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RESUMO 

 
 

Nanopartículas de ouro coloidal apresentam propriedades únicas como baixa toxicidade, 
facilidade de síntese e possibilidade de acoplamento com biomoléculas o que as torna 

interessantes para aplicação em diagnóstico. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi de 
desenvolver novas técnicas para diagnosticar o herpesvírus bovino tipo 1 (BoHV-1) utilizando 

estas nanopartículas. Primeiramente, um ensaio Nanogold-Slot blot de inibição foi 
desenvolvido para detecção de anticorpos contra o vírus e os resultados comparados aos testes 
de ELISA e HRP-Slot blot. Quarenta e duas amostras de soros bovinos foram testadas e 

comparadas, obtendo resultados de 100% de sensibilidade e especificidade nos três testes. A 
alta concordância demonstrou que o ensaio produzido pode ser uma alternativa ao teste de 

ELISA, por não necessitar de equipamentos específicos e programas pagos para leitura. Para 
detecção de antígenos do BoHV-1, um modelo de teste imunocromatográfico de fluxo lateral 
(LFA) foi desenvolvido. Amostras de sêmen bovino contaminadas com duas diluições de 

antígenos totais de BoHV-1 e amostras não contaminadas foram aplicadas no ensaio. Não foi 
possível observar visualmente uma grande distinção entre as amostras, porém, quando as 

mesmas foram quantificadas por software, uma diferença significativa foi notada, 
possibilitando a diferenciação entre amostras contaminadas e não contaminadas. Ainda assim, 
a sensibilidade do teste deve ser melhorada para uma maior distinção visual de amostras 

positivas e negativas, permitindo sua adequação como teste “point of care” aplicável à 
realidade e necessidade do campo. 

 
 

Palavras-chave: Imunoconjugação, Imunocromatrografia, ELISA, Slot-blot, Teste rápido 
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DEVELOPMENT OF NEW METHODS FOR DIAGNOSIS OF BOVINE 

HERPESVIRUS TYPE 1 USING COLOIDAL GOLD NANOPARTICLES 

 

ABSTRACT 

 

Colloidal gold nanoparticles have unique properties such as low toxicity, ease of synthesis  

and the possibility of coupling with biomolecules, which makes them interesting for 
diagnostic application. In this sense, the objective of this work was to develop new techniques 
to diagnose bovine herpesvirus type 1 (BoHV-1) using these nanoparticles. In this sense, the 

objective of this work was to develop new techniques to diagnose bovine herpesvirus type 1 
(BoHV-1) using these nanoparticles. First, a Nanogold-Slot blot inhibition assay was 

developed for detection of antibodies against the virus and the results compared to the ELISA 
and HRP-Slot blot tests. Forty-two bovine serum samples were tested and compared, 
obtaining results of 100% sensitivity and specificity in the three tests. The high concordance 

demonstrated that the test produced can be an alternative to the ELISA test, as it does not 
require specific equipment and paid reading programs. For detection of BoHV-1 antigens, a 

lateral flow immunochromatographic (LFA) model was developed. Bovine semen samples 
contaminated with two dilutions of total BoHV-1 antigens and uncontaminated samples were 
applied in the assay. It was not possible to visually observe a great distinction between the 

samples, but when they were quantified by software, a significant difference was noticed, 
allowing the differentiation between contaminated and uncontaminated samples. 

Nevertheless, the sensitivity of the test should be improved for a greater visual distinction of 
positive and negative samples, allowing its adequacy as a point of care test applicable to the 
reality and necessity of the field. 

 
 

Keywords: Immunoconjugation, Immunochromatography, ELISA, Slot-blot, Rapid Testing 



 

CAPÍTULO 1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é um grande exportador de proteína animal. Nos anos de 2000 a 2015 a 

produção de carne teve incremento de 45% e o rebanho bovino de corte cresceu 25%, sendo o 

maior rebanho comercial bovino do mundo com aproximadamente 214 milhões de cabeça de 

gado1. Este crescimento de produção exige do país o cumprimento de regras de vacinação e o 

controle de doenças causadas por microrganismos como bactérias, vírus e protozoários. A 

ocorrência de enfermidades pode acarretar sérios prejuízos econômicos, provocados pela 

morte dos animais e até pelo impedimento de exportação2. 

Entre os vírus causadores de infecções em bovinos, o Herpesvírus Bovino Tipo 1 

(BoHV-1) é reportado em todo o mundo e sua notoriedade se deu na década de 50 após ser 

registrado um caso de doença respiratória na Califórnia/EUA3. Pertencente à família 

Herpesviridae, sub-família Alphaherpesvirinae, gênero Varicellovirus, o BoHV-1 é um vírus 

neurotrópico e está associado a uma variedade de enfermidades e manifestaçãoes clínicas, 

como a Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), Vulvovaginite Pustular Infecciosa (IPV), 

Balanopostite Pustular Infecciosa (IPB), conjuntivite, abortos e desordens neurológicas. Além 

do BoHV-1, o BoHV-2, BoHV-4 e BoHV-5 são responsáveis por causar doenças em bovinos, 

sendo o tipo 1 e 5 os mais frequentes2,4. 

O controle viral pode ser realizado com o uso de vacinas, com práticas sanitárias 

de manejo, teste de sêmen dos reprodutores e quarentena, porém, devido à grande extensão 

territorial do Brasil e das particularidades regionais como temperatura, umidade, tipos de 

sistemas de produção e tamanho do rebanho, a implementação de programas de controle e 

erradicação de doenças é um desafio, sendo necessários métodos diagnósticos cada vez mais 

sensíveis e específicos para a rápida eliminação do vírus do rebanho2,3,5. 

Os testes para identificação viral baseados em isolamento e caracterização 

molecular são métodos eficazes, pois identificam o agente infeccioso, mas, por não serem 

práticos e apresentarem alto custo, não são os mais aplicados2. 

A técnica sorológica padrão é a soroneutralização (SN), porém, são necessários 

cultivos celulares em rotina, tornando-a uma técnica laboriosa. Desta forma, os testes 

sorológicos mais aplicados são os testes ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assays), 

disponíveis comercialmente e de alto custo. Geralmente estes testes são aplicados com 

finalidade de detecção de anticorpos contra o vírus e no caso de ELISA diferencial, são 



 

2 
 
 
 
 

 
capazes de distinguir animais infectados naturalmente de animais vacinados. Embora essa 

tecnologia de diagnóstico com possibilidade de distinção dos animais seja usada em países 

desenvolvidos, muitas vezes elas são pouco adequadas para países em desenvolvimento, 

acarretando em controles ineficientes das enfermidades. Portanto a implementação de novas 

ferramentas diagnosticas constitui um desafio a ser superado, para que testes mais baratos 

possam ser aplicados no mundo como um todo2,6,7. 

A nanotecnologia ganhou muita atenção nas últimas décadas, devido aos avanços 

da manipulação de materiais na escala nanométrica e pelas características físicas e químicas 

destas partículas quando comparadas aos materiais macroscópicos. Entre a variedade de 

nanopartículas (NPs), as de ouro coloidal são amplamente utilizadas por apresentarem baixa 

toxicidade e pela relativa facilidade de síntese8,9. 

A possibilidade de conjugação de NPs de ouro coloidal com proteínas, peptídeos, 

DNA, oferece oportunidades únicas para o avanço e aplicação no desenvolvimento de 

vacinas10 e biossensores11 para o controle e diagnóstico de microrganismos12,13. Desta forma, 

as nanopartículas conjugadas às biomoléculas são consideradas uma área promissora e, seu 

uso, pode agregar valor ou sensibilidade aos testes já existentes para o diagnóstico do BoHV- 

1, assim como auxiliar no desenvolvimento de novos modelos de diagnóstico. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

2.1  Características do herpesvírus bovino tipo 1 

 

Os herpesvírus são vírus pertencentes da ordem Herpesvirales, família 

Herpesviridae, e de acordo com a célula alvo principal e o local de latência, são divididos e 

classificados em três subfamílias, Alphaherpesvirinae , Betaherpesvirinae e 

Gammaherpesvirinae. O BoHV-1 pertence a Alphaherpesvirinae, gênero Varicellovirus e está 

disseminado no mundo todo, ocasionando infecções em bovinos2,4. 

