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RESUMO  

 

A inativação fotodinâmica é uma técnica baseada na combinação sinérgica de um 
fotossensibilizador, oxigênio e luz, que resulta na geração de espécies reativas do oxigênio, 
que são citotóxicas e causam a morte celular por apoptose ou necrose. O herpesvírus bovino 1 
é responsável por enfermidades no sistema respiratório e reprodutivo, estima-se que ocorra 
uma perda econômica de um bilhões de dólares por ano, devido à ação do vírus no rebanho. 
Visando novas alternativas e/ou abordagens terapêuticas que sejam eficazes na eliminação 
viral, avaliamos dois fotossensibilizadores, ftalocianina zinco e ftalocianina alumínio, na 
fotoinativação do herpesvírus bovino 1. Como controle foram utilizados vírus irradiado sem a 
presença do fotossensibilizador (controle da luz), vírus incubado com os fotossensibilizadores 
sem irradiar (controle do fotossensibilizador) e vírus sem nenhum tratamento. O controle da 
luz mostrou que o emprego da luz sem a presença do fotossensibilizador não possui efeito 
fototóxico sobre o vírus, o controle do fotossensibilizador mostrou que as ftalocianinas zinco 
e alumínio não possuem citotoxidade na ausência da luz. Ambos os controles foram 
comparados ao vírus que não recebeu nenhum tratamento. Para avaliar o melhor tempo de 
irradiação e a melhor concentração dos dois fotossensibilizadores, foram utilizadas alíquotas 
de suspensão viral contendo 10

5,75 
TCID50/mL, incubadas com os fotossensibilizadores nas 

concentrações de 5 e 10 µM e irradiadas nos tempos 0, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 minutos. Após 
a irradiação a amostra foi adicionada em culturas de células permissíveis ao vírus, onde foi 
analisada a presença de efeito citopático e os resultados foram expressos em títulos virais. A 
ftalocianina zinco apresentou melhor eficiência na fotoinativação do herpesvírus bovino 1, 
sendo a concentração de 10 µM com 30 minutos de irradiação a mais eficaz. A ftalocianina 
alumínio inativou o vírus totalmente após 60 minutos de irradiação, mas não apresentou 
diferença significativa entre as concentrações. Estes resultados indicam que ambas 
ftalocianinas possuem uma boa aplicabilidade na inativação fotodinâmica viral, porém a 
ftalocianina zinco possui uma melhor eficiência. 

 
Palavras-chave: Espécies reativas do oxigênio, ftalocianina alumínio, ftalocianina zinco, 
inativação fotodinâmica, irradiação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 

 

 

ABSTRACT 

 
Photodynamic inactivation is a technique based on the synergistic combination of a 
photosensitizer, light and oxygen, resulting in the generation of reactive oxygen species, 
which are cytotoxic and cause cell death by apoptosis or necrosis. Bovine herpesvirus 1 is 
responsible for diseases of the respiratory and reproductive systems, it is estimated to occur 
an economic loss of a billion dollars a year, due to the action of the virus in the herd. In order 
to develop new alternatives and /or therapeutic approaches that are effective in viral 
clearance, we evaluated two photosensitizers, zinc phthalocyanine and aluminum 
phthalocyanine, the photoinactivation bovine herpesvirus 1. As a control we used irradiated 
virus without the presence of photosensitizer (light control) viruses incubated with 
photosensitizers without radiating (photosensitizer control) and viruses without any treatment. 
The light control showed that the use of light without the presence of photosensitizer does not 
have phototoxic effect on the virus; control showed that the photosensitizer zinc and 
aluminum phthalocyanines have no cytotoxicity in the absence of light. Both controls were 
compared to the virus that received no treatment. To better evaluate the irradiation time and 
the optimal concentration of the two photosensitizers, viral suspension aliquots containing 
10

5.75 
TCID50/mL were used, incubated with photosensitizers at concentrations of 5 and 10 

µM and irradiated at 0, 15, 30, 45, 60, 75, and 90 minutes. After irradiation, the sample was 
added in permissive cell cultures virus, which was analyzed for the presence of cytopathic 
effect and the results were expressed as viral titers. The zinc phthalocyanine showed better 
efficiency in photoinactivation bovine herpesvirus 1, wherein the concentration of 10 µM 
with 30 minutes of irradiation was the most effective. The phthalocyanine aluminum 
inactivated virus completely after 60 minutes of irradiation, but there was no significant 
difference between concentrations. These results indicate that both phthalocyanines have a 
good applicability in photodynamic viral inactivation, but the zinc phthalocyanine has a better 
efficiency. 
 

Keywords: reactive oxygen species, aluminum phthalocyanine, zinc phthalocyanine, 
photodynamic inactivation, irradiation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. INTRODUÇÃO 

 O rebanho brasileiro possui um efetivo com cerca de 212,3 milhões de cabeças de 

gado
1
, detendo o maior rebanho bovino comercial do mundo. A sanidade do rebanho é 

ameaçada diretamente pela ação de agentes infecciosos causadores de enfermidades que 

afetam diretamente a produtividade dos bovinos. Neste cenário, o herpesvírus bovino (BoHV) 

se insere como um importante agente patogênico, que ocasiona grandes perdas econômicas, 

estimadas em um bilhão de dólares por ano em todo o mundo
2
. O impacto econômico causado 

pelo BoHV traduz-se entre outros por morte embrionária, aborto, nascimento de animais 

debilitados, redução da eficiência reprodutiva de matrizes e touros, diminuição de conversão 

alimentar e retardo no crescimento de animais jovens e diminuição da produção leiteira
 3, 4

. 

 O BoHV pode produzir uma variedade de manifestações clínicas como a 

conjuntivite, rinotraqueíte, balanopostite, vulvovaginite pustulosa, aborto, infertilidade e 

encefalite em bovinos
5, 6

, que podem ocorrer concomitantemente em um mesmo surto e em 

animais distintos. As principais vias de eliminação do vírus são: secreções oculares, 

respiratórias, genitais, sêmen de animais infectados e fluidos fetais
5
. A transmissão pode 

ocorrer pelo contato direto e/ou indireto entre animais, sendo o vírus excretado em grandes 

quantidades durante a infecção aguda
7
. Quando o vírus está presente no sêmen de touros 

infectados, pode ser disseminado por monta natural ou por inseminação artificial
3, 8

. 

 O diagnóstico do herpesvírus bovino é feito pela detecção do vírus (isolamento 

em cultura de células), ensaios moleculares para detecção do DNA viral (PCR e variações); 

pela detecção dos componentes virais (proteínas) ou Imunoglobulinas geradas pela infecção 

do patógeno por meio de testes sorológicos (imunodiagnóstico)
5, 9

.  

 O comércio internacional de materiais biológicos, produtos e subprodutos de 

origem animal como: sêmen, ovócitos, embriões; sofrem com restrições de comércio e 

exigências sanitárias, principalmente em países livres da doença, dessa forma, a inativação 

fotodinâmica surge como uma abordagem alternativa para eliminação de patógenos nesses 

produtos. 

 A inativação fotodinâmica (PDI) é uma terapia que envolve a combinação 

sinérgica de um composto fotossensibilizador, oxigênio molecular e luz a um comprimento de 

onda adequado. Essa combinação pode resultar na formação de espécies reativas de oxigênio 

(ROS) que possuem ação tóxica a biomoléculas vizinhas, sendo assim, capaz de matar os 

microrganismos patogênicos
10

. No metabolismo normal do oxigênio, as ROS desempenham 

importante função na homeostase celular e nos processos de sinalização, porém, em altos 
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níveis provocam danos às estruturas celulares induzindo a morte celular, demonstrando sua 

eficácia para inativar patógenos infecciosos
11-14

. 

