, ou seja, elimina vários microrganismos no mesmo tratamento; 

eficácia em baixa concentração e não causa resistência microbiana, como ocorre com os 

antibióticos, antivirais e antifúngicos3.  

Os fotossensibilizadores são essenciais para o sucesso da PDI, devendo apresentar 

características específicas para permitir uma alta eficácia, como, por exemplo: ser puro, ter 

boa estabilidade para o armazenamento, ser de baixo custo, não ser tóxico no escuro, deve se 

acumular de maneira efetiva no tecido biológico, ter uma alta produção de espécies reativas 

do oxigênio (ROS) e oxigênio singlete (1O2), e devem ter um alto coeficiente de absorção na 

região de comprimento de onda entre 600 a 800 nm3-5. 

As porfirinas possuem algumas vantagens para serem utilizadas como PS para a PDI, 

dentre elas estão: alta geração de 1O2, absorção na região visível, possuem uma estrutura 

extremamente versátil, permitindo a introdução de substituintes no seu anel central ou a 

inserção de grupos periféricos, de acordo com a finalidade em que será aplicada. Uma das 

opções em modificações estruturais nas porfirinas é a utilização de complexos metálicos, 

como de rutênio, paládio e platina, como grupos periféricos. Essas alterações em sua estrutura 

podem acarretar alterações nas propriedades de hidrofobicidade, ligação à membrana, difusão 

passiva através de membrana plasmática, podendo melhorar o feito fotodinâmico e fotofísico 

dos PS sobre o tecido biológico6, 7. 

Diversos compostos fotossensibilizantes estão disponíveis no mercado, contudo, novos 

compostos são desenvolvidos com o intuito de melhorar a eficácia frente a alvos biológicos 
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específicos. Neste contexto, este estudo teve como objetivo avaliar oito fotossensibilizadores 

da família das porfirinas, quatro porfirinas ligadas ao metal paládio, duas porfirinas ligadas ao 

cloro e duas porfirinas ligadas ao flúor, na inativação fotodinâmica do alfaherpesvírus bovino 

I (BoHV-1). O BoHV-1 foi selecionado como modelo experimental devido sua importância 

econômica, já que pode infectar bovinos, ovinos e caprinos e causar doenças como a 

rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR) e infecções genitais, como vulvovaginite pustular, 

balanopostite e abortos, dessa forma, possui importância socioeconômica no comércio 

internacional de produtos e subprodutos de origem animal8, 9. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

1. Obtenção e caracterização das porfirinas 

As porfirinas ligadas ao paládio foram sintetizadas e caracterizadas no Laboratório de 

Biofotônica do Instituto de Física da UFG pelo grupo do Prof. Pablo José Gonçalves. Os 

espectros de absorção na região do UV-Vis foram obtidos em um espectrofotômetro Hitachi 

U-2900, em uma faixa de varredura de 260-750 nm, sendo as porfirinas solubilizadas em 

DMSO, nas concentrações de cinco e 10 μM. Sua nomenclatura, abreviação e abreviação 

compacta estão apresentadas na Tabela 1, e sua estrutura molecular apresentada na Figura 1. 

 

TABELA 1. Descrição das porfirinas ligadas ao paládio com sua abreviação e abreviação compacta 
(A.C.).  

Descrição Abreviação A.C. 

hexafluorofosfato de tetra-cloro,1,4-
bis(difenilfosfina)butano, 5,10,15,20-tetrakis-
piridilporfirinan paládio (II) 

TPyP[PdCl(dppb)]4]}(PF6)4 Pd-dppb 

hexafluorofosfato de tetra- cloro-1,2-
bis(difenilfosfina)etano, 5,10,15,20 tetrakis-
piridilporfirina paládio (II) 

TPyP[PdCl(dppe)]4]}(PF6)4 Pd-dppe 

hexafluorofosfato de tetra- cloro, 1,1’-
bis(difenilfosfina)ferroceno, 5,10,15,20-tetrakis-piridil 
porfirina paládio (II) 

TPyP[PdCl(dppf)]4]}(PF6)4 Pd-dppf 

hexafluorofosfato de tetra-cloro,1,2-
bis(difenilfosfina)propano, 5,10,15,20-tetrakis-
piridilporfirina paládio (II) 

TPyP[PdCl(dppp)]4]}(PF6)4 Pd-dppp 
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FIGURA 1- Estrutura química das porfirinas dppe, dppp, dppb e dppf ligadas ao paládio. 

 

 

As porfirinas sulfonadas halogenadas organizadas com um e dois átomos halógenos 

(cloro e flúor), foram sintetizadas pelo grupo da Profa. Dra. Mariette M. Pereira do 

Departamento de Química da Universidade de Coimbra (Portugal) e nos fornecida através de 

um acordo de colaboração científica. Estas porfirinas foram utilizadas nas concentrações de 

10 e 15 μM, sendo sua nomenclatura, abreviação e abreviação compacta apresentadas na 

Tabela 2, e sua estrutura molecular apresentada na Figura 2. 

 

 

Pd-dppf 
Pd-dppb 

Pd-dppe Pd-dppp 
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TABELA 2. Descrição das moléculas estudadas com sua abreviação e abreviação compacta (A.C.).  

Descrição Abreviação A.C. 

5, 10, 15, 20 – meso-tetraquis (2-cloro-5-sulfofenil) TCPPSO3H TC 

5, 10, 15, 20 – meso-tetraquis (2,6-cloro-3-sulfofenil) TDCPPSO3H TDC 

5, 10, 15, 20 – meso-tetraquis (2-flúor-5-sulfofenil) TFPPSO3H TF 

5, 10, 15, 20 – meso-tetraquis (2,6-flúor-3-sulfofenil)  TDFPPSO3H TDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2 – Estrutura química das porfirinas TC, TDC, TF e TDF. 