Estruturalmente, os herpesvírus são constituídos por um envelope viral, com 

diâmetro variando entre 120 e 300 nm, contendo glicoproteínas na sua superfície, um 

tegumento proteico recobrindo o capsídeo icosaédrico (100 a 110nm) e o núcleo, onde 

encontra-se o DNA de fita dupla linear2. 

O genoma com aproximadamente 136.000 pares de base (pb) pode ser dividido 

em uma região longa (“unique long” - UL) com 102 a 104 kpb e uma região curta (“unique 

short” - US) de 10,5 a 11 kpb. A região US está cercada por duas regiões repetidas e 

invertidas, sendo uma interna (IR) e outra terminal (TR)14. Cerca de 70 proteínas são 

codificadas pelo genoma, e pelo menos dez são glicoproteínas do envelope viral, o segmento 

UL inclui genes que codificam seis glicoproteínas, são elas a gB, gC, gH, gL, gK e gM e a 

região US possui genes que codificam quatro glicoproteínas, a gG, gD, gI e gE 15. 

As glicoproteínas desempenham diferentes funções na interação vírus-célula e são 

alvos de diferentes pesquisas. São divididas em essenciais para a replicação (gB, gD, gH, gL 

ou gK) e não essenciais (gC, gE, gG, gI e gM). Embora a gC não seja essencial, é importante 

para manutenção da eficiência da replicação, juntamente com as glicoproteínas B e D, estando 

envolvidas na adsorção, penetração, fusão celular e disseminação entre as células15-18. 

A gC tem cerca de 91kDa e é expressa em altos níveis tanto no envelope quanto 

na membrana plasmática das células infectadas19, sendo um potencial alvo para o 

desenvolvimento de testes diagnósticos. Reação em cadeia da polimerase (PCR) e suas 

variações foram desenvolvidas utilizando iniciadores para sequencia do gene que codifica a 

gC, visando a detecção do BoHV-1 e diferenciação deste com o BoHV-520,21. Testes 

sorológicos de ELISA também foram utilizados para diferenciar subtipos do vírus22,23. 

Os genes que codificam a glicoproteína E tem sido alvo de deleção para produção 

de vacinas antigenicamente marcadas. Sua utilização baseia-se nas seguintes razões: é uma 

proteína não essencial para a replicação do vírus in vitro e in vivo; sua supressão geralmente 



4 
 

 

 

contribui para a atenuação viral e, portanto não afeta sua imunogenicidade e, por fim sendo 

uma glicoproteína bastante imunogênica, é desejável para um marcador antigênico. Com a 

utilização destas vacinas e uso de testes específicos, é possível diferenciação sorológica entre 

animais vacinados e animais infectados com o vírus de campo24-27. 

As interações das glicoproteínas virais com células hospedeiras são essenciais 

para a replicação lítica do BoHV-1. Este processo segue etapas de adsorção; penetração; 

transporte do nucleocapsídeo e proteínas virais contidas no tegumento ao núcleo das células 

infectadas; transcrição, replicação e síntese do DNA e proteínas virais; montagem e 

preenchimento dos capsídeos e por fim liberação da progênie infecciosa2. 

Uma importante característica dos herpesvírus é o desenvolvimento de latência, 

mecanismo que possibilita a permanência do vírus em seus hospedeiros sem multiplicação 

viral. Durante a infecção primária, o vírus penetra nos gânglios regionais periféricos e é 

transportado por fluxo axonal retrógrado até os gânglios trigêmeos (infecção no trato 

respiratório) e sacrais (infecção no trato genital). Nesta fase a excreção de genes virais é 

praticamente extinta, ocorrendo somente a produção de pequenos transcritos, denominados de 

“transcritos relacionados a latência” ou LRT (“Latency Related Transcripts”)28,29. Apesar dos 

gânglios trigêmeos e sacrais serem os sítios mais comuns de latência, DNA do BoHV-1 já foi 

encontrado em leucócitos do sangue periférico30, baço, pulmões,31 e tonsilas faríngeas32. 

Estímulos imunodepressivos como parto, desmame, transporte e administração de 

corticoides podem implicar na reativação do vírus, sendo um fator importante na transmissão 

e disseminação das doenças associadas ao vírus33. 

 
2.2  Enfermidades relacionadas ao herpesvírus bovino tipo 1 

 

Quatro são os herpesvírus que infectam bovinos, o BoHV tipo 1, BoHV-2, BoHV- 

4 e BoHV-5. O BoHV-2 é responsável pela mamilite herpética bovina, já o BoHV-4 não foi 

atribuído a alguma patologia específica, sendo que, os tipos de impacto na bovinocultura são 

os BoHV-1 e 5. Com base em perfis de restrição enzimática o BoHV-5 subdivide-se em 

BoHV-5a, BoHV-5b e BoHV-5na/nb e causam doenças neurológicas2. 

O BoHV-1 tem grande impacto na bovinocultura e subdivide-se em BoHV-1.1, 

BoHV-1.2a e BoHV-1.2b, que causam sintomatologias clínicas semelhantes em bovinos 

infectados experimentalmente34, sendo responsáveis por desencadear doenças conhecidas 

como rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), vulvovaginite pustular infecciosa (IPV), 

balanopostite pustular infecciosa (IPB) e desordens neurológicas2,35. 
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As portas de entrada natural do BoHV-1 são a mucosa do trato genital e 

respiratório superior. No sítio primário da infecção ocorre a replicação viral e posteriormente 

a sua disseminação, podendo gerar uma infecção localizada ou sistêmica, quando os novos 

vírions formados saem para o meio extracelular. A excreção das novas partículas virais é um 

dos fatores para uma rápida disseminação da infecção dentro de um rebanho e a transmissão 

pode ocorrer de forma direta e indireta36. 

Uma das consequências de manifestação viral no animal é o desenvolvimento da 

IBR, doença que afeta o sistema respiratório. Os sinais clínicos incluem tosse, descarga nasal 

mucopurulenta, lesões ulcerativas na mucosa nasal, dispneia, salivação, hipertermia, 

conjuntivite e alterações na musoca oral37. Vacas leiteiras podem diminuir a produção de 

leite38. A morbidade pode chegar a 100% e mortalidade a 10%37. A gravidade da doença é 

influenciada por fatores como a virulência da cepa, fatores de resistência do hospedeiro e 

infecções bacterianas secundárias que podem levar a doenças respiratórias mais graves39. 

Quando o vírus afeta o trato genital pode ocasionar doenças como IPV em fêmeas 

e IPB em machos. As manifestações de IPV são relacionadas à presença de pústulas e 

intumescimento da vulva, secreção vaginal mucopurulenta, febre, anorexia e dificuldade ao 

urinar. Já os machos acometidos pela IPB apresentam a mucosa do prepúcio e pênis 

hiperêmicas, presença de pontos avermelhados que tendem a formar pápulas, vesículas e 

pústulas. Tanto em fêmeas como em machos, infecções bacterianas secundárias podem 

ocorrer, aumentando a gravidade das lesões2,40. 

Casos de encefalites são associados ao BoHV-5, porém, esporadicamente o 

BoHV-1 tem sido isolado de casos de doença neurológica. Silva e colaboradores detectaram a 

presença do vírus tipo 1 em encéfalos de bovinos com encefalite, indicando a necessidade de 

considerar o BoHV-1 como suspeito em casos de doença neurológica, embora o BoHV-5 seja 

o mais frequentemente envolvido41. 