 Ao ser irradiado em um comprimento de onda específico, o fotossensibilizador 

(PS) absorve um fóton de energia e sofre uma série de processos fotofísicos que culminará na 

geração de fluorescência, fosforescência ou na transferência de energia não radiativa
12

. 

Podemos observar dois mecanismos principais de reação oxidativa após a irradiação do 

fotossensibilizador. O mecanismo do tipo I está relacionado com a transferência de elétrons 

entre o fotossensibilizador e as moléculas componentes do sistema, causando danos por meio 

de radicais livres ou peróxido de hidrogênio. O mecanismo do tipo II ocorre pela transferência 

de energia do fotossensibilizador no estado excitado tripleto para oxigênio molecular (
3
O2) 

com a geração de oxigênio singleto (
1
O2), um agente altamente citotóxico que produzirá a 

morte celular
10, 15

. 

Os PS possuem propriedades fotofísicas semelhantes, porém, apresentam 

estruturas moleculares diferentes e características específicas, como consequência, essas 

singularidades resultam em discrepâncias em relação à eficácia da inativação fotodinâmica
16

. 

Sendo assim, é necessário conhecer o fotossensibilizador ideal para cada finalidade, 

garantindo que ao utiliza-lo em materiais biológicos, apenas o patógeno seja eliminado.  Este 

trabalho avaliou dois fotossensibilizadores: ftalocianina zinco (FC-Zn) e ftalocianina alumínio 

(FC-Al), nas variáveis concentração e tempo de inativação na fotoinativação in vitro do 

herpesvírus bovino 1. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Inativação Fotodinâmica  

 

2.1.1. Histórico 

 A utilização de fotossensibilizadores para inativar microrganismos teve sua 

origem em 1900 com Oscar Raab. Raab observou que a combinação de luz com o corante 

acridina era letal para o microrganismo Paramecium caudatum. Em 1903, seu orientador 

Herman von Tappeiner, descobriu a necessidade da presença do oxigênio em associação a luz 

para que funcionasse a reação e denominou como ―efeito fotodinâmico‖. 

 Em 1924, Policard A. 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 
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atóxicas no escuro, mas na presença da luz visível e do oxigênio, se tornavam prejudiciais ao 

tecido celular
17

.  

 No fim da década de 60, Lipson et al.
18

 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. Já na década de 70, a partir dos trabalhos de Thomas Dougherty e de seus 

colaboradores, a terapia fotodinâmica começou a ser reconhecida como alternativa para o 

tratamento do câncer, e inspirou outras modalidades de fototerapia, como a inativação 

fotodinâmica para eliminação de microrganismos patogênicos e o fotodiagnóstico
19-21.

 

 

2.1.2. Princípios básicos da Inativação Fotodinâmica 

 A PDI consiste em uma terapia capaz de eliminar microrganismos por meio da 

ação tóxica de espécies reativas de oxigênio (ROS)
10

. Essa terapia envolve a combinação 

sinérgica de um composto fotossensibilizador, oxigênio molecular e luz a um comprimento de 

onda adequado.  A luz interage com as moléculas de diversas maneiras, incluindo dispersão, 

reflexão e absorção, a partir dessa interação podemos obter a fluorescência, fosforescência ou 

transferência de energia não radiativa
22-24

.  

 O processo responsável pela luminescência é ilustrado pelo diagrama de Jablonski 

(FIGURA 1). Quando uma molécula absorve radiação por um comprimento de onda 

específico, elas são promovidas do estado fundamental (S0) para um estado excitado singleto 

(Sn), essas moléculas se desativam por relaxamento vibracional até atingir o primeiro nível 

vibracional do estado excitado singleto de menor energia (S1). A partir de S1, o elétron pode 

seguir três caminhos: 1) conversão interna e conversão externa (processo não radiativo onde 

há perda de energia da molécula para o solvente); 2) emitir luz visível através do processo de 

fluorescência ou ainda 3) passar para um estado de menor energia tripleto (T1) por efeito de 

cruzamento intersistemas (CIS) onde há a passagem de singleto para tripleto com inversão do 

spin
25-27

.  
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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) cruzamento interno, (CIS) 
cruzamento intersistemas, (T1) estado excitado tripleto de menor energia, (F) 
Fluorescência, (P) Fosforescência, (PS) Fotossensibilizador.  

 Fonte: Adaptado de Frackowiak 
(28)

 
 

 

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

fundamental (S0), ocorrendo outro cruzamento entre sistemas (T1–S0) com emissão de luz 

visível, ou seja, a fosforescência, ou ainda, transferir energia para o oxigênio molecular (O2) 

por meio de dois mecanismos. No mecanismo do tipo I ocorre transferência de elétrons entre 

o fotossensibilizador e as moléculas do sistema, resultando na formação de radicais livres ou 

peróxido de hidrogênio. O fotossensibilizador sofre degradação pela ação da luz, que 

desencadeia reações químicas que resultam na formação de ROS, os radicais por sua vez, 

reagem com o oxigênio produzindo mais ROS
15, 27, 29

. No metabolismo normal do oxigênio, as 

ROS desempenham importante função na homeostase celular e nos processos de sinalização, 

porém, em altos níveis provocam um estresse oxidativo na mitocôndria, levando a danos 

celulares estruturais, induzindo a morte celular
11-14

. 

 No mecanismo do tipo II ocorre transferência de energia do fotossensibilizador 

para O2 que ocorre normalmente no estado excitado tripleto (
3
O2), formando o oxigênio 

singleto (
1
O2). No estado singleto o oxigênio torna-se reativo para o ataque de biomoléculas 

vizinhas e causa a destruição celular, porém, ele possui tempo de vida muito curto, 

necessitando do fotossensibilizador como precursor do estado tripleto, que possui tempo de 

vida mais longa
15, 27, 29

. Por possuir alta reatividade e tempo de vida curto, o oxigênio singleto 

atinge somente moléculas e estruturas próximas à área de sua produção, ou seja, nas áreas 
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onde se encontra o fotossensibilizador, tornando o alvo de destruição celular mais específico e 

localizado
30

. 

 Os dois mecanismos podem ocorrer simultaneamente, mas a proporção entre eles 

depende do fotossensibilizador utilizado, presença de oxigênio e a concentração do substrato. 

As espécies reativas de oxigênio são geradas nos dois mecanismos, sendo que, as produzidas 

no mecanismo do tipo II (oxigênio singleto) são as mais relevantes na PDI
27, 31, 32

.  

Na fluorescência não ocorre cruzamento entre sistemas, e não há inversão de spin. 

A necessidade de inversão de spin para o fenômeno de fosforescência o torna mais lento que a 

fluorescência, sendo assim, a fluorescência é um fenômeno luminescente mais comum que a 

fosforescência
25-27

. 

 A morte celular ocasionada pela PDI pode ocorrer por maneiras distintas, 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. O estresse oxidativo causado a mitocôndria pela ação das ROS, pode levar a 

indução da apoptose por mecanismos que envolvem as caspases e liberação de citocromo 

c
30,33

. Segundo Fickweiler et al.
34

, o dano celular depende da concentração do 

fotossensibilizador e da dosimetria da luz utilizada, sendo que, doses altas devem danificar a 

membrana plasmática e a mitocôndria, enquanto doses mais baixas resultam em apoptose.  

