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APOPTOSE RELACIONADA À INFECÇÃO IN VITRO DO HERPESVÍRUS
BOVINO TIPO 1 e 5
RESUMO - O Herpesvírus bovino tipo 5 (BoHV-5) e o herpesvirus bovino tipo 1
(BoHV-1), membros da família Herpesviridae, subfamília Alphaherpesvirinae;
podem replicar-se em diferentes tecidos como nervoso, glandular, linfóide e em
órgãos parenquimatosos. São capazes de permanecer em estado de latência,
alojando-se nos gânglios nervosos. No Brasil, casos clínicos de encefalites por
BoHV-5 são a segunda maior causa de morte por encefalite com etiologia
determinada, suplantada somente pela raiva, enquanto o BoHV-1 está presente
de forma endêmica no rebanho nacional, sendo responsável por uma
variedade de sinais clínicos como rinotraqueíte, abortamento, conjuntivite,
vulvovaginite e balanopostite. É esperado que um agente viral, ao infectar uma
célula, ative as vias do processo de morte celular programada, entretanto há
relatos de que o gene relacionado à latência (RL) do Herpesvírus é capaz de
inibir a apoptose celular, protegendo a célula infectada durante a latência, por
meio de mecanismos ainda desconhecidos. Este estudo demontra a
capacidade do BoHV-5 e BoHV-1 de manipular o metabolismo mitocondrial da
célula infectada, interferindo na via intrínseca de apoptose.

Palavras-chave: Herpesvírus bovino 1, Herpesvírus bovino 5, Morte celular.

APOPTOSIS RELATED TO THE EXPERIMENTAL INFECTION IN VITRO OF
BOVINE HERPESVIRUS TYPE 1 AND 5
ABSTRACT - Bovine Herpesvirus type 5 (BoHV-5) and bovine herpesvirus type
1 (BoHV-1), members of Herpesviridae family, Alphaherpesvirinae subfamily;
may replicate in different tissues such as nervous, glandular, lymphoid and
parenchymal organs and are able to remain in a latent state, lodged in nerve
ganglia. In Brazil clinical cases of BoHV - 5 encephalitis are the second leading
cause of death due to encephalitis with determined etiology, supplanted only by
rabies, while the BoHV-1 is present in an endemic form in the national herd,
being responsible for a variety of clinical signs as rhinotracheitis, abortion,
conjunctivitis, vulvovaginitis and balanoposthitis. It is expected that a viral
agent, to infect a cell, activate the pathways of programmed cell death process,
however there are reports that the gene related to latency (RL) of Herpesvirus is
able to inhibit cell apoptosis, protecting the infected cell during latency through
unknown mechanisms. Therefore, this study demonstrated the capacity of
BoHV-5 and BoHV-1 to manipulate mitochondrial metabolism of the infected
cell, interfering with intrinsic pathway of apoptosis.

Keywords: bovine Herpesvirus 1, bovine Herpesvirus 5, cell death.
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1. INTRODUÇÃO

O Herpesvírus bovino tipo 1 (BoHV-1) e o Herpesvírus bovino tipo 5
(BoHV-5)

são

membros

da

família

Herpesviridae,

subfamília

Alphaherpesvirinae (PORTERFIELD, 1989) e apresentam como características
gerais o diâmetro de aproximadamente 70 a 110 nm, genoma DNA linear de
fita dupla com aproximadamente 137 kilobases constituído por uma região
única longa (UL) e outra única curta (US); nucleocapsídeo icosaédrico com 162
capsômeros e envelope glicoprotéico (FENNER et al., 1993; WIRTH, 1993).
Os Herpesvírus são heterogêneos, não diferenciados morfologicamente
pela microscopia eletrônica e podem replicar-se em diferentes tecidos como o
nervoso, glandular, linfóide e em órgãos parenquimatosos (STRAUB, 1982), e
são capazes de 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 corticóides
(ACKERMANN et al., 1982).
O BoHV-1 está presente em forma enzoótica na maioria dos países
onde a pecuária bovina é praticada (GIBBS