O BoHV-1 é apontado frequentemente em casos de aborto. Órgãos como útero e 

ovário podem sofrer consequências diretas da infecção viral e, dependendo do período da 

gestação, as infeções podem determinar quadros de endometrite, ooforite, mortalidade 

embrionária com retorno ao cio, natimorto e nascimento de animais fracos42. 

Todas estas enfermidades geram transtornos para o rebanho e para o produtor, 

sendo necessário um efetivo controle das doenças no plantel. Para isto, a detecção por meio de 

testes de diagnóstico do agente viral ou de animais sorologicamente positivos para o BoHV-1 

é de extrema importância para um correto esquema de erradicação. 
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2.3  Técnicas de diagnóstico aplicadas ao herpesvírus bovino tipo 1 

 

Os sinais clínicos relacionados às enfermidades causadas pelo BoHV-1 são apenas 

presuntivos, necessitando de técnicas laboratoriais para confirmação da suspeita. Para isto, 

testes estão disponíveis no mercado e, em nível acadêmico, pesquisas abordando o tema são 

realizadas43-45. Entre os métodos existentes, os mais citados são o isolamento viral, testes 

sorológicos e moleculares. 

Para identificação do agente viral, o isolamento é o procedimento considerado 

padrão ouro. Por meio do cultivo de células de rim, testículo bovino, células de pulmão fetal 

bovino, traquéia ou células de linhagens estabelecidas, como a Madin-Darby Bovine kidney 

(MDBK) é possível a detecção do agente. O procedimento ocorre com a inoculação das 

amostras suspeitas sobre estas células e posterior observação do efeito citopático (ECP), que 

de forma geral pode ser caracterizado por uma macrocitose, células arredondas e destruição 

celular em algumas aréas46. 

Apesar de ser uma técnica laboriosa, de custo elevado e que depende de partículas 

virais viáveis, apresenta a vantagem de ser aplicável a quase todos os vírus e a possibilidade 

de manutenção viral para estudos posteriores2. 

Com o uso do isolamento viral pesquisadores identificaram a presença do BoHV- 

1 em encéfalos de bovinos submetidos ao diagnóstico de raiva43. A técnica também foi 

aplicada para auxiliar nos estudos sobre neurotropismo e potencial neuropatogênico de cepas 

do BoHV-144. Vale ressaltar que efeitos citopáticos não são suficientes para diferenciação do 

BoHV-1 com o BoHV-5, necessitando do incremento de testes sorológicos ou moleculares 

para confirmação2. 

Os ensaios de imunofluorescência, imunoperoxidase, soroneutralização e ELISA 

são técnicas sorológicas disponíveis para diagnóstico do BoHV-1, sendo as duas últimas as 

mais aplicadas6. 

O teste de soroneutralização (SN) é capaz de detectar anticorpos que possuem a 

capacidade de neutralizar a infectividade do vírus. Para realização são necessários cultivos 

celulares, o que a torna mais onerosa. A sensibilidade de testes diagnósticos é importante por 

detectar os verdadeiros positivos, diagnosticando corretamente os animais doentes. Alguns 

trabalhos demonstraram que a sensibilidade da SN é menor que a do ELISA6,47,48. Estudando 

alternativas para aumentar a sensibilidade do teste, pesquisadores concluíram que o uso de 

vários subtipos virais pode melhorar nos resultados, já que geralmente é utilizado somente um 

subtipo viral para realização da técnica49,50. 
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O ensaio sorológico mais comumente aplicado é o ELISA, um teste específico e 

com alta sensibilidade, capaz de detectar antígenos ou anticorpos. Está disponível 

comercialmente, mas também pode ser produzido no próprio laboratório, os conhecidos 

ELISA in-house. Ambos possuem variações da técnica podendo ser diretos, indiretos, 

competitivos e/ou de bloqueio2,6. 

O desenvolvimento de ensaios de ELISA visando a utilização ou deleção das 

glicoproteínas do envelope viral é amplamente documentado, sendo a gE o foco da maioria 

das pesquisas. Isto porque, como já citado, esta proteína é bastante imunogênica e usada para 

vacinas diferencias. A resposta imune induzida por estes tipos de vacinas não visam a 

glicoproteína E de BoHV-1, diferentemente do que ocorre com a infecção de campo, onde os 

animais expostos ao vírus geram resposta a todas glicoproteínas. Desta forma os testes ELISA 

que detectam anticorpos anti-gE específicos reagirão positivamente em animais naturalmente 

infectados e negativamente em animais vacinados51. 

Recentemente, estudos demonstraram o desenvolvimento e padronização de testes 

capazes de detectar anticorpos no soro sanguíneo contra a glicoproteína E do BoHV-1, sendo 

possível diferenciação sorológica dos animais52. Amostras de leite também foram testadas em 

rebanhos vacinados53, ambos os testes apresentaram bom desempenho em termos de 

sensibilidade e especificidade52,53. Estes resultados representam um avanço, tendo em vista 

que o primeiro teste deste tipo comercialmente disponível para amostras de leite apresentava 

baixa sensibilidade7,54. 

Quando há a suspeita de infeção viral no rebanho e ocorrência de casos  de 

abortos, o ensaio de ELISA pode ser utilizado para acompanhamento sorológico. No entanto, 

outras técnicas como imunohistoquímica, isolamento viral, observação de lesões histológicas 

compatíveis e PCR podem ser aplicadas. Para comparação de técnicas em casos de abortos, 

Mahajan et al.55 avaliaram testes diagnósticos e concluíram que a associação de PCR com 

isolamento viral, histopatologia e imunohistoquímica geram resultados mais confiáveis. 

Porém nem sempre esta combinação é possível, por motivos de custos ou tempo, sendo que 

apenas o PCR para diagnóstico de rotina obteve bons resultados. 

A PCR é uma técnica bastante explorada nos últimos anos, com alta sensibilidade 

e especificidade, é capaz de identificar os ácidos nucleicos virais e desta forma é eficiente 

para detectar casos de latência56. Além da ampla gama de amostras biológicas utilizadas para 

realização do teste (sangue, sêmen, swabs nasais e genitas, órgãos)6, o teste pode ser aplicado 

também em tecidos parafinizados, possibilitando estudos retrospectivos57. 
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Algumas variações da técnica pode ser aplicada dependendo dos objetivos dos 

estudos, dentre elas a multiplex-PCR, nested-PCR, PCR em tempo real (q-PCR). Com a 

finalidade de resultados rápidos na detecção do DNA viral, Marin et al.45 associaram q-PCR 

com análise de “high resolution melting” (HRM) e alcançaram uma maior sensibilidade que  

o teste de isolamento viral e PCR convencional e, ainda, a capacidade de detectar 

simultaneamente o BoHV-1 e BoHV-5, tornando-o um procedimento diferencial. Além de 

testes de ELISA, como já mencionados, produzidos com intuito de distinguir animais 

vacinados e animais infectados naturalmente, um ensaio de q-PCR foi desenvolvido com o 

mesmo objetivo, gerando mais uma ferramenta que possibilite esta diferenciação58. 

Recentemente, o desenvolvimento de um biosensor potenciométrico para 

diagnóstico utilizando o BoHV-1 como modelo foi relatado. Os autores produziram um teste 

com desempenho equivalente ao ELISA, capaz de detectar anticorpos anti-gE e com 

resultados mais rápidos, além do que, o uso de biosensor é versátil e facilmente integrado a 

outros dipositivos59. Por mais que existam várias técnicas de diagnósticos sendo aplicadas, o 

desafio dos pesquisadores sempre é o desenvolvimento de testes cada vez mais sensíveis, 

específicos, rápidos e baratos. 

