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RReessuummoo  
 

Papilomavírus bovinos (BPVs), vírus da família Papillomaviridae, acometem o gado 

com a indução do aparecimento de verrugas, cânceres de bexiga e do trato digestório, 

causando importantes prejuízos à economia pecuarista. Dez tipos de BPV já foram bem 

caracterizados (BPV-1 a 10). O presente trabalho teve como foco detectar seqüências do 

genoma de BPVs em amostras de sangue de animais de uma fazenda leiteira em Pernambuco 

e nas culturas de linfócitos correspondentes, visando investigar a presença dos tipos virais, 

mais especificamente 1, 2 e 4, verificar a presença simultânea de mais de um tipo viral e o 

eventual tipo mais freqüente. Para o diagnóstico viral, utilizou-se a técnica da “reação em 

cadeia da polimerase” (PCR), empregando-se iniciadores específicos para os tipos 1, 2 e 4, 

direcionados aos genes L1, L2 e E7, respectivamente. A confirmação dos produtos 

amplificados foi realizada com digestão enzimática e posterior seqüenciamento. Foram 

detectadas seqüências virais em todos os animais trabalhados, independente da presença de 

papilomas aparentes. Os tipos 1 e 2 foram detectados diretamente de amostras de sangue e em 

cultura celular de linfócitos, enquanto que o tipo 4 não foi detectado em nenhuma das 

amostras. Os resultados positivos puderam ser confirmados por digestão enzimática. A 

presença viral em sangue corrobora trabalhos descritos na literatura que discutem a 

disseminação do BPV pelo sangue, enquanto que a detecção em cultura indica manutenção 

viral neste sistema. A partir do seqüenciamento de algumas amostras positivas para BPV-1, 

sugeriu-se uma nova variante viral, quando comparadas às seqüências depositadas no 

GenBank. Faz-se necessário a ampliação deste estudo, abordando-se outras fazendas 

importantes do Estado. Em conclusão, os resultados obtidos neste trabalho geram maiores 

conhecimentos acerca de BPV em Pernambuco, mais especificamente no município de 

Ribeirão. 

 
Palavras-chave: Papilomavírus; Reação em Cadeia da Polimerase (PCR); Seqüenciamento 
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AAbbssttrraacctt  
 

 Bovine papillomaviruses (BPVs), family Papillomaviridae, act as causal agent 

of warts, bladder and digestive tract cancers, causing significant losses to the cattle economy. 

Ten types of BPVs have been well characterized (BPV-1-10). This study has as main 

objective to evaluate sequences of BPV genomes in blood samples collected in a dairy farm in 

Pernambuco and in respective peripheral lymphocyte cultures, to determine the BPV 1, 2 or 4 

presence and their simultaneous presence. The technique of the polymerase chain reaction 

(PCR) was used for viral diagnosis, using specific primers for types 1, 2 and 4, targeted to 

genes L1, L2 and E7, respectively. Confirmation of the amplified products was performed 

with enzymatic digestion and posterior sequencing. Viral sequences were detected in all the 

animals, regardless of the apparent presence of papillomas. The types 1 and 2 were detected 

directly from blood samples and in lymphocyte cultures and the type 4 was not detected in 

any samples.  The positive results were confirmed by enzymatic digestion. The viral presence 

in blood corroborates studies that discuss BPV dissemination through blood while the 

detection in culture suggests viral maintenance in this system. The sequencing of some 

positive samples for BPV-1 suggests a new viral variant, compared to GenBank. In 

conclusion, the results obtained in this work generate more knowledge about BPV in 

Pernambuco, more specifically in Ribeirão. 

 

Larger studies are necessary to include other 

farms of the State contributing to evaluation of BPV occurrence in this State. 

 

Key words: Papillomavirus; PCR; Sequencing  
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IInnttrroodduuççããoo    
 

Um dos grupos de vírus mais relevantes pelos efeitos patológicos causados/associados 

é composto pelos papilomavírus (PV). Os papilomavírus acometem várias espécies de 

vertebrados, inclusive o homem. Mais especificamente em gado (Bos taurus), infecção por 

certos tipos de PV leva ao aparecimento de verrugas, podendo progredir para cânceres de 

bexiga e do trato digestório no animal infectado. São os chamados papilomavírus bovinos 

(BPVs), causadores de importantes prejuízos à economia pecuarista. Na maioria das vezes, 

entretanto, há a regressão das lesões ocasionadas pelos vírus em resposta ao sistema imune do 

hospedeiro.  

Existem 10 tipos de BPV bem caracterizados (BPVs-1 a 10) embora já tenham sido 

descritos mais de 10 supostos tipos por caracterização molecular. Cada tipo de BPV pode 

causar diferentes lesões de acordo com o tipo de célula e/ou tecido infectado. Os BPVs-1 e -2 

infectam o epitélio cutâneo induzindo à formação de fibropapilomas, com envolvimento de 

queratinócitos e fibroblastos. Ocasionam verrugas na pele, úbere, mamilos e pênis, além de 

tumores na bexiga urinária. Os BPVs-3, -4 e -6 originam papilomas puramente epiteliais, com 

o envolvimento, apenas, de queratinócitos, sendo o BPV-4 agente de infecção de mucosa. Já 

o BPV-5 induz tanto fibropapilomas como papilomas epiteliais. Os tipos 7 e 8 infectam tanto 

o epitélio mucoso como de revestimento externo. Os BPVs 9 e 10 foram detectados em 

papilomas epiteliais. 

 Embora não existam dados relativos à prevalência de BPV em Pernambuco, a 

presença deste grupo viral é reconhecida pelo Ministério da Agricultura. No entanto, uma vez 

que a papilomatose não é doença de notificação obrigatória, os registros devem representar 

uma sub-estimativa. Estratégias vacinais estão sendo pesquisadas no intuito de conter a 

disseminação destes vírus 
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O presente trabalho teve como foco investigar, analisar e comparar a presença de BPV 

diretamente do sangue de animais de uma fazenda leiteira estabelecida no Município de 

Ribeirão (PE) e em cultura de linfócitos correspondentes. 
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11..  RReevviissããoo  ddaa  LLiitteerraattuurraa  
 
1.1.  Papilomavírus 

Até os anos 70, os papilomavírus (PV) despertavam pouco interesse, pois eram 

conhecidos apenas como agentes causadores de lesões benignas (verrugas) em alguns 

mamíferos e em humanos, considerados, até então, como um problema fundamentalmente 

estético, sem maiores conseqüência à saúde pública. O aprofundamento das técnicas 

moleculares nos anos 80 levou à detecção de papilomavírus humano (HPV) em lesões 

benignas e malignas da mucosa (ZUR HAUSSEN, 2002; BERNARD, 2005). A partir de 

então, o interesse sobre papilomavírus se intensificou e, como conseqüência, ocorreu uma 

expansão nas pesquisas sobre estes vírus (BERNARD, 2005). 

Os papilomavírus contituem-se em um grupo de vírus que infecta o epitélio mucoso e 

cutâneo de diferentes mamíferos, inclusive humanos (BORZACCHIELLO E ROPERTO, 

2008), bem como aves e répteis, causando lesões hiperproliferativas benignas (BERNARD, 

2005; BIAN ET AL., 2006). De modo geral, são considerados estritamente espécie-

específicos, não infectando nenhum outro hospedeiro que não seja o seu natural. Porém,  

casos de infecção cruzada por PVs na natureza foram identificados em cavalos e outros 

eqüídeos, infectados pelos papilomavírus bovinos dos tipos 1 e 2 (NASIR E CAMPO, 2008).   

As infecções se iniciam com microlesões e o genoma viral pode ser encontrado em 

epitélio normal sem que haja nenhum sinal clínico da doença (OGAWA ET AL., 2004; 

BORZACCHIELLO E ROPERTO, 2008). Segundo Campo (2006), o epitélio normal é aceito 

como sítio de infecção latente uma vez que traumas podem induzir a reativação do BPV. 

Infecções por PVs geralmente desencadeiam uma resposta imune no hospedeiro, 

levando, normalmente, à regressão da doença (BORZACCHIELLO E ROPERTO, 2008). No 

entanto, em alguns casos, as proliferações papilomatosas induzidas por alguns tipos virais 

específicos podem vir a se tornar lesões malignas (tumores malignos) (DE VILLIERS ET 
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AL., 2004). Esta progressão está freqüentemente associada a diversos co-fatores ambientais 

(CAMPO, 2006).  