 

2. Fonte Viral 

A cepa viral referência Los Angeles do BoHV-1 foi cultivada em células “Madin-

Darby bovine kidney” (MDBK), cultivadas em meio essencial mínimo (MEM) suplementado 

com soro fetal bovino (SFB) e antibióticos habituais (penicilina e estreptomicina). A titulação 

viral inicial foi obtida como descrito pelo método Trimmed Spearman-Karber10. 
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3. Inativação fotodinâmica in vitro do BoHV-1 

Alíquotas da suspensão viral contendo 105,75 TCID50/mL foram incubadas nas 

concentrações de cinco e 10 μM dos fotossensibilizadores Pd-dppb, Pd-dppe, Pd-dppf e Pd-

dppp. E nas concentrações de 10 e 15 μM das porfirinas TC, TDC, TF e TDF. A incubação 

ocorreu no período de 1h a 37°C, sob agitação e protegidas da luz. Posteriormente, as 

amostras foram colocadas em uma placa de microtitulação (Maxisorp - Nunc - Sigma-

Aldrich®) e irradiadas por um sistema de irradiação constituído por uma lâmpada halógena 

(500 W), de baixo custo, emitindo em toda a região do visível do espectro eletromagnético, de 

470 a 750 nm, numa intensidade de 180 mW/cm2, acoplada a um filtro de água para evitar o 

aumento de temperatura, conforme descrito por Almeida et al.11. 

Inicialmente, a cada quinze minutos de irradiação uma alíquota das amostras foi 

retirada, desde o tempo zero até uma hora. Contudo o experimento com as porfirinas ligadas 

ao paládio (Pd-dppb, Pd-dppe, Pd-dppf e Pd-dppp) foi repetido e as amostras foram retiradas 

a cada cinco minutos, desde o tempo zero até 20 minutos. 

Após a irradiação as amostras foram adicionadas a tubos de ensaio onde foram 

realizadas diluições decimais até 10-6, sendo cada diluição colocada em quatro orifícios de 

uma placa de microtitulação de 96 poços, onde foi adicionada previamente a suspensão de 

células MDBK. As placas foram incubadas a 37ºC e 5% de CO2 durante 72h. Decorrido este 

tempo, foi avaliado o efeito citopático (CPE) nas células, utilizando o microscópio invertido. 

Os controles consistiram em amostras incubadas com os PSs sem exposição à luz e 

vírus irradiado apenas com a luz sem a presença dos fotossensibilizadores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As porfirinas são compostos vermelhos ou púrpuros, que possuem um espectro de 

absorção na região do UV-Vis, bastante característico. Há uma banda de maior intensidade, 

denominada banda de Soret, em aproximadamente 420 nm, e quatro bandas Q com menor  

intensidade, na região de 500-700 nm12. Os espectros de absorção das metaloporfirinas de 

paládio são apresentados na Figura 3 e das porfirinas sulfonadas halogenadas na Figura 4, 

sendo os espectros bastante semelhantes para todas as porfirinas. 
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FIGURA 3. Espectro de absorção UV-Vis em DMSO das metaloporfirinas de 
paládio (Pd-dppb, Pd-dppe, Pd-dppf e Pd-dppp) mostrando a banda 
de Soret e os espectros referentes as bandas Q.  

 

 

 

FIGURA 4. Espectros de absorção UV-Vis das bandas Q das porfirinas 
sulfonadas halogenadas (TC, TDC, TF e TDF) a uma 
concentração de 10 µM. 
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Todas as porfirinas de paládios testadas foram eficientes na inativação fotodinâmica 

do BoHV-1 em ambas concentrações. Contudo, os melhores resultados foram apresentados 

pela Pd-dppe e Pd-dppf a 10 μM, com inativação completa do vírus em até cinco minutos de  

irradiação (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Inativação fotodinâmica do BoHV-1 por porfirinas ligadas ao paládio.  (A) 
PDI com 5 μM e (B) PDI com 10 μM. * diferença significativa (p<0,05), ns 
– sem diferença significativa (p>0,05). 

 

 

(A) 

(B) 



 

35 

 

 

A concentração dos fotossensibilizadores é fundamental para a eficácia da PDI, ela 

deve assegurar a morte do patógeno, sem causar danos as células não alvo. Altas 

concentrações podem ser tóxicas para as células não alvo, dessa forma, busca-se encontrar a 

menor dose possível a ser utilizada de forma eficaz na inativação do patógeno13. Como 

demonstrado acima, apesar da maior concentração ter apresentado melhores resultados em um 

menor tempo de irradiação, a dose de 5 μM também foi eficiente para matar completamente o 

vírus em até 15 minutos, o que pode apresentar uma vantagem, tanto em relação a redução de 

chance de atingir células não alvo, quanto em relação aos custos de utilização do 

fotossensibilizador.  

A determinação do rendimento quântico de formação de oxigênio singlete (ΦΔ) é um 

valor imprescindível no desenvolvimento dos PS, pois se deseja compostos que após sua 

excitação apresentem altos níveis de formação de espécies reativas do oxigênio como o ΦΔ, 

para uma melhor eficiência do tratamento. Nossos colaboradores calcularam os rendimentos 

quânticos de fluorescência (Φf) e oxigênio singlete das porfirinas ligadas ao paládio, e os 

resultados estão apresentados na Tabela 3. 

 

 
TABELA 3. Porcentagem de rendimento quântico de fluorescência (Φf), oxigênio 

singlete (ΦΔ) e log P das porfirinas ligadas ao paládio. 
Porfirinas Φf ΦΔ log P 

Pd-dppe 6,8 50,9 2,15 

Pd-dppp 8,7 39,5 2,20 

Pd-dppb 7,9 22,3 2,56 

Pd-dppf 5,5 2,80 3,10 

 

 

Os compostos que possuem um elevado número atômico, apresentam uma maior taxa 

de formação de oxigênio singlete, devido a uma interação do momento magnético de spin de 

um elétron e do campo magnético que é originado a partir do movimento do núcleo. Como a 

magnitude do campo magnético do núcleo é afetada proporcionalmente à carga nuclear, ou 

seja, ao número atômico, quanto maior o número atômico o acoplamento spin-órbita é 

favorecido, e como consequência há um maior ΦΔ14. A porfirina Pd-dppf possui o maior 

número atômico, contudo, essa porfirina é a que possui o menor valor de ΦΔ. Isso ocorre 

devido ao fato dos seus substituintes serem volumosos, fazendo com que ela perca grande 

parte de sua energia por processos de conversão interna, restando pouca energia para reagir 

com o O2 presente no meio. Já a Pd-dppe possui os menores substituintes, assim, é a porfirina 
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que menos perde energia pelo processo de conversão interna apresentando assim, um maior 

ΦΔ14.  Isso explica o melhor resultado da porfirina Pd-dppe na PDI, uma vez que, ela possui o 

maior rendimento de formação de oxigênio singlete, apresentando maior reatividade contra o 

vírus. 

