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RESUMO 
Pertencente a família Herpesviridae, subfamília Alphaherpesvirinae, o 

Herpesvírus bovino tipo 5 (BoHV-5), é o agente causal da meningoencefalite 

bovina não supurativa, que atinge majoritariamente bovinos jovens. No Brasil, 

os casos de encefalite por BoHV-5 são a segunda maior causa de óbitos no 

rebanho. A infecção viral geralmente resulta em alteração no processo de 

morte celular programada, pela via mitocondrial, estimulando ou inibindo genes 

relacionados à apoptose, favorecendo a replicação e disseminação viral. O 

presente estudo teve como objetivo a análise da expressão de genes 

relacionados à apoptose (Apaf-1, α, FasL e citocromo c) em células MDBK 

infectadas ou não com o BoHV-5. Foi possível observar um aumento (p<0,05) 

na expressão dos genes estudados para o grupo infectado comparado ao 

controle, em diferentes momentos pós-infecção experimental. No caso da 

família Herpesviridae, a modulação da apoptose parecer ser uma etapa chave 

para sua patogênese, apesar da associação das atividades anti e pró-

apoptóticas com o BoHV-5 ser completamente desconhecida. Este estudo 

demonstra a capacidade do BoHV-5 em modular, seja ativando ou inibindo, a 

via extrínseca da apoptose. 

 

Palavras-Chave: cultura celular, morte celular e PCR em tempo real  
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ABSTRACT 
 Belonging to the family Herpesviridae, subfamily Alphaherpesvirinae, 

bovine Herpesvirus type 5 ( BoHV-5) is the causative agent of bovine non-

suppurative meningoencephalitis, which predominantly affects young cattle. In 

Brazil, cases of encephalitis caused by BoHV-5 are the second leading cause of 

deaths in the herd. Viral infection usually results in a change in the programmed 

cell death via mitochondrial, stimulating or inhibiting apoptosis related genes, 

promoting viral replication and dissemination process. The present study aimed 

to analyze the expression of apoptosis related genes (Apaf-1, TNFα-R1, FasL 

and cytochrome c) in infected or uninfected MDBK cells with BoHV-5. We 

observed an increase ( p < 0.05 ) in expression of the genes studied for the 

infected group compared with controls, in different times post-infection 

experimental. In the case of the Herpesviridae family, modulation of apoptosis 

appears to be a key step in its pathogenesis, despite the association of anti and 

pro-apoptotic activities with BoHV-5 is completely unknown. This study 

demonstrates the ability of BoHV-5 in modulating either activating or inhibiting 

the extrinsic pathway of apoptosis. 

 

Keywords: cell culture, cell death and real-time PCR 
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1. Conceitos sobre apoptose 
O termo morte celular programada (MCP) foi introduzido em 1964, 

propondo que a morte celular durante o desenvolvimento não é um acidente da 

natureza, e sim, uma sequência de passos programados (LOCKSHIN e 

WILLIAMS, 1964). Em 1972, Kerr, Wyllie e Currie sugeriram o termo apoptose 

(do grego apó = separação, ptôsis = queda) para indicar este tipo de morte 

celular. A apoptose, ou morte celular programada, refere-se às características 

morfológicas e bioquímicas do processo de eliminação celular (FABIAN; 

KOPPEL; MADDOX-HYTTEL, 2005).  

A apoptose é um processo fisiológico ativo, em que ocorre a 

condensação da cromatina, redução do volume celular, perda da aderência 

com a matriz extracelular e células vizinhas, fragmentação do DNA e formação 

de vesículas na membrana, denominadas de corpos apoptóticos, os quais são 

rapidamente fagocitados por macrófagos e removidos sem que haja processo 

inflamatório associado (FABIAN; KOPPEL e MADDOX-HYTTEL, 2005; 

GRIVICICH, REGNER e ROCHA, 2007) (FIGURA 1). 

    
                                                                                          Fonte: domínio público 

FIGURA 1. Representação esquemática da apoptose. 
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Durante muito tempo, a MCP foi considerada um processo passivo de 

caráter degenerativo, que ocorre em situações de lesão celular, infecção e 

ausência de fatores de crescimento. Como consequência, a célula altera a 

integridade da membrana plasmática, diminui o seu volume e perde as suas 

funções metabólicas (YU e CHOI, 2000). Entretanto, nem todos os eventos de 

morte celular são processos passivos. Organismos multicelulares são capazes 

de induzir a MCP como resposta a estímulos intra ou extracelulares 

(HENGARTNER, 2000). 

A apoptose envolve dois mecanismos: intrínseco (mitocondrial), 

dependente da mitocôndria, sendo iniciada por sinais intracelulares pró-

apoptóticos, levando à liberação do citocromo c e ativação das caspases; e 

extrínseco (citoplasmático), no qual ocorre ligação receptor-ligante, levando à 

ativação das caspases (FIGURA 2). 