Baseando-se em uma série de critérios de similaridade, como o capsídeo não 

envelopado e o genoma constituído de DNA circular dupla-fita, os PVs foram originalmente 

agrupados na família Papovaviridae junto aos Poliomavírus. No entanto, a identificação de 

tamanhos genômicos diferentes entre esses dois grupos, as divergências em suas organizações 

genômicas e a inexistência de maiores similaridades nas seqüências de aminoácidos, levaram 

à reorganização dos PVs pelo Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus (ICTV- 

International Committee on the Taxonomy of Viruses) em duas famílias separadas: 

Polyomaviridae, compreendendo os Poliomavírus, e Papillomaviridae, família dos 

papilomavírus que inclui 16 gêneros diferentes (DE VILLIERS ET AL., 2004; MAYO, 

2005). 

1.1.1. Classificação dos papilomavírus  

 Os papilomavírus isolados são tradicionalmente descritos por “tipos”. Algumas 

centenas de novos tipos foram identificadas a partir da técnica de PCR, com o uso de 

iniciadores degenerados e seqüenciamento de ácidos nucléicos (DE VILLIERS ET AL., 

2004). 

Convencionalmente, os genótipos dos papilomavírus são classificados por análises 

genéticas de parte do genoma viral, compreendendo as seqüências nucleotídicas combinadas 

das ORFs (“Open Reading Frames”- Quadro Aberto de Leitura) E6, E7 e L1 (CHAN ET AL., 

1995). 

A ORF L1 é a mais conservada do genoma e, por este motivo, tem sido utilizada para 

identificação de novos tipos de papilomavírus. Diferenças acima de 10% entre duas 

seqüências de DNA da ORF de L1 definem um novo tipo de PV. Diferenças entre 2% e 10% 

identificam um novo subtipo viral enquanto que a definição de uma nova variante se dá com 

menos de 2% de divergências entre as seqüências de L1 (DE VILLIERS ET AL., 2004).  
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Segundo Gottschling et al., 2007, o genoma dos PVs é constituído por uma única 

molécula circular de DNA dupla-fita (Figura 1) e compreende, aproximadamente, 8.000 pares 

de bases (pb). O genoma viral está contido dentro de um capsídeo esférico composto por 72 

capsômeros e a informação genética está distribuída entre oito sequências codificantes para 

proteínas classificadas como precoces (E – “Early”) e tardias (L – “Late”), de acordo com suas 

expressões temporais. Além das regiões codificantes, existe no genoma viral, uma longa região 

de controle (LCR- “Long Control Region”) que não contém ORFs, mas regula os processos de 

replicação e transcrição viral (BORZACCHIELLO E ROPERTO, 2008).  

1.1.2. Organização genômica 

 

 

Figura 1. Representação esquemática do genoma circular de BPV-1. 

 

 O capsídeo é formado pelo arranjo das proteínas estruturais L1 e L2. A ORF L1 é a 

mais conservada do genoma (DE VILLIERS ET AL., 2004). Sua função é mediar a ligação 

viral na superfície celular. A proteína L2 pode implementar a encapsidação do genoma viral, 

1.1.3. Funções das proteínas virais  
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induzindo a organização do vírion pela sua ligação ao DNA viral (STAUFFER ET AL., 1998; 

FAY ET AL., 2004). Ambas as proteínas têm sido utilizadas na produção de vacinas 

(CAMPO, 1997b), na medida em que são imunogênicas e podem se organizar 

experimentalmente em ``VLPs´´  (“virus-like particles”- partículas semelhantes aos vírus), 

embora a proteína L2 não seja necessariamente requerida neste processo (HAGENSEE ET 

AL., 1993).  

 Os genes E1 e E2 expressam proteínas regulatórias que modulam a transcrição e 

replicação viral (BAKER E HOWLEY, 1987), ativando ou reprimindo promotores virais 

(HAM ET AL., 1991). Já as proteínas E6, E7, e em alguns tipos virais, E5, contêm 

propriedades oncogênicas modulando processos de transformação (BAKER E HOWLEY, 

1987). A proteína E5 é um pequeno polipeptídeo hidrofóbico de ação transformante. É 

expressa no citoplasma das células epiteliais basais e suprabasais transformadas 

(BORZACHIELLO E ROPERTO, 2008), sendo a oncoproteína mais estudada destes vírus 

(CAMPO, 2006).   

No BPV-1, o gene E6 codifica uma oncoproteína de 137 aminoácidos (aa) que atua 

como um ativador transcricional. Os BPVs-3, -4, -6, -9 e -10 não possuem a ORF E6 

(JACKSON ET AL., 1991). Conseqüentemente, para estes vírus, a proteína E6 não é 

necessária para o sucesso do ciclo de infecção ou para a progressão do papiloma em 

carcinoma (Campo, 2006).  

A proteína E7, codificada pelo gene E7 de BPV-1, possui 127 aa e coopera com as 

proteínas E5 e E6 na transformação celular. Em células naturalmente infectadas, a expressão 

da proteína E7 de BPV-1 é observada tanto no núcleo como no citoplasma de células da 

camada basal e nas primeiras camadas do epitélio escamoso, enquanto que a expressão da E7 

de BPV-4 é observada em todas as camadas do papiloma e em todos os estágios. Mutantes 

sem a ORF E7 ainda são capazes de induzir transformação, mas em menor eficiência 

(SAVER ET AL., 1984).  
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A proteína E4 de BPV-4 é expressa apenas no citoplasma de queratinócitos onde 

ocorre a fase produtiva de replicação do DNA viral (ANDERSON ET AL., 1997). Apesar da 

ORF E4 ser localizada na região “early” do genoma do papilomavírus, ela é expressa como 

um gene tardio (HOWLEY E LOWY, 2001). O papel da proteína E4 ainda não é claro, mas 

estudos mostram que sua expressão coincide com o início da multiplicação do genoma viral 

(PEH ET AL., 2002). A tabela 1 resume as respectivas funções das proteínas virais, segundo 

Peh et al., (2002), Frazer, (2004) e Campo, (2006). 

Tabela 1. Proteínas expressas pelos Papilomavírus incluindo suas localizações e quantidades. 

 

 
1.1.4. Ciclo viral x Ciclo celular 

O ciclo de replicação viral está amplamente ligado aos processos de diferenciação da 

célula epitelial (CAMPO, 2003). Inicialmente, a infecção ocorre com o acesso das partículas 

infecciosas à camada basal do epitélio, o que só é possível pelo rompimento do epitélio 

estratificado por microabrasões, expondo a camada basal ao ambiente (DOOBAR, 2005). Após 

a sua introdução nas células desta camada, o vírus começa a utilizar a maquinaria celular para 

se replicar a partir da divisão celular e diferenciação do epitélio. A ação oncogênica viral 

PROTEÍNA 
LOCALIZAÇÃO CELULAR/ 

QUANTIDADE 
FUNÇÃO 

 E1      Núcleo/+   Replicação 

E2      Núcleo/+  Replicação/Transcrição 

E4 Citoplasma/+ + + 
Expressão coincide com início da amplificação 

do genoma viral  

E5 Citoplasma/+ Transformação celular 

E6  Núcleo/+ Transformação celular; ativador transcricional 

E7 Núcleo/+ + e Citoplasma Transformação celular 

 L1 Núcleo/+ + + + Compõe o capsídeo viral; papel na infecção 

L2 Núcleo/+ + 
Compõe o capsídeo viral; papel na infecção e 

organização do DNA viral 
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envolve a produção de oncoproteínas na célula hospedeira que interferem com as proteínas 

envolvidas no controle do ciclo celular, resultando em anomalias genéticas (CAMPO, 2006).  

O padrão da expressão dos genes virais é dependente da expressão das proteínas virais 

E1 e E2 que permitem a manutenção do DNA viral na forma epissomal (WILSON ET AL., 

2002) e facilitam a correta segregação dos genomas durante a divisão celular (YOU ET AL., 

2004). O genoma dos papilomavírus é mantido como um elemento extracromossômico nos 

núcleos (FRAZER, 2004), persistindo como epissomo durante todo o ciclo de infecção celular 

(CAMPO, 2003).  

Parte das proteínas regulatórias é expressa na camada basal e suprabasal (E6 e E7) e 

estimula a progressão do ciclo celular associando-se com proteínas regulatórias do ciclo 

(MUNGER ET AL., 2001), ocorrendo, de forma concomitante, a replicação do genoma na 

camada granular e escamosa. A expressão das proteínas estruturais (L1 e L2) e a formação do 

capsídeo ocorrem na camada escamosa e, a partir daí, novos vírions são liberados no processo 

de descamação desta camada (Figura 2).  
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Figura 2. Estágios do ciclo viral do papilomavírus em epitélio estratificado escamoso (modificado a partir de Frazer, 2004).  