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

isso, existe uma ampla variedade de fontes de luz, coerentes e não coerentes, que podem ser 

utilizadas em cada metodologia. As mais utilizadas são lasers, diodos emissores de luz (LED), 

lâmpadas incandescentes e lâmpadas fluorescentes
35

. A escolha da melhor fonte de luz deve 

ser baseada em 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, geralmente não provocam efeito 

térmico significativo nas células não alvo e para realizar a inativação do patógeno podem ser 

utilizadas fontes de luz não coerentes, de baixo custo, e que requerem tecnologia simples
35, 36

. 

 O tempo de incubação do fotossensibilizador com o microrganismo também deve 

ser considerado, pois cada fotossensibilizador é absorvido pelo patógeno em tempos 

diferentes. Tempos de incubação curtos, geralmente causam apenas dano na parede celular, 

enquanto incubações longas podem causar efeitos no DNA
37

. 

 

2.1.3. Fotossensibilizadores 

 Os PS são moléculas capazes de interagir com a luz e gerar fluorescência, ou 

ainda, espécies reativas do oxigênio
38

. Podem ser classificados como de primeira, segunda ou 
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terceira geração e possuem características específicas, como: rendimento quântico, tempo de 

vida, toxicidade, estabilidade e absorção em comprimentos de onda específicos
16, 39, 40

. 

 Para realização da PDI três famílias de corantes têm sido mais utilizadas, são as 

porfirinas, clorinas e ftalocianinas. As porfirinas (FIGURA 2) são moléculas capazes de 

absorver luz na região do vermelho (500-650nm) e transferir energia para moléculas vizinhas. 

São amplamente encontradas nos seres vivos, pois são as unidades centrais de moléculas 

como a clorofila, vitamina B12 e hemoglobina. Possuem vinte átomos de carbono ao redor de 

um anel central com quatro átomos de nitrogênio. São moléculas que possuem um elevado 

rendimento quântico de formação de tripleto e biocompatibilidade com diversas estruturas 

biológicas, como albumina, micelas e DNA
25,41

. Os principais análogos comerciais da 

porfirina produzidos a partir da protoporfirina IX existente no sangue são: Photofrin®, 

Photosan®, Photogem® e Metvix®
42

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - Fórmula estrutural da porfirina. 

 
 

 As clorinas (FIGURA 3) possuem o esqueleto básico de uma porfirina, porém 

apresentam uma dupla ligação na periferia do sistema macrocíclico. Essa alteração de 

conformação leva a um deslocamento de banda para a região do vermelho no espectro do 

visível, permitindo que as clorinas absorvam fortemente na região de 650-800nm, conferindo 

a elas maior tempo de vida no estado tripleto
43

.  
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FIGURA 3 - Fórmula estrutural da clorina. 
 

 

As ftalocianinas são compostos macrocíclicos de coloração azulada, constituídas 

por quatro núcleos benzoindólicos unidos por pontes de nitrogênio. Podem se ligar a vários 

tipos de metais, principalmente ao alumínio e zinco (FIGURA 4), o que lhes confere 

características fotofísicas específicas. São classificadas como fotossensibilizadores de 

segunda geração, se acumulam facilmente em lipoproteínas o que contribui para sua 

localização nas membranas plasmáticas e mitocôndrias, possuem alto rendimento quântico do 

estado excitado tripleto. Apresentam uma intensa banda de absorção na região de 600-800nm 

44-46
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 - Fórmula estrutural da ftalocianina alumínio e ftalocianina zinco. 
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 O único fotossensibilizador comercial análogo da ftalocianina é o Photosense®, 

porém, temos o PC4, ZnPc, AlPc e o CIAIPc que ainda não possuem análogos comerciais, 

mas já são utilizados
47-49

. 

 

2.1.4. Inativação fotodinâmica de vírus 

 Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios e causam diversas doenças nos 

seres humanos e nos animais, desde uma simples gripe até infecções fatais. Os efeitos 

colaterais de sua infecção e a baixa eficiência de fármacos em seu combate requerem uma 

busca por novas alternativas e/ou abordagens terapêuticas que sejam eficazes na eliminação 

viral.  

 Na década de 30, foi relatada por Perdrau e Todd
50

 a sensibilidade de um vírus 

bacteriófago ao corante azul de metileno quando em contato a luz e oxigênio. Mas apenas nos 

últimos 30 anos, com o desenvolvimento de fotossensibilizadores específicos e de um 

incremento na tecnologia (lasers, LED, espectrofotômetros), que as técnicas de fotodinâmicas 

tiveram um maior desenvolvimento
51

. 

 A maior parte dos avanços em relação a PDI está na clínica médica humana, há 

relatos de tratamentos para vírus como os da papilomatose humana (HPV), herpes genital, 

HIV, citomegalovírus, hepatite, dentre outros
52-55

. Podemos citar ainda, a utilização da PDI 

para limpeza de sangue contaminado com alguns tipos de vírus (Hepatite C e B, HIV e 

citomegalovírus), possibilitando a utilização de bolsas de sangue em centrais de doação que 

antes eram descartadas
56

.   

 A eficiência da PDI em vírus depende não só do fotossensibilizador, mas também 

das características virais, como: presença ou ausência de envelope e tipo de ácido nucleico 

viral (DNA ou RNA). Os vírus envelopados são mais facilmente inativados, devido à 

presença da camada lipídica que recobre a partícula viral, os fotossensibilizadores interagem 

com os receptores de lipoproteína de baixa densidade (LDL) e se acumulam onde há maior 

presença deles
55

. 

 Uma grande vantagem na fotoinativação viral é a possibilidade de destruição 

completa do material genético do vírus, não permitindo a recuperação da viabilidade viral, 

evitando o desenvolvimento da resistência. Para que ocorra total inativação, é necessário 

adequar o protocolo para cada patógeno, pois podem existir variações na concentração do PS, 

tipo de luz, tempo de incubação e tempo de irradiação
55

. 

Como desvantagens podemos citar os custos relacionados com o processo de 

registro e aprovação dos PS utilizados; a necessidade de se conhecer o espectro de excitação e 
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absorção do fluoróforo e a inexistência de definição da dose do PS a ser utilizado, porém a 

estimativa da dose necessária deve ser efetuada com base no intervalo de iluminação 

necessário versus tempo de vida de fluorescência do PS, tempo de distribuição do PS pelos 

tecidos e tempo de excreção
55, 56

. 

 

 

2.2. O Herpesvírus Bovino 

 

2.2.1. Características gerais dos herpesvírus 

 O Herpesvírus pertence à ordem Herpesvirales, família Herpesviridae, e se 

subdivide em três sub-famílias: Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae e 

Gammaherpesvirinae. O BoHV pertence a sub-família Alphaherpesvirinae e apresenta dois 

gêneros: Simplexvirus e Varicellovirus. Possui quatro espécies que infectam bovinos: BoHV-

1, BoHV-2, BoHV-4 e BoHV-5
57

. O BoHV-1 pertence ao gênero Varicellovirus e possui dois 

subtipos: 1.1 e 1.2, por sua vez, o subtipo 1.2 é dividido em 1.2a e 1.2b.
58-60

. O subtipo 1.1 é 

associado com a forma respiratória da doença, enquanto o subtipo 1.2 está associado tanto 

com a forma respiratória, quanto com as formas genitais e reprodutivas
61

.  