 

 
Fonte: domínio público 

FIGURA 2. Via intrínseca e extrínseca de ativação da apoptose. 
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Segundo Grivicich et al., 2007, a via intrínseca é ativada por estresse 

intracelular ou extracelular, levando a danos no DNA. Após injúria, as proteínas 

pró-apoptóticas no citoplasma, BAX e BID, se ligam a membrana externa da 

mitocôndria, formando poros na membrana, levando a liberação do citocromo 

c. Esta proteína, uma vez no citoplasma, forma um complexo com a adenosina 

trifosfato (ATP) e a enzima Apaf-1. Em seguida, o complexo ativa a pró-

caspase-9, uma proteína iniciadora que age em conjunto com o complexo 

citocromo c, ATP e Apaf-1, formando os apoptossomos, estes ativam a pró-

caspase-3, uma proteína efetora, a qual inicia a cascata das caspases e, 

consequentemente, a degradação celular. (GHAVAMI et. al., 2009) 

A via extrínseca é desencadeada pela ação de moléculas sinalizadoras, 

conhecidas como ligantes específicos, em um grupo de receptores de morte 

transmembrana da célula alvo, como o Fas e TNFα-R1. Esta ligação é capaz 

de ativar pró-caspases-8 ou 10, levando à ativação da caspase-3, efetora. 

As vias apoptóticas são extremamente sofisticadas, altamente reguladas 

e monitoradas pelas células, e tem se mostrado um passo chave para a 

compreensão da patogênese dos Herpesvirus (GRIFFIN et al., 2010), visto que 

a interferência do BoHV-5 na regulação das taxas de Bax e Bcl-2 foi 

recentemente comprovada  por Garcia et al., 2013. 

Embora a apoptose pareça um processo de autodestruição iniciado 

internamente, atualmente reconhece-se que a cascata de eventos 

intracelulares que levam à eliminação celular, raramente ocorre em um 

contexto estritamente endógeno. Dentre as causas de apoptose, podemos citar 

as anormalidades cromossômicas e nucleares, desequilíbrio nos fatores de 

crescimento e hormônios, exposição a agentes prejudiciais, tais como: 

espécies reativas de oxigênio (ERO), radiação ultravioleta e choque térmico 

(PAULA-LOPES e HANSEN, 2002; FABIAN; KOPPEL e MADDOX-HYTTEL, 

2005). 

A infecção viral geralmente resulta na alteração dos processos celulares 

que podem desencadear a MCP pela via mitocondrial. A apoptose é um 

importante mecanismo de defesa da célula hospedeira contra os agentes virais, 
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os quais possuem estratégias para controlá-la ou regulá-la, maximizando a 

produção da progênie viral e permitindo a disseminação viral para as células 

vizinhas (HAY e KANNOURAKIS, 2002). O sucesso na replicação de muitos 

vírus depende da habilidade em prevenir a indução da apoptose pela via 

mitocondrial (SCOTT, 2010).  

Não é possível estabelecer se a apoptose tem uma consequência direta 

na replicação viral ou se é mediada por mecanismos indiretos, tais como a 

liberação de citocinas pró-apoptóticas (BORDI et al., 2006). A manutenção da 

respiração mitocondrial durante a infecção é essencial para garantir um aporte 

de ATP que viabilize a replicação viral, enquanto concomitantemente, inibe a 

apoptose induzida pelo estresse oxidativo (TIEDE et al., 2011). 

 

2. Herpesvirus 

2.1. Nomenclatura e classificação 
Pertencente a ordem Herpesvirales, família Herpesviridae; a palavra 

herpes vem do grego (herpein), que significa rastejar, referindo-se à 

característica lesão causada pelos herpesvirus humanos, como o Herpes 

simplex vírus (HSV) e Varicella zoster vírus (VZV). A família Herpesviridae é 

composta de cerca de 200 vírus isolados, com diferentes hospedeiros como 

moluscos, peixes, anfíbios, repteis, aves e mamíferos (ROIZMAN et al., 2001). 

A forte especificidade que existe entre os herpesvírus e seus hospeideiros 

indica que este vírus possam ter evoluído juntamente com seus hospeideiros 

(THIRY et al., 2007).  

A família Herpesviridae foi dividida em três subfamílias, baseado em 

suas propriedades biológicas e moleculares; sendo assim as subfamílias Alpha, 

Beta e Gammaherpesvirinae. Os membros da subfamília Alphaherpesvirinae 

possuem como característica comum o amplo espectro de hospedeiros, um 

ciclo de replicação curto e rápido e a capacidade de induzir latência, alojando- 

se nos gânglios nervosos, principalmente no trigêmeo e sacral. A reativação 

viral pode ocorrer devido a situações estressantes como parto, transporte, 
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vacinações ou com a administração prolongada de corticóides, onde a ação 

sistêmica do cortisol leva ao retorno da atividade viral (ROIZMAN et al., 2001; 

ACKERMANN et al., 1982).  

Os Alphaherpevírus são classificados em quatro gêneros: Simplexvirus, 

Mardivirus, Iltovirus e Varicellovirus (PORTERFIELD, 1989) sendo que este 

último inclui vários vírus que acometem ruminantes, entre eles o Herpesvírus 

bovino tipo 5 (BoHV-5), agente causal da meningoencefalite não supurativa 

bovina, enfermidade que causa grandes perdas no rebanho e de grande 

imoacto economico (ACKERMANN E ENGELS, 2006, STUDDERT, 1989). 