e RWEYEMAMU, 1977), é o

agente etiológico da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina/Vulvovaginite Pustular
Infecciosa (IBR/IPV) (ROIZMAN et al., 1995), sendo responsável por uma
variedade de sinais clínicos como rinotraqueíte, abortamento, conjuntivite,
vulvovaginite e balanopostite.
O BoHV-5 é associado à meningoencefalite de curso geralmente fatal,
que acomete principalmente bovinos jovens (STUDDERT, 1989) e no Brasil
casos clínicos de encefalites por BoHV-5 foram a segunda maior causa de
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encefalites com etiologia determinada, suplantada somente pela raiva
(SANCHES et al., 2000).
Os Herpesvírus bovinos tipo 1 e 5 são muito semelhantes entre si em
aspectos estruturais, biológicos, antigênicos e moleculares (BRATANICH et al.,
1991; FRENCH, 1962; METZLER et al., 1986; STUDDERT, 1989), tanto que
previamente o BoHV-5 foi classificado como subtipo 1.3 do BoHV-1, sendo
recentemente reclassificado com base em algumas características biológicas e
moleculares que o distingue dos isolados respiratórios e genitais do BoHV-1
(ROIZMAN et al., 1992).
A principal diferença entre esses vírus parece estar relacionada à sua
habilidade de invadir, replicar no sistema nervoso central (SNC) e causar
enfermidade neurológica (BAGUST e CLARK, 1972; BELKNAP et al., 1994;
STUDDERT, 1989). Amostras de alphaherpesvírus identificadas como BoHV-1
têm sido quase que exclusivamente isoladas de casos de doença respiratória
ou genital, enquanto os herpesvírus isolados de casos de doença nervosa têm
sido identificados como BoHV-5 (D'OFFAY et al., 1995; ROEHE et al., 1997;
SALVADOR et al., 1998; STUDDERT, 1989), embora Campos et al. (2009) no
estado do Rio Grande do Sul, notaram latência de ambos os vírus em 75,9%
das amostras.
O diagnóstico laboratorial direto, por meio da 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 Kidney”), cultivos primários de células de testículo de bezerro, de
pulmão de feto bovino e de células turbinadas de bovino (BELKNAP et al.,
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1994; RIET-CORRÊA et al., 1989; SALVADOR et al., 1998). Técnicas de
biologia molecular, para a detecção do genoma viral, como a PCR e a
hibridização, podem ser empregadas com sucesso, enquanto a sorologia tem
valor limitado no diagnóstico indireto, uma vez que os métodos rotineiros
disponíveis para a detecção de anticorpos não diferenciam animais infectados
pelo BoHV-5 daqueles infectados pelo BoHV-1 (CLAUS et al., 2002).
A apoptose ocorre nas mais diversas situações, como por exemplo, na
organogênese e hematopoiese normal e patológica, na reposição fisiológica de
certos tecidos maduros, na atrofia dos órgãos, na resposta inflamatória e na
eliminação de células após dano celular por agentes genotóxicos (GRIVICICH
et al., 2007).
Apoptose denomina um tipo de morte celular no qual ocorre
condensamento da cromatina seguido da formação de “blebs” (prolongamentos
na membrana celular) e o núcleo se desintegra em fragmentos envoltos pela
membrana nuclear. Os prolongamentos da membrana celular aumentam de
número e tamanho e rompem formando os corpos apoptóticos que são
rapidamente fagocitados por macrófagos, resultando em nenhum fenômeno
inflamatório (GHAVAMI et al., 2009), como ilustra a Figura 1.
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Figura 1 - Alterações morfológicas decorrentes do processo de apoptose, que
envolve alteração de permeabilidade de membranas, condensação
cromatínica, encolhimento celular, formação de corpos apoptóticos
sem desintegração de organelas. Fonte: domínio público.

A apoptose é um programa de morte celular altamente regulado, de
grande eficiência, e que requer a interação de inúmeros fatores; assim, as
alterações morfológicas observadas são conseqüência de uma cascata de
eventos moleculares e bioquímicos específicos e geneticamente regulados
(GRIVICICH et al., 2007).
A ativação da apoptose pode ser iniciada de duas diferentes maneiras:
pela via extrínseca (citoplasmática), que é iniciada via receptores de morte tais
como Fas, também chamado de Apo-1, e TNF (receptor fator de necrose
tumoral), e requerem pró-caspase 8 ou 10 no complexo apoptossomo, ativando
a caspase-3 que culmina na apoptose; ou pela via intrínseca (mitocondrial),
que envolve a ativação de um membro pró-apoptótico da família Bcl-2 (Bax,
Bid), que libera o citocromo c a partir da membrana mitocondrial interna. Este
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se associa com Apaf-1, dATP e pró-caspase-9, caspases subsequentes são
ativadas, culminando em apoptose (GHAVAMI et al., 2009), demonstrado na
Figura 2.

Figura 2 - Mecanismos extrínsecos relacionados ao processo de infecção viral
e sua relação com os processos de morte celular programada.
Fonte: domínio público
É difícil, se não impossível, que um vírus infecte uma célula sem ativar
uma das vias do processo de apoptose, entretanto, estudos recentes
demonstram um arranjo entre as vias apoptóticas viral e celular (HARDWICK,
2001). Kajita et al. (2006) descreveram a ativação das caspases 3 e 8 no
processo de infecção viral, em monocamadas de células Vero, associando este
mecanismo ao processo de morte celular.
Ciacci-Zanella et al. (1999) relataram que o gene relacionado à latência
(RL) do BoHV-1 possui a capacidade de retardar a apoptose celular,
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protegendo o neurônio infectado durante a latência. Há suspeitas de que casos
neurológicos de BoHV-5 podem estar associados á expressão de proteínas
relacionadas ao CD3 e linfócitos T (CARDOSO et al., 2010).
Recentemente, Silva-Frade et al. (2010) demonstraram que a infecção
experimental de oócitos, espermatozóides e embriões com BoHV-5 não
interfere na qualidade embrionária ou desenvolvimento in vitro. Assim, é
possível inferir que o BoHV-5 possui mecanismos desconhecidos para inibir a
morte celular e evitar o sistema imunológico do hospedeiro.