 

1.2. Modelos animais  

O estudo dos papilomavírus bovinos tem sua importância baseada no fato destes vírus 

serem tanto agentes patogênicos, com impacto econômico negativo na produção animal, 

como também modelos comparativos para infecção por HPV, carcinogênese, vacinação e 

pesquisas de anti-virais (CAMPO, 2002; BORZACCHIELLO E ROPERTO, 2008). Os BPVs 

tipos -2 e -4 têm sido estudados para o desenvolvimento de vacinas. A escolha foi direcionada 

para estes dois tipos porque são representativos de tipos cutâneos e mucosos e estão 

relacionados a tumores de bexiga e esofâgo, respectivamente. Podem, portanto, serem usados 

como modelos de infecção cutânea e mucosa por HPV em humanos (CAMPO, 1997a). A 

importância dos estudos vacinais em BPV não está apenas no fato de servir como modelo 

para pesquisas com HPV, mas principalmente, no ramo agropecuário quando se trata de uma 
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doença que gera grandes perdas econômicas, levando o animal a óbito ou perda de funções 

específicas (KIRNBAUER, 1996). 

1.3. Papilomavírus bovino 

Os papilomavírus bovinos (BPVs) estão distribuídos por todo o mundo, causando 

infecções e lesões benignas no gado (MAEDA ET AL., 2007), que freqüentemente regridem 

espontaneamente num período de seis a doze meses e afetam, na maioria dos casos, animais 

com menos de dois anos de idade (YAGUIU ET AL., 2006). Entretanto, as lesões podem 

persistir, transformando-se em tumores malignos, particularmente sob ação de co-fatores 

ambientais (CAMPO, 2006). Os BPVs também podem estabelecer infecção latente, estando 

presentes no animal sem nenhuma evidência clínica da doença. Tanto o epitélio como os 

linfócitos podem conter o vírus na sua forma latente (CAMPO, 2006). Foram encontradas 

aberrações cromossômicas em cultura de linfócitos do sangue periférico de animais infectados 

(MOURA ET AL., 1988; STOCCO DOS SANTOS ET AL., 1998).  

Da mesma maneira que os demais PVs, os BPVs são considerados vírus epiteliotrópicos 

(CAMPO, 1997a). Porém, já foram constatadas evidências de sua presença em células do 

sangue periférico, placenta, gametas e fluidos corpóreos de bovinos, tendo sido sugerida a 

transmissão vertical dos BPV-1 e -2 (STOCCO DOS SANTOS ET AL., 1998; CARVALHO 

ET AL., 2003; FREITAS ET AL., 2003; FREITAS ET AL., 2007; LINDSEY ET AL., 2009).  

O sangue tem sido discutido como possível reservatório para o DNA viral 

contribuindo para a propagação da doença. Stocco dos Santos et al. (1998) detectaram 

seqüências virais em células mononucleares de sangue periférico. A presença do vírus nestas 

células sugere disseminação viral via corrente sangüínea (BRANDT ET AL., 2008).  Sob 

condições experimentais, Stocco dos Santos et al. (1998) descreveram a ocorrência de 

transmissão vertical (por detecção do DNA viral coletado em bezerros imediatamente após o 

parto) e horizontal (pela inoculação de sangue periférico de animais afetados em animais 

saudáveis) do vírus em bovinos. A detecção de seqüência de DNA do BPV-1 em células da 
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corrente sanguínea também foi relatada por Freitas et al. (2003), indicando o sangue como via 

de acesso a novos sítios de infecção. Outros autores identificaram, da mesma forma, 

seqüências de BPV em sangue total de bovinos infectados (CAMPO ET AL., 1994; 

WOSIACKI ET AL., 2005, FREITAS ET AL., 2007; LINDSEY ET AL, 2009). 

Freitas et al. (2007) e Lindsey et al. (2009), também sugeriram transmissão vertical ao 

detectarem DNA viral em fluidos corpóreos (sangue, plasma, leite, colostro, líquido 

amniótico).   

 Seqüências do DNA de BPV já foram detectadas nos ovários, útero e 

espermatozóides, sugerindo novas vias de transmissão viral. Yaguiu et al. (2006) argumentam 

que a presença do vírus nesses tecidos devem ser resultado da fagocitose de fragmentos de 

DNA viral levados pelo sangue para diferentes tecidos.  

No caso da infecção cruzada por BPV em cavalos, sugere-se que o vírus pode ser 

transmitido através do contato direto dos animais ou contaminação por fômites (vias 

iatrogênicas) (BOGAERT ET AL., 2005). Especula-se que os insetos seriam vetores para 

disseminação do vírus por ter sido encontrado DNA viral em moscas em contato com 

sarcóides eqüinos (KEMP-SYMONDS, 2000 apud BRANDT ET AL., 2008).  

Os papilomavírus foram classificados em 18 gêneros de acordo com a seqüência 

nucleotídica (TOMITA ET AL., 2007a). De acordo com estes critérios, seis tipos de BPV 

foram caracterizados e classificados em três grupos: Delta-, Epsilon- e Xi-papilomavirus, 

dentro da família Papillomaviridae. Os tipos BPV-1 e -2 pertencem ao gênero Delta-

papilomavirus e induzem fibropapilomas (verrugas) na pele, mamilo, úbere e pênis, além de 

tumores na bexiga urinária, sendo, ao que se saiba, os únicos tipos de BPV que podem 

infectar hospedeiros de espécies diferentes, como eqüinos (CAMPO, 2002). Os BPV-3, -4 e -

6 pertencem ao gênero Xi-papilomavirus e causam infecções apenas nas células epiteliais, 

induzindo papilomas verdadeiros. O BPV-5 é membro do gênero Epsilon-papilomavirus, 

1.3.1 Tipos de papilomavírus bovino 



Diniz, N                                                           Identificação e Avaliação da Presença de BPV... 

14 
 

junto ao BPV-8 (TOMITA ET AL., 2007), causando tanto fibropapilomas como papilomas de 

epitélio (YUAN ET AL., 2007).  

A infecção por fibropapilomavírus ocasiona uma transformação inicial dos fibroblastos 

sub-epiteliais, seguida por acantose e então papilomatose, enquanto que a infecção com os 

papilomavírus epiteliotrópicos induz à formação de papilomas epiteliais sem o envolvimento 

dos fibroblastos (WOSIACKI ET AL., 2005).  

Recentemente, 16 supostos novos tipos de BPV (BAA-1 a -5, BAPV-1 a -10 e 

BAPV11MY) foram descritos através de métodos filogenéticos baseados em PCR em rebanhos 

da Suécia e do Japão (ANTOSSON E HANSSON, 2002; OGAWA ET AL., 2004). Foram 

sugeridas relações entre estes supostos novos tipos com os já descritos anteriormente. Os tipos 

BAPV-2 e -4 estão intimamente relacionados com o BPV-5. Enquanto que o BAA-1 e -5, 

BAPV-1, -3, -8, -9 e -10 foram relacionados com o BPV-3 e -6. Alguns foram enquadrados nos 

grupos já descritos, sendo os BAPV-1, BAPV-3, BAPV-10 e BAA-5 inseridos no grupo dos 

Xi-papilomavirus e os BAPV-2 e BAPV-4, no grupo dos Epsilon-papilomavirus. Outro tipo 

viral foi caracterizado, tendo seu genoma completamente seqüenciado, sendo designado como 

BPV-7, enquadrado em um novo gênero de papilomavírus (OGAWA ET AL., 2007). Uma 

análise posterior da seqüência completa do BAPV-2 confirmou-o como um novo tipo viral, o 

BPV-8 (TOMITA ET AL., 2007b). Os tipos restantes, BAA-2, -3 e -4, BAPV-5, -6 e -7 são 

tidos como tipos pouco relacionados com os tipos de BPV já conhecidos (OGAWA ET AL., 

2004). Os BPVs tipos 9 e 10 foram descritos em 2008 por Hatama et al. e incluídos no gênero 

Xi-papilomavirus.  

Assim como os BPVs bem conhecidos, estes supostos tipos de BPVs podem ser 

epiteliotrópicos ou mucotrópicos. Sua malignidade pode estar associada também com co-

fatores carcinogênicos (TOMITA ET AL., 2007a; OGAWA ET AL., 2004). A árvore 

filogenética dos BPVs, enquadrando os tipos virais já estabelecidos, está demonstrada na 

figura 3. 
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O vírion do BPV tem estrutura e morfologia constantes, apresentando-se como um 

icosaedro não envelopado de 55-60 nm de diâmetro e capsídeo composto de 72 capsômeros (60 

hexaméricos e 12 pentaméricos), contendo dupla-fita de DNA circular de aproximadamente 

8000pb (MODIS ET AL., 2002; WOSIACKI ET AL., 2006; BORZACCHIELLO, 2007). Sua 

forma paracristalina é encontrada no núcleo de células infectadas, com o capsídeo composto 

das proteínas L1 (360 cópias) e L2 (12 cópias) (BAKER ET AL., 1991; MODIS ET AL., 2002; 

CAMPO, 2006). Segundo Modis et al. (2002), na superfície do vírion estão expostas as 

extremidades C-terminal da proteína. A estrutura do capsídeo viral está esquematizada na 

figura 4. 