 

2.2. Morfologia e organização genômica 
A família Herpesviridae compartilha a mesma morfologia, com um vírion 

com núcleocapsídeo icosaédrico de em média100nm de diâmetro formado por 

150 hexameros e 12 pentâmeros (KNOWLES, 2011). Essa estrutura é 

recoberta por uma camada de proteínas, o tegumento, que por sua vez é 

rodeado por uma bicamada lipídica, o envelope, onde se encontram a maioria 

das glicoproteínas virais (ROIZMAN et al., 2001), como demonstra a Figura 3. 

 

Figura 3: Morfologia de um vírion da família Herpesviridae. Modificado de Thiry 

et. al. 2007. 

 

O genoma viral presente no viron maduro é composto de uma dupla fita 

de DNA linear arranjado em uma região única longa (UL – unique long) de 102 

a 104 Kpb e um região única curta (US – unique short) de 10,5 a 11 Kpb, 

flanqueadas por duas sequências repetidas invertidas denominadas repetição 
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interna (IR – Internal Repeat) e repetição terminal (TR – Terminal Repeat)  

(SCHWYZER e ACKERMANN, 1996), classificado como genoma de classe D 

(Figura 4), o que permite a formação de dois isômeros do DNA viral pela 

inversão do segmento US (THIRY et al., 2007). 

Figura 4 

 

Figura 4: Organização genômica dos Alphaherpesvirus. Modificado de Thity et. 

al. 2007. 

 

Os genes dos Alphaherpesvirus são expressos em através do 

mecanismo de cascata. Assim, no instante em que o genoma viral se liberta do 

capsídio, inicia se a produção de proteínas precoces imediatas, que promovem 

a produção de proteínas imediatas; por fim há produção de proteínas tardias 

seguindo a síntese do DNA viral (SALVADOR et al., 1998). 

Com similaridades antigênicas e moleculares, BoHV-1 e BoHV-5  

compartilham cerca de 85% de homologia genômica, o que classificava o 

BoHV-5 anteriormente como subtipo do BoHV-1 (PEREZ et al., 2002; 

METZLER et al., 1986). Assim, a diferenciação entre eles era baseada apenas 

nas características clínico-epidemiológicas dos surtos, mas atualmente a 

análise de restrição enzimática (REA)  provou ser extremamente útil para a 

diferenciação entre os vários alphaherpesvirus de ruminantes e tem sido 

largamente utilizada para comparar os vírus isolados (ENGELS et al., 1986). 
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2.3. Glicoproteínas virais 

Todos os herpesvirus codificam um amplo número de proteínas que são 

divididas em 3 grupos: proteínas envolvidas no metabolismo do ácido nucléico, 

fatores que modulam a resposta imune e glicoproteínas virais (ROIZMAN et al., 

2001). Ao menos 33 das proteínas codificadas são estruturais, das quais 13 

estão associadas ao envelope viral, e destas, 10 potencialmente codificam 

glicoproteínas (SCHWYZER e ACKERMANN, 1996). 

Existem 10 glicoproteínas virais conhecidas: gB, gC, gD, gE, gG, gH, gI, 

gK, gL, e gM; que desempenham um importante papel na interação virus-

hospedeiro, estando envolvidas em varias etapas do ciclo viral como adsorção, 

penetração, maturação e liberação do vírion ; além de constituírem um 

importante alvo para a resposta imune, sendo inclusive utilizadas como 

componentes de vacinas e testes diagnósticos (DELHON et al., 2003). 

 

2.4. BoHV-5 
Em virtude da grande similaridade e das amplas reações cruzadas em 

testes sorológicos, o BoHV-5 foi inicialmente considerado uma variante do 

BoHV-1, sendo classificado como subtipo 1.3 (BRATANICH et al., 1991); até 

que estudos antigênicos e análises de restrição enzimática levaram à criação 

do tipo 5 e sua classificação em 3 subtipos: BoHV-5 “a" (Isolado na Austrália); 

BoHV-5 “b” (isolado na Argentina) e BoHV-5 “non-a, non-b” (isolado no Brasil)  

(ROIZMAN et al., 1992). 
 

O Herpesvírus bovino tipo 5 causa encefalites ou meningoencefalites 

não supurativas, com baixa morbidade e alta mortalidade em animais jovens, 

embora ocasionalmente possa causar infecção subclínica ou doença de 

severidade moderada em animais adultos (SALVADOR et al., 1998; FRENCH, 

1962). Em animais jovens, a meningoencefalite não supurativa possui baixa 

morbidade porém alta mortalidade (DEL MÉDICO- ZAJAC et al., 2010). Os 

sintomas descritos são depressão, isolamento do rebanho, tremores, nistagmo, 

bruxismo, pitialismo, ataxia, hipermetria, andar em círculos, movimentos de 
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pedalagem, paralisia, decúbito esternal, convulsões e morte (BELTRÃO et al., 

2000).  