2. HIPÓTESE
O processo de infecção viral (BoHV-5 e BoHV-1) em monocamadas de
células MDBK afeta o metabolismo das mitocôndrias, desencadeando
processos de sinalização para os eventos intrínsecos da morte celular
programada.

3. OBJETIVOS

3.1. Gerais
Avaliar os eventos intrínsecos de morte celular programada associados
à infecção pelo BoHV-5 e BoHV-1, no cultivo de células MDBK.

3.2. Específicos
- Promover a infecção experimental com BoHV-1 e BoHV-5 e observar
efeitos citopáticos;
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- Avaliar parâmetros como viabilidade celular e fatores ligados aos

períodos iniciais do processo de morte celular programada como a detecção da
anexina V e Apo-Trace™;
- Avaliar a expressão de Bcl-2 e Bax nos diferentes períodos pósinfecção.

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1. Herpesvirus
4.1.1. Nomenclatura e Classificação
Ordem Herpesvirales, Família Herpesviridae; a nomenclatura é derivada
do grego (herpein), rastejar, e se refere à característica lesão causada
pelos Herpesvirus humanos comuns: Herpes simplex vírus (HSV) e Varicella
zoster vírus (VZV). A família Herpesviridae inclui cerca de 200 vírus isolados de
diferentes hospedeiros como moluscos, peixes, anfíbios, repteis, aves e
mamíferos. (ROIZMAN et al., 2001). A forte associação que a maioria dos
herpesvírus possui com uma única espécie hospedeira leva a crer que esses
vírus tenham evoluído junto com seus hospedeiros (THIRY et al., 2007).
Baseado em propriedades biológicas e moleculares, a família foi dividida
em três 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, podendo ser reativado em situações estressantes como
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parto, transporte, vacinações ou com a administração prolongada de
corticóides (ACKERMANN et al., 1982; ROIZMAN et al., 2001).
Os alphaherpesvírus 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 1 (BoHV-1) e o Herpesvírus bovino tipo 5 (BoHV-5), que causam
infecções facilmente transmitidas em populações animais de alta densidade,
corroborando para grandes perdas econômicas (ACKERMANN e ENGELS,
2006).

4.1.2. Morfologia e Organização genômica

Todos os membros da família Herpesviridae compartilham a mesma
morfologia baseada em um vírion com núcleocapsídeo icosaédrico de em
média 100nm de diâmetro formado por 150 hexameros e 12 pentâmeros. 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 (FENNER et al., 1993; ROIZMAN et al., 2001),
como esquematiza a Figura 3.

Figura 3 - Morfologia de um vírion da família Herpesviridae. Modificado de
Thiry et. al. 2007.
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O vírion maduro protege o genoma viral em seu interior, que consiste em
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 interna (IR – “Internal Repeat”) e repetição terminal (TR
– “Terminal Repeat”) (FENNER et al., 1993; SCHWYZER et al., 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 - Organização genômica dos Alphaherpesvirus. Modificado de Thiry
et. al. 2007.
Os genes dos Alphaherpesvirus são expressos em cascata: no instante
em que o genoma viral se liberta do capsídio se inicia 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 em torno de 85% de homologia genômica (FLORES et al., 1998).
Tradicionalmente 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
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entre os vários Alphaherpesvirus de ruminantes e tem sido largamente utilizada
para comparar os vírus isolados (ENGELS et al., 1981).

4.1.3. 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 e
PELLETT, 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 virushospedeiro, estando envolvidas em varias etapas do ciclo viral como adsorção,
penetração, maturação e liberação do vírion. Além de constituírem importante
alvo para a resposta imune, sendo inclusive utilizadas como componentes de
vacinas e testes diagnósticos (SCHRODER e KEIL, 1999).

4.1.4. BoHV-1

Em 1841, Büchner descreveu lesões genitais venéreas em vacas. Este é
o primeiro registro de doença causada pelo Herpesvirus bovino tipo 1, mas sua
etiologia viral só foi demonstrada em 1928 por Reisinger e Reimann como
sitado por Thiry et al. (2007).