A lipofilicidade das porfirinas está relacionada com a capacidade de captação celular 

e, consequentemente, afeta a capacidade do fotossensibilizador em eliminar algum alvo 

específico, sendo o caso do BoHV-1 que é composto por uma camada lipídica coberta de 

glicoproteínas, facilitando o acúmulo das porfirinas em seu envelope15,16. A afinidade das 

porfirinas ametaladas de paládio por membranas celulares foi determinada pelos nossos 

colaboradores a partir da determinação do coeficiente de partição (log P), que avalia a 

distribuição de um fármaco em um sistema de fase lipofílica/hidrofílica, e indica sua 

capacidade de penetrar sistemas biológicos multifásicos. A porfirina que apresentou o maior 

log P e consequentemente possui uma maior afinidade por membranas celulares foi a Pd-dppf 

(Tabela 3).  Apesar dessa porfirina possuir substituintes com uma maior quantidade de átomos 

de carbono, o que reduz a formação de oxigênio singlete, ela apresentou maior 

hidrofobicidade, aumentando sua eficiência na PDI. Estes dados corroboram com nossos 

resultados, uma vez que, as porfirinas que apresentaram maior eficiência na inativação do 

BoHV-1 foram a Pd-dppf e Pd-dppe. 

As porfirinas sulfonadas halogenadas (TF, TDF, TC, TDC) apresentaram resultado 

inferior quando comparadas às ligadas ao paládio. Contudo, são compostos que possuem 

eficiência na PDI, uma vez que, inativaram completamente o vírus em ambas concentrações 

como apresentado na Figura 6. 
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 FIGURA 6. Inativação fotodinâmica do BoHV-1 por porfirinas sulfonadas 

halogenadas.  (A) PDI com 10 μM e (B) PDI com 15 μM. * 
diferença significativa (p<0,05), ns – sem diferença 
significativa (p>0,05). 

 

 

Apesar de necessitar de maior concentração e maior tempo de irradiação, as porfirinas 

sulfonadas halogenadas foram capazes de inativar o vírus completamente, sendo a TDC a 

mais eficiente, inativando o BoHV-1 em 30 minutos de irradiação. As demais porfirinas com 

30 minutos já haviam reduzido o log de titulação viral para 101 TCID50/mL, e inativaram 

completamente com 45 minutos de irradiação. 

(B) 

(A) 
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Essas porfirinas apresentam diferentes rendimentos quânticos de formação de estado 

tripleto conforme o pH do meio. Essas modificações em suas propriedades fotofísicas são 

atribuídas a diferentes estados de protonação, sendo possível modular as propriedades 

eletrônicas desses compostos por simples alteração no pH do meio.  

 

 
TABELA 5. Rendimentos quânticos de formação de 

oxigênio singlete (%) conforme o pH do meio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como demonstrado por nossos colaboradores na tabela acima, houve um elevado 

rendimento quântico de formação de estado tripleto de todas as porfirinas sulfonadas 

halogenadas em pH próximo ao fisiológico, na faixa de 7,0. Neste experimento os 

fotossensibilizadores estavam diluídos em solução tampão fosfato-salino (PBS) com pH 7.2, 

dessa forma, favorecendo o rendimento quântico de formação de estado tripleto e assim, 

aumentando a eficácia dos compostos contra o patógeno.  

Segundo Tomazini et al.17, o grau de sulfonação das moléculas, ou a presença de 

outros substituintes periféricos que aumentem a solubilidade da molécula, parecem 

influenciar a capacidade de fotossensibilização. Além disso, as moléculas duplamente 

halogenadas (TDC e TDF) apresentaram melhores resultados quando comparadas as 

moléculas que possuíam somente um flúor e um cloro.  

 
 
CONCLUSÃO 
 

A partir dos resultados apresentados foi possível constatar que, as porfirinas ligadas ao 

paládio apresentaram alta eficiência em inativar o BoHV-1, sendo a Pd-ddpe e a Pd-dppf os 

melhores fotossensibilizadores. A Pd-ddpe apresentou maior eficiência devido aos altos 

Fotossensibilizador pH ΦΔ 

TF 
1.4 
7.0 

54 
70 

TDF 
0.5 
7.0 

18 
84 

TC 
1.4 
7.0 

60 
85 

TDC 
0.5 
7.0 

26 
91 



 

39 

 

 

valores na geração de oxigênio singlete, já a Pd-dppf por apresentar alta lipofilicidade, o que 

lhe confere maior afinidade com o alvo biológico. As porfirinas sulfonadas halogenadas 

também foram eficientes na inativação do vírus, porém, necessitaram de uma maior 

concentração e tempo de irradiação, sendo as porfirinas duplamente halogenadas (TDF e 

TDC) as mais eficientes.  

Todos os fotossensibilizadores testados, possuem características desejáveis para a 

PDI, no entanto, são necessários mais estudos para avaliar a eficácia desses PS na inativação 

do BoHV-1 em subprodutos biológicos, como sêmen e embriões. 
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CAPÍTULO 3 – UTILIZAÇÃO DE IMUNOCONJUGADOS PARA 
FOTOINATIVAÇÃO DO ALFAHERPESVÍRUS BOVINO I EM SÊMEN 

Artigo publicado na revista Veterinary Microbiology em 01/07/2020 com o título 
“Immunoconjugates to Increase Photoinactivation of Bovine Alphaherpesvirus 1 in Semen” 
(https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2020.108780). 
 