A transmissão de  BoHV-5 ocorre principalmente através de aerossóis, 

com replicação inicial nos células epiteliais da região naso-oro-faringeana e 

subseqüente disseminação para as terminações nervosas (PEREZ et al., 

2002); entretanto estudos tem apontado o envolvimento da gE do BoHV-5 em 

sua habilidade de se disseminar pelas células nervosas e neurovirulência  

(CHOWDHURY et al., 2000). 

Descrita principalmente em países como Argentina, estados Unidos e 

Austrália, além do continente europeu, esta doença possui alta incidência em 

países sul americanos, enquanto em outras partes do mundo o seu relato 

esporádico (KIRKLAND et al., 2009; ABDELMAGID et al., 1995). No Brasil, a 

doença está presente principalmente nas regiões sudeste, sul e central, sendo 

que as encefalites por BoHV-5 foram a segunda maior causa de encefalite com 

etiologia determinada no Brasil, suplantada apenas pela raiva (SANCHES et 

al., 2000). A rara ocorrência de doença neurológica pelo BoHV-5 em áreas 

endêmicas para o BoHV-1 pode ser explicada pela proteção cruzada induzida 

pela infecção natural por BoHV-1 ou vacinação (DEL MEDICO-ZAJAC et. al., 

2006). 
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Avaliar a expressão dos genes relacionados à morte celular programada: 

Apaf-1, FasL, TNFα-R1 e citocromo c, associados à infecção experimental com 

BoHV-5 em células MDBK. 
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RESUMO 
Pertencente a família Herpesviridae, subfamília Alphaherpesvirinae, o 

Herpesvírus bovino tipo 5 (BoHV-5), é o agente causal da meningoencefalite 

bovina não supurativa, que atinge majoritariamente bovinos jovens. No Brasil, 

os casos de encefalite por BoHV-5 são a segunda maior causa de óbitos no 

rebanho. A infecção viral geralmente resulta em alteração no processo de 

morte celular programada, pela via mitocondrial, estimulando ou inibindo genes 

relacionados à apoptose, favorecendo a replicação e disseminação viral. O 

presente estudo teve como objetivo a análise da expressão de genes 

relacionados à apoptose (Apaf-1, TNFα-R1, FasL e citocromo c) em células 

MDBK infectadas ou não com o BoHV-5. Foi possível observar um aumento 

(p<0,05) na expressão dos genes estudados para o grupo infectado comparado 

ao controle, em diferentes momentos pós-infecção experimental. No caso da 

família Herpesviridae, a modulação da apoptose parecer ser uma etapa chave 

para sua patogênese, apesar da associação das atividades anti e pró-

apoptóticas com o BoHV-5 ser completamente desconhecida. Este estudo 

demonstra a capacidade do BoHV-5 em modular, seja ativando ou inibindo, a 

via extrínseca da apoptose. 

 

Palavras-Chave: cultura celular, morte celular e PCR em tempo real  
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ABSTRACT 
 Belonging to the family Herpesviridae, subfamily Alphaherpesvirinae, 

bovine Herpesvirus type 5 ( BoHV-5) is the causative agent of bovine non-

suppurative meningoencephalitis, which predominantly affects young cattle. In 

Brazil, cases of encephalitis caused by BoHV-5 are the second leading cause of 

deaths in the herd. Viral infection usually results in a change in the programmed 

cell death via mitochondrial, stimulating or inhibiting apoptosis related genes, 

promoting viral replication and dissemination process. The present study aimed 

to analyze the expression of apoptosis related genes (Apaf-1, TNFα-R1, FasL 

and cytochrome c) in infected or uninfected MDBK cells with BoHV-5. We 

observed an increase ( p < 0.05 ) in expression of the genes studied for the 

infected group compared with controls, in different times post-infection 

experimental. In the case of the Herpesviridae family, modulation of apoptosis 

appears to be a key step in its pathogenesis, despite the association of anti and 

pro-apoptotic activities with BoHV-5 is completely unknown. This study 

demonstrates the ability of BoHV-5 in modulating either activating or inhibiting 

the extrinsic pathway of apoptosis. 

 

Keywords: cell culture, cell death and real-time PCR 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Herpesvirus bovino tipo 5 (BoHV-5),  da família Herpesviridae, 

subfamília Alphaherpesvirinae, gênero Varicellovirus, apresenta como 

características gerais o diâmetro de aproximadamente 120 a 250 nm, com 

nucleocapsídeo icosaédrico e envelope glicoproteico, composto de 162 

capsômeros (KNOWLES, 2011). Seu genoma é constituído de fita linear dupla 

de DNA, possuindo uma região única longa (UL) e outra única curta (US), com 

aproximadamente 137 kilobases (Kb) (THIRY et al., 2006; DELHON et al., 

2003). 

Este vírus é capaz de replicar-se em diferentes tecidos como o tecido 

nervoso, glandular, linfoide e em órgãos parenquimatosos (STRAUB, 1982). 

Além disso, pode permanecer em estado de latência, alojando- se nos gânglios 

nervosos, podendo ser reativado em situações estressantes como parto, 

transporte, vacinações ou com a administração prolongada de corticoides 

(ACKERMANN et al., 1982). 