 Possui um diâmetro que varia de 150 a 200 nm, seu genoma viral é constituído 

por uma molécula de DNA fita dupla linear, circundado por capsídeo icosaédrico que mede 

cerca de 100 nm de diâmetro sendo composto por 162 capsômeros (12 pentâmeros e 150 

hexameros)
62

. Possui um tegumento que recobre o capsídeo e um envelope contendo 

espículas de glicoproteínas em sua superfície (FIGURA 5). 
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FIGURA 5 – Ilustração dos componentes de uma partícula viral dos 
herpesvírus.  
Fonte: Adaptado de Franco e Roehe

63
. 

 
 

 O DNA do BoHV-1 é constituído por uma molécula de DNA linear de fita dupla, 

e pode ser dividido em uma região longa e uma região curta, cercada por duas regiões 

repetidas e invertidas, sendo uma interna e outra terminal
4, 62

. Possui 135.872 pares de base e 

contem 72% de composição de bases guanina-citosina (GC). Seu genoma codifica mais de 70 

proteínas envolvidas em processos estruturais e não estruturais. As proteínas não estruturais 

estão envolvidas no metabolismo de ácido nucleico (timidina-quinase, sintetase, dUTPase, 

ribonucleótido-redutase), na síntese de DNA (DNA polimerase, helicase, primase), e no 

processamento de proteína (proteína-quinase)
4, 64, 65

. 

 O capsídeo é uma estrutura proteica de simetria icosaédrica com cerca de 100 nm 

de diâmetro sendo formado por 162 subunidades chamadas de capsômeros (12 pentâmeros e 

150 hexameros), é composto basicamente por cinco proteínas (pUL19, pUL18, pUL38, 

pUL35 e pUL6)
57, 62, 66

. 

  Entre o capsídio e o envelope encontra-se o tegumento, substância amorfa, de 

quantidade variável, composto de proteínas que possuem importantes funções na replicação 

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

celular
66

. 

 O envelope viral é uma camada lipídica derivada de membranas celulares que 

recobre a partícula viral, possui aparência trilaminar e contem espículas compostas por dez 

glicoproteínas, denominadas gB, gC, gD, gE, gI, gH, gL, gG, gK e gM. As glicoproteínas 
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gB,gD, gH, gL e gK são essenciais para a replicação viral, participando de inúmeras etapas do 

ciclo de replicação, como: reconhecimento e ligação aos receptores celulares, fusão, 

penetração, maturação e saída das partículas virais da célula, dentre outras
62, 67, 68

. 

 

2.2.2. Replicação Viral 

 A replicação do BoHV-1 ocorre primariamente em células epiteliais das vias 

respiratórias e reprodutiva e inicia-se duas horas após a infecção
69

. Possui as seguintes fases: 

1) Adsorção; 2) Penetração; 3) Transporte do nucleocapsídeo; 4) Expressão Gênica e 

replicação do genoma; 6) Morfogênese e 7) Liberação da progênie infecciosa
66, 70

. 

  O processo de replicação viral ocorre em uma célula permissiva, ou seja, aquela 

que possui receptores de superfície apropriados para interagir com o vírus. As glicoproteínas 

do envelope viral interagem-se com os receptores específicos da célula permitindo que ocorra 

a fusão com a membrana plasmática, fase conhecida como adsorção. A fase seguinte é a 

penetração onde ocorre uma invaginação do capsídeo e perfuração da membrana celular. Pelo 

menos cinco glicoproteínas estão envolvidas nessas duas fases (gB,gD.gH,gK,gL)
70

. 

 Segundos após a entrada do capsídio no citoplasma, o envelope viral desliga-se da 

membrana plasmática e ocorre o transporte do vírus pelo citoesqueleto até o centro 

organizador de microtúbulos, que está localizado próximo ao núcleo da célula. O 

nucleocapsídeo se associa a poros da membrana nuclear e ocorre a liberação do DNA viral 

para o núcleo celular
70

.  

 A transcrição do genoma viral inicia-se através da ação da RNA polimerase II, de 

fatores celulares e virais. A transcrição do genoma é regulada devido à expressão de genes 

virais, que são divididos em três grupos: genes alfa (transcrição imediata), beta (iniciais) e 

gama (tardios) que coordenam a cascata de reações, permitindo o processamento, transporte 

dos mRNAs e síntese proteica
70, 71

. 

 O processo de montagem do capsídeo no citoplasma é iniciado após a expressão 

dos componentes da partícula viral. As proteínas pré-sintetizadas no citoplasma são 

transportadas para o núcleo, onde ocorre a finalização da montagem com a inserção do 

genoma viral. O nucleocapsídeo recém-formado deixa o núcleo através da membrana interna 

da carioteca, adquirindo assim, o envelope viral primário. No citoplasma, o capsídeo adquire 

o restante das proteínas que formam o tegumento e o envelope final, vírions se acumulam 

dentro de vesículas utilizando-se do complexo de Golgi para serem liberados por exocitose no 

meio extracelular
70, 71

.  

 

2.2.3. Epidemiologia 
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 O BoHV-1 está disseminado em rebanhos bovinos por todo o mundo, as taxas de 

prevalência variam consideravelmente de uma região para outra
72

.  Inquéritos sorológicos 

registraram a presença de anticorpos reativos ao BoHV em outros animais domésticos como: 

caprinos, ovinos, suínos, coelhos e em animais selvagens como búfalos Iaques, Lhamas e 

camelos
73-76

. 

 Na Europa encontram-se distintas taxas de rebanhos positivos que variam entre 20 

a 90% 
72, 77-82

. Porém, a maioria dos surtos é identificado em seu curso inicial, facilitando 

assim as medidas profiláticas para evitar a disseminação e controlar a infecção
58,83

. Em alguns 

países o vírus encontra-se erradicado ou com baixas taxas de infecção como, por exemplo, 

Áustria, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Suíça e Noruega, graças a programas sorológicos 

seguidos da eliminação dos portadores
72

.  

 No continente Africano e na Ásia os índices podem ser comparados aos de outros 

continentes
84-89

.  Na Índia a doença é endêmica e surtos têm sido relatados em quase todos os 

estados(5). Nandi et al.
90

 relatam a soroprevalência de 60,1%  do BoHV-1 em iaques 

(Poephagus grunniens) em uma fazenda na Índia. Em outro trabalho, Nandi et al.
91

 coletaram 

1.115 amostras de soro de várias partes da Índia, e encontraram  um total de 437 (39,2%) 

amostras positivas e 678 (60,8%) amostras negativas.  

 Na Oceania estudos mostram a prevalência do BoHV em rebanhos de cervídeos
92, 

93
. O subtipo 1.2b foi o mais predominante tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, e há 

uma grande prevalência da forma genital
94

. 

 Na América do Norte a infecção possui um caráter endêmico, não existem 

políticas nacionais de erradicação, mas existem programas imunoprofiláticos onde a doença é 

controlada por meio de vacinas com vírus atenuado e/ou inativado
95,96

. Na América do Sul, a 

infecção possui caráter endêmico, a soroprevalência varia entre oito a 82,1% e há registros de 

surtos na Argentina, Uruguai, Peru e Equador
76, 97-100

.  

 No Brasil estudos mostram uma alta frequência do BoHV-1 nos rebanhos bovinos 

e a soroprevalência varia entre 25,4 e 85%. As diferenças percentuais entre os resultados 

podem ser justificadas pelas diferenças entre o tipo de exploração, faixa etária dos animais, 

manejo sanitário do rebanho, fatores geográficos e climáticos, dentre outras
9, 101-103

. 