 

RESUMO 
 

A inseminação artificial e a produção in vitro de embriões são cada vez mais utilizadas para melhorar 
a eficiência reprodutiva dos rebanhos, no entanto, o sucesso dessas técnicas depende da qualidade 
sanitária do sêmen utilizado. Os centros de inseminação artificial geralmente utilizam antibióticos em 
seus procedimentos de rotina, contudo, eles não são capazes de inativar vírus, fungos ou protozoários. 
Neste artigo, demonstramos uma nova abordagem para a desinfecção de sêmen bovino utilizando a 
fotoimunoinativação, uma adaptação da inativação fotodinâmica (PDI). Os fotossensibilizadores 
(PSs), hematoporfirina (HP) e zinco-tetracarboxi-ftalocianina (ZnPc) foram conjugados à 
imunoglobulina Y (IgY) anti-alfaherpesvírus bovino 1 e utilizados na PDI contra o alfaherpesvírus 
bovino 1 (BoHV-1) em cultura de células. A eficiência dos imunoconjugados foi comparada aos PSs 
não conjugados. Ambos os tratamentos se mostraram eficientes, contudo, uma redução significativa no 
tempo de irradiação foi encontrada ao utilizar os imunoconjugados. Medições fotofísicas realizadas 
comprovaram o acoplamento entre PSs e IgY e quantificaram a produção de oxigênio singlete destas 
moléculas. Após o teste em cultura de células, o mesmo foi aplicado em sêmen infectado 
artificialmente com BoHV-1. Os imunoconjugados também foram eficientes para a inativação 
completa do vírus em até 5 minutos de irradiação e provaram ser seguros após a avaliação de 
parâmetros de viabilidade espermática, demonstrando a viabilidade de nossa estratégia para 
desinfecção viral do sêmen. 
 
Palavras-chave: Anticorpos, BoHV-1, desinfecção do sêmen, fotossensibilizador, PDI. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A eficiência reprodutiva é um dos principais fatores envolvidos na viabilidade 

econômica de um sistema de produção animal. Nesse sentido, as tecnologias de inseminação 

artificial, fertilização in vitro e transferência de embriões são amplamente utilizadas. No 

entanto, o sêmen é conhecido como fonte de disseminação de uma ampla gama de patógenos. 

A contaminação pode ocorrer direta ou indiretamente através do animal infectado durante as 

etapas de coleta, processamento, armazenamento e distribuição1. Para evitar a transmissão de 

patógenos através do sêmen, a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) estabelece 

padrões de saúde para touros doadores de sêmen e descreve antibióticos específicos e sua 

concentração final mínima que deve ser adicionada ao sêmen antes do congelamento para 

controle bacteriano2. No entanto, tal prática pode levar à resistência de bactérias comensais e 

oportunistas encontradas no trato genital de bovinos, além disso, o uso de antibióticos não é 

eficaz contra outros patógenos, como vírus, fungos e protozoários3. 

O alfaherpesvírus bovino 1 (BoHV-1) é responsável por doenças de importância 

socioeconômica no comércio internacional de animais e subprodutos animais2. Associado a 
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infecções respiratórias e reprodutivas, esse agente etiológico é responsável pela rinotraqueíte 

infecciosa bovina (IBR) e infecções genitais, como vulvovaginite pustular, balanopostite e 

abortos, que afetam a eficiência reprodutiva de matrizes e touros. Tanto a síndrome 

respiratória quanto a infecção genital podem causar infecção latente ao longo da vida dos 

animais e o vírus pode ser reativado e eliminado pelo sêmen, mesmo sem sinais aparentes da 

doença4. Embora a inativação fotodinâmica (PDI) seja uma técnica ainda não utilizada 

amplamente na ciência animal, recentemente demonstramos sua eficiência contra o BoHV-1, 

apresentando um potencial para tratamento clínico5, 6. 

A PDI baseia-se na absorção de luz por um composto fotossensibilizante seguido 

pela produção de espécies reativas do oxigênio, que são citotóxicas e capazes de levar à morte 

de patógenos7. Nos últimos anos, a pesquisa sobre atividade fotodinâmica concentrou-se na 

síntese de novos compostos PS, desenvolvimento de novas estratégias e mecanismos de ação. 

Entre as novas estratégias de entrega de fármaco, a conjugação de PSs com anticorpos, 

chamados de imunoconjugados, demonstraram potencial para aplicações fotodinâmicas. Essa 

estratégia pode produzir um efeito sinérgico, maximizando e potencializando efeitos 

terapêuticos 8. Para eliminar o BoHV-1 no sêmen e impedir sua disseminação via inseminação 

artificial, o presente trabalho relata a fotoinativação de BoHV-1 em sêmen utilizando 

imunoconjugados produzidos pelo acoplamento dos fotossensibilizadores hematoporfirina 

(HP) e zinco-tetracarboxi-ftalocianina (ZnPc) com anticorpos IgY anti-BoHV-1. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal 

(CEUA) da Universidade Federal de Goiás (protocolo número 023/19) (Anexo 1). 
 

Fonte Viral 

A cepa viral Los Angeles (LA) do BoHV-1 foi cultivada em células “Madin-

Darby bovine kidney” (MDBK), cultivadas em meio essencial mínimo (MEM) e 

suplementadas com soro fetal bovino e antibióticos habituais (penicilina e estreptomicina). A 

titulação viral inicial foi obtida como descrito pelo método Trimmed Spearman-Karber9. 
 

Produção de anticorpos e imunoconjugados 

Os anticorpos contra BoHV-1 foram obtidos por imunização de galinhas 

poedeiras da raça White Leghorn. O esquema de imunização seguiu o método descrito por 

Barbas et al.10. Foram realizadas quatro imunizações intramusculares (intervalos de 15 dias 

cada) utilizando 0,5 mL da vacina comercial contra o BoHV (IBR / BVD Hertape Calier®). O 

título de anticorpos específicos foi monitorado por imunoensaio (ELISA). A purificação de 
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imunoglobulinas (IgY) foi realizada a partir da gemas dos ovos pelo método de precipitação 

com polietilenoglicol (PEG), conforme descrito por Pauly et al.11 e quantificada pelo método 

de Bradford12 . A integridade e pureza dos anticorpos foram avaliadas por eletroforese em gel 

de poliacrilamida SDS-PAGE. 

Os imunoconjugados foram produzidos por conjugação direta, como descrito por 

Mew et al.13. A reação de conjugação foi realizada à temperatura ambiente, protegida da luz, 

utilizando para a solução estoque 100 µM dos PS em 3 mM de 1-etil-3-

dimetilaminopropilcarbodiimida (EDC - Pierce) e 6 mL de dimetilsulfóxido (DMSO) sob 

agitação por 12 horas. Uma alíquota de 1 mL destes PS foram adicionadas a 3,5 mg de IgY 

sob agitação por um minuto. As moléculas desacopladas foram separadas por meio de uma 

coluna PD MidiTrapTM G-10 (GE Healthcare) de acordo com as instruções dos fabricantes. 
 