1.3.2. Morfologia viral   

Figura 3. Árvore filogenética gerada pela análise de Neighbor-Joining dos Delta-
papilomavírus BPV-1 e BPV-2, Epsilon-papilomavírus BPV-5 e BPV-8, BPV-7 
(papilomavírus não identificado) e Xi-papilomavírus BPV-3, BPV-4, BPV-6, 
BPV-9 e BPV-10, basesada na seqüência nucleotídica da região FAP59/FAP64 na 
ORF de L1(Hatama et al., 2008).   



Diniz, N                                                           Identificação e Avaliação da Presença de BPV... 

16 
 

 

      

 

 Os genomas dos diferentes tipos de BPV possuem pequenas diferenças entre si. A 

primeira delas se refere ao tamanho genômico: enquanto os tipos BPV-1, BPV-2 e BPV-5 

possuem uma dupla fita circular de aproximadamente 8000 nucleotídeos (nt), o genoma dos 

tipos BPV-3, BPV-4 e BPV-6 são constituídos de 7300 nt aproximadamente. Os três primeiros 

tipos virais citados possuem a estrutura genômica similar aos demais PVs, enquanto que os 

tipos BPV-3, -4 e -6 não apresentam a proteína E6 (CAMPO, 2006). As figuras 5 e 6 ilustram 

estas diferenças entre os genomas dos tipos de BPV. 

1.3.3. Organização genômica e diferenças entre os tipos de papilomavírus bovino  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema da estrutura do capsídeo viral, demonstrando as proteínas virais 
L1 e L2 (modificada a partir de Liu et al., 1997). 

L2 
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A organização da LCR também difere entre os tipos de BPV.  Esta região possui 500-

1000 nt entre a extremidade 3’ da região “Late” e a extremidade 5’ da região “Early” 

(BORZACCHIELLO, 2007). Os tipos BPV-1, -2 e -5 possuem a LCR com 12 sítios de ligação 

para E2, enquanto que apenas quatro são encontrados na LCR dos BPVs-3, -4 e -6, 

assemelhando-se ao arranjo da LCR dos HPVs genitais (CAMPO, 2006). Dependendo do local 

de ligação da E2 à LCR, ocorre ativação ou repressão da transcrição dos genes virais 

(JACKSON E CAMPO, 1995).  

Figura 6: Representação esquemática linear do genoma de BPV-4 demonstrando as diferenças em relação 
 ao genoma de BPV-1 (modificado a partir de Campo, 2006). 
 
 
 

Figura 5: Representação esquemática linear do genoma de BPV-1 (modificado a partir de Campo, 2006)  
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Papilomas e fibropapilomas podem ocorrer em diferentes órgãos do animal, com a 

possível presença de mais de um tipo de vírus. Tetas e úbere são acometidos pelos tipos virais 

BPV-1, BPV-5, BPV-6 e BPV-8. O BPV-6 e o BPV-8 causam especificamente papilomas no 

úbere. O BPV-6, em especial, possui a característica de disseminações secundárias e terciárias 

em volta do tumor primário e sua regressão ainda não foi observada em situações 

experimentais (CAMPO, 2006; BORZACCHIELLO, 2007). O BPV-1 ainda pode causar 

fibropapilomas no pênis, ocasionando necroses e causando a perda das funções reprodutivas 

(CAMPO, 2006). Os BPV-2, BPV-3 e BPV-8 estão associados a papilomas cutâneos e o 

primeiro tipo ainda induz formações de fibropapilomas e tumores na bexiga. Papilomas no trato 

gastrointestinal superior estão ligados à infecção por BPV-4 podendo progredir para lesões 

cancerígenas. Os tipos BPV-9 e BPV-10 associam-se a papilomas epiteliais nas tetas 

(HATAMA ET AL., 2008). 

1.3.4. BPV e lesões benignas 

A interação de BPVs com co-fatores desencadeia tumores no hospedeiro viral. O mais 

discutido co-fator ambiental, identificado na carcinogênese associada ao BPV, é a ingestão da 

samambaia (Pteridium aquilinum) (CAMPO, 2006). Além de possuir efeitos tóxicos, a 

samambaia é também reconhecida como a única planta causadora de câncer em animais 

(SMITH, 1997).  O animal que se alimenta de samambaia, pode desenvolver câncer na bexiga 

urinária caso esteja infectado por BPV-1 ou BPV-2, ou tumores no trato gastrointestinal 

superior, no caso de BPV-4. 

1.3.5. BPV, co-fatores e processos cancerígenos  

    1.3.5.1. Pteridium aquilinum e sua interação com BPV  

Um exemplo da interação de co-fatores com o BPV possibilitando a formação de 

tumores malignos é a doença conhecida como Hematúria Enzoótica Crônica (HEC), expressão 

clínica da presença de múltiplos tumores na bexiga urinária que levam à hematúria 

intermitente, anemia e emagrecimento progressivo (OLSON ET AL., 1965; POLACK, 1990; 
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DURÃO ET AL., 1995). Alguns tumores são de origem epitelial, mas existem aqueles que se 

originam a partir do tecido vascular causando hemorragias. A HEC é resultante da ingestão de 

samambaia por longos períodos por animais infectados por BPV (SMITH, 1997). Esta planta 

possui princípios mutagênicos, carcinogênicos e clastogênicos, atuando como co-fator 

desencadeante da malignização celular associada com a incidência de neoplasias em bovinos 

(WALTER-MOURA ET AL., 1988; STOCCO DOS SANTOS ET AL., 1998; RECOUSO ET 

AL., 2003). Borzachiello et al. (2003) demonstram que o BPV-2 foi encontrado em cânceres de 

bexiga experimentais e em ocorrências naturais. Este fato indica que este vírus pode 

desempenhar um importante papel na oncogênese de bexiga, assim como o BPV-1, que 

também está envolvido na formação deste tumor (CAMPO, 2006) (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

A infecção por BPV-1 e BPV-2 no epitélio da bexiga urinária, embora tenha DNA viral 

ainda infeccioso, não é produtiva, ou seja, não resulta partículas virais.  Porém, é capaz de 

iniciar um ciclo reprodutivo em locais permissivos a este processo (OLSON ET AL., 1965; 

CAMPO, 2006). A imunossupressão induzida pela samambaia previne a rejeição do tumor e 

Figura 7. Foto da aparência macroscópica do tumor na 
bexiga urinária bovina (modificado a partir de 
Borzacchiello e Roperto, 2008). 
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seus componentes mutagênicos contribuem para a desestabilização do genoma da célula 

hospedeira (CAMPO, 2006). 

Em algumas regiões do mundo, a HEC é a maior causa de morte em animais adultos, 

não sendo conhecido nenhum tratamento eficaz para a doença (WOSIAKI ET AL, 2006). A 

reformulação da dieta bovina com a retirada da samambaia pode propiciar lenta melhora do 

animal desde que não existam lesões neoplásicas avançadas (HOPKINS, 1986; POLAK, 1990).  

As lesões no trato gastrointestinal (GI) superior causadas por infecções por BPV-4 

podem progredir para o câncer caso o animal se alimente com samambaia (Figura 8). O vírus 

infecta a mucosa e expressa suas proteínas transformantes e induzindo papilomas.  Nestes 

casos, o sistema imune é cronicamente deprimido pela presença de imunossupressores 

derivados da planta, fazendo com que nenhuma resposta efetiva contra o vírus seja efetuada 

(Campo, 2002).  

 

 

 

 

A samambaia possui compostos clastogênicos que originam aberrações cromossômicas 

em linfócitos do sangue periférico de animais com HEC (WALTER-MOURA ET AL., 1988). 

As oncoproteínas dos papilomavírus estão associadas, da mesma forma, com alterações 

cromossômicas. Stocco dos Santos et al. (1998) relataram que danos cromossômicos podem 

1.3.6. Aberrações cromossômicas em linfócitos  

Papiloma Carcinoma 

A B 

Figura 8. Progressão papiloma-carcinoma em gado. A) Papilomas no palato causados pela infecção por BPV-4; 
B) Células escamosas do carcinoma no palato (modificado a partir de Campo, 2002). 
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ocorrer mesmo na ausência dos compostos carcinogênicos da samambaia. Quebras 

cromossômicas e cromatídicas, fragmentos acêntricos e rearranjos cromossômicos são 

exemplos de aberrações encontradas em células infectadas (LIOI, 2004) (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Aberrações cromossômicas estruturais. As setas indicam 
lesões cromossômicas (Stocco dos Santos et al., 1998). 1: 
fragmento acêntrico; 2: “gap” cromatídico; 3: quebra cromatídica; 
4: “gap” cromossômico. 
 