 

2.2.4. Patogenia 

 A transmissão do herpesvírus bovino pode ocorrer por contato direto de animais 

suscetíveis com hospedeiros infectados ou por meio de aerossóis. As principais fontes de 

infecção são exsudatos nasais, secreções genitais, sêmen e fluidos fetais
61,69

. O período de 
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incubação do BoHV-1 varia entre três a sete dias e o vírus é excretado durante um período de 

dez a 17 dias, com um pico de quatro a seis dias após a infecção
61, 104

.  

 Após a entrada no organismo, ocorre a replicação inicial em células epiteliais da 

mucosa nasal ou genital. Essa replicação causa lise dessas células epiteliais levando ao 

aparecimento dos primeiros sinais clínicos. Após a replicação primária, o vírus infecta as 

terminações nervosas, pelo fluxo axonal retrógrado atinge os gânglios sensoriais e 

autonômicos onde estabelece latência
5
. O vírus possui tropismo pelo gânglio trigeminal no 

caso da infecção respiratória (Rinotraqueíte Infecciosa bovina), lombo sacral na infecção 

genital (Balanopostite Pustular Infecciosa e na Vulvovaginite Pustular Infecciosa) e nas 

amígdalas quando o vírus infecta os linfócitos
69, 105-107

.
 
O vírus pode ser reativado em casos de 

estresse (induzido por transporte, desmame, descorne, parto, carências nutricionais graves ou 

excesso de trabalho) ou com o uso de drogas imunossupressoras
7, 108

.  

 

2.2.5. Enfermidades causadas pelo herpesvírus bovino 1 

a) Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR) 

 A IBR é a forma clínica mais clássica das síndromes causadas pelo BoHV, foi a 

primeira a ser isolada em 1956 nos Estados Unidos
109

. Pode se apresentar de forma subclínica, 

leve ou grave, apresentando alta morbidade com baixa mortalidade(5). É caracterizada por 

pirexia (40,5-42°C), inapetência, depressão, dispneia e taquipnéia, tosse severa e persistente, 

secreção nasal inicialmente serosa com evolução para mucopurulenta e queda na produção de 

leite em vacas leiteiras
5, 110

. 

 A mucosa nasal apresenta-se hiperêmica, podendo tornar-se hemorrágica com 

pústulas e erosões, fato que levou a doença a ser conhecida como Red Nose (Nariz vermelho). 

Os animais tendem a respirar pela boca levando a salivação profusa 
5, 110, 111

.  

 Por vezes os animais afetados apresentam como único sinal clínico uma 

conjuntivite (uni ou bilateral), outras vezes a conjuntivite pode aparecer concomitante aos 

sintomas respiratórios. É caracterizada por lacrimejamento profuso, epífora e fotofobia
5, 64

. 

Casos agudos sem complicações duram de cinco a dez dias e são autolimitantes, porém a 

enfermidade pode complicar-se com o aparecimento de infecções secundárias. 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). Esses 

quadros recebem o nome de Complexo Respiratório dos Bovinos (CRB)
7,71

. Os surtos dessa 

doença são mais frequentes em animais jovens e em animais em situação de estresse, como 

aglomeração de animais, transporte, confinamento, má nutrição, dentre outros
71

. 
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b) Vulvovaginite Pustular Infecciosa (IPV) 

 Essa enfermidade se desenvolve no trato genital da fêmea e suas principais causas 

são o contato da mucosa com secreções contaminadas com o vírus, cobertura ou inseminação 

artificial com sêmen contaminado. É caracterizada pela presença de pústulas, descarga 

mucopurulenta, febre, depressão, anorexia, micção frequente e dolorosa. Devido à dor, o 

animal geralmente mantém a cauda elevada para evitar o contato com a vulva, que se 

apresenta edemaciada e hiperêmica
71

.  

 O BoHV-1 pode ocasionar quadros de infecções no trato reprodutivo como: 

endometriose, absorção embrionária com retorno ao cio, abortos, natimortos, mortalidade 

neonatal e nascimento de animais fracos
9, 112, 113

.  

 
c) Balanopostite Pustular Infecciosa (IPB) 

 Ocorre em bovinos machos e pode apresentar a forma clínica ou subclínica da 

doença. O touro se infecta por monta natural ou pelo uso de vagina artificial contaminada. É 

caracterizada por hiperemia do prepúcio e pênis que tende a evoluir para pápulas, vesículas e 

pústulas, frequentemente o bovino exterioriza o pênis devido à dor. Causa ainda depressão, 

anorexia, micção frequente, corrimento prepucial e incapacidade de monta
3, 110, 114

. O BoHV-1 

replica-se na mucosa prepucial e na uretra, desta forma, ocorre a contaminação do sêmen 

durante a ejaculação. O sêmen contaminado possui menor qualidade, pois o vírus se liga na 

membrana plasmática dos espermatozoides inibindo sua capacidade de penetrar no oócito, 

levando a problemas de fertilização
114

.   

 

 2.2.6. Métodos diagnósticos 

 O diagnóstico clínico das infecções causadas pelo BoHV-1 não é conclusivo, 

mesmo na IPV e IPB onde as lesões são características o diagnóstico é apenas presuntivo
111

. 

O diagnóstico definitivo é muito importante para a determinação da prevalência da doença e 

estabelecimento de medidas de controle, por isso, a realização do diagnóstico laboratorial é 

indispensável para obtenção de um resultado preciso. Existem três métodos principais de 

detecção laboratorial: Isolamento de vírus em cultivos celulares; testes sorológicos e testes 

moleculares.  

 O isolamento do BoHV-1 em cultivo celular é considerado a prova ouro (golden 

standard) em diagnóstico virológico, sendo utilizado como padrão de comparação com 

qualquer outro método, entretanto, é uma técnica laboriosa e não permite a diferenciação entre 
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as espécies de herpesvírus
115

. O patógeno pode ser isolado de diferentes fontes: suabe de 

secreção nasal, conjuntival, prepucial e vaginal; placenta, fetos abortados; soro e sêmen
111, 114

.  

  A técnica de isolamento viral é realizada inoculando o material a ser examinado 

em suspensão (tecidos ou secreções) no cultivo de células permissíveis ao vírus, a presença do 

BoHV é detectada pelo efeito citopático (CPE) característico do vírus, que geralmente aparece 

de três a cinco dias após a inoculação
114

. O CPE é caracterizado por uma macrocitose, 

desorganização nuclear, perda da morfologia celular, formação de focos infecciosos com o 

aspecto de ―cachos de uva‖
114, 115

.  

 Os testes sorológicos ou imunoensaios são técnicas empregadas para a detecção 

e/ou quantificação de antígenos virais ou de anticorpos. As mais utilizadas são a 

soroneutralização (SN), ensaios imunoenzimáticos (ELISA), imunoperoxidase e a 

imunofluorescência. São testes que possuem uma boa sensibilidade e especificidade, sendo 

muito uteis na identificação dos animais verdadeiramente positivos, minimizando o risco da 

introdução de animais infectados em rebanhos ou em centrais de inseminação que são livres 

do BHV-1
111

. Uma desvantagem dos testes sorológicos é a incapacidade de diferenciar 

animais vacinados de animais expostos ao vírus naturalmente, bem como, animais com a 

infecção latente, já que ocorre um decréscimo no título de anticorpos podendo não ser 

detectado
116

. 