Parâmetros fotofísicos dos imunoconjugados 

Os efeitos do acoplamento entre PSs e anticorpos (imunoconjugados PS-IgY) 

foram avaliados através de parâmetros fotofísicos de fluorescência e rendimentos quânticos de 

oxigênio singleto. Os rendimentos quânticos de fluorescência (Φƒ) foram determinados para 

ambos imunoconjugados e suas formas livres foram utilizadas como padrão para comparação. 

Os valores de Φƒ foram obtidos de acordo com a relação  , onde Fƒ 

é o espectro de fluorescência integrado das moléculas estudadas e A é o valor de absorbância 

óptica do composto no comprimento de onda de excitação por fluorescência. Os subscritos 

“0” fazem referência aos PSs utilizados como padrão14, 15. 

 O rendimento quântico de oxigênio singlete dos imunoconjugados foi determinado 

por métodos indiretos, através do uso de moléculas antioxidantes orgânicas (ácido úrico, UA) 

como captadores de oxigênio singlete 15, 16. Amostras misturadas com UA foram irradiadas 

com módulo laser de diodo. Para um PS absorver um fóton de luz, uma sobreposição entre a 

emissão do laser e a região de absorção do PS é necessária. Assim, um módulo de laser verde 

emitindo a 532 nm (largura de banda ∆λ1/2 = 9 nm) foi usado para HP e HP-IgY e um módulo 

de laser vermelho emitindo a 662 nm (largura de banda ∆λ1/2 = 4 nm) foi adotado para ZnPc e 

ZnPc-IgY. A fotodegradação da UA foi monitorada através da redução da escala de seus 

espectros de absorção para próximo de 290 nm em função do tempo de irradiação. 

 As moléculas de HP e ZnPc foram utilizadas como fotossensibilizadores padrão, 

pois possuem rendimentos quânticos de oxigênio singlete já conhecidos. Os valores de 

rendimento quântico de oxigênio singlete foram obtidos pela equação , onde 

k é a taxa de fotodegradação do sensor químico (UA), n abs é o número de fótons absorvidos 
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por segundo pelos PSs, e subscritos "0" fazem referência aos fotossensibilizadores padrão. A 

eficiência da formação de oxigênio singlete é proporcional a k. 

O número de fótons absorvidos por segundo é obtido pela relação 

 , onde h é a constante de Planck, c é a velocidade da luz, 

A(λ) é a absorvância da amostra e P(λ) a potência incidente da fonte de luz15. A integração foi 

feita em uma faixa de comprimento de onda do pulso de laser espectral. Outro parâmetro que 

reflete o potencial fotoquímico do PS é o número de moléculas produzidas de oxigênio 

singlete Esse parâmetro pode ser obtido pela relação  15. 

Fotoimunoinativação do BoHV-1 em cultura de células 

Alíquotas da suspensão viral contendo 105,75 TCID50/mL foram incubadas com 10 

μM de cada fotossensibilizador (livres e conjugados com a IgY) por 1 hora a 37°C, sob 

agitação e protegidas da luz. Posteriormente, as amostras foram colocadas em uma placa de 

microtitulação (Maxisorp - Nunc - Sigma-Aldrich®) e irradiadas por uma lâmpada halógena 

(500 W) emitindo toda a região visível do espectro eletromagnético (400 - 920 nm), numa 

intensidade de 180 mW/cm2 17. A cada cinco minutos de irradiação uma amostra foi coletada, 

desde o tempo zero até 30 minutos. Após a irradiação, foram realizadas diluições seriadas das 

amostras, em seguida, adicionadas a quatro poços de uma placa de microtitulação que 

continham uma suspensão de células MDBK. As placas foram incubadas a 37°C em CO2 a 

5% por 72 horas, logo após esse período a titulação viral foi realizada pela avaliação do efeito 

citopático (CPE) em microscópio invertido. 
 

Fotoimunoinativação de BoHV-1 em sêmen 

Foram coletados sêmen fresco de três bovinos através do uso do eletroejaculador. Em 

seguida, alíquotas destes sêmens foram infectadas artificialmente com uma suspensão viral de 

BoHV-1 contendo 105,75 TCID50/mL à temperatura ambiente por 15 minutos. Após esse 

período, 10 μm dos imunoconjugados (HP-IgY and ZnPc-IgY) foram adicionados e 

homogeneizados às amostras de sêmen e incubados a 37°C no escuro por cinco minutos. 

Após a incubação, alíquotas de 1 mL foram colocadas em poços de placa de microtitulação e 

irradiadas pelo mesmo sistema descrito acima. A cada cinco minutos de irradiação foram 

coletadas amostras, desde o tempo zero até 15 minutos. 

Foram utilizados como controle, sêmen não submetido a nenhum tratamento 

(controle positivo), sêmen tratado apenas com luz (controle de luz) e sêmen tratado com os 

imunoconjugados na ausência de luz (controle de fotossensibilizador). 
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Titulação viral no sêmen 

O isolamento do vírus no sêmen foi realizado seguindo o protocolo padrão 

adotado pela Organização Mundial de Saúde Animal. As amostras de sêmen irradiado foram 

diluídas em soro fetal bovino a 90% (SFB) e adicionadas em quadruplicatas em placas de 

cultura de células, preparadas com cultura de células MDBK com 24 horas de antecedência. 

De cada amostra, 50 μL foram adicionados por poço. Posteriormente, as placas foram 

incubadas por 1 hora a 37°C para adsorção viral. Posteriormente, as monocamadas foram 

lavadas com 100 μl de MEM suplementado com 5% de SFB. Finalmente, para manutenção da 

célula, foram adicionados 100 μL de MEM por poço. As placas foram incubadas por 72 horas 

a 37°C em 5% de CO2. As monocamadas foram examinadas e comparadas com células do 

controle negativo quanto à presença do efeito citopático (CPE). Quando o CPE não pôde ser 

visualizado, as placas foram congeladas e descongeladas, reinoculadas em uma nova placa de 

cultura de células. Após três passagens cegas sem CPE, a amostra foi considerada negativa. 