Inicialmente considerado subtipo do BoVH-1 (METZLER et al., 1986; 

ENGELS et al., 1986), o Herpesvirus bovino tipo 5 (BoHV-5) é o agente causal 

da meningoencefalite não supurativa de curso geralmente fatal, que acomete 

principalmente bovinos jovens (DEL MÉDICO ZAJAC et al., 2010; STUDDERT, 

1989).   

Descrita em países como Argentina, Estados Unidos e Austrália 

(KIRKLAND et al., 2009; JOHSTON et al., 1962; ELY et al., 1996), inclusive no 

continente Europeu (ABDELMAGID et al., 1995). Esta doença possui alta 

incidência em países da América do Sul, principalmente nas regiões central e 

sudeste brasileira (VOGEL et al., 2003). No Brasil casos clínicos de encefalites 

por BoHV-5 foram a segunda maior causa de encefalites com etiologia 

determinada, suplantada somente pela raiva (SANCHES et al., 2000). 

  O diagnóstico laboratorial direto, pela detecção do agente etiológico, 

envolve o isolamento viral em cultivo celular e a microscopia eletrônica. O 

isolamento viral pode ser realizado em células MDBK (“Madin Darby bovine 
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kidney”), cultivos primários de células de testículo de bezerros, de pulmão de 

feto bovino e de células turbinadas de bovino (RIET-CORRÊA et al., 1989; 

BELKNAP et al., 1994; SALVADOR et al., 1998).  

Técnicas de biologia molecular, para a detecção do genoma viral, como a 

reação em cadeia da polimerase (PCR) e a hibridização podem ser 

empregadas com sucesso, enquanto a sorologia tem valor limitado no 

diagnóstico indireto, devido a reação cruzada com o BoHV-1 (CLAUS et al., 

2002).  

É difícil, se não impossível, que um vírus infecte uma célula sem ativar 

uma das vias do processo de apoptose, ou seja, a morte celular programada, 

apesar de estudos recentes demonstrarem um arranjo entre as vias 

apoptoticas viral e celular (HARDWICK, 2001).  

A morte celular programada (MCP) é um processo que ocorre nos 

organismos multicelulares para o descarte de células indesejadas (ALBERT et 

al., 1998). Esta possui papel importante durante todo desenvolvimento, como 

na homeostase tecidual, regeneração, organogênese, hematopoiese normal e 

patológica, eliminação de células após dano por agentes genotóxicos, e 

principalmente na resposta inflamatória e durante a infecção viral (GRIVICICH 

et al., 2007; ANDONIOU E DEGLI-ESPOSTI, 2006; ALBERT et al., 1998).  

A apoptose denomina eventos como a redução do volume celular, a 

condensação da cromatina seguido da formação de prolongamentos na 

membrana celular, com a desintegração do núcleo e presença de fragmentos 

envoltos pela membrana nuclear, além da desintegração celular em vesículas 

chamadas corpos apoptóticos. Estes são rapidamente fagocitados por 

macrófagos, como resultado, a célula desaparece sem nenhum fenômeno 

inflamatório (GHAVAMI et. al., 2009, KROEMER et al., 2009).          
A ativação da apoptose pode ser iniciada pela via extrínseca 

(citoplasmática) e intrínseca (mitocondrial). A via extrínseca é ativada por 

receptores de superfície celular, que através da transmissão de sinais 

apoptóticos são iniciados por ligantes específicos como Fas/Fas ligante (CD95 

ou Apo-1) e rTNFα-R1 (receptor do fator de necrose tumoral). Esse estímulo 
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leva ao recrutamento e ativação proteolítica da pró-caspase-8, ativando a 

caspase-3, 6 e 7 que culmina na apoptose (ANDONIOU, 2010; ANDONIOU E 

DEGLI-ESPOSTI, 2006; THORBURN, 2004).  

A análise da via de morte celular por Fas ajudou na descoberta de uma 

enorme variedade de proteínas celulares e virais envolvidas na modulação da 

via Fas/FasL (BARRY et al., 1998; TURNER et al., 1994; CLEM et al., 1991). 

Proteínas FLICE inibitórias (v-FLIP) estão presentes nos Herpesvirus e no 

Molluscopox vírus e inibem a apoptose via Fas (THOME et al., 1997). 

O fator de necrose tumoral (TNF) é uma potente citocina que exerce 

funções pleiotrópicas na imunidade, inflamações e, principalmente, na 

apoptose (WALLACH et al., 1999; ASHKENAZI e DIXIT, 1998). Apesar destes 

serem indutores de certas vias de sinalização, alguns desses ligantes também 

induzem a apoptose pela ligação com os chamados receptores de morte 

celular, como TNFα-R1. É relatado que o TNFα-R1 ativa o recrutamento de 

domínios da morte (“death domain” - DD) contendo proteínas adaptadoras de 

TNF associadas ao domínio da morte (“TNF receptor associated death domain” 

– TRADD) (CHEN e GOEDDEL, 2002; ASHKENAZI e DIXIT, 1998), induzindo 

a apoptose pelo recrutamento e ativação da caspase-8 (HSU et al., 1996), a 

qual ativa as caspases-3, 6 e 7 (ANDONIOU, 2010). 