 O teste de soroneutralização é considerado a técnica padrão para mensuração de 

anticorpos neutralizantes contra BoHV-1
117

. O soro a ser testado é incubado com o BoHV e 

posteriormente adicionado a cultivos celulares susceptíveis a replicação viral. Esse cultivo é 

monitorado para verificação da ocorrência de efeito citopático. Se o soro possuir anticorpos 

contra o vírus, ocorrerá a inibição da replicação viral e a consequente produção de ECP, 

porém, se o soro não possuir anticorpos contra o vírus, o mesmo permanecerá viável e causará 

o efeito citopático nas células
118

. A detecção de anticorpos no soro indica que o animal teve 

contato com o agente previamente, seja por infecção natural ou por meio vacinal, não 

indicando se o animal realmente teve a doença clínica e não permitindo ainda, uma 

diferenciação clara entre animais infectados por BoHV-1 e suas outras espécies
119, 120

.  

 O teste ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) baseia-se em reações 

antígeno-anticorpo, que são detectáveis através de reações enzimáticas
121

. É um teste bastante 

específico e sensível, possui a capacidade de processamento de grande número de amostras, 

relativa facilidade e rapidez de execução. Os reagentes são estáveis, de fácil preparo e os 

resultados do teste podem ser quantificados através do uso de um espectrofotômetro
122

. 

Existem diferentes métodos de realização do teste de ELISA, como o direto, indireto e de 

bloqueio ou competição
123

.  
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 A técnica de imunoperoxidase é baseada na detecção de antígenos, por intermédio 

de anticorpos específicos conjugados a uma enzima. A presença do antígeno na solução 

testada é indicada pela mudança de coloração. Essa mudança de coloração ocorre quando um 

substrato enzimático é adicionado ao final da reação. A IPX pode ser adaptada para detecção 

de antígenos em vários materiais, incluindo células de cultivo, células sanguíneas, tecidos 

congelados e cortes histológicos parafinizados
124

.  

 A imunofluorescência é uma técnica que permite a visualização de antígenos nos 

tecidos ou em suspensões celulares utilizando substâncias fluorescentes. A técnica consiste 

em usar anticorpos (monoclonais ou policlonais) específicos ao vírus, conjugados a uma 

substância fluorescente. O anticorpo marcado (conjugado) será adicionado à solução teste, e 

se houver a presença do vírus, este se ligará especificamente a ele. Ao ser exposto à luz 

ultravioleta, haverá emissão de luz (amarelo-esverdeada) que poderá ser observada ao 

microscópio
125

. As vantagens dessa técnica são a especificidade e rapidez na obtenção dos 

resultados, como desvantagens são citadas as reações inespecíficas que dificultam a 

interpretação do resultado, e a necessidade da integridade estrutural da partícula e das 

proteínas virais para realização do teste
111, 124, 125

. 

 Os testes moleculares utilizam como base a detecção do genoma viral, suas 

técnicas mais utilizadas na detecção do BoHV são a Hibridização (Southern/Northern) e a 

reação em cadeia da polimerase (PCR)
124, 126

. A detecção do antígeno por hibridização é feita 

pela extração dos ácidos nucleicos virais da amostra clínica e, posteriormente, imobilizados 

em membranas. A detecção é realizada por sondas moleculares especificas ao material 

genético do antígeno. Essas sondas moleculares possuem sequências de base complementares 

as do ácido nucleico do agente pesquisado, conferindo ao teste grande especificidade
124

. As 

sondas são conjugadas a enzimas ou isótopos radioativos, que são detectados pela radiação 

emitida ou pela coloração enzimática frente a um substrato específico
127

.  

 A técnica de PCR é uma metodologia que se baseia na amplificação exponencial 

seletiva de uma quantidade reduzida de DNA existente na amostra. Este método tem sido o 

mais explorado nos últimos anos, pois apresenta elevados índices de sensibilidade, 

especificidade e rápida execução
124

. Algumas variantes da técnica de PCR foram 

desenvolvidas para tornar o teste ainda mais específico, como a nested-PCR, multiplex-PCR, 

e PCR em tempo real
128,129

. Como vantagens a técnica de PCR apresenta uma ampla 

variedade de amostras biológicas que podem ser utilizadas no diagnóstico, tais como: 

fragmentos de tecidos de feto abortado, sistema nervoso central, secreções, sêmen e cultura de 

tecidos, e não é necessário que as partículas virais estejam viáveis. Essa técnica é de extrema 
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importância nos casos de latência, já que a análise é feita por meio da identificação do 

genoma viral
9,111,124

. 
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CAPÍTULO 2 – INATIVAÇÃO FOTODINÂMICA DO HERPESVÍRUS 
BOVINO POR FTALOCIANINAS 

 

*Redigido de acordo com as normas da Revista Ciência Animal Brasileira. 

 

Resumo 

A fotoinativação surgiu como uma modalidade promissora para a eliminação de patógenos. A técnica 
é baseada na combinação sinérgica de um composto fotossensibilizador, luz e oxigênio molecular, 
resultando na produção de espécies reativas de oxigênio, que induzem a morte celular por necrose e/ou 
apoptose. Neste trabalho foi proposto a utilização da ftalocianina zinco e ftalocianina alumínio na 
fotoinativação do herpesvírus bovino 1. Foram testadas duas concentrações 5 e 10 µM de cada 
fotossensibilizador e o melhor tempo de irradiação. Após a irradiação a amostra foi adicionada em 
culturas de células permissíveis ao vírus, onde foi analisada a presença de efeito citopático e os 
resultados foram expressos em títulos virais. Foi visto que a ftalocianina zinco possui melhor 
eficiência na concentração de 10 µM com 30 min de irradiação, porém, ambas concentrações 
conseguiram inativar totalmente o vírus, diferenciando-se apenas no tempo para inativação. A 
ftalocianina alumínio não apresentou diferença significativa entre as concentrações, mas inativou 
totalmente o vírus aos 60 min de irradiação. Estes resultados indicam que as ftalocianinas Zn e Al 
possuem uma boa aplicabilidade na inativação fotodinâmica viral. 

 
Palavras-chave: Alumínio, espécies reativas de oxigênio, fotoinativação, fotossensibilizadores, 
zinco. 
 

PHOTODYNAMIC INACTIVATION OF BOVINE HERPESVIRUS BY 

PHTHALOCYANINES 

 

Abstract 
 
The photoinactivation emerged as a promising modality in the destruction of pathogens. The 
technique is based on the synergistic combination of a photosensitizer compound, light, and 
molecular oxygen resulting in the production of reactive oxygen species, which induce cell 
death by necrosis and / or apoptosis. This work proposes the use of zinc phthalocyanine and 
aluminum phthalocyanine in order to photoinactivate bovine herpesvirus 1. We tested two 
concentrations of 5 and 10 µM of each photosensitizer and the best irradiation time. After 
irradiation, the sample was added to cultures of cells permissive to the virus, which was 
analyzed for the presence of cytopathic effects, and the results were expressed as viral titers. 
We verified that zinc phthalocyanine had better efficiency at a concentration of 10 µM with 
30 minutes irradiation; however, both concentrations used/employed completely inactivated 
the viruses, differing only in time. No significant difference was observed, with the 
photosensitizer aluminum phthalocyanine concentrations, but the total of virus inactivation 
was observed after 60 min of irradiation. These results indicate that zinc and aluminum 
phthalocyanines have a good applicability in the photodynamic virus inactivation. 
 
Keywords: Aluminum, photoinactivation, photosensitizers, reactive oxygen species, zinc. 