 

Avaliação da toxicidade dos fotossensibilizadores no sêmen 

Para avaliar a toxicidade dos fotossensibilizadores no sêmen, 10 μM dos 

fotossensibilizadores foram incubados com 2 mL de sêmen fresco na ausência de luz por 15 

minutos. Em seguida, as amostras foram irradiadas pelo mesmo sistema descrito acima. Após 

esse período, os parâmetros de qualidade e viabilidade espermática foram avaliados conforme 

recomendado pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal18. Para isso, uma gota de sêmen 

tratado foi depositada em uma lâmina de vidro para microscopia, pré-aquecida a 37°C em 

mesa aquecedora, coberta com uma lamínula também aquecida a 37°C e visualizada em 

microscópio óptico binocular. Os valores de motilidade foram expressos em porcentagem que 

variaram de 0 a 100%, sendo 0% para espermatozoides imóveis e 100% para desempenho 

máximo. O tipo de movimento espermático foi avaliado pelo vigor em uma escala de 0 a 5 (0- 

sem motilidade, 1- movimento lateral fraco com alguma progressão, 2- movimento lateral 

moderado com progressão ocasional, 3- progressão lenta, 4- progressão regular, 5- progressão 

rápida). Uma alíquota de sêmen diluído em solução de formol-salina tamponada também foi 

separada para análise da morfologia espermática antes e após o tratamento. 
 

RESULTADOS 
 

Interações fotofísicas de PSs-IgY 

Os parâmetros fotofísicos descrevem os principais processos envolvidos na ação 

fotodinâmica. Usando as espectroscopias de absorção UV-Vis e emissão de fluorescência, foi 
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possível avaliar o número de fótons absorvidos, a ligação entre PSs-IgY e a produção de 

oxigênio singlete. 

As figuras 1 (a) e 1 (b) mostram os espectros de absorção dos imunoconjugados 

ZnPc-IgY e HP-IgY e os espectros de emissão dos dois lasers utilizados (𝜆 = 662 nm para 

ZnPc-IgY e 532 nm para HP-IgY) para avaliar o rendimento quântico de oxigênio singlete. 

Além disso, são mostradas as alterações nos espectros de absorção da UA (próximo a 290 nm) 

devido à sua fotodegradação pelo imunoconjugado. A figura 1 (c) mostra a intensidade 

absorvida de ambos os imunoconjugados e o espectro de emissão da lâmpada de halogênio 

utilizada para irradiação. Os valores de ΦƒƖ, , e dos imunoconjugados e de suas 

respectivas formas livres foram obtidos conforme descrito anteriormente e são mostrados na 

Tabela 1.  

 

TABELA 1. Valores dos rendimentos quânticos de fluorescência (Φfl) e oxigênio singleto(ΦΔ), 
número de fótons absorvidos (nabs) e número de moléculas de oxigênio singlete produzidas por 
Segundo (

2
1O

n ). 

 
PS Φfl ΦΔ nabs (1014 s-1) 

2
1O

n (1013 s-1) 

Hp 0.0079 a 0.44 b 3.00 13.2 

Hp-IgY 0.0083 0.32 3.34 10.7 

ZnPc 0.009 c 0.03 d 5.71 1.7 

ZnPc-IgY 0.021 0.08 7.61 6.1 

Fonte: a (15), b (19), c (5) e d (20). 
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FIGURA 1. (a) Espectro de emissão de laser vermelho (linha vermelha), espectro de absorção de 

ZnPc-IgY (linha cinza) e alterações nos espectros de absorção do UA na solução de PBS 
(pH 7,4) em função do tempo de irradiação (linhas pretas); (b) Espectro de emissão de 
laser verde (linha verde), espectro de absorção de HP-IgY (linha cinza) e alterações nos 
espectros de absorção de UA na solução de PBS (pH 7,4) em função do tempo de 
irradiação (linhas pretas); (c) Intensidade absorvida dos imunoconjugados Hp-IgY e 
ZnPc-IgY na solução de PBS e espectro de emissão da lâmpada de halogênio utilizada 
para irradiação. 
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Para ambos os imunoconjugados, foi observado um aumento dos valores de ΦƒƖ, o 

que pode ser atribuído à redução da flexibilidade conformacional da estrutura molecular da PS 

devido à sua ligação à IgY. Acredita-se que a ligação entre os PSs e IgY impede a vibração 

molecular e a distorção concomitante da estrutura dos PSs, diminuindo a flexibilidade 

molecular. Isso causa uma redução no processo de conversão interna em favor dos processos 

de fluorescência e/ou cruzamento entre sistemas. O aumento dos processos de cruzamento 

entre sistemas implica em uma formação mais alta de estados tripletos e provavelmente mais 

oxigênio singlete pode ser produzido21. 

No imunoconjugado ZnPc-IgY, observa-se um aumento significativo de 
2

1O
n  

quando comparado com sua forma livre, o que pode ser explicado pelo aumento de ΦΔ e de 

nabs. No entanto, ocorre uma ligeira redução na produção de 
2

1O
n  na Hp-IgY, devido à redução 

de 30% no valor de ΦΔ. 

Fotoimunoinativação do BoHV-1 em cultura de células 

A Figura 2 mostra o tratamento PDI por fotossensibilizadores livres (HP e ZnPc) 

e conjugados (Hp-IgY e ZnPc-IgY) contra BoHV-1 na cultura de células MDBK. Ambos os 

PS livres foram eficientes na inativação do vírus, contudo foi necessário um tempo de 

irradiação de 15 minutos para a completa inativação viral. Ao utilizar os imunoconjugados, 

foi observada uma diminuição significativa no tempo de irradiação necessária para a completa 

inativação viral, necessitando de apenas 5 minutos de irradiação. Além disso, nenhum efeito 

citopático (CPE) foi detectado nas amostras tratadas com os imunoconjugados (Figura 2, 

imagens B e D), ou seja, o vírus não causou alterações estruturais nas células hospedeiras.  