A via intrínseca envolve a ativação de um membro pró-apoptótico da 

família Bcl-2 (“B-cell lymphome 2”). A família de proteínas Bcl-2 controla a 

sinalização apoptótica mitocondrial através da permeabilidade da membrana 

mitocondrial externa, evitando ou permitindo a liberação do citcromo c (WEST 

et al., 2011; YOULE e STRASSER, 2008).   

A citocromo c é uma proteína integrante da membrana externa da 

mitocôndria, e tem função de carrear elétrons durante a produção de energia 

por via aeróbia (GOODSELL, 2004), além de participar da sinalização da 

apoptose pela via intrínseca (CHANG et al., 2001). Uma vez no citosol, o 

citocromo c liga-se ao Apaf-1, formando um complexo denominado 

apoptossomo, ativando assim a cascata das caspases (CAI et al., 1998; 

CHIPUK e GREEN, 2008). 
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Em estudo com BoHV-5, Garcia et al. (2013) demonstraram que houve 

um aumento na expressão do Bcl-2 nos primeiros estágios da replicação viral 

(24 a 48 horas pós-infecção, hpi) em células mesenquimais da geléia de 

Wharton de cordão umbilical bovino. KAJITA et al. (2006) descreveram a 

ativação da caspase-3 e 8 no processo de infecção viral pelo Canine Distemper 

vírus, em monocamadas de células Vero, associando este mecanismo ao 

processo de morte celular.  

Em embriões bovinos o BoHV-5 inibe alguns passos da via intrínseca e 

extrínseca da apoptose, inibindo o mecanismo de morte celular programada, 

não havendo diferença na produção in vitro de embriões bovinos nos grupo 

com ou sem a presença viral (SILVA-FRADE et. al., 2010) 

A hipótese do presente estudo é de que o processo de lise celular 

promovido pelo BoHV-5 em monocamadas de células MDBK está relacionado 

com a ativação da via extrínseca e intrínseca da apoptose. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS  
 
2.1. Cultivo Celular 

A suspensão viral utilizada foi acondicionada em freezer à -86ºC, 

proveniente do isolamento viral de um bovino com infecção natural de 

meningo-encefalite não supurativa em células MDBK (ATCC-CCL-22) 

(FERRARI et al., 2007). A estirpe viral do BoHV-5 possui o número de acesso 

GU9457818. O uso de células não infectadas foi o controle negativo, sendo 

que a observação qualitativa foi documentada com a visualização de sincícios 

por todo o tapete celular (CARDOSO et al., 2007). A quantificação viral foi 

realizada pela técnica de TCID50 (“Tissue Culture Infectious Dose”) como 

descrita por Cardoso et al. (2007). 

 
2.2. Infecção Experimental 

O sobrenadante a as monocamadas células MDBK infectadas e não 

infectadas foram coletadas para cada um dos momentos: 0, 24, 48, 72 e 96 hpi. 
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O título viral de 103.4 TCID D50/ 50µl foi utilizado na infecção de monocamadas 

semi-confluentes (>70%) cultivadas em placas de cultivo celular de nove 

orifícios (Marca Nunc®). O meio foi removido e, em seguida, foi adicionado 

1mL do inóculo viral para adsorção durante 60 minutos a 37ºC em atmosfera 

de CO2. Após este período, foi removido o inóculo, e um meio novo (volume 

2mL/ orifício) e as células foram observadas diariamente para observação dos 

efeitos citopáticos (c.p.e.).  

 
2.3. Extração de mRNA total  

As amostras foram submetidas ao congelamento e descongelamento por 

três vezes consecutivas. O RNA total foi extraído utilizando-se o protocolo 

Trizol LS de acordo com as instruções do fabricante (Invitrogen®). Após, 100 

ng de RNA total, quantificado pelo sistema NanoView (GE®) foi tratado com 

DNAse (1µg/ml) e, em seguida, utilizado como molde para a síntese de fita 

complementar de DNA (cDNA) com o kit “Enhanced Avian RT First Stand 

Synthesis” (Sigma-Aldrich®). As amostras de cDNA foram acondicionadas em 

freezer à – 86°C, até o uso. 

 
2.4. Reação de PCR em tempo real 

A reação de PCR em tempo real foi realizada no Step One PlusTM 

(Applied Biosystems®), usando o sistema de SYBR® Green para a detecção da  

expressão dos genes: Apaf-1, TNFα-R1, FasL, citocromo c, bem como para a 

detecção do BoHV-5, conforme descrito por Cardoso et al. (2013), sendo os 

“primers” representados no Anexo 1. 