 

 

 



 

27 

 

 

Introdução 

 

O herpesvírus bovino 1 (BoHV-1) é um importante agente patogênico na 

bovinocultura mundial, ocasionando grandes perdas econômicas associadas a infecções 

respiratórias e reprodutivas, que se manisfestam por morte embrionária, aborto, nascimento de 

animais debilitados, redução da eficiência reprodutiva de matrizes e touros, diminuição de 

conversão alimentar, retardo no crescimento de animais jovens e diminuição da produção 

leiteira
1,2

. Além disso, a comercialização de materiais biológicos, produtos e subprodutos de 

origem animal como, sêmen, ovócitos e embriões, também são prejudicadas, pois uma vez 

contaminados com o vírus, são descartados gerando um alto prejuízo econômico. A taxa de 

mortalidade da doença é baixa , no entanto, o prejuízo financeiro é estimado em cerca de um 

bilhão de dólares por ano em todo o mundo devido à ação de BoHV em rebanhos
3
. 

 A inativação fotodinâmica (PDI) surge como uma alternativa viável para a 

eliminação de microrganismos, pela combinação sinérgica de um composto fotossensível, 

oxigênio e uma fonte de luz, gerando radicais livres e/ou espécies reativas do oxigênio 

(ROS)
4
. Ao ser irradiado em um comprimento de onda específico, o fotossensibilizador (PS) 

absorve um fóton de energia e sofre uma série de processos fotofísicos que poderá culminar 

na geração de espécies citotóxicas do oxigênio capazes de agredir constituintes celulares e 

ocasionar a morte celular por apoptose ou necrose
5
.  

 Para que ocorra a total inativação do microrganismo, alguns fatores devem ser 

observados, tais como, tipo de fotossensibilizador, dose, absorção, tipo de fonte de luz, tempo 

de incubação e tempo de irradiação, pois cada patógeno possui características próprias e, por 

isso, o protocolo deve ser adequado para cada situação
6-8

. 

 Os fotossensibilizadores mais utilizados na PDI são os derivados da porfirina, 

porém, nas últimas décadas foram desenvolvidos uma segunda geração de corantes, mais 

promissores e com as características desejáveis para realização da PDI, dentre eles o grupo 

das ftalocianinas
9, 10

. 

 As ftalocianinas são compostos sintéticos semelhantes às porfirinas, podem se 

ligar a vários tipos de metais, principalmente ao alumínio e zinco, o que lhe confere 

características fotofísicas específicas. Sua lipofilicidade contribui para sua localização nas 

membranas plasmáticas e mitocôndrias, além disso, possui alto rendimento quântico do 

estado excitado tripleto, o que favorece a inativação de microrganismos
11-13

. 

 Este trabalho avaliou as variáveis concentração e tempo de inativação de dois 

fotossensibilizadores, ftalocianina zinco (FC-Zn) e ftalocianina alumínio (FC-Al), na 

fotoinativação in vitro do herpesvírus bovino 1. 
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Material e Métodos 

 

Cultivo viral 

 Os procedimentos de multiplicação, manutenção e quantificação do BoHV-1 

foram realizados no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da Universidade 

Federal de Goiás. As amostras virais foram multiplicadas em células ―Madin-Darby bovine 

kidney‖ (MDBK) cultivadas em meio essencial mínimo (MEM-GIBCO®), suplementado 

com soro fetal bovino 6% (GIBCO®) e antibiótico - estreptomicina (10.000 µg/ml) e 

penicilina (10.000 µg/ml) - GIBCO®. A titulação viral foi realizada pelo método de 

Späerman-Kärber
14

.  

 

 Preparo das soluções de fotossensibilizadores 

 As ftalocianinas zinco e alumínio (Porphyrin Inc®) foram preparadas no 

Laboratório de Biofísica do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás e sua 

concentração determinada pelo espectrofotômetro LAMBDA 1050 UV/Vis/NIR 

spectrophotometer - PerkinElmer Inc. (Waltham, Massachusetts 02451, USA) na 

concentração de 25 µM. Posteriormente as amostras foram diluídas em Tampão Fosfato 

Salino (PBS) 1M pH 7.4 autoclavado, nas concentrações finais de 5 e 10 µM.  

 

Procedimentos experimentais 

O experimento foi realizado em quadruplicata, em quatro ocasiões distintas. Para 

realização da fotoinativação, alíquotas da suspensão viral contendo 10
5,75 

TCID50/mL foram 

incubadas com os fotossensibilizadores (FC-Zn e FC-Al) diluídos nas concentrações de 5 e 10 

µM em um tubo de 0.5 mL por 1h a 37ºC, sob agitação e ao abrigo da luz.   

As amostras foram colocadas em placas de microtitulação 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, conforme descrito por 

Almeida et al.
7
 e patente: Br. Patent: PI 0802369-7 A2, 2008. Todas as amostras foram 

irradiadas numa intensidade de 180 mW/cm
2
. Para evitar o aquecimento da amostra foi usado 

um filtro de água acoplado à saída da fonte.  

A cada 15 minutos de irradiação foram retirados uma amostra, desde o tempo zero até 

completar 90 minutos. Após a irradiação as amostras foram adicionadas a tubos de ensaio 

onde foram realizadas diluições decimais até 10
-6

, sendo que cada diluição foi colocada em 

quatro orifícios de uma placa de microtitulação de 96 poços, onde foi adicionada previamente 



 

29 

 

 

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 (CEP) nas células, utilizando o 

microscópio invertido. 

Como controle utilizou-se grupos que não foram submetidos a nenhum tratamento 

(controle), grupos tratados apenas com a irradiação (controle da luz) e grupos tratados com os 

dois fotossensibilizadores na ausência da luz (controle do fotossensibilizador). Para simular 

condições idênticas ao experimento, os controles que não foram expostos à luz ou ao 

fotossensibilizador, também foram colocados em placas de microtitulação em temperatura 

ambiente, pelo mesmo tempo de irradiação dos demais grupos. 

 

Análise estatística 

 Todos os dados foram apresentados como média ± desvio padrão (SD). A análise 

da variação entre os grupos foi realizada utilizando o teste de Análise de variância (ANOVA - 

two-way) seguido de teste de Tukey. Valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos. 

  

 

Resultados e Discussão 

A inativação fotodinâmica dos grupos controles são apresentadas na FIGURA 1.  
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FIGURA 1 – Controles da inativação fotodinâmica do BoHV-1 em um tempo total de 
90 min. A) Efeito do fotossensibilizador sob o vírus na ausência da luz. 
B) Efeito da luz sobre o vírus na ausência do fotossensibilizador. 
Ambos os grupos foram comparados ao grupo controle que não foi 
submetidos a nenhum tratamento. 

A 

B 
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As ftalocianinas zinco e alumínio nas concentrações de 5 e 10 μM que foram incubadas 

com o vírus na ausência da luz durante 90 minutos, não apresentaram diferença significativa 

(p>0,05) no título viral quando comparadas ao controle que não foi submetido a nenhum 

tratamento. Não houve redução de título viral no grupo tratado apenas com a irradiação do 

vírus por 90 min, caracterizando assim, que o emprego da luz sem a presença do 

fotossensibilizador não possuiu efeito fototóxico. Este controle não apresentou diferença 

significativa (p>0,05) no título viral quando comparado ao controle que não foi submetido a 

nenhum tratamento. 

 O tempo de incubação do fotossensibilizador com o vírus é fundamental para o 

êxito da técnica, uma vez que é necessária a adsorção do fotossensibilizador pelo patógeno
15

.  