Não foi observado redução do título viral nos grupos controle: amostras irradiadas sem PSs e 

vírus incubados por 2 horas com ZnPc-IgY e HP-IgY sem irradiação (Figura 2, gráfico dos 

controles), demonstrando que a luz e os  anticorpos (Figura 2, imagens A e C, 

respectivamente), por si só, não afetaram a infectividade do BoHV-1, caracterizada pela 

presença de um CPE característico do vírus nas células MDBK. 
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FIGURA 2. Inativação fotodinâmica do BoHV-1 em cultura de células MDBK. Gráfico: 
Titulação viral em função do tempo de irradiação de PSs livres (HP e ZnPc), 
imunoconjugados (HP-IgY e ZnPc-IgY) e controles -amostra controle sem 
PSs (somente irradiados por luz) e amostra de controle tratada com ZnPc-IgY 
e HP-IgY sem irradiação. Os dados são apresentados como média ± DP, 
utilizando ANOVA unidirecional, seguido do teste de comparações múltiplas 
de Tukey (GraphPad Prism versão 6.00. La Jolla 401 Califórnia, EUA). 
Valores de p <0,05 foram considerados estatisticamente significantes. * 
significância após 5 min de tempo de irradiação. ns - nenhuma diferença 
significativa. Painéis: A e C – Cultura de células MDBK após 2 h de 
incubação com ZnPc-IgY e HP-IgY respectivamente, sem irradiação 
(apresenta CPE).  B e D – Cultura de células MDBK após 5 min de irradiação 
em amostras tratadas com ZnPc-IgY e HP-IgY, respectivamente (sem CPE). 

 

 

Fotoimunoinativação de BoHV-1 em sêmen 

De acordo com os resultados apresentados na fotoimunoinativação em cultura 

celular, foram adotados os melhores parâmetros (tempo de irradiação de 5 minutos e uso do 

imunoconjugado) para a realização dos testes em sêmen artificialmente infectado. A Figura 3 

mostra as culturas de células MDBK tratadas pela inativação fotodinâmica com os 
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imunoconjugados ZnPc-IgY e HP-IgY contra o BoHV-1 no sêmen após três passagens cegas, 

conforme recomendado, para confirmar o teste negativo para o vírus. Como esperado, não foi 

observado CPE após 5 minutos de irradiação nas amostras tratadas com ZnPc-IgY e HP-IgY 

(imagens A e B, respectivamente), comprovando a completa eliminação do vírus no sêmen. 

Nas amostras controle, um CPE característico do vírus foi observado nas amostras incubadas 

por 2 horas com os imunoconjugados sem irradiação (imagens C e D) e nas amostras 

irradiadas na ausência dos imunoconjugados (controle de luz - imagem E). Isso demonstra 

que os imunoconjugados não são tóxicos no escuro e que a luz sozinha não é capaz de causar 

fotoinativação, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Cultura de células MDBK após fotoimunoinativação de BoHV-1 no sêmen. A e B – 
Ausência de efeito citopático após 5 minutos de irradiação em amostras tratadas com 
ZnPc-IgY e HP-IgY, respectivamente. C e D – efeito citopático nas amostras controle 
incubadas com Hp-IgY e ZnPc-IgY, respectivamente, sem irradiação. E - Controle de 
luz - amostras irradiadas sem imunoconjugados (CPE presente). 

 

 

Avaliação da toxicidade dos fotossensibilizadores no sêmen 

Os procedimentos para coleta, manuseio e teste do sêmen foram realizados nas 

mesmas condições recomendadas pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal 18. Para 

garantir a confiabilidade dos resultados e a validação da metodologia apresentada, optou-se 

por aumentar o tempo de irradiação para um máximo de 15 min. Em todos os parâmetros de 

qualidade do sêmen avaliados neste estudo, não foram encontradas diferenças significativas 

ao comparar as amostras tratadas com fotossensibilizadores em uma concentração de 10 µM 

com o controle do sêmen não tratado, não mostrando efeitos adversos no sêmen e, portanto, a 

segurança da metodologia nessa concentração (Figura 4). 
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FIGURA 4. Teste de toxicidade espermática dos fotossensibilizadores. Análise dos 

parâmetros seminais de motilidades, vigor e turbilhonamento após PDI com 10 
μM de ZnPc e HP. (C) - controle do sêmen sem nenhum tratamento. Os dados 
foram apresentados como média ± DP, utilizando ANOVA unidirecional, 
seguida do teste de comparação múltipla de Tukey (GraphPad Prism versão 
6.00. La Jolla California EUA). Valores de p <0,05 foram considerados 
estatisticamente significantes. ns - nenhuma diferença significativa. 

 

DISCUSSÃO 

O uso da inativação fotodinâmica na ciência animal é uma área em expansão, 

sendo uma alternativa promissora contra a maioria das doenças infecciosas de interesse 

veterinário. Uma delas, causada pelo BoHV-1, é de importância no comércio internacional e 

sua eliminação em produtos e subprodutos animais, como o sêmen, ajuda a impedir a 

propagação do vírus e o controle da doença. 

  O uso de antibióticos é prática comum durante a manipulação e preparação do 

sêmen para comercialização, mas, além de fornecer a seleção bem conhecida de bactérias 

resistentes, esse procedimento é insuficiente para garantir a biossegurança do sêmen em 

relação à presença de vírus. Neste artigo, pela primeira vez, foi demostrado uma metodologia 

simples para desinfecção viral do sêmen bovino, utilizando a abordagem de 

fotoimunoinativação. 

Os parâmetros fotofísicos obtidos (Figura 1, Tabela 1) nos ajudam a entender a 

ligação entre os PSs e as imunoglobulinas. O aumento nos valores de rendimento quântico de 
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fluorescência (ΦƒƖ) sugere o acoplamento dos PSs a IgYs. Esse acoplamento torna a estrutura 

dos PSs relativamente mais rígida, reduzindo a energia perdida pelo processo vibracional de 

conversão interna, aumentando o processo radiativo de fluorescência. Esse comportamento é 

frequentemente encontrado na interação dos PSs com proteínas e outras estruturas 14. 

A característica hidrofóbica das HPs poderia favorecer uma melhor interação com 

os fosfolipídios no envelope viral, dando a esse PS uma vantagem durante a PDI em 

comparação com as ftalocianinas hidrofílicas. No entanto, curiosamente, nossos resultados 

mostraram que não houve diferença significativa no tempo de irradiação necessário para a 

inativação completa do vírus (15 min para ambos os PS em suas formas livres). Obviamente, 

os lipídios no envelope viral não são os únicos alvos dos PSs, também existem glicoproteínas 

diferentes que podem ser reconhecidas como alvos pelas ftalocianinas. De fato, essa não 

seletividade de PSs para uma única molécula alvo é uma grande vantagem dessa metodologia, 

tornando-a praticamente à prova de resistência microbiana, além da possibilidade de ação em 

uma gama variada de outros patógenos presentes no sêmen, maximizando seu uso. 