A reação consiste de 25 μL, sendo 12,5 μL de SYBR-Green master mix, 

100 μM de cada “primer”, 100 ng da amostra e água ultrapura livre de 

DNA/RNA (InvitrogenTM) para completar o volume final. O volume da reação foi 

multiplicado pelo número de amostras a serem analisadas, excluindo o volume 

da amostra (DNA). O volume total foi pipetado em tubo tipo “eppendorf” de 1,5 

mL e, então distribuído nos poços da placa, sendo que cada poço recebeu, 

posteriormente, a amostra a ser testada.  
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A placa foi vedada e centrifugada brevemente e, em seguida, foi levada 

ao Step One Plus (Applied Biosystems) e iniciada a corrida. As condições da 

corrida foram: desnaturação inicial 95°C por 15 minutos, seguida de 40 ciclos 

de 95°C por 1 minuto, 58°C por 1 minuto e 72°C por 1 minuto, com a extensão 

final de 72°C por 10 minutos. Em todas as reações foi utilizado o gene 

referência Histona 2a, cuja expressão não se altera nos processos que 

envolvem morte celular programada. Além disso, todas as reações foram feitas 

em triplicatas para assegurar os resultados. A abundância relativa do gene 

transcrito foi calculada baseada no valor doCt (“threshold cycle”) obtido após 

traçar o “threshold”, segundo a fórmula (Ct histona 2a – Ct amostra) para a 

normalização dos resultados.  

 

2.5. Análise estatística 

Os resultados da PCR em tempo real foram analisados baseados na 

comparação relativa entre mRNA transcrito nos grupos infectados e não 

infectado, para cada um dos genes pesquisados, sendo empregado o teste t-

student e considerado diferença significativa os valores de p<0,05.  

 

 

3. RESULTADOS 

Os resultados apresentados correspondem a expressão relativa dos 

genes Apaf-1, TNFα-R1, FasL e citocromo c em monocamadas de células 

MDBK infectadas e não infectadas nos diferentes tempos pós-infecção. 

A Tabela 1 agrupa os valores de Ct para cada gene testado nos dois 

grupos, MDBK infectadas e não infectadas. Nesta mesma Tabela 1, os valores 

de Ct para o grupo infectado foram significativamente inferiores ao grupo não 

infectado (p<0,05), com a exceção do gene citocromo c. Não foi observada 

diferença nas temperaturas de “Melting” nos dois grupos avaliados.  

Com relação à quantificação relativa do mRNA dos genes Apaf-1, TNFα-

R1 e FasL houve diferença significativa entre os grupos, infectado e não 
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infectado (Figura 5A e B, respectivamente; p<0,05). Entretanto somente nos 

períodos 72 e 96 hpi, houve um aumento na detecção de mRNA para o gene 

codificador da proteína citocromo c no grupo MDBK infectado (p<0,05). Na 

observação das alterações dentro do grupo, os genes Apaf-1, TNFα-R1 e FasL 

apresentaram superior expressão nos períodos iniciais pós-infecção 24, 48 e 

72 hpi.  

Entretanto, o mRNA correspondente ao gene FasL diminuiu sua 

expressão relativa no período 72 hpi. O aumento na expressão relativa dos 

genes TNFα-R1 e FasL está relacionado ao efeito citopático pronunciado no 

grupo infectado, com formação de sincícios em mais de 80% das 

monocamadas (Figura 6A e B, respectivamente). 
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Tabela 1 – Média dos valores de Ct das triplicatas para o grupo infectado e não infectado para a quantificação relativa do mRNA 

dos genes Apaf-1, TNFα-R1, FasL e citocromo c, com as respectivas temperaturas de “melting” (TM°C). 

                                                       Grupo infectado                                                              Grupo não infectado 

  Apaf-1 TNFα-R1 FasL Citocromo c TM°C Apaf-1 TNFα-R1 FasL Citocromo c TM°C 

0  24 22 21 32 85.5 36 35 34 32 85.5 

24  22 21 22 33 85.3 38 37 33 34 85.3 

48  23 20 20 29 85.9 37 38 32 33 85.9 

72 

96 

 25 

26 

21 

23 

21 

21 

28 

31 

85.6 

85.5 

38 

36 

37 

36 

31 

31 

32 

35 

85.6 

85.5 

0 = corresponde ao período após a adsorção viral.
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Figura 5. Quantificação relativa do mRNA dos genes Apaf-1, TNFα-R1, FasL e 

citocromo c, em relação a expressão do gene padrão Histona 2a nos 

períodos pós-infecção. A) Grupo infectado e B) Grupo não infectado. 
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Figura 6. Detecção qualitativa dos efeitos citopáticos com a visualização de 

sincícios no tapeta celular (A, seta vermelha), quantificação das 

partículas virais por TCID50 transformado em logaritmo nos 

diferentes tempos pós-infecção (B). 
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4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Apoptose, ou morte celular programada, possui como características a 

condensação da cromatina, fragmentação do DNA, formação de 

prolongamentos na membrana celular e retração celular, e pode ser induzida 

pelas vias intrínseca e extrínseca (GHAVAMI et al., 2009). Dentro da via 

extrínseca podemos destacar os fatores: Apaf-1, TNFα-R1 e Fas/FasL, os 

quais participam da indução da apoptose, culminando na ativação da cascata 

das caspases  (GRIVICICH et al., 2007) 

Muitos vírus que infectam mamíferos quando estimulados podem ser 

associados com apoptose celular, de forma a induzir ou suprimir este evento. 