De modo geral, pode-se falar do comprometimento dos animais jovens (até 02 anos), 

em período de engorda, que perdem peso por ficarem debilitados pela doença (papilomatose 

cutânea). No caso brasileiro, onde a maior parte da pecuária é voltada para o gado de corte, este 

fato é um grande problema à economia do país. O couro também pode ficar comprometido 

devido ao surgimento de verrugas no epitélio. 

1.3.7. Conseqüências econômicas decorrentes da infecção por BPV 

Animais que desenvolvem lesões no trato gastrointestinal superior têm dificuldades na 

alimentação e respiração, com grande risco de desenvolver carcinomas (STOCCO DOS 

SANTOS ET AL., 1998).  

No caso de papilomas nos mamilos e úbere, existem conseqüências econômicas, pois 

as vacas debilitadas não poderão ser ordenhadas e os bezerros não serão amamentados. 

1 

2 

3 

4 
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Freqüentemente, os papilomas pedunculados se partem e infeccionam, distorcendo os canais 

de passagem do leite (CAMPO, 2002).  

Os fibropapilomas no pênis causados por infecção por BPV-1 podem se espalhar e 

formar necroses causando perda da função reprodutiva do animal (CAMPO, 2006).  

1.4. BPV e vacinas  

A resposta imune do bovino contra o BPV é muito pobre, podendo o animal manter 

tumores massivos produtores de vírus em grandes quantidades (CAMPO, 2006). Estratégias 

vacinais estão sendo estudadas visando principalmente os tipos 1, 2 e 4 (BORZACCHIELLO 

E ROPERTO, 2008). 

As primeiras vacinas consistiam no uso do vírus purificado inativo que induziam 

proteção contra a infecção viral experimental e levavam à produção de anticorpos 

neutralizantes contra o vírus (JARRETT ET AL., 1990).  

Mais recentemente, com a produção de proteínas virais recombinantes, pôde-se 

observar que as proteínas estruturais do capsídeo podem apresentar proteção (JARRETT ET 

AL., 1991; CAMPO, 1993). 

Uma vacinação profilática efetiva já foi obtida com a utilização de vírions de BPV-1. 

Além disso, anticorpos neutralizantes foram produzidos pela vacinação com a proteína L1 de 

BPV-1 (CAMPO, 1997b). Vacinas de subunidades baseadas na proteína L1 de BPV-2 

provocaram a produção de anticorpos neutralizantes e conferiram proteção contra a infecção 

(CAMPO, 2006). As proteínas L1 e L2, ou L1 apenas, quando expressas em células de 

eucariotos, podem se organizar em VLPs (“vírus like particles”: partículas semelhantes ao 

vírus) que são estrutural e antigenicamente semelhantes ao vírus (KIRNBAUER ET AL., 

1992; ROSE ET AL., 1993; HAGANSEE ET AL., 1994). Ao contrário dos vírus, as VLPs 

não contêm DNA viral, o que é um grande atrativo para o desenvolvimento de vacinas 

(LOWY ET AL., 1994).  
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O uso de proteínas virais ``Early´´ (E1, E2, E6 e E7) para vacinas terapêuticas 

aceleram o processo de rejeição de papilomas (CAMPO, 1993), através da indução de 

resposta imune celular (CAMPO, 2006). 

1.5. Métodos de detecção viral  

A dificuldade para o isolamento viral in vitro fez com que o diagnóstico fosse baseado 

nos achados histológicos de lesões e alterações na morfologia celular (WOSIACKI ET AL., 

2005). Porém, o desenvolvimento de técnicas moleculares possibilitou uma revolução no 

diagnóstico de doenças infecciosas, principalmente com as aplicações da reação em cadeia da 

polimerase (PCR).  Esta técnica possui alta sensibilidade e especificidade, além da facilidade 

de utilização para detecção de qualquer seqüência genética conhecida, sem requerer o cultivo 

viral. Outras técnicas de hibridização como o “Southern blot”, “Western blot”, “Dot blot” e 

hibridização in situ (ISH) também são utilizadas na detecção dos papilomavírus (WOSIACKI 

ET AL., 2002; JELÍNEK E TACHEZY, 2005; ROPERTO ET AL., 2008).  

A técnica de PCR tem sido bastante utilizada para detecção de PVs , tipagem viral e 

identificação de novos tipos (STOCCO DOS SANTOS ET AL., 1998; OGAWA ET AL., 

2004; CLAUS ET AL., 2007; MAEDA ET AL., 2007; OGAWA ET AL., 2007; CAMPOS 

ET AL., 2008; HATAMA ET AL., 2008). Trata-se de uma técnica bastante sensível, capaz de 

detectar uma única cópia do genoma por célula (SHAMANIN ET AL., 1994).  

1.5.1. PCR- Reação em Cadeia da Polimerase 

A sensibilidade e especificidade da metodologia baseada na PCR podem variar. Isto 

depende do procedimento da extração de DNA, do tipo viral, transporte e estoque da amostra 

e do iniciador utilizado, além do tamanho do produto da PCR e do tipo de DNA-polimerase 

utilizada. Da mesma forma, substâncias externas à amostra podem interferir na PCR, inibindo 

a amplificação. A maioria dos laboratórios que utilizam a técnica de PCR direciona a 

amplificação à região conservada do gene da L1(GARLAND E TABRIZI, 2006) 
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A amplificação por PCR do gene L1 de papilomavírus animais e humanos com a 

utilização de iniciadores degenerados, seqüenciamento dos produtos amplificados e estudos 

de filogenia proporcionam uma estratégia para a identificação dos tipos de PV (CLAUS ET 

AL., 2007), assim como identificação de supostos novos tipos (ANTOSSON E HANSSON, 

2002; OGAWA ET AL., 2004; MAEDA ET AL., 2007) 

Diversos iniciadores genéricos têm sido utilizados para detecção geral de seqüências 

de DNA viral. O par de iniciadores FAP59/FAP64 foi desenhado para amplificação de regiões 

conservadas do gene de L1 de HPV, detectando este vírus em tumores cutâneos ou tecido 

normal (FORSLUND ET AL., 1999). Posteriormente, foi possível utilizar estes iniciadores 

em vários primatas, sendo identificados supostos novos tipos em tecido cutâneo 

(ANTOSSON E HANSSON, 2002). Com os iniciadores de FAP, foi possível, em vários 

trabalhos, detectar o BPV em tecido cutâneo e ``swab´´ de tecido saudável (OGAWA ET AL., 

2004; JELÍNEK E TACHEZY, 2005; CLAUS ET AL., 2007; MAEDA ET AL., 2007; 

CAMPOS ET AL., 2008). 

A utilização de outros tipos de iniciadores pode possibilitar a detecção específica da 

seqüência viral estudada. Para os BPVs, são bastante utilizados iniciadores que amplificam 

seqüências particulares de alguns tipos virais. Carvalho et al. (2003) utilizaram iniciadores 

específicos para BPV-2, possibilitando a detecção deste tipo viral no trato reprodutivo e em 

gametas. Campos et al. (2008) detectaram três tipos de BPV (1, 2 e 4) em sangue, verruga e 

cultura primária de tecido, a partir do emprego de iniciadores específicos para os tipos virais 

mencionados. A detecção de BPV com iniciadores específicos foi realizada em vários tipos de 

amostras biológicas como verrugas, sangue periférico, plasma, gametas, esperma, placenta, 

líquido amniótico, leite, colostro (FREITAS ET AL., 2007; STOCCO DOS SANTOS ET 

AL., 1998; LINDSEY ET AL., 2009), além da detecção de BPV em sarcóides eqüinos 

(BOGAERT ET AL., 2005; NASIR E REID, 1999). 
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22..  OObbjjeettiivvooss  
  
2.1. Objetivo geral 

 

Investigar a presença de papilomavírus bovino no sangue e nas culturas temporárias de 

linfócitos de sangue periférico de animais de uma fazenda produtora de leite no Município de 

Ribeirão, no Estado de Pernambuco. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

1.  Detectar a presença de seqüências de papilomavírus bovino no sangue e nas culturas 

temporárias de linfócitos obtidas a partir de amostras sangüíneas dos animais da  fazenda 

leiteira; 

2.   Identificar o tipo viral presente em cada amostra; 

3.   Verificar a eventual ocorrência de presença simultânea de diferentes tipos de BPV; 

4.  Relacionar dados obtidos de tipificação viral em amostras de sangue total com aqueles 

obtidos em culturas temporárias de linfócitos. 
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33..  MMaatteerriiaall  ee  mmééttooddooss  
  
 
3.1. Seleção de animais 

 Os animais da raça holandesa possuíam, em média, seis anos de idade e pertenciam a  

uma fazenda produtora de leite no município de Ribeirão, no Estado de Pernambuco. Estes 

animais foram escolhidos aleatoriamente, independente da presença de papilomas cutâneos 

aparentes.  