11

O BoHV-1 é classificado em dois subtipos, sendo o subtipo 1 (BoHV-1.1)
o agente causador da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), conjuntivite e
abortos; e o subtipo 2 (BoHV-1.2) associado á Vulvovaginite Infecciosa (IPV) e
balanopostite (ROIZMAN et al., 1995); há também registros de doença
neurológica associada ao BoHV-1 embora este tipo de manifestação seja mais
comumente relacionada ao BoHV-5 (SILVA et al., 2007; STUDDERT, 1989).
O BoHV-1 tipicamente apresenta alta morbidade e baixa mortalidade,
sendo excretado pelas secreções respiratórias, oculares, genitais e sêmen de
bovinos por 10-14 dias durante a infecção aguda. A transmissão ocorre
principalmente por contato direto através de aerossóis, monta natural,
inseminação artificial ou por contato indireto através de fômites (LEMAIRE et
al., 1999). Por ser um vírus de distribuição mundial, presente em forma
enzoótica na maioria dos países onde a pecuária bovina é praticada (GIBBS e
RWEYEMAMU, 1977), é responsável por grandes perdas econômicas em
países produtores de carne, o que levou a Organização Mundial de Saúde
Anima (“World Organization for Animal Health”) a classificá-lo na lista de
doenças a serem controladas e motivou diversos programas de erradicação em
países da Europa (THIRY et al., 2007).

4.1.5. BoHV-5

Em virtude da grande similaridade e das amplas reações cruzadas em
testes sorológicos, o BoHV-5 foi inicialmente considerado uma variante
encefalitogênica,

do

BoHV-1,

sendo

classificado

como

subtipo

1.3

(BRATANICH et al., 1991; TEIXEIRA et al., 1998); até que estudos antigênicos
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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; D’ARCE et al., 2002).
O Herpesvírus bovino tipo 5 causa encefalites ou meningoencefalites
com baixa morbidade e alta letalidade em animais jovens, embora
ocasionalmente possa causar infecção subclínica ou doença de severidade
moderada em animais adultos (FRENCH, 1962; SALVADOR et al., 1998). Os
sintomas descritos são depressão, isolamento do rebanho, tremores, nistagmo,
bruxismo, ptialismo, ataxia, hipermetria, andar em círculos, movimentos de
pedalagem, paralisia, decúbito esternal, convulsões e morte (BELTRÃO et al.,
2000; MEYER et al., 2001; PEREZ et al., 2002).
A transmissão ocorre da mesma forma tanto para BoHV-1 quanto para o
BoHV-5, com replicação inicial nos células epiteliais da região naso-orofaringeana e subseqüente disseminação para as terminações nervosas
(FLORES et al., 1998); entretanto estudos têm apontado o envolvimento da gE
do BoHV-5 em sua habilidade de se disseminar pelas células nervosas e
neurovirulência, que o distingue do BoHV-1 (CHOWDHURY et al., 2002).
Contrastando com a ampla distribuição do BoHV-1, a distribuição
geográfica do BoHV-5 é limitada, com alta incidência de doenças neurológicas
em países da América do Sul, principalmente Brasil e Argentina, enquanto em
outras partes do mundo o seu relato esporádico. A razão para esta particular
distribuição ainda é indeterminada (PESHEV et al., 1998), embora a rara
ocorrência de doença neurológica pelo BoHV-5 em áreas endêmicas para o
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BoHV-1 pode ser explicada pela proteção cruzada induzida pela infecção
natural por BoHV-1 ou vacinação (DEL MEDICO et al., 2006).

4.2. Apoptose

Durante muito tempo, a morte celular foi considerada um processo
passivo de caráter degenerativo como a necrose e senescência, até que em
1964, foi proposto o termo "morte celular programada" para designar um tipo
de morte celular que ocorre de forma não acidental; e em 1972, Kerr, Wyllie e
Currie sugeriram o termo apoptose para indicar esse tipo ativo de morte celular
(KERR et al., 1972).
Células animais possuem uma capacidade inata de perceber uma
infecção viral e ativar medidas que limitam a replicação e disseminação do
vírus. As duas principais medidas de defesa são: uma resposta protetora que
leva à síntese de citocinas, incluindo interferons (IFN), para alertar e proteger
as células vizinhas; e uma resposta suicida das células infectadas (apoptose)
para restringir os componentes celulares disponíveis para a multiplicação viral.
(FENSTERL et al., 2009).
As alterações morfológicas observadas na apoptose se iniciam com uma
retração da célula, que leva a perda da aderência com a matriz extracelular e
células vizinhas. Em seguida, a cromatina sofre condensação e se concentra
junto à membrana nuclear, que se mantém intacta. A seguir, a membrana
celular forma prolongamentos e o núcleo se desintegra em fragmentos envoltos
pela membrana nuclear. Os prolongamentos da membrana celular aumentam
de número e tamanho e rompem, originando estruturas contendo o conteúdo
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celular denominadas corpos apoptóticos, que são rapidamente fagocitados por
macrófagos e removidos sem causar um processo inflamatório (CLARKE e
TYLER, 2009; GHAVAMI et al., 2009). Este processo de grande eficiência é
extremamente regulado e requer a interação de inúmeros fatores. Sua ativação
é iniciada de duas diferentes maneiras: pela via extrínseca (citoplasmática) ou
pela via intrínseca (mitocondrial) (RAFF et al., 1998).
A via intrínseca é ativada por estresse intracelular ou extracelular celular,
especificamente estresse mitocondrial causado por fatores como dano ao DNA.
Sob o sinal de stress, as proteínas pró-apoptoticas no citoplasma, Bax e Bid, se
ligam a membrana externa da mitocondria levando a liberação do conteúdo
interno. Entretanto, o sinal de Bax e Bid apenas não é suficiente para ativação
completa (GRIVICICH et al., 2007).
Bac, outra proteína pró-apoptótica que reside com a mitocôndria também
é necessária para promover a completa liberação do citocromo c e do conteúdo
intramembranar da mitocôndria, ao passo que, a expressão do gene Bcl-2 tem
como função proteger as células da morte prevenindo a liberação da citocromo
c e impedindo o processo de apoptose. Seguindo a liberação, o citocromo c
forma um complexo no citoplasma com adenosina trifosfato (ATP) e a enzima
Apaf-1. Em seguida, o complexo ativa a caspase-9, uma proteína iniciadora
que age em conjunto com o complexo citocromo c, ATP e Apaf-1 formando os
apoptosomos, estes ativam a caspase-3, a proteína efetora que inicia a
degradação (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. Esta ligação é capaz de ativar pró-
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caspases 8 ou 10, levando à ativação da caspase-3, efetora (GRIVICICH et al.,
2007).
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 (GARCIA et al., 2013).