Os vírus possuem vários mecanismos bioquímicos e genéticos responsável 

pela invasão e/ou indução da modulação da apoptose através de várias 

proteínas virais (GRIFFIN et al., 2010). 

Na família Herpesvirus, a modulação da apoptose parece ser uma etapa 

chave para sua patogênese (GRIFFIN et al., 2010). Como exemplo, o 

Herpesvirus Anatide tipo 1 (AHV-1) induz a apoptose em células fibroblásticas 

embrionárias de pato e também o Herpesvirus simples tipo 2 (HSV-2) ativa a 

apoptose de células T (GUO et al., 2009). E apesar de muitos estudos sobre a 

subfamília Alphaherpesvirinae e sua atividade anti e pró-apoptótica, a 

associação destes com o BoHV-5 é completamente desconhecida (DUFOUR et 

al., 2011). 

Com isso, a análise dos resultados deste estudo demonstra que a 

infecção por BoHV-5 é capaz de ativar a cascata da apoptose pela via 

extrínseca (ativação da caspase-8 e -9)  através de receptores de morte celular 

como TNFα-R1 e Fas/FasL e, posteriormente, a via intrínseca pela liberação do 

citocromo c. 

Muitos vírus são capazes de rapidamente ativar a morte celular via 

receptores de via extrínseca (STLOUIS et al., 2007). No caso do BoHV-5, a 

indução da apoptose envolveu o aumento da expressão de todos os fatores 

relativos a via extrínseca, como observamos na Figura 5A, quando comparada 

aos valores expressos na Figura 5B.  
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A expressão de Fas/FasL aumentou principalmente após a adsorção 

viral (24 hpi), sendo que após este período houve uma queda dos valores. Com 

relação ao TNFα-R1, após a adsorção viral houve também um aumento 

gradativo e expressivo, que se manteve até às 48 hpi, como podemos observar 

na Figura 5, mostrando o aumento na expressão do mRNA no grupo infectado 

comparado ao não infectado.  

A ativação da apoptose via Fas/FasL e TNFα-R1 também demonstrou 

que houve ativação da via intrínseca, constatada pelo aumento na expressão 

do citocromo c e do Apaf-1 após 48 hpi. (Figura 5A).  Assim, após liberado no 

citosol, o citocromo c auxilia o Apaf-1 a recrutar e ativar a pró-caspase-9. Estes 

achados confirmam o resultados observados por De Martino et al. (2010) de 

que na maioria dos casos de apoptose induzida por vírus, ocorre uma 

sinalização cruzada entre a via extrínseca e intrínseca da apoptose. 

Em estudo similar desenvolvido por Xu et al. (2012) com BoHV-1 

também foi possível observar a atividade apoptótica do vírus, ou seja, tanto o 

BoHV-1 quanto o BoHV-5 deflagram a apoptose via receptores de morte celular 

e mitocondrial em células MDBK. 

A apoptose pode ser induzida pela replicação viral, como descrita por Xu 

et al. (2005) para o BoHV-1, onde a penetração do vírus em células MDBK 

desencadeou o processo de morte celular, mas não ativou o mecanismo 

intrínseco de reconhecimento celular. No presente estudo, observamos que a 

apoptose ocorreu devido à replicação viral, como podemos observar na Figura 

6, onde houve um aumento progressivo no título viral (72 hpi, Figura 6B) 

condizendo com a formação sincicial (Figura 6A), a qual evidenciou o efeito 

citopático provocado pela replicação viral, em consequência da ativação da 

apoptose. 

Apesar da atividade apoptótica, outros estudos demonstram que o 

BoHV-5 é capaz de manipular fatores anti e pró-apoptóticos, demonstrando 

que a viabilidade celular prolongada pode ser benéfica ao vírus. 

Garcia et al. (2013), observou que nos primeiros estágios de replicação 

do BoHV-5 em células mesenquimais bovinas (24-48 hpi), houve um aumento 
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da expressão de Bcl-2, coincidente com o aumento do título viral. O Bcl-2, 

localizado na membrana nuclear, retículo endoplasmático e na membrana 

externa da mitocôndria, juntamente com Bax, presente na membrana 

mitocondrial, são proteínas repressoras e indutoras da apoptose, 

respectivamente, e sua expressão está relacionada à infecção viral (OHTA e 

NISHIYAMA, 2011).  

Baseados no fato de mais de 130 espécies de Herpesvirus terem sido 

identificados e categorizados, possuindo um amplo espectro de hospedeiros, a 

ativação e controle de alguns mediadores anti e pró-apoptóticos que permitam 

a sobrevivência celular parecer ser crucial para a replicação viral (GRIFFIN et 

al., 2010). 

Sendo assim, embora haja muitos estudos sobre as vias apoptóticas 

ativadas durante a replicação viral, os mecanismos moleculares de ação e 

ativação destas vias pelo BoHV-5 ainda não são completamente 

compreendidos, fazendo-se necessário mais estudos sobre o tema, a fim de 

elucidar os mecanismos envolvidos e sua relação com a infecção viral.   
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