 
2.4  Ensaios de diagnóstico Slot blot 

 
 

A técnica sorológica Slot Blot esta disponível há muitos anos e é uma variação da 

tecnologia de Dot-Blot. O ensaio consiste na aplicação direta de antígeno ou anticorpos sob a 

forma retangular em membrana de nitrocelulose (fase sólida) e etapas de incubação de 

amostras, lavagens e adição de anticorpos conjugados, com coloração da membrana na etapa 

final60. A interpretação dos resultados é visual, gerando um resultado qualitativo, 

classificando-as em positivo e negativo ou quantitativo quando as membranas são 

digitalizadas e analisadas através de programas de quantificação61. 

Para avaliar o grau de impurezas de proteína residuais de células hospedeiras em 

proteínas recombinantes destinadas ao uso humano, Zhu e colaboradores descreveram um 

ensaio de slot blot, com resultados altamente reprodutíveis e precisos60. 

A detecção de Salmonella typhimurium e Listeria monocytogenes foi realizada 

com a combinação de PCR e slot blot. Primeiramente a técnica molecular foi desenvolvida e 

então os seus produtos foram aplicados sobre o  teste sorológico. O nível de detecção de      

103 ufc/ml foi alcançado na detecção simultânea para ambos os agentes patogênicos. A 

combinação das técnicas geraram resultados rápidos e sensíveis62. 
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As yessotoxinas (YTX) são produzidas por dinoflagelados, e os níveis devem ser 

monitorados em frutos do mar comestíveis para comercialização. O tempo necessário para 

obter as estimativas da contaminação por YTX por ensaios convencionais é um ponto crítico. 

Pesquisadores desenvolveram um ensaio de slot blot capaz de detectar e quantificar YTK, de 

uma forma mais rápida63. 

Mesmo não necessitando de equipamentos sofisticados para a execução e 

quantificação61,63, até o momento, não está disponível na literatura trabalhos que visem a 

detecção de BoHV-1 ou de anticorpos contra este vírus por meio de slots blots. 

 
2.5  Testes imunocromatográficos de fluxo lateral 

 
 

Os testes imunocromatográficos de fluxo lateral (LFA), também conhecidos como 

testes de fluxo lateral e testes rápidos, foram lançados comercialmente no Reino Unido em 

1984 para detecção da gonadotrofina coriônica humana (hCG), o conhecido “teste de 

gravidez”64. Atualmente LFA são aplicados em diversas áreas, como clínica médica, 

veterinária, agricultura, ambiental e forense65,66. 

O teste é composto por quatro partes, o filtro da amostra, suporte do conjugado, 

membrana de nitrocelulose e filtro de adsorção67. 

Existem diferentes materiais que podem ser utilizados para filtro de amostra, 

como malhas de algodão, fibras de celulose e fibras de vidro68,69. A escolha do material leva 

em conta parâmetros que influenciam na taxa de liberação da amostra. Se o material da fibra 

for muito grosso, a absorção de líquido pode ser reduzida, já o material muito fino, pode 

inundar o interior, alterando significativamente as dinâmicas de fluxo da tira de teste66,68. 

O suporte do conjugado tem função de transferir uniformemente o reagente 

detector (conjugado) e a amostra sobre a membrana do teste. Os materiais podem ser fibras de 

vidro, poliéster e rayons70. O reagente cromógeno deve ser liberado de forma eficiente ao 

longo do teste e ter baixa ligação inespecífica, evitando que o conjugado ou a amostra 

analisada fiquem aderidos, reduzindo a intensidade de coloração das linhas do teste68,71. 

Na membrana de nitrocelulose são depositadas as proteínas na linha teste e linha 

controle. Esta região pode ser constituída de outro tipo de material, como nylon e fluoreto de 

polivinilideno, porém as tentativas de introduzir essas membranas no mercado tiveram um 

sucesso limitado, aparentemente devido a fatores que levam a nitrocelulose ser mais atrativa 

incluindo custo, facilidade de manipulação, elevada capacidade de ligação às proteínas e uma 

variedade de produtos disponíveis com diferentes taxas de capilaridade68,72,73. 
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O filtro de adsorção tem como finalidade puxar todo o fluido adicionado no teste 

assegurando que não ocorra a volta deste material, é posicionado na parte distal do LFA e o 

material é de celulose de alta densidade. Os componentes do teste se sobrepõem um sobre o 

outro e são montadas sobre uma placa de suporte68,74. 

O LFA padrão baseia-se na deposição do material suspeito sobre um receptáculo 

onde se localiza o filtro da amostra, o fluxo migra até o suporte do conjugado, ocorrendo a 

primeira interação. O complexo flui na membrana de nitrocelulose até a linha teste onde um 

antígeno ou anticorpo específicos do ensaio é inserido na forma de linha teste. O alvo para o 

conjugado é depositado em uma segunda linha paralela à linha teste e funciona como controle, 

capturando o excesso de reagentes cromógenos, independente da presença ou ausência do 

alvo pesquisado. O filtro de adsorção na extremidade da tira absorve o fluido através da 

membrana para assegurar o fluxo contínuo e, assim, mantém um fundo claro, ocorrendo um 

escoamento de fluxo lateral desde a aplicação da amostra66,72. 

Essas amostras podem ser: sangue total, soro, saliva, fezes, urina, e outros fluidos 

corporais. Amostras viscosas, sólidas ou complexas podem requerer um passo de pré- 

tratamento antes de ser aplicada no teste75,76. 

Os testes imunocromatográficos oferecem vantagens em relação ao custo, 

simplicidade, rapidez, estabilidade e portabilidade, tornando-os populares em diversas áreas, 

colaborando no diagnóstico de doenças71,77, na detecção de resíduos de origem animal78, 

detecção de toxinas79 e também na identificação de pesticidas80. 

Para detecção de anticorpos contra o Mycoplasma wenyonii em bovinos, Zhao e 

colaboradores desenvolveram um LFA e obtiveram alta concordância com o teste ELISA, 

além de gerar resultados mais rápidos, o ensaio produzido demostrou ser altamente sensível e 

específico81. Também para detecção de anticorpos, pesquisadores produziram um teste rápido 

para ser aplicado em soro de ovinos. O helminto cestódeo Echinococcus granulosus é o 

agente causador da equinococose cística e foi alvo do estudo. O teste de especificidade não 

confirmou reatividade cruzada com soro positivo de Fasciola hepatica , Haemonchus 

contortus , vírus Peste des petits ruminants e vírus da febre aftosa. Além de especifico, o 

ensaio gerou resultados rápidos e de forma simples, servindo de monitoramento de ovinos 

infectados82. 

Recentemente um LFA baseado em nanopartículas de ouro foi desenvolvido para 

detecção de DNA específicos de Leishmania em cães infectados, gerando resultados em 20 

minutos71. A detecção sorológica de Toxoplasma gondii em cães e gatos também foi relatada 

http://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/mycoplasma
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com um teste rápido, sendo observado um alto grau de consistência entre o ensaio produzido 

e o kit de ELISA padrão, aumentando a confiabilidade do teste12. 

As partículas utilizadas para conjugação e produção de testes 

imunocromatográficos podem ser nanopartículas de ouro coloidal71, partículas de látex 

coloridas83, partículas magnéticas84, moléculas fluorescentes85, sendo as nanopartículas de 

ouro coloidal as mais amplamente empregadas. 

 
2.6  Nanopartículas de ouro coloidal 

 
 

O interesse da comunidade científica no que se refere a partículas com dimensões 

reduzidas a escala nanométrica pode ser observado nos estudos focados na área, sendo 

atribuídas a várias aplicações, como no desenvolvimento de vacinas86 e na construção de 

diagnóstico em áreas distintas9,12. Dos vários tipos de nanopartículas (NPs), as de ouro 

coloidal são as amplamente investigadas por apresentarem elétrons livres de condução em sua 

superfície, o que facilita a adsorção com proteínas e biomoléculas, aumentando os sinais dos 

ensaios e são menos tóxicas que outros materiais devido a maior inércia do ouro87,88. 