5. MATERIAL E MÉTODOS

5.1. Vírus e Cultivo celular

A estirpe “Los Angeles” do BoHV-1 foi a selecionada para o
experimento, e a estirpe viral do BoHV-5 utilizada foi isolada de um bovino com
infecção natural de meningoencefalite não supurativa e seqüenciada com o
número de acesso (“GenBank Number”) GU9457818 (FERRARI et al., 2007).
As suspensões virais foram estocadas em freezer a - 86ºC, isoladas no meio
essencial mínimo Eagle’s (MEM), seguido do isolamento em células MDBK
(ATCC-CCL-22), cultivando as células no meio “Advanced” RPMI 1640 (GibcoBRL® cat  12633), sem soro fetal bovino e/ou proteína animal. O uso de
células não infectadas serviu como controle negativo do isolamento viral, sendo
que os resultados positivos foram determinados pelo efeito citopático,
resultante da infecção viral (CARDOSO et al., 2007).
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5.2. Infecção experimental

A estirpe virais “Los Angeles” do BoHV-1 e (“GenBank Number”)
GU947818 do BoHV-5 foram utilizadas para a infecção experimental. As
monocamadas células MDBK infectadas e não infectadas foram coletadas nos
períodos 24, 48, 72, 96 e 120 h pós-infecção (p.i). O título viral de 103.4 TCID50/
50 µL foi o utilizado no processo de infecção descrito a seguir. Monocamadas
semi-confluentes (>70%) foram cultivadas em placas de cultivo celular de 9
orifícios (Marca Nunc®). O meio foi removido e, em seguida, adicionou-se 1 mL
do inóculo viral durante 60 minutos a 37 ºC em atmosfera de 5% CO2. Após
este período, foi removido o inóculo, o meio foi renovado (volume 2 mL/orifício)
e as células foram avaliadas diariamente para observação dos efeitos
citopáticos. A detecção viral foi realizada por imunomarcação com anticorpos
monoclonais gentilmente cedidos pelo Prof. Eduardo

Furtado Flores,

Universidade de Santa Maria – RS. Nos períodos p.i. foram removidos o
sobrenadante e as monocamadas infectadas e não infectadas para as análises
descritas a seguir.

5.3. Teste MTT

A viabilidade das células controle não infectadas e das células expostas
à infecção com BoHV-1 e BoHV-5 relacionados ao estresse oxidativo foram
analisadas pelo teste do MTT (ARRIGO et al., 2005) com o kit “In vitro
Toxicology Assay®” (Sigma-Aldrich® # M5655), durante os tempos de cultivo
de 24, 48, 72, 96 e 120 h p.i.. Para cada período p.i. 2 mL de MTT foi
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adicionado seguindo as recomendações do fabricante. As células com
atividade mitocondrial transformam o MTT, de coloração amarela, em sais
denominados cristais de formazan, de coloração violeta. Um volume de 50
µL/orifício de ácido isopropanolol (0,05 N) foi adicionado para solubilizar esses
cristais.

Após

homogeneização,

o

sobrenadante

espectrofotometria comprimento de onda 580 nm.

foi

submetido

à

Todos os valores

encontrados são resultantes da média de triplicatas.

5.4. Isolamento de RNA total e PCR.

Após a colheita em 24, 48, 72, 96 e 120 h p.i., o RNA total de
monocamadas de células e sobrenadantes, respectivamente, foi extraído
usando protocolo Trizol™ LS de acordo com as instruções do fabricante
(Invitrogen®). O RNA total foi utilizado para a síntese o cDNA com “Enhanced
Avian RT First stand synthesis kit” (Sigma-Aldrich®). A PCR foi realizada com
Jumpstart kit (Invitrogen®) para as proteínas bovinas Bax e Bcl-2, relacionadas
à morte celular programada. Em todas as reações deste estudo foram usados
como controle positivo os genes da histona 2a e -actina, proteínas estruturais
presentes no DNA e no citoesqueleto, respectivamente.