3.2. Coleta 

 Foram coletados 20mL de sangue da veia mamária em 54 animais. Para isto, utilizou-

se “vacutainers” contendo EDTA (anti-coagulante) para a coleta de 10mL de sangue, 

procedendo-se a extrações de DNA e detecção viral com PCR. O restante da amostra 

sangüínea (10mL) foi, de forma similar, coletado com``vacutainers´´, porém, banhados 

internamente com heparina para realização de culturas temporárias de linfócitos periféricos. 

 3.3. Cultura de Linfócitos 

As culturas foram realizadas utilizando-se um ``kit´´ apropriado para cariótipo 

(Cultilab), sendo inoculadas 18 gotas de sangue em cada frasco de cultura e mantidos em 

estufa a 37ºC por 71 horas. Posteriormente, as culturas foram centrifugadas a 1000rpm por 10 

minutos, descartando-se o sobrenadante e ressuspendendo-se o ``pellet´´ em 200µL de PBS 

(tampão fosfato-salino). Após este procedimento, foi extraído o DNA total para a realização 

das amplificações por PCR para detecção viral. 

3.4. Extração de DNA 

 O DNA do sangue total e das culturas de linfócitos foi obtido utilizando o “Blood 

Protocol-Qiamp DNA mini ``Kit” (Qiagen) de acordo com as instruções do fabricante, 

utilizando 200μL de cada amostra. Ao final da extração, obteve -se, para cada amostra, o 

volume de 30 μL de DNA ressuspendido em água Milli-Q.  
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3.5. Quantificação do DNA 

 Para quantificar o material extraído foi utilizado espectrofotômetro (NanoDrop® ND-

1000), com alíquotas de  2μL. Uma concentração  de cerca de 200ng/uL de cada amostra foi 

utilizada na reação de PCR. 

3.6. Avaliação da qualidade do DNA extraído 

Para avaliar a qualidade do DNA obtido a ser utilizado nas reações de PCR, foram 

utilizados iniciadores específicos para o gene da β-globina bovina (“forward”: 5’ – AAC CTC 

TTT GTT CAC AAC CAG – 3’ e “reverse”: 5’ – CAG ATG CTT AAC CCA CTG AGG – 

3’) que gera um fragmento de aproximadamente 450 pb. Trata-se de um gene estrutural usado 

como controle de viabilidade do DNA a ser amplificado.  

As reações de amplificação foram preparadas para um volume total de 25μL, sendo 

12,5μL de Kit PCR Master Mix (Promega), 0,75μL de cada iniciador (10μM), 200ng/μL da 

amostra de DNA e 9μL, em mé dia, de água (Nuclease Free-water), disponibilizada no kit 

“Master Mix”. 

As amplificações por PCR com estes iniciadores foram realizadas segundo protocolo 

descrito em Yaguiu et al. (2006) e consistiu em um passo de desnaturação inicial de 3 minutos 

a 95ºC, 35 ciclos compostos de desnaturação a 94ºC por 40 segundos, 55ºC por 40 segundos e 

elongação a 72ºC por 1 minuto. A extensão final foi por 5 minutos a 72ºC. A amplificação foi 

realizada no termociclador Corbett Research/ Palm CyclerTM

Os produtos de amplificação foram visualizados em gel de agarose 1,0% corado 

com GelRed

. 

TM

 

 (Biotium) e fotografados através do equipamento de captura de imagens 

Biometra e software BioDocAnalysis. Para aplicação em gel, foram utilizados 5μL da 

amostra amplificada adicionados a 2μL de “Loading Dye Buffer 6X” (0,25% de azul de 

bromofenol, 15% de Ficol tipo 400). 
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3.7. Teste de sensibilidade dos iniciadores 

 Para os três conjuntos de iniciadores específicos direcionados aos genes L1, L2 e E7 

para BPV-1, -2 e -4, respectivamente, foram realizados testes de sensibilidade que consistiram 

em diluições subseqüentes dos plasmídeos e posterior amplificação por PCR, obedecendo ao 

ciclo utilizado nas diferentes detecções realizadas com os iniciadores específicos. As diluições 

estão representadas no esquema a seguir (Figura 10). Plasmídeos com genoma de BPV 

clonado foram utilizados como controle positivo da reação, enquanto que, como controle 

negativo, utilizou-se água milli-Q ao invés de DNA. 

 

 

 

Figura 10. Esquema de diluições dos plasmídeos para teste de sensibilidade dos iniciadores. 

 

3.8. Detecção geral de BPV 

Foram testados protocolos para detecção de BPV com iniciadores genéricos. Estes 

testes foram realizados com dois pares de iniciadores: FAP59/FAP64 e MY11/MY09 para 

detecção geral do BPV, por anelarem-se em regiões conservadas do gene da L1 de muitos tipos 
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de papilomavírus, inclusive os encontrados em bovinos (ANTOSSON E HANSSON, 2002; 

OGAWA ET AL., 2004).  

Todas as amostras de DNA de sangue total e de cultura de linfócitos foram submetidas a 

reações de amplificação por PCR. A tabela 2 apresenta os iniciadores utilizados na detecção, 

segundo Forslund et al. (1999) e Ogawa et al. (2004).   

As reações de amplificação para os iniciadores MY11/MY09 e FAP59/FPA64 foram 

realizadas segundo Ogawa et al. (2004), preparadas para um volume total de 25μL, sendo 

12,5μL de Kit PCR Master Mix (Promega), 0,75μL de cada iniciador (10μM), 200ng/μL da 

amostra de DNA e 9μL, em média, de água (Nuclease Free -water), disponibilizada no kit 

“Master Mix”. 

O ciclo de amplificação para os iniciadores MY11 e MY09 consistiu de desnaturação 

inicial a 95ºC por 5 minutos e 35 ciclos compostos de uma fase inicial a 95°C por 30 segundos, 

seguida de uma fase de anelamento a 55 °C por 30 segundos e extensão a 72 °C por 1 minuto. 

A elongação final consistiu em 5 minutos por 72°C.  

Já para os iniciadores FAP59/FAP64 a amplificação por PCR consistiu em uma fase 

inicial a 94ºC por 3 minutos e 45 repetições, com cada ciclo composto de uma fase de 

desnaturação de 94ºC por 1 minuto e 30 segundos, uma fase anelamento a 50ºC por 1 minuto e 

30 segundos seguida de uma fase de extensão a 72ºC a 1 minuto e 30 segundos. Após os ciclos 

foi programada uma etapa final a 72ºC por 5 minutos.  

Outros testes com estes iniciadores foram realizados para a verificação do melhor 

procedimento para detecção geral de BPV. Ogawa et al. (2004) utilizaram mix dos iniciadores 

FAP e MY, abordando protocolos de amplificações por PCR com o ciclo proposto para FAP. 

Sendo assim, no presente estudo, foi testada a utilização do iniciador MY com ciclo de 

amplificação pra FAP. 

As amplificações foram realizadas no termociclador Corbett Research/ Palm CyclerTM e 

os produtos de amplificação foram  separados por corrida eletroforética em gel de agarose 2,0% 
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corado com GelRedTM

As possíveis amostras positivas após a amplificação com os iniciadores MY11 e 

MY09, foram submetidas ao seqüenciamento com finalidade de identificação do tipo viral 

presente.  

 (Biotium), visualizados e fotografados através do equipamento Biometra 

e software BioDocAnalisys. Para aplicação em gel, foram utilizados 5μL da amostra 

amplificada adicionados a 2μL de “Loading Dye Buffer 6X” (0,25% de azul de bromofenol, 

15% de Ficol tipo 400). 

Tabela 2. Iniciadores para detecção geral de papilomavírus. 