Os parâmetros fotofísicos ( , e ) apresentados para o imunoconjugado 

HP-IgY foram ligeiramente mais baixos em comparação com a sua forma livre testada em 

cultura de células. O mesmo não foi observado com a ZnPc, houve um claro aumento dos 

parâmetros avaliados para o imunoconjugado. Como a baixa afinidade das ftalocianinas às 

membranas biológicas foi descrita anteriormente 20, atribuímos a ação virucida rápida e 

significativa observada com imunoconjugados ao contato mais próximo do vírus com o PS 

impulsionado pelo acoplamento a IgY. Embora o oxigênio singlete avaliado neste trabalho 

seja um dos principais agentes responsáveis pela ação fotodinâmica, outras espécies reativas 

oxidativas podem ser produzidas por reações dos PS excitados, que podem envolver 

transferência de elétrons ou hidrogênio, denominada reação de oxidação fotossensibilizada 

tipo I 22. Essas reações podem explicar o efeito fotodinâmico semelhante apresentado pelo 

ZnPc (e ZnPC-IgY), que possui menor produção de oxigênio singlete que o HP (e o HP-IgY). 

Para validar nossa estratégia de desinfecção do sêmen, todos os parâmetros do 

teste foram superestimados. Mesmo demonstrando no teste de cultura celular que a inativação 

completa do vírus ocorreu com apenas 5 minutos de irradiação, foi estendido o tempo de 

irradiação na PDI do sêmen para 15 minutos. Além disso, no ensaio de desinfecção do sêmen, 

foi utilizada uma concentração inicial superestimada de BoHV-1 em comparação com os 

títulos médios descritos em amostras de sêmen bovino naturalmente infectadas com BoHV-1 
23. Sob essas condições experimentais, a desinfecção viral completa foi alcançada com 5 



 

53 

 

 

minutos de irradiação, sem qualquer alteração nos parâmetros de qualidade do sêmen mesmo 

após 15 minutos de irradiação. 

Embora o espermatozoide seja altamente sensível ao dano oxidativo 24, a extensão 

do dano depende de muitos fatores, incluindo a duração da exposição, o tipo e a concentração 

das espécie reativas do oxigênio (ROS) 25. Assim, a redução no tempo de irradiação alcançada 

com o uso dos imunoconjugados ajuda a proteger as moléculas não-alvo, sendo um 

importante parâmetro para a escolha destes imunoconjugados em procedimentos clínicos, a 

fim de minimizar a exposição dos espermatozoides à luz, bem como do fotodano causado 

pelas ROS. Além disso, a vida útil muito curta (nanosegundos) das ROS 26 restringe sua ação 

às biomoléculas próximas, o que justifica adicionalmente o uso de imunoconjugados como 

forma de entrega dos PSs para próximo do vírus e consequentemente conferindo proteção 

extra aos espermatozoides no sêmen. 

Apesar do uso, neste trabalho, de anticorpos policlonais contra o BoHV-1, a 

versatilidade da metodologia aqui demonstrada permite a inclusão de anticorpos específicos 

contra uma série de outros alvos virais (ácidos nucleicos, proteínas exibidas na cápside ou na 

superfície do envelope), que pode prolongar a inativação de vírus competentes para replicação 

e não-infectados presentes em produtos animais. 

 
CONCLUSÃO 

Os resultados mostraram que a fotoimunoinativação descrita aqui é uma técnica 

viável, fácil de executar, fornece rápida inativação do patógeno, utiliza baixa concentração de 

reagente (dose única) e, portanto, uma alternativa para eliminar o BoHV-1 em sêmen. Com 

relação à desinfecção do sêmen, um parâmetro importante deve ser considerado, que é a 

redução do tempo de irradiação para proteger os espermatozoides dos efeitos da 

fotoinativação. O uso de imunoconjugados atende a esse parâmetro, direcionando o PS apenas 

para o alvo desejado, preservando outras moléculas importantes para manter a qualidade do 

espermatozoide no sêmen. Neste trabalho, embora a técnica tenha sido apresentada para 

eliminar o BoHV-1, a estratégia de fotoimunoinativação pode ser facilmente adaptada a uma 

ampla gama de patógenos de interesse reprodutivo, maximizando seu uso e reduzindo os 

antibióticos atualmente utilizados nos processos de manipulação do sêmen. 
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CAPITULO 4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O uso da inativação fotodinâmica na medicina humana já está bem estabelecida, 

principalmente nos tratamentos de neoplasias e nos consultórios odontológicos. Já na ciência 

animal ainda é pouco explorada, contudo, é uma técnica promissora, sendo uma alternativa a 

ser utilizada contra a maioria das doenças infecciosas de interesse veterinário. 

As novas porfirinas testadas neste trabalho, mostraram um grande potencial para 

utilização em produtos e subprodutos biológicos, por possuírem características desejáveis 

para a PDI, principalmente por inativar o vírus em um curto espaço de tempo. O próximo 

passo deste trabalho com essas novas porfirinas (Pd-dppe, Pd-dppf, TDC e TDF) será o teste 

em sêmen infectado com o BoHV-1, para avaliar tanto sua toxicidade frente aos 

espermatozoides, quanto sua eficiência em inativar o vírus. 

A desinfecção do sêmen pela PDI mostrada neste trabalho pelos PS imunoconjugados 

(HP-IgY e ZnPc-IgY), comprovou que a técnica é viável e sem prejuízos aos 

espermatozoides. Essa técnica pode garantir uma melhor qualidade sanitária do sêmen animal 

para os procedimentos de inseminação artificial e/ou produção in vitro de embriões e/ou 

transferência de embriões, pois apesar de termos inativado apenas o BoHV-1 neste trabalho, a 

técnica tem o potencial de inativar no mesmo procedimento outros patógenos (bactérias, 

outros vírus e protozoários). Esperamos que essa técnica seja no futuro incorporada na rotina 

das centrais de inseminação artificial, garantindo uma qualidade sanitária ao sêmen 

comercializado.  

 A busca por novas tecnologias, medicamentos e/ou tratamentos é o que move 

nosso mundo, nos dá esperança de dias melhores, nos quais patógenos não sejam mais 

responsáveis por tantas mortes, quanto estamos presenciando neste ano. Como Médica 

veterinária e pesquisadora, espero continuar realizando pesquisas científicas que possam 

contribuir tanto para a vida dos seres humanos quanto dos animais. 
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