5.5. Teste transglutaminase

A enzima transglutaminase, presente em maior quantidade em células
em apoptose, catalisa uma ligação covalente entre um grupo amina livre da
poli-L-lisina, a qual é ligada covalentemente à placa, e o grupo - carboxamida
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do substrato biotina-TVQQEL-OH presente no “Assay Buffer” (A573). Esta
reação resulta em imobilização da biotina na superfície da placa, que é então
corada com “Streptoavidin-Peroxidase” (S5512) e TMB “substrate” (T8665). A
leitura foi feita em espectrofotômetro comprimento de onda 450 nm.

5.6. Coloração de células apoptóticas

A marcação das células MDBK em estágio inicial de apoptose foi
realizada utilizando “Annexin V-FITC apoptosis detection kit” (Sigma-Aldrich®) e
kit Apo-TRACE™ (Sigma-Aldrich®, V7639).
O kit Apo-TRACETM possui uma molécula orgânica com propriedades
fluorescentes, que responde às alterações no potencial da membrana
plasmática, corando o citoplasma de células apoptóticas. O resultado foi
avaliado em microscopia de fluorescência. Para a marcação foram utilizadas
lamínulas de vidro estéreis, adicionadas 6 x 10 4 células MDBK/mL em cada
lâmina e incubadas até que se atingisse 80 a 90% de confluência, sendo então
submetidas à infecção experimental com BoHV-1 ou BoHV-5. Inicialmente, foi
adicionado 250 µL de “working medium B”, que contém 75 µg/mL de ApoTRACE™ e 0,5 µg/mL de PI (iodeto de propídeo). As células foram incubadas à
temperatura ambiente por 15 a 30 minutos protegidas da luz. Após uma
lavagem com 250 µL de solução tamponada de fosfato (PBS), todas as lâminas
foram recobertas com 1 mL Fluormount® (Sigma-Aldrich®).
Para a marcação com Anexina, uma suspensão de MDBK, na
concentração de 1 x 106 células/mL, infectadas e não infectadas, foram fixadas
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com 3:1 (metanol e ácido acético) em lamínulas de vidro. Depois de fixadas, as
mesmas foram incubadas 5 µL de annexin V-FITC e 10 µL de PI. Em seguida
foram incubadas à temperatura ambiente por 10 min, protegidos da luz.
As lâminas resultantes de ambos os testes foram submetidas à análise
em microscópio Axio Imager A.1 (Carl Zeiss Oberkochen®, Alemanha)
conectado a câmera AxioCam MRc (Carl Zeiss®) e as micrografias foram
processadas no programa Axiovision v. 4.7 (Carl Zeiss®).

5.7. Detecção da telomerase

Telomerase é uma transcriptase reversa que tem como função adicionar
sequências específicas e repetitivas de DNA ao telômero dos cromossomos de
células eucariotas, impedindo assim alterações cromossomais e consequente
apoptose celular. Esta enzima possui alta atividade em células germinativas,
cancerosas e células tronco. As amostras foram lisadas e submetidas à reação
em cadeia da polimerase (PCR) com primers fluorescentes para amplificar as
sequências criadas pela telomerase em um substrato oligonucleotídeo. Os
produtos da reação foram visualizados em gel de poliacrilamida 12,5%.

5.8. Análise estatística

As análises comparativas foram realizadas em triplicata. Para a
estatística foi utilizado o teste-t de Student considerando P>0,05 como
diferença estatística.
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6. RESULTADOS

6.1. Cultivo celular e Infecção experimental

As monocamadas de células MDBK foram mantidas nas condições
descritas em material e métodos, e após a infecção experimental os efeitos
citopáticos foram observados. Estes efeitos revelam, pela fotodocumentação,
grandes áreas de células agrupadas, com citoplasma em fusão celular até a
formação de grandes sincícios, ou células gigantes (Fig. 5 A, C, E e G). A
observação foi feita em microscopia contraste de fase (Olympus, modelo IX 70)
e visualizadas em todos os diferentes períodos p.i. As monocamadas também
foram fixadas com 1% formamida e submetidas à coloração com hematoxilina
(Fig. 5 B, D, F e H), para individualizar o núcleo, na intenção de identificar a
formação de placas.

6.2. Viabilidade celular, Transglutaminase e Atividade da Telomerase

Conforme

a

Figura

6,

o

processo

de

produção

viral

afetou

numericamente a viabilidade das células MDBK em comparação às
monocamadas não infectadas, embora não haja diferença estatística. Isso se
deve aos metabólitos gerados no decorrer do processo de replicação. Como o
Herpesvírus tem seu ciclo de replicação no núcleo, nesse estudo verificamos a
atividade da telomerase, cuja função é reparar danos ao DNA celular. Essa
enzima, quando em alta atividade, sugere a ocorrência de abalos nas
sequências gênicas da célula infectada. A ação da telomerase também é

21

aumentada em células cancerígenas e nas células embrionárias. No presente
estudo, não foi detectada atividade da enzima telomerase, indicando a fase
produtiva viral. Outra característica desta família seria a fase de latência, e
neste caso poderia haver alterações na atividade da enzima telomerase, o que
não constitui o foco do trabalho em questão. Também não foram encontradas
diferenças significantes na atividade da enzima transglutaminase entre os
grupos infectados com BoHV-1 e BoHV-5 e o grupo controle.