Iniciadores Seqüência 

Tamanho 

esperado do 

fragmento 

MY11/MY09 
 Forward;  5'-GCMCAGGGWCATAAYAATGG-3' 

 Reverse;  5'-CGTCCMARRGGAWACTGATC-3' 
460pb 

FAP59/FAP64 
Forward: 5’-TAACWGTIGGICAYCCWTATT-3’  

Reverse;  5’-CCWATATCWVHCCATITCICCATC-3’ 
478pb 

 

3.9. Tipificação viral 

A amplificação por PCR para os tipos oncogênicos BPV-1, -2 e -4 foi realizada 

similarmente à amplificação com os iniciadores para β-globina, através do uso de iniciadores 

tipo-específicos, consistindo em uma desnaturação inicial de 3 minutos a 95ºC, seguida de 35 

ciclos compostos de desnaturação a 94ºC por 40 segundos, anelamento a 55ºC

As reações de amplificação para os iniciadores específicos para os três tipos virais 

citados foram preparadas para um volume total de 25μL, sendo 12,5μL de Kit PCR Master 

Mix (Promega), 0,75μL de cada iniciador (10μM), 200ng/μL da amostra de DNA e 9μL, em 

média, de água (Nuclease Free-water), disponibilizada no kit “Master Mix”. 

 por 40 

segundos e uma fase de elongação por 1 minuto a 72ºC. A extensão final foi realizada a 72ºC 

por 5 minutos.  

A amplificação foi realizada no termociclador Corbett Research/ Palm CyclerTM. O 

controle positivo da reação consistiu na amplificação de sequência do plasmídeo 
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correspondente ao tipo viral testado. A reação para o controle negativo foi realizada 

utilizando-se água milli-Q autoclavada substituindo o DNA. 

Os produtos de amplificação foram visualizados em gel de agarose 2,0%, corados 

com GelRedTM

As seqüências dos iniciadores utlizados nessa análise com suas respectivas regiões 

codificadoras e tamanhos dos fragmentos gerados por amplificação estão demonstrados na 

tabela 3, segundo Stocco dos Santos et al. (1998), Yaguiu et al. (2006) e Yaguiu et al. 

(2008). 

 (Biotium) e fotografados através do equipamento Biometra e software 

BioDocAnalisys. Na corrida eletroforética foram utilizados 5μL da amostra amplificada 

misturados com 2μL de “Loading Dye Buffer 6X”.  

Tabela 3. Iniciadores para amplificação dos tipos BPV-1, BPV-2 e BPV4  

 

3.10. Digestão enzimática 

 As amostras positivas para os tipos específicos testados foram submetidas à digestão 

com enzimas de restrição. Para a escolha das enzimas, utilizou-se o programa pDRAW32, 

Iniciador Seqüência 
Região 

Codificadora 

Tamanho 

esperado 

do 

fragmento 

BPV-1  

 

  

Forward;  5’- GGAGCGCCTGCTAACTATAGGA -3’ 

 Reverse;  5’- ATCTGTTGTTTGGGTGGTGAC - 3’  

 

L 1 301 pb 

BPV-2 

 

Forward;  5’- GTTATACCACCCAAAGAAGACCCT -3’ 

 Reverse;  5’- CTGGTTGCAAÇAGCTCTCTTTCTC -3’ 

 

L 2 164 pb 

BPV-4 

 

Forward;  5’- GCTGACCTTCCAGTCTTAAT -3’ 

 Reverse;  5’-CAGTTTCAATCTCCTCTTCA -3’ 

 

E7 170pb 
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onde foram verificadas enzimas que digerissem os produtos amplificados de BPV-1, BPV-2 e 

BPV-4, produzindo fragmentos identificáveis e distintos. 

As enzimas utilizadas foram a DdeI (N E Biolabsinc.), para amostras positivas para 

BPV-1, HinfI (N E Biolabsinc.), para amostras positivas de BPV-2 e MaeIII (N E Biolabsinc ) 

para BPV-4 (Tabela 4). As reações para digestão foram compostas por 1 μL da enzima (5U/ 

μL), 2 μL de tampão, 8 μL do produto amplificado positivo e 9 μL de água obtendo -se um 

volume total de 20 μL. Estas reações foram mantidas no termociclador Corbett Research/ 

Palm CyclerTM

Para a visualização do produto de digestão, foi utilizado gel de agarose a 2,5%, corado 

com GelRed

 por cerca de 5 horas a 37ºC, em seguida, para inativação da atividade 

enzimática, os produtos foram incubados a 65º por 10 minutos. 

TM

Tabela 4. Enzimas utilizadas para digestão das amostras positivas para os tipos virais 1, 2 e 4 e os 

tamanhos dos fragmentos esperados após digestão.  

 (Biotium), visualizados e fotografados através do equipamento Biometra e 

software BioDocAnalisys.  Foram utilizados, no gel, 10 μL do produto digerido adicionados a 

5 μL de “Loading Dye Buffer 6X´´. Para comparação com os produtos digeridos 

amplificados, 5 μL de uma amostra não digerida com 2 μL de “Loading Dye Buffer 

6X´´foram utlizados nas corridas eletroforéticas.  

 

 

 

Enzima Produto digerido Fragmentos esperados 

DdeI 

 

 

Amostras positivas para BPV-1 

 

63pb e 238pb 

HinfI 

 

Amostras positivas para BPV-2 

 

60pb e 104 pb 

MaeIII Amostras positivas para BPV-4 82pb e 89pb 
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3.11. Purificação e Seqüenciamento 

 As amostras positivas pela PCR e confirmadas por digestão enzimática para BPV-1, 

BPV-2 e BPV-4 foram seqüenciadas com a finalidade de confirmação dos resultados obtidos. 

 Foi realizada uma reação de 100 μL de cada amostra positiva para a purificação em gel 

dos produtos de amplificação. Foi utilizado o ``kit´´ Invisorb®

 Os seqüenciamentos foram realizados no Laboratório de Epidemiologia 

Molecular, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, SP. As reações de 

seqüenciamento foram realizadas utilizando o ``kit´´ BigDyeTM Terminator (Applied 

Biosystems

 Fragment CleanUp (Invitek) de 

acordo com as instruções do fabricante. O DNA, ao final, foi ressuspendido em 25μL de água 

Milli-Q. As amostras purificadas foram quantificadas em espectrofotômetro (NanoDrop® -

ND-1000), utilizando-se 2μL do produto da purificação.   

TM) e as seqüências foram geradas em seqüenciador automático ABI modelo 377 

(Applied BiosystemsTM

Posteriormente, as análises de seqüenciamento foram realizadas no Laboratório de 

Oncogênese Viral e Papilomavírus - Genética do Instituto Butantan, São Paulo. Esta fase fez 

uso do programa BioEdit Sequence Alignment Editor 7.0.9.0, no qual as seqüências obtidas 

foram alinhadas e analisadas, sendo confirmadas com a utilização do banco de dados do 

GenBank com a ferramenta Blast. 

), de acordo com as instruções do fabricante.  
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44..  RReessuullttaaddooss  
 
4.1. Coleta e avaliação visual dos animais 
 
 A coleta de sangue foi realizada aleatoriamente, podendo o animal estar ou não 

acometido por papilomas aparentes. Algumas fotos dos animais da fazenda ilustram as lesões 

(figura11), onde pode-se observar diferentes regiões do corpo acometidas. A maioria das fotos 

ilustra a região das tetas e úbere com papilomas (A, C, F, G, H, I), porém, no campo, foi 

possível observar que as lesões freqüentemente acometem todo o corpo de muitos animais 

incluindo cabeça, pescoço e barbela (B, D, E). Como o objetivo do trabalho foi o estudo do 

sangue, não foram coletadas amostras das lesões. Nenhum outro sintoma, além dos papilomas 

cutâneos, foi observado em campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Lesões cutâneas encontradas nos bovinos. A) Tetas acometidas por lesões escuras no 
animal 6; B) Barbela do animal 8 com sangramento na lesão; C) Tetas com lesões avançadas e 
cornificadas no animal 21; D) Barbela do animal 24 com pequenas lesões; E) Pescoço do animal 27 
coberto com pequenas lesões e poucas lesões maiores; F) Teta com lesões do animal 28; G) Tetas e 
úbere acometidos por lesões de cor clara no animal 30; H) Tetas e úbere do animal 33 com lesões 
planas; I) Tetas e úbere do animal 34 com lesões.   

A B C 

E D 

G H I 

F 
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4.2. Avaliação da qualidade do DNA extraído 
 
 Após extração de DNA, as amostras foram submetidas à verificação de qualidade com 

amplificação do gene da β -globina bovina. De um total de 108 amostras (incluindo sangue 

total e cultura), 95 foram amplificadas, apresentando banda correspondente a 450pb. As 13 

amostras restantes (2, 4, 9, 14, 18, 34, 36, 45, 48, 50, 51 e 53, de acordo com a tabela 5) foram 

negativas para este tipo de análise. A figura 12 demonstra uma corrida em gel de agarose com 

alguns produtos amplificados do gene da  β-globina bovina. 