A síntese das NPs de ouro coloidal é relativamente fácil e diferentes estratégias 

podem ser encontradas. O processo mais comum envolve a redução do ácido cloroáurico 

(HAuCl4) com citrato de sódio, sendo necessário o uso de agentes estabilizantes para evitar 

aglomeração ou agregação das NPs89. Wang et al.90 propuseram a produção através de 

microplasma não térmico em pressão atmosférica. O teste diagnóstico produzido com as NPs 

de ouro coloidal mostrou uma sensibilidade aumentada em comparação com testes preparados 

por NPs produzidas por redução química convencional, sugerindo que isto pode ser atribuído 

a uma densidade de carga negativa aumentada nas superfícies dos NPs sintetizadas por 

microplasma. 

O controle sobre a morfologia das partículas na escala nano é interessante, visto 

que pequenas modificações podem provocar diferentes reatividades. NPs de ouro coloidal 

variam de 2 a 200nm. Esta diferença de tamanho pode ser dada no momento da produção e é 

de extrema importância dependendo do objetivo para qual for utilizada. A visualização é feita 

por microscopia eletrônica de transmissão, e variações das NPs podem ser observadas8,91 

(Figura 1). 
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Figura 1: Microscopia eletrônica de transmissão de nanopartículas de ouro coloidal 

Em diferentes passos da produção com os respectivos tamanhos. 

Fonte: Adaptado de Bastus et al.8 

 
Na tentativa de produzir nanopartículas de ouro coloidal uniformes de até 200nm, 

Bastus et al.8 utilizaram citrato de sódio como agente redutor e controlaram itens importantes 

da produção como temperatura, pH e a quantidade de NPs adicionadas em cada passo. Os 

resultados obtidos foram esferas de diferentes tamanhos, sendo possível através do protocolo 

proposto, controlar esta variação sendo um método melhor do que o sugerido por Frens et 

al.89. Esta variedade de NPs pode ser aplicada a biologia e biomedicina, sendo que o 

acoplamento com moléculas biologicamente ativas possibilita a utilização como 

transportadores de medicamentos, modelos de estudo de toxicidade e para montagem de 

novos designs de imunodiagnósticos8. 

Para aplicação em testes diagnósticos, as NPs de ouro coloidal devem ser 

conjugadas a moléculas como anticorpos, antígenos e peptídeos antimicrobianos, envolvendo 

interações físicas como atração iônica, atração hidrofóbica e interações químicas como 

quimissorção via derivados de tiol9. 

O processo de conjugação depende de vários fatores como a concentração da 

proteína a ser conjugada, variações do pH e também outros fatores como temperatura e ponto 

isoelétrico. A eficiência da conjugação pode ser analisada em aparelhos como 

espectrofotômetro para medir o espectro de absorbância da solução e microscopia eletrônica 

de transmissão9,12
. 



13 
 

 

 

Conjugados de NPs de ouro coloidal com proteínas são aplicados principalmente  

a testes imunocromatográficos de fluxo lateral com amplas finalidades de detecções. 

Nanopartículas de ouro coloidal foram acopladas a anticorpos monoclonais para produção de 

um LFA capaz de detectar o ORF vírus causador de ectima contagioso em ovinos e caprinos. 

Utilizando como referência a amplificação isotérmica mediada por loop (LAMP), o teste LFA 

produzido apresentou sensibilidade e especificidade de 100% e 92,1%, respectivamente, 

podendo ser uma ferramenta para testes rápidos de detecção a campo13. 

O teste de imunodifusão em gel de ágar é o teste padrão para diagnóstico da 

anemia infecciosa equina e para detecção de anticorpos contra o vírus causador da 

enfermidade. Para comparação com o teste padrão, pesquisadores produziram um LFA com 

NPs de ouro coloidal, a concordância dos ensaios foi de 92,4%, sensibilidade de 98,3% e 

especificidade de 87,4% não sendo observada reatividade cruzada quando analisadas amostras 

de soros de equinos com outras doenças infecciosas. Esses resultados demonstram a 

possibilidade de desenvolvimento de um teste mais rápido e de triagem, porém são 

necessárias novas pesquisas para melhores valores de sensibilidade, especificidade e 

concordância do teste77. 

Apesar da vasta produção de NPs de ouro coloidal e consequente conjugação com 

diferentes biomoléculas para aplicações em diagnóstico, este processo requer uma série de 

etapas e ainda apresenta muitos desafios já que vários fatores estão envolvidos. Para o alcance 

de NPs estáveis e um conjugado com boa reatividade são necessários controles para aplicação 

destas moléculas em diversas áreas. Apesar das NPs serem amplamente aplicadas em testes 

imunocromatográficos de fluxo lateral, seu uso e adaptação a outros tipos de imunoensaios, 

como por exemplo, slot blot, podem ser desenvolvidos. 
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3  JUSTIFICATIVA 

 
 

A proposta deste trabalho é de desenvolver novas plataformas de diagnóstico, 

utilizando nanopartículas de ouro coloidal para detecção de anticorpos e antígenos do 

herpesvírus bovino tipo 1. 

Um ensaio Nanogold-Slot Blot Inibição foi proposto como ferramenta alternativa 

ao teste sorológico ELISA para detecção de anticorpos, por ser de fácil execução e por não 

necessitar de equipamentos específicos e de alto custo para a leitura dos resultados. Para o 

diagnóstico rápido da doença, um protótipo do teste imunocromatográfico de fluxo lateral 

também está sendo desenvolvido como ferramenta complementar ao teste etiológico padrão 

ouro podendo ser utilizado como modelo para a detecção de BoHV-1 em materiais biológicos 

ou subprodutos de origem animal. 

Não existe até o momento um teste rápido para diagnóstico do vírus, portanto a 

detecção rápida de animais doentes realizada a campo auxiliaria no controle da enfermidade 

evitando maiores prejuízos. 



15 
 

 

 

 

4  OBJETIVOS 

 
 

4.1  Objetivo geral 

 
 

 Desenvolver novos métodos de diagnóstico para o herspesvírus bovino tipo 1 com a 

utilização de nanopartículas de ouro coloidal. 

 
4.2  Objetivos específicos 

 
 

 Produzir, purificar e quantificar o herpesvírus bovino tipo 1. 

 Produzir imunoconjugados baseados na interação de nanopartículas de ouro coloidal 

com anticorpos específicos contra o BoHV-1. 

 Desenvolver o ensaio de inibição Nanogold-Slot Blot. 

 Desenvolver o teste imunocromatográfico de fluxo lateral. 
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CAPÍTULO 2: Development of a nanogold-slot blot inhibition assay for the detection of 

anti- bovine herpesvirus type 1 antibodies 

 

 

 

Descreve-se a seguir o desenvolvimento de um ensaio Nanogold-slot blot inibição para 

detecção de anticorpos anti-herpesvírus bovino tipo 1. 

O artigo obedece à redação e formatação padrão por exigência do periódico onde foi 

publicado (Archives of Virology). 
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CAPÍTULO 3: 

 
DESENVOLVIMENTO DE UM ENSAIO IMUNOCROMATOGRÁFICO 

DE FLUXO LATERAL PARA A DETECÇÃO RÁPIDA DE 
HERPESVÍRUS BOVINO TIPO 1 (BOHV-1) EM SÊMEN 

 

 

 
 

RESUMO 
 

O herpesvírus bovino tipo 1 (BoHV-1) é um importante patógeno de bovinos responsável por 

causar diversas manifestações clínicas como síndromes respiratórias, reprodutivas e 

neurológicas, consequentemente causando prejuízos econômicos. O vírus pode ser excretado 

no sêmen de animais infectados, sendo uma importante via de transmissão. Os testes 

diagnósticos disponíveis para detecção do BoHV-1 no sêmen de bovinos são técnicas de 

isolamento viral e moleculares. No presente estudo, um modelo de teste imunocromatográfico 

de fluxo lateral (LFA) foi proposto, por gerar resultados mais rápidos e serem menos 

complexos em comparação com os testes já utilizados. Amostras de sêmen bovino foram 

contaminadas, nas diluições de 7 e 15 µg de proteínas de antígeno do BoHV-1, além disto, 

amostras sem contaminação também foram preparadas para aplicação no teste. Mesmo não 

sendo possível uma distinção visual muito perceptível entre as amostras, quando as mesmas 

foram quantificadas por software, foi possível notar diferença significativa, possibilitando a 

diferenciação entre amostras contaminadas e não contaminadas. Ainda assim, a sensibilidade 

do teste deve ser melhorada para uma maior distinção visual de amostras positivas e 

negativas, permitindo sua adequação como teste “point of care” aplicável à realidade e 

necessidade do campo. 