6.3. Detecção da apoptose

Os processos iniciais de apoptose ou morte celular programada
inicializada pela infecção por BoHV-5 e BoHV-1 foram avaliados pela técnica
Anexina V/ PI e Apo-TRACE™. Os resultados estão apresentados nas Figuras
7 e 8, respectivamente. A Figura 7 revela a detecção da Anexina V / PI nos
diferentes intervalos p.i. Devemos observar que células positivamente
marcadas somente para Anexina V revelam apoptose celular; duplamente
marcadas para Anexina V e PI, acentuada apoptose celular e somente
marcada para PI, necrose celular. Diante dos resultados, verificamos que a
proporção Anexina V positiva aumenta com os intervalos e somente após 72h
p.i. as células iniciam o processo de necrose com aumento de células positivas
PI em relação à anexina V. Para o parâmetro Apo-TRACE™ ocorreu um
aumento concomitante ao processo de infecção (r = 0,98) sendo considerado
como correlação positiva (Fig. 8), indicando que nos momentos iniciais, até 72h
p.i., o Herpesvírus mantém as células em apoptose e nos momentos finais, 96h
p.i., já ocorrem os processos de necrose.
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6.4. Isolamento de RNA total e PCR

Os resultados obtidos pela reação de RT-PCR demonstram a expressão
do gene Bax a partir de 72 h p.i por BoHV-5 e 48h p.i por BoHV-1,
demonstrando que há uma inibição do processo apoptótico até que o vírus
atinja seu pico de replicação entre 48 e 72 h (Fig. 9). Não foi observada
expressão de Bcl-2 em nenhum período pós-infecção por BoHV-5, enquanto na
infecção por BoHV-1 há expressão de Bcl-2 em 48 h p.i. A reação foi bem
conduzida, confirmado pela amplificação dos genes de referência.
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Figura 5 - Fotomicrografias em microscópio invertido com contraste de fase no
aumento de 40X das monocamadas de células MDBK infectadas
com o BoHV-5 nos diferentes tempos post-infecção. A) 24 h; C) 48
h; E) 72 h e G) 96 h contraste fase. B) 24 h; D) 48 h; F) 72 h e H)
96 h monocamadas fixadas e contra-coradas com hematoxilina.
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Figura 6 - Determinação da viabilidade celular pelo método do MTT nos
diferentes tempos pós-infecção revelando queda significativa (p <
0,005) somente entre os períodos 24 e 48 h pi para o BoHV-1 e
entre os períodos 96h e 120h para o BoHV-5.
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A

B

C

D

Figura 7 - Fotomicrografia realizada em microscópio fluorescência, aumento de
40x, revelando: A) marcação positiva para Anexina V e PI no período 48 h
p.i.com BoHV-5; B) marcação positiva para antígenos virais BoHV-5 no período
48 h p.i. contra-coradas com DAPI; C) marcação positiva para Anexina V e PI
no período 48 h p.i.com BoHV-1; D) marcação positiva para antígenos virais
BoHV-1 no período 48 h p.i.

26

A

B

C

D

Figura 8 - Fotomicrografia realizada em microscópio fluorescência, aumento de
40x, revelando: A) marcação positiva para Apo-TRACE™ e PI no período 48 h
p.i. por BoHV-5; B) marcação positiva para antígenos virais BoHV-5 no período
48 h p.i. contra-coradas com DAPI; C) marcação positiva para Apo-TRACE™ e
PI no período 48 h p.i. por BoHV-1; D) marcação positiva para antígenos virais
BoHV-1 no período 48 h p.i. contra-coradas com DAPI.
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Figura 9 - Reação de RT-PCR de RNAm de células MDBK experimentalmente
infectadas com BoHV-5 e BoHV-1 em diferentes períodos pós-infecção, em gel
de agarose 1,5%. A) Marcação positiva dos genes de referência, histona e actina, em todos os períodos pós-infecção; B) Ausência de marcação para Bax
e Bcl-2 nas células não infectadas (controle negativo) em todos os períodos; C)
Marcação positiva para Bax a 72 e 96h p.i. e negativa nos demais períodos
pós-infecção por BoHV-5; D) Marcação negativa para Bcl-2 em todos os
períodos p.i por BoHV-5; E) Marcação positiva para Bax 48h p.i. e negativa nos
demais períodos p.i por BoHV-1; F) Marcação positiva para Bcl-2 48h p.i. e
negativa nos demais períodos p.i por BoHV-1.
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7. DISCUSSÃO

