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O presente trabalho foi desenvolvido durante o
doutorado, sendo o principal objetivo a limpeza/
desinfecção de sêmen infectado por patógenos de
interesse animal a partir da técnica de inativação
fotodinâmica (PDI). O sêmen é uma importante fonte
de disseminação de vírus e de outros
microrganismos para o rebanho. Contudo, as
técnicas atuais não são capazes de eliminar vírus do
sêmen coletado, uma vez que, nas centrais de
inseminação artificial são utilizados como rotina
apenas antibióticos para controle bacteriano. Assim,
a PDI surge como uma alternativa para os
tratamentos convencionais, sendo eficaz na
eliminação de vírus, bactérias, fungos e
protozoários. A PDI é uma terapia que envolve a
interação de um composto fotossensibilizador (PS),
oxigênio molecular e luz, dando origem a espécies
reativas do oxigênio (ROS) capazes de ocasionar a
morte celular por autofagia, apoptose ou necrose.

Apresentação do problema 
e motivação da pesquisa

Foram testados dez fotossensibilizadores na
inativação fotodinâmica do Alfaherpesvírus Bovino 1
em sêmen. Todos os PS se mostraram eficazes na
inativação viral, necessitando de diferentes tempos
de irradiação para inativar completamente o vírus.
Na avaliação da toxicidade dos PS no sêmen, foi
visto que seis fotossensibilizadores se mostraram
seguros e inócuos para os espermatozoides após
avaliação dos parâmetros de qualidade e viabilidade
espermática. Assim, foram selecionados dois PS
(hematoporfirina e ftalocianina zinco), para
conjugação com anticorpos (IgY-anti-BoHV-1) afim
de tornar a técnica mais específica. Dessa forma, a
completa inativação do vírus foi realizada dentro de
cinco minutos de irradiação (Figura 1), comprovando
que a técnica é viável e sem prejuízos aos
espermatozoides. Essa técnica pode garantir uma
melhor qualidade sanitária do sêmen animal para os
procedimentos de inseminação artificial, pois apesar
de termos inativado apenas o BoHV-1, a técnica tem
o potencial de inativar no mesmo procedimento
outros patógenos (bactérias, outros vírus e
protozoários).

Resultados e 
impactos esperados

As novas porfirinas testadas neste trabalho,
mostraram um grande potencial para utilização em
produtos e subprodutos biológicos, por possuírem
características desejáveis para a PDI,
principalmente por inativar o vírus em um curto
espaço de tempo. Esperamos que essa técnica seja
no futuro incorporada na rotina das centrais de
inseminação artificial, garantindo uma qualidade
sanitária ao sêmen comercializado.

Conclusão e
perspectivas

Apoio

FIGURA 1. Inativação fotodinâmica do BoHV-1 em cultura de células
MDBK. Gráfico: Titulação viral em função do tempo de irradiação de PSs
livres (HP e ZnPc), imunoconjugados (HP-IgY e ZnPc-IgY) e controles -
amostra controle sem PSs (somente irradiados por luz) e amostra de
controle tratada com ZnPc-IgY e HP-IgY sem irradiação.

FIGURA 2. Cultura de células MDBK após fotoimunoinativação de BoHV-
1 no sêmen. A e B – Ausência de efeito citopático após 5 minutos de
irradiação em amostras tratadas com ZnPc-IgY e HP-IgY,
respectivamente. C e D – efeito citopático nas amostras controle
incubadas com Hp-IgY e ZnPc-IgY, respectivamente, sem irradiação. E -
Controle de luz - amostras irradiadas sem imunoconjugados (ECP
presente).
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