 

 

 

 
Palavras-chave: Diagnóstico, fluxo lateral, nanopartículas de ouro coloidal, teste rápido. 
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DEVELOPMENT OF A LATERAL FLOW 
IMMUNOCHROMATOGRAPHIC ASSAY FOR THE 

RAPID DETECTION OF BOVINE HERPESVIRUS TYPE 1 (BOHV-1) IN 

SEMEN 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 

Bovine herpesvirus type 1 (BoHV-1) is an important bovine pathogen responsible for causing 

various clinical manifestations such as respiratory, reproductive and neurological syndromes, 

consequently causing economic damages. The virus can be excreted in the semen of infected 
animals, being an important route of transmission. The diagnostic tests available for detection 
of BoHV-1 in bovine semen are viral and molecular isolation techniques. In the present study, 

a lateral flow immunochromatographic (LFA) model was proposed, as it generated faster 
results and was less complex compared to the tests already used. Samples of bovine semen 

were contaminated at 7 and 15 μg dilutions of BoHV-1 antigen proteins, in addition, non- 
contaminated samples were also prepared for application in the test. Even though it was not 
possible to distinguish the visual characteristics of the samples, when they were quantified by 

software, it was possible to notice a significant difference, allowing differentiation between 
contaminated and uncontaminated samples. Nevertheless, the sensitivity of the test should be 
improved for a greater visual distinction of positive and negative samples, allowing its 

adequacy as a point of care test applicable to the reality and necessity of the field. 

 

 

 

 

 
 

Keywords: Diagnosis, lateral flow, colloidal gold nanoparticles, rapid test 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O herpesvírus bovino tipo 1 (BoHV-1) é um importante patógeno que acomete 

bovinos, sendo responsável por grandes prejuízos econômicos em todo o mundo1. O vírus 

pertence à família Herpesviridae, subfamília Alphaherpesvirinae e gênero Varicellovirus, é 

causador de uma ampla gama de manifestações clínicas como Rinotraqueíte Infecciosa 

Bovina (IBR), Vulvovaginite Pustular Infecciosa (IPV), Balanopostite Infecciosa dos Bovinos 

(IPB), conjuntivite e abortos, interferindo nos índices reprodutivos do rebanho2. Sintomas 

neurológicos também já foram relacionados com infecções causadas pelo vírus3,4. 

O BoHV-1 pode ser transmitido por contato direto e indireto, sendo disseminado 

através de secreções respiratórias, oculares e genitais. Características de alta morbidade e 

baixa mortalidade são associadas ao BoHV-1 e quando os animais sobrevivem, a infecção 

latente ao longo da vida é estabelecida em gânglios sensoriais nervosos. Estímulos de 

reativação como estresses ocasionados por parto, desmame, transporte, podem levar à 

excreção viral, que é responsável pela manutenção do BoHV-1 dentro do rebanho5,6. 

Diagnosticar corretamente as infecções pode evitar maiores prejuízos acarretados pela 

persistência do vírus. 

Entre as técnicas de diagnóstico sorológico disponíveis, as mais aplicadas são os 

testes de ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay"), Soroneutralização (SN), 

Imunofluorescência (IF), e Imunoperoxidase (IPX). A maioria delas visa a detecção de 

anticorpos contra o BoHV-1, neste caso, em rebanhos onde a vacinação é usada como 

controle, a diferenciação entre animais naturalmente infectados e animais vacinados não é 

exequível. Esta discriminação só é possível quando vacinais deletadas e testes de ELISA 

modificados são aplicadas, porém esta não é uma prática realizada no Brasil7,8. 

Os touros infectados são portadores por toda a vida e podem excretar o vírus de 

forma intermitente no sêmen, disseminando tanto por monta natural como por inseminação 

artificial9. Em virtude disto, a Organização Internacional de Saúde Animal (OIE) e órgãos 

reguladores em diferentes países recomendam triagem para presença de BoHV-1 em lotes de 

sêmen bovino antes de ser usado para fins de inseminação artificial10. O isolamento viral e as 

técnicas moleculares são métodos aplicados para detecção de BoHV-1 em sêmen de 

bovinos2,8,10. 

As técnicas de diagnóstico molecular como a Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) e variações, são capazes de identificar ácidos nucleicos virais. Com alta sensibilidade e 

especificidade constituem uma maneira eficaz de detecção, porém, por não depender de 
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partículas virais viáveis, podem não detectar a forma ativa da infecção. O método etiológico 

“padrão ouro” capaz de detectar antígenos virais viáveis e consequentemente infecção ativa, 

são os métodos de isolamento viral, onde o material suspeito é inoculado em cultivos 

celulares e a visualização de efeitos citopáticos é realizada. Muitas vezes estes efeitos não são 

característicos do tipo viral, não sendo possível a identificação, desta forma, a 

complementação com outras técnicas faz-se necessária4,8,11. 

Devido algumas limitações relacionadas ao tempo para liberação dos resultados, 

custo e praticidade das técnicas envolvidas, o desenvolvimento de testes rápidos torna-se uma 

alternativa promissora, apesar de inexistentes para este patógeno, garantindo a segurança de 

procedimentos envolvidos na reprodução animal. Neste sentido, objetivou-se com este 

trabalho, desenvolver um modelo de ensaio imunocromatográfico de fluxo lateral (LFA) para 

detecção rápida de BoHV-1 em sêmen de bovinos contaminados experimentalmente. 
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2  MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

2.1  Produção e purificação viral 

 

Para produção do antígeno viral, células MDBK (Madin Darby Bovine Kidney) foram 

cultivadas em meio essencial mínimo (MEM, Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO) suplementado 

com penicilina e estreptomicina (10,000 U/mL; Gibco/Thermo Fisher Scientific, 

Gaithersburg, MD), soro fetal bovino 6 % e mantidas em estufa 37°C com 5% CO2. A estirpe 

Los Angeles (LA) do BoHV-1 previamente titulada a 107DICC50 (Dose Infectante para 50% 

dos cultivos celulares) foi inoculada nas células e armazenadas em estufa 37°C por 72 horas12. 

O material foi centrifugado e o vírus presente no sobrenadante foi purificado utilizando a 

coluna de cromatografia HiTrap Capto Core 700 (GE/ Healthcare Life Sciences) conforme 

indicações do fabricante. A verificação da presença das proteínas de interesse foi realizada 

através de eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS- 

PAGE)13 e proteínas totais do BoHV-1 foram quantificadas pelo método Bradford14. 

 

2.2  Produção de nanoparticulas de ouro coloidal 

 
Nanopartículas de ouro coloidal foram preparadas pelo método descrito por Frens15 e 

Bright et al.16 com modificações. Resumidamente, 200ml de água ultra pura foi aquecida até a 

ebulição e mantida em agitação para adição de 2,5 ml de HAuCL4 a 1% (Sigma-Aldrich, 

Saint Louis, MO). Após 2 minutos 7,5ml de citrato de sódio a 1% foi adicionada e a reação 

mantida por mais 15 minutos, onde se pode notar a mudança de cor de cinza, grafite, azul- 

violeta, violeta-escuro até o vermelho. Após este tempo a solução foi resfriada em banho de 

gelo. 