Os PS interagem com os receptores de lipoproteína de baixa densidade (LDL), sendo assim, 

vírus envelopados, como o utilizado em nosso trabalho, são mais facilmente inativados, 

devido à presença de uma camada lipídica que recobre a partícula viral
16

. 

 Cormick et al.
17

, comprovaram em seu trabalho que o tempo ideal de incubação 

do fotossensibilizador com o patógeno (Candida albicans) é de 30 min, pois nesse período 

ocorre a saturação das células pelo fotossensibilizador, porém a saturação é dependente da 

concentração do fotossensibilizador. Devido à baixa concentração do fotossensibilizador 

utilizada em nosso trabalho, optamos por realizar a incubação por 1 H. 

 Ao irradiarmos as ftalocianinas vimos que nos primeiros 15 minutos de irradiação 

a FC-Zn – 10 µM reduziu aproximadamente 4 logs de título viral e a FC-Zn – 5 µM reduziu 

aproximadamente 3 logs de título viral. Neste mesmo período a FC-Al – 10 µM reduziu 

aproximadamente 3 logs de título viral, enquanto a FC-Al – 5 µM reduziu apenas 1 log de 

título viral (FIGURA 2). 
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FIGURA 2 - Avaliação da inativação fotodinâmica do BoHV-1 por ftalocianinas, sendo 
ZnFC - 5 µM (●), ZnFC - 10 µM (○), AlFC - 5 µM (▼) e AlFC - 10 µM (Δ). 
O título víral inicial foi de 10

5,75
 e os dados foram apresentados em ± SD, 

n=4. 

 

 

 Na concentração de 5 µM observamos que a FC-Zn inativou o BoHV-1 em 45 

min e a FC-Al inativou completamente o vírus aos 60 min. As análises estatísticas mostraram 

que a partir do tempo de 15 até 45 min as ftalocianinas apresentaram diferença significativa 

(p<0,05) entre elas, sendo a FC-Zn a melhor. Nos tempos de 60, 75 e 90 min não houve 

diferença significativa (p>0,05) entre os fotossensibilizadores, uma vez que o vírus já havia 

sido inativado. 

 Na concentração de 10 µM observamos que a FC-Zn levou um menor tempo para 

inativar o BoHV-1, sendo que nos primeiros 15 min de irradiação já havia reduzido 4 logs do 

título viral. A FC-Al necessitou do mesmo tempo de irradiação da concentração de 5 µM para 

inativar completamente o vírus, porém as reduções dos logs de titulação viral foram 

diferentes, mas não apresentaram diferenças significativas. Nos tempos de 15 e 30 min as 

ftalocianinas apresentaram diferença significativa entre elas (p<0,05), sendo a FC-Zn 
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considerada o melhor fotossensibilizador. Nos tempos de 60, 75 e 90 min não houve diferença 

(p>0,05) entre os fotossensibilizadores, uma vez que o vírus já havia sido inativado.  

 Quando comparamos concentração e tempo de irradiação, temos que a 

concentração de 10 μM da FC-Zn e a irradiação de 30 min são as mais eficientes na 

fotoinativação do BoHV-1. A FC-Al não apresentou diferença significativa entre as duas 

concentrações, apenas o tempo de irradiação de 60 min foi determinante para a fotoinativação 

viral. 

 Mantareva et al.
18

 relataram que a dose de luz e concentração do fotossensibilizador 

são essenciais na inativação fotodinâmica, uma vez que foi observada variações entre 

diferentes microganismos. Para inativar o S. aureus foi necessária a concentração de 1.5 µM 

de FC-Zn com taxa de fluência de 50 mW/cm
2
 e na inativação da C. albicans necessitou de 

uma concentração mais elevada do fotossensibilizador (6 µM) e uma taxa de fluência de 100 

mW/cm
2
. Utilizamos em nosso trabalho a taxa de fluência de 180 mW/cm², superior as taxas 

utilizadas em bactérias, devido a maior resistência do vírus para ser inativado. 

 Ben Hur et al.
19

 relataram a inativação de um retrovírus recombinante com as FC-Zn 

e FC-Al na concentração de 5 µM e taxa de fluência de 200 mW/cm
2
. Apesar de trabalharmos 

com variáveis semelhantes (concentração do PS, tempo de irradiação e fluência da luz), 

obtivemos resultado opostos. No trabalho relatado acima, a eficácia da FC-Al foi superior à 

da FC-Zn, resultado oposto ao encontrado neste trabalho. Eles atribuem esse resultado a alta 

taxa de sulfonação da FC-Zn, levando a uma menor lipofilicidade. Acreditamos que nossos 

resultados possam ser distintos devido à utilização de um vírus diferente, uma vez que, foi 

comprovado por Pavani et al.
20

 que os fotossensibilizadores ligados ao zinco aumentam suas 

interações com a membrana das células, tornando a inativação mais eficaz pelo acúmulo 

superficial do fotossensibilizador. Além disso, a FC-Zn possui um maior rendimento de 

geração de estado tripleto que a FC-Al, como comprovou Frackowiak et al.
21

, esse maior 

rendimento pode ser atribuído ao chamado efeito de átomo pesado, que ocorre quando 

interações spin-orbital são perturbadas por átomos pesados e induzem alterações nos campos 

elétrico e magnético das moléculas, induzindo alterações no comportamento dos elétrons, 

fazendo oscilar a sua multiplicidade de spin, ocasionando uma maior geração de estado 

excitado tripleto.  

 

Conclusão 
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 Considerando a economia de tempo de irradiação para a inativação fotodinâmica, 

tem-se que a ftalocianina zinco na concentração de 10 μM possui um maior potencial para 

aplicação como um fotossensibilizador eficaz na fotoinativação do BoHV-1. 

 Para uma maior eficiência da utilização destes fotossensibilizadores na inativação 

de microrganismos, nosso grupo de pesquisa está atualmente trabalhando na conjugação entre 

anticorpos e fotossensibilizadores para a fotoinativação do BoHV-1 em sêmen. 
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CAPÍTULO 3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ftalocianinas apresentaram eficácia em inativar 100% do BoHV-1 durante a 

PDI, sendo um grupo promissor de fotossensibilizadores para utilização na inativação de 

microrganismos. Sua característica de alto rendimento de estado excitado tripleto e 

lipofilicidade lhes confere uma alta taxa de eficiência na inativação fotodinâmica. 

Os tempos de irradiação das amostras mostraram-se dependentes da concentração 

e do tipo de fotossensibilizador, sendo a FC-Zn a mais eficiente em todos os tempos de 

irradiação e nas duas concentrações avaliadas. A FC-Al foi capaz de inativar o vírus com 60 

min de irradiação, mas não apresentou diferença significativa entre as concentrações. 

Acreditamos que maiores concentrações serão mais eficazes para inativar o vírus em um 

menor tempo de irradiação. O tempo de incubação também deve ser analisado, para 

aumentarmos a eficiência do tratamento. 

Os resultados abrem perspectiva da utilização da técnica de PDI para a inativação 

rápida e eficiente de microrganismos patogênicos em material biológico, contribuindo 

efetivamente para evitar as restrições ao comércio de animais vivos ou seus subprodutos 

previstas no Código Internacional de Saúde Animal. Os resultados deste trabalho serão 

incorporados na inativação viral em sêmen, utilizaremos a FC-Zn na concentração de 10 μM, 

que demostrou melhor eficiência na fotoinativação viral. 