Este estudo teve início a fim de avaliar e comparar o efeito das infecções
pelo BoHV-1 e BoHV-5 sobre a expressão dos mediadores apoptóticos Bax e
Bcl-2.
O cultivo de células MDBK é comumente utilizado para isolamento e
multiplicação de Alphaherpesvirus (LADELFA et al., 2011; MARIN et al., 2012).
Após a infecção viral, as culturas foram capazes de produzir lise celular
progressiva ao longo dos períodos pós infecção e efeitos citopáticos similares
aos descritos na literatura como fusão celular, formação de placas, células
gigantes e formação sincicial (MARIN et al., 2012). A eficiência da infecção é
demonstrada também pela crescente marcação de células apoptóticas pelas
técnicas da Anexina V e Apo-TRACE ao longo dos períodos p.i. É importante
ressaltar que cultivos celulares in vitro submetidos a estímulos que levem a
apoptose eventualmente sofrem necrose secundária ao estímulo, comprovada
pela marcação vermelha do iodeto de propídeo.
A Bcl-2 é encontrada na membrana nuclear, retículo endoplasmático e
na membrana mitocondrial externa (GOLDMACHER, 2005) enquanto Bax é
uma proteína integral da membrana mitocondrial (OHTA, 2011). Estas duas
proteínas são relacionadas ao equilíbrio dos fenômenos de apoptose e antiapoptose relacionados à infecção viral, eventos cruciais na patogenia viral
(GRIFFIN et al., 2010). Assim muitos vírus desenvolveram a capacidade de
ativar alguns mediadores anti-apoptóticos a fim de promover a sobrevivência
da célula hospedeira, que é crucial para a replicação viral (DERUELLE et al.,
2010; REEVERS et al., 2012).
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Essa manipulação é evidenciada pelo teste MTT, no qual a viabilidade
das células infectadas por ambos os vírus se mantém muito semelhante às
células controle. Observa-se também a expressão de Bcl-2 às 48h p.i pelo
BoHV-1 como forma de, pela formação de dímeros, neutralizar a expressão de
Bax e garantir que o vírus alcance sua fase produtiva às 72h p.i.. Xu et al.
(2012) já constataram que o vírus induz a ativação da caspase-8 nos
momentos iniciais da infecção, levando as células à morte num primeiro
momento, mas regulando a morte celular em seguida. Em contrapartida, não foi
observada expressão Bcl-2 pela infecção pelo BoHV-5, enquanto a expressão
de Bax só ocorre após a fase produtiva (72 h p.i) quando as células finalmente
entram em processo de morte, com grande queda da viabilidade a 120 h p.i.
Este tipo de modulação já foi descrito anteriormente para outros membros da
família Herpesviridae (OHTA, 2011) e para o próprio BoHV-5 (GARCIA et al.,
2013).
É sabido que há uma interligação entre as vias intrínseca e extrínseca
de apoptose, e que ambas culminam na fase de execução, a via final da
apoptose (CHAU et al., 2000) e já foi relatado que o gene LAT do HSV protege
os neurônios infectados da morte através da modulação do TNF e das
caspases, que correspondem à etapa final de ambas as vias apoptóticas, além
de atuar no ciclo de estabelecimento e reativação da latência (PERNG et al.,
2000); a modulação destes mesmos fatores também já foi descrita durante
infecção experimental por BoHV-1 em células MDBK (XU et al., 2012).
Portanto, é pertinente afirmar que a ação viral nas proteínas apoptóticas
certamente não está restrita a duas proteínas (Bax e Bcl-2), podendo modular
também outras das demais 23 proteínas da família Bcl-2, além dos receptores
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de morte da via extrínseca de morte celular e dos fatores relacionados à fase
de execução.
Apesar dos diversos estudos sobre as proteínas relacionadas ao
equilíbrio da apoptose, os mecanismos moleculares de ação e ativação destas
proteínas ainda não estão completamente compreendidos, tornado necessário
que mais estudos sejam realizados, a fim de elucidar as várias funções das
proteínas reguladoras da apoptose e sua relação com a infecção viral.

8. CONCLUSÃO

Ambos BoHV-1 e BoHV-5 desenvolveram mecanismos para evitar a
morte celular, incluindo a manipulação da expressão de Bax e Bcl-2 pelas
células infectadas. O BoHV-1 promove apoptose nos momentos iniciais da
infecção, mas em seguida consegue modulá-la para que haja o pico de
replicação viral, mantendo melhor a viabilidade celular durante todo o processo
de infecção, enquanto o BoHV-5 bloqueia o processo apoptótico até o pico de
replicação, ocorrendo significante queda da viabilidade celular em seguida.
Os resultados deste estudo são apenas uma parte do complexo
mecanismo de controle da apoptose na relação vírus/hospedeiro. Há ainda
muitos outros elementos a serem esclaridos para o completo entendimento da
interação dos herpesvírus bovinos com a célula hospedeira e modulação da
morte celular.
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