Para garantir a qualidade das partículas, foram realizadas leituras em 

espectrofotômetro, no intervalo de 400 à 600nm. O pico de leitura e a absorbância devem 

estar entre 524 e 526nm e 1,2 e 1,3 O.D., respectivamente. O tamanho das nanopartículas de 

ouro foi determinado por microscópio eletrônico de transmissão Zeiss EM 109/Olympus 

MegaView V. A solução foi estocada a 4°C protegida da luz. 

 
2.3  Purificação de anticorpos e produção de imunoconjugados 

 
 

Amostras de soros de bovinos positivos para BoHV-1 foram cedidas pelo Laboratório 

de Virologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de 
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Goiás. Um pool destes soros foram purificados através da coluna de cromatografia HiTrap 

Protein G HP (GE/ Healthcare Life Sciences) seguindo recomendações do fabricante, e os 

anticorpos purificados dosados por Bradford14. Com os anticorpos devidamente purificados e 

dosados, foi realizada a conjugação com NPs de ouro coloidal. 

Para isto, 10 ml da solução de ouro (pH 9) e 150μg de anticorpos foram incubados 

juntos com agitação suave por 10 minutos em temperatura ambiente. Os locais livres nas 

partículas de ouro coloidal foram bloqueados com uma solução a 10% de albumina de soro 

bovino (BSA) e, após um passo de centrifugação (7000 rpm, 10min, 4 ° C), o sobrenadante 

foi descartado e o pellets (imunoconjugado) foi solubilizado em tampão TRIS 15 mM 

suplementado com 1% de BSA e armazenado a 4°C17. 

 
2.4  Desenvolvimento do teste imunocromatográfico de fluxo lateral (LFA) 

 
 

Anticorpos IgG purificados de soros bovinos positivos para o BoHV-1 (1mg/ml) e 

proteína A (25mg) foram sensibilizados a 6µl/cm na membrana de nitrocelulose com a 

plataforma dispensadora da série XYZ3060 BioDot (BioDot, Irvine, CA, USA) representando 

as linhas teste e controle respectivamente. A distância entre as linhas foi de 6mm. A 

membrana foi seca a 37°C por 2 horas. O imunoconjugado produzido foi sensibilizado na 

microfibra de vibro através da mesma plataforma, com taxa de pulverização de 6µl/cm e 

armazenado em estufa 37°C durante 12 horas. O filtro de adsorção foi colocado na 

extremidade da membrana de nitrocelulose a 5mm da linha controle, a fibra de vidro foi 

adicionada na outra extremidade, próximo a linha teste. A sobreposição entre as membranas 

foi de 1mm, o material foi cortado e montado em cassetes plásticos (Biosigma, VE, Itália) e 

armazenados em temperatura ambiente. 

A representação esquemática do LFA pode ser observada na figura 1. Membrana 

de nitrocelulose, filtro da amostra, fibra de vidro e filtro de absorção (Millipore, 

Massachusetts, EUA). 
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Figura  1:  Esquema  representativo  com  os  componentes  do  ensaio de LFA. O filtro da 
amostra, onde é depositado o sêmen, o filtro de vidro com a sensibilização dos 

imunoconjugados, assim como a membrana de nitrocelulose com as linhas teste e controle, e 
por fim o filtro de absorção. 

 
Cinco amostras de sêmens de bovinos vacinados foram cedidas pelo laboratório 

de Reprodução Animal da Universidade Federal de Uberlândia. Cinco testes LFA em 

duplicata foram utilizados, seguindo os critérios: alíquotas sem contaminação, alíquotas 

contaminadas com 7 e 15 ug de antígenos totais de BoHV-1. As amostras foram diluídas 

(1:10) em tampão fosfato-salino 0,01M (PBS, pH 7) para um total de 130ul por teste. 

No caso de alíquotas contaminadas, os antígenos se ligam ao imunoconjugado 

formando um complexo antígeno-anticorpo-ouro, que se liga ao anticorpo IgG positivo 

presente na linha teste formando uma banda de cor vermelha. Com ausência do vírus, a 

primeira interação com imunoconjugados não será possível, consequentemente não ocorrerá 

ligações e presença de cor nesta situação. Devido à capacidade de se ligar a imunoglobulinas, 

proteína A foi utilizada como controle do teste (linha controle) e independente da presença de 

proteínas do BoHV-1 esta região deve apresentar cor para validação do ensaio. 

A coloração nas linhas do teste foi observada visualmente a olho nu após 15 

minutos. As tiras foram digitalizadas e os pixels em cada banda foram determinados usando o 

ImageJ (National Institutes of Health, Bethesda, EUA). Os resultados foram expressos como 

um índice de reatividade do teste (IR) e calculados pelos valores médios de pixels divididos 

pelo cutoff. O valor de cutoff foi estabelecido usando uma análise de TG-ROC [29]. Os 

valores de IR≥1 foram de amostras contaminadas. As análises estatísticas e os gráficos foram 

feitas usando o software GraphPad Prism 6 (GraphPad, San Diego). O teste t não pareado foi 

utilizado para avaliar a LFA. Valor de p<0,05 foi considerado estatisticamente significante. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apesar dos diâmetros das nanopartículas produzidas poderem variar de 2 a 

200nm18, neste trabalho foi obtido partículas de 40nm. Variações de 20 a 40nm são desejadas 

para a produção deste tipo de teste19-21. O uso de nanopartículas de ouro coloidal utilizadas na 

produção de LFA é comum, devido à sua baixa toxicidade e facilidade de acoplamento com 

proteínas e biomoléculas, aumentando os sinais do ensaio19,22. 

As técnicas de detecção de BoHV-1 em sêmen é realizada por testes de 

isolamento viral e moleculares10. Um estudo comparativo entre as técnicas que são aplicadas 

demostrou que a sensibilidade da detecção de vírus pelo método de PCR foi equivalente à do 

isolamento viral em cultivo celular, porém, o PCR mostrou ser mais rápido e mais prático do 

que o isolamento do vírus23. 

Novel Polymerase Spiral Reaction (PSR) é uma técnica isométrica recentemente 

desenvolvida com finalidade de detecção visual através de mudança de coloração em tubos de 

ensaio e quantificação de DNA genômico através PCR em tempo real. Os autores 

conseguiram detectar com PSR 23ng/ul de BoHV-124. Com a aplicação da tecnologia do 

Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) envolvendo etapas de isolamento total de 

DNA e amplificação, foi possível quantificar 10fg de DNA do BoHV-1 nas amostras de 

sêmens25. 

Outro método de detecção descrito foi PCR duplex em tempo real baseada em 

SYBR Green I. O ensaio incluiu primers dos genes da glicoproteína C de BoHV-1 (gC) e o 

resultado foi interpretado analisando os picos de temperatura de fusão obtidos. Foi possível 

dez cópias do genoma BoHV-1 por reação. A sensibilidade analítica foi de 0,21 TCID50 de 

BoHV-1 em sêmen26. 

Os resultados obtidos com técnica de LFA demonstraram que com a aplicação de 

amostras de sêmens sem contaminação, não ocorreu marcação na linha teste, conforme 

esperado. Nos ensaios onde foram aplicados sêmens contaminados com 7µg de BoHV-1 foi 

observada uma linha muito fraca de marcação, já testes com 15ug de BoHV-1 uma linha mais 

visível. As linhas controles apresentaram forte marcação em todas as tiras, validando o ensaio. 

Visualmente é possível observar uma diferença entre as amostras sem contaminação com 

amostras contaminadas na maior concentração (Fig. 2A). Pela dificuldade de obtenção de 

antígenos virais mais concentrados, não foi possível a execução do teste com amostras de 

concentração acima de 15ug. Novas metodologias como precipitação de vírus utilizando 
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ultracentrifugação poderão ser implementadas para aumentar a concentração viral e 

consequentemente o sinal visual do teste para futuras avaliações de sensibilidade. 

Por outro lado, mesmo na concentração utilizada, quando as tiras foram 

quantificadas pelo programa ImageJ, foi possível observar uma diferença significativa entre  

as amostras (Figura 1B). Amostras sem contaminação obtiveram um IR baixo, ficando abaixo 

da linha de cut-off , já as amostras contaminadas o IR foi maior que o cut-off. Portanto, 

mesmo a presença de coloração não sendo muito perceptível visualmente, a quantificação por 

pixel, utilizando o software mencionado, foi sensível o suficiente para fazer a diferenciação 

entre amostras contaminadas e não contaminadas. 

 

 

 
 

Figura 2: Resultados de um protótipo do teste imunocromatográfico de fluxo lateral (LFA) 

para detecção de BoHV-1 em sêmen bovino. (A) Tiras do teste mostrando imagens, em 
duplicata, de amostras de sêmen sem contaminação e amostras contaminadas com 7 e 15µg de 

antígenos totais. (B) Resultados do LFA expressos como Índice de reatividade (IR). Os 
valores de cut-off foram definidos pela análise da TG-ROC. Os valores ≥ 1 foram 
considerados positivos. 

 
Apesar das técnicas citadas aqui para a detecção de BoHV-1 no sêmen 

demonstrarem uma maior sensibilidade quando comparadas à utilizada neste estudo, esta é 

uma característica já comprovada dos testes moleculares quando comparados aos testes 

sorológicos. Porém, ensaios moleculares, na maioria das vezes necessitam de um tempo maior 

para a sua execução e maior investimento financeiro na aquisição de insumos específicos. 

Neste sentindo, a produção de novas tecnologias de diagnóstico com menor custo, mais 

rápidas e maior facilidade de execução, se torna fundamental para o diagnóstico do BoHV-1, 

podendo ser utilizadas como alternativa ou complemento aos métodos convencionais. 
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Testes imunocromatográficos de fluxo lateral vêm sendo muito explorados nos 

últimos anos para detecção de diversos microrganismos como ORF vírus causador de ectima 

contagioso em ovinos27, Mycoplasma suis em plasma suíno28 e Streptococcus agalactiae em 

tilapia29. Para bovinos, o desenvolvimento de testes rápidos foi recentemente demonstrado 

para detecção de anticorpos contra Mycoplasma wenyonii30 

Além da aplicação destes testes de forma isolada, a associação com outras 

técnicas é descrita. Neste sentido, Houl et al31 utilizaram a Recombinase polymerase 

amplification (RPA) para amplificação de DNA em conjunto com teste rápido para detecção 

do vírus da febre efêmera bovina. Os resultados demostram uma alta taxa de concordância 

com PCR convencional e PCR em tempo real e ausência reatividade cruzada com outros vírus 

causadores de enfermidades em bovinos, sendo uma alternativa rápida e sensível para o 

diagnóstico de surto de infecções. 

Até o momento não está disponível um teste imunocromatográfico de fluxo lateral 

para detecção de BoHV-1 em sêmen de bovinos. O desenvolvimento e a disponibilidade desta 

tecnologia podem contribuir para um diagnóstico rápido, triagem de animais ou 

complementar os testes moleculares utilizados, pois, além de mais baratos e rápidos, podem 

ser aplicados a campo, sem necessidade de mão de obra especializada ou equipamentos 

laboratoriais. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Mesmo sendo possível a distinção das amostras quando quantificadas, os resultados 

deste estudo demonstram que a sensibilidade do teste deve ser melhorada para uma maior 

distinção visual de amostras positivas e negativas, permitindo assim sua aplicação como teste 

“point of care” aplicável à realidade e necessidade do campo. 

A presença de BoHV-1 em amostras de sêmen bovino é uma realidade e gera uma 

preocupação pertinente para rastreio de sêmen de touros reprodutores utilizados para processo 

de inseminação artificial ou monta natural. Na esfera do comércio internacional de animais e 

produtos de origem animal, as doenças causadas pelo BoHV-1 (Rinotraqueíte infecciosa 

bovina e Vulvovaginate pustular infecciosa) figuram na Organização Mundial da Saúde 

Animal (OIE) como notificação compulsória, consideradas como doenças transmissíveis de 

importância socioeconômicas. 

Diante da relevância deste patógeno para a pecuária mundial, o desenvolvimento 

de um protótipo LFA e a metodologia aqui utilizada, demostram o potencial e a viabilidade da 

http://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/mycoplasma
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técnica para o diagnóstico do BoHV-1 em sêmen, podendo ser ainda estendidos para outros 

microrganismos de interesse reprodutivo, maximizando seu emprego e benefícios. 
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CAPÍTULO 4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Várias são as técnicas de investigação disponíveis para o diagnóstico das 

infecções causadas pelo herpesvírus bovino, patógeno responsável por causar prejuízos à 

pecuária bovina mundial. Para uma escolha correta do teste, é necessária a avaliação de 

diversos fatores como custo, rapidez, robustez, disponibilidade no mercado, facilidade de 

execução, sensibilidade e especificidade. A possibilidade de detecção de anticorpos ou 

antígenos também é um fator que deve ser levado em consideração, dependendo do tipo de 

amostra e da avaliação do profissional, por isto este trabalho visou o desenvolvimento de 

testes que envolvessem estas duas vertentes. 

Primeiramente, um novo teste de diagnóstico sorológico para detecção de 

anticorpos anti-BoHV-1 foi desenvolvido com base em um ensaio de Slot-Blot de inibição 

usando nanopartículas de ouro coloidal conjugadas com anticorpos. Além disso, os resultados 

foram comparados com um teste de ELISA e Slot-Blot utilizando anticorpos conjugados com 

enzimas. A alta correlação dos dados demostrou que o teste produzido neste estudo pode 

servir como alternativa ao ELISA, por não necessitar de equipamentos específicos e 

programas pagos para leitura. 

O BoHV-1 pode ser excretado no sêmen de animais infectados, sendo uma 

importante via de transmissão. Os testes diagnósticos disponíveis para detecção do BoHV-1 

no sêmen de bovinos são técnicas de isolamento viral e moleculares. No presente estudo, um 

modelo de teste imunocromatográfico de fluxo lateral (LFA) foi proposto por gerar resultados 

mais rápidos e serem menos complexos em comparação com os testes já utilizados neste tipo 

de amostra biológica. Mesmo sendo possível a distinção das amostras quando quantificadas, 

os resultados deste estudo demonstram que a sensibilidade do teste deve ser melhorada para 

uma maior distinção visual de amostras positivas e negativas. 

O processo de desenvolvimento dos ensaios depende de uma abordagem 

multidisciplinar e, portanto, envolvem conhecimentos biológicos, químicos, físicos e de 

engenharia, sendo que constantes otimizações e variações nos parâmetros testados são 

necessárias para a construção de um teste eficiente. O uso da nanotecnologia empregada neste 

trabalho com a produção e conjugação de nanopartículas de ouro coloidal vêm fornecendo, 

nos últimos anos, uma plataforma excelente para a detecção de diversos microrganismos, 

permitindo o design de novos formatos dos testes diagnósticos, como demonstrado pelos 

resultados deste trabalho. Progressos para melhorias da sensibilidade e especificidade são 
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sempre desafios aos pesquisadores, sendo de extrema importância produção de novas 

ferramentas de diagnósticos que mantenham esses dois parâmetros altos. Com isso, diversas 

áreas de interesse veterinário poderão ser beneficiadas e vários tipos de amostras diferentes 

como materiais biológicos e/ou subprodutos de origem animal poderão ser devidamente 

avaliadas através do diagnóstico preciso da doença, subsidiando a adoção de medidas de 

controles mais eficazes e o monitoramento do status sanitário do rebanho, permitindo com 

que o país permaneça como um dos líderes na pecuária mundial. 