 

 
 
Figura 12.  Corrida em gel de agarose a 2% com produtos amplificados por PCR dos isolados virais para o gene da β-
globina . M: marcador molecular de 100pb; C+: controle positivo; C-: controle negativo; - : poço sem amostra; de 1- 15: 
produtos de PCR positivos em amostras de sangue total. 
 

4.3. Detecção geral com os iniciadores genéricos 

 A detecção do gene conservado L1 com os iniciadores FAP e MY, utilizando os 

padrões estabelecidos por Ogawa et al. (2004), não foi observada através da amplificação por 

PCR em nenhuma das amostras, inclusive no controle positivo (plasmídeo de BPV).   

Os casos positivos foram obtidos a partir da utilização dos iniciadores MY na 

amplificação com o ciclo de FAP, como proposto por Ogawa et al., 2004. Entretanto houve 

aparecimento de inúmeras bandas inespecíficas, não sendo considerado como resultado 

viável.  

 

 

  M    C+  C-    -      1      2      3     4      5      6     7      8      9    10    11    12    13   14   15    M 

400pb 
500pb 
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4.4. Teste de sensibilidade dos iniciadores 
 
 Os testes realizados para verificação da sensibilidade dos iniciadores específicos 

utilizados neste trabalho foram visualizados em gel de agarose e fotodocumentados. A figura 

13 demonstra a clara evidência da diminuição da sensibilidade de detecção para BPV-2 e 

BPV-4 quando a concentração de molde é reduzida. Para a reação de BPV-1, visualizou-se, 

da mesma forma, redução de sensibilidade, voltando, porém, a haver detecção da seqüência 

viral após concentração 10-10

 

.  Esta reação foi repetida e os resultados confirmados. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Teste de sensibilidade dos iniciadores específicos para BPV-1 (A), BPV-2 (B) e BPV-4 (C), com 
fragmentos amplificados de 301pb, 164pb e 170pb, respectivamente.  M: marcador molecular de 100pb; 10-1 a 10-15

 

: 
produtos amplificados a partir de diluições subseqüentes da concentração inicial do plasmídeo de 100pmol/ μL.  

 

100pb 
200pb 
300pb 

100pb 

200pb 

100pb 

200pb 



Diniz, N                                                           Identificação e Avaliação da Presença de BPV... 

37 
 

4.5. Detecção viral com iniciadores específicos 
 
 Com a técnica de PCR, utilizando-se iniciadores específicos, foi detectada a presença 

de BPV nos animais da fazenda em questão. Pôde-se observar a presença de BPV tanto em 

animais com papilomas como naqueles clinicamente sadios.  

A partir da análise dos 54 animais, pôde-se detectar em sangue total e em cultura de 

linfócitos a presença de dois tipos virais: BPV-1 e BPV-2 através da técnica de PCR com 

iniciadores específicos direcionados aos genes L1 para BPV-1 e L2 para BPV-2.  

Na análise do sangue total dos animais, o BPV-1 foi encontrado em 40 das 54 

amostras trabalhadas (74,07%), enquanto que o BPV-2 foi detectado em 47 amostras 

(87,03%), sendo o tipo mais freqüente entre os indivíduos analisados. Os produtos 

visualizados em gel consistiram em bandas de 301 pb para BPV-1 (figura 14-A) e 164 pb para 

BPV-2 (figura 15-A). A presença simultânea foi identificada em 35 amostras de sangue, 

representando 64,81% do total das amostras analisadas. Nenhuma amostra sangüínea foi 

positiva para BPV-4 (Figura 16A) 

4.5.1. Detecção em sangue total 

 Após as análises das culturas de linfócitos realizadas com amostras de sangue dos 

mesmos animais, também foram detectados os tipos BPV-1 e BPV2 (figura 14-B e 15-B, 

respectivamente). Os dois tipos foram encontrados em percentual de 92,59%, que corresponde 

à detecção em 50/54 amostras para cada tipo analisado. O BPV-4 não foi detectado nestas 

amostras. A presença simultânea dos tipos 1 e 2 foi encontrada em 48 amostras (88,88%) de 

DNA extraídos da cultura de linfócitos.  

4.5.2. Detecção em cultura de linfócitos 

O tipo BPV-4 não foi detectado em nenhuma das amostras (Figura 16-B).  

 

 



Diniz, N                                                           Identificação e Avaliação da Presença de BPV... 

38 
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100pb 

300pb 

100pb 
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300pb 

200pb 

100pb 
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Figura 14.  Eletroforese em gel de agarose 2% com produtos de PCR utilizando-se iniciadores 
para BPV-1. M: marcador molecular de 100pb; C+: controle positivo; C-: controle negativo. A) 1-
7: produtos amplificados por PCR de amostras de sangue total; todas as amostras são positivas para 
o tipo BPV-1. B) 1, 3-7: produtos de PCR de amostras de cultura de linfócitos, 2: amostra negativa 
para BPV-1. 

A 

A 

B 

B 

Figura 15.  Eletroforese em gel de agarose 2% com produtos de amplificação utilizando-se 
iniciadores para BPV-2. M: marcador molecular de 100pb; C+: controle positivo; C-: controle 
negativo. A) 1, 2, 4-7: produtos amplificados por PCR de amostras de sangue total, 3: amostra 
negativa para BPV-2; B) 1-7: produtos amplificados por PCR de amostras de cultura de 
linfócitos. 



Diniz, N                                                           Identificação e Avaliação da Presença de BPV... 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 5 apresenta os 54 animais trabalhados com suas características em relação à 

presença de papilomas cutâneos aparentes e seus números de identificações na fazenda 

correlacionando-os aos números das amostras estudadas, além do resultado da detecção de 

seqüência viral em cada amostra.  

 

 

 

 

 

 

 

100pb 
200pb 

100pb 

200pb 

Figura 16. Eletroforese em gel de agarose 2% demonstrando resultado da amplificação utilizando-se 
iniciadores para BPV-4. M: marcador molecular de 100pb; C+: controle positivo; C-: controle negativo. A) 
1-7: produtos de PCR de amostras de sangue total; B) 1-7: produtos de PCR de amostras de cultura de 
linfócitos. 

A 

B 
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Tabela 5. Dados obtidos a partir das coletas realizadas. +: detecção; -: detecção não realizada; P: presença de 
papilomas cutâneos externos; A: ausência de papilomas cutâneos externos. 

AMOSTRA Nº DE 
ACESSO NA 
FAZENDA 

CARACTERÍSTICA 
CLÍNICA  

BPV-1 BPV-2 

SANGUE 
TOTAL 

CULTURA SANGUE 
TOTAL 

CULTURA 

1 BO743 P + + + + 
2 BO387 A + - + - 
3 BO483 A + + - + 
4 BO004 A + + + + 
5 BO198 A + + + + 
6 BO282 P + + + + 
7 BO698 P + + + + 
8 BO630 P + + + + 
9 BO674b A + - + + 

10 BO006 A - + + + 
11 BO484 A + + - + 
12 BO703 A + + - + 
13 BO627 A + + + + 
14 BO674 P + + - + 
15 BO336 A + + + + 
16 BO638 A + + + + 
17 G91 P + + - + 
18 G02 A + + + + 
19 BO658 A + + + + 
20 BO418 A + + + + 
21 BO538 P + + + + 
22 BO372 P + + + + 
23 BO647 P - + + + 
24 BO520 P - + + + 
25 BO307 P - + + + 
26 BO694 A + + + + 
27 BO398 P - + + + 
28 BO048 P - + + + 
29 BO672 A + + + + 
30 BO606 P - + + + 
31 BO489 A - + + + 
32 BO460 A + + + + 
33 BO629 P + + + + 
34 BO399 P + + + - 
35 G92 P - + + + 
36 BO177 P - - + - 
37 BO373 A + + + + 
38 BO084 A + + + + 
39 BO695 P + + + + 
40 BO724 P + + + + 
41 BO054 P + + + + 
42 BO453 P + + + + 
43 BO639 P - + + + 
44 BO677 P - + + + 
45 BO522 A + + + - 
46 BO338 A + + + + 
47 BO227 P + + + + 
48 BO318 A + + + + 
49 G01 A + + + + 
50 BO509 P + - + + 
51 BO675 P + + + + 
52 BO517 P + + - + 
53 BO504 A - + + + 
54 BO267 A - + - + 
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4.6. Digestão enzimática  

 O uso do programa pDRAW32 possibilitou a escolha das enzimas utilizadas neste 

trabalho, indicando as opções de enzimas possíveis para digestão do fragmento estudado.  

A partir do uso das enzimas DdeI e HinfI, pôde-se digerir produtos de amplificação 

positivos para os tipos virais testados. Para as amostras positivas para BPV-1, utilizou-se a 

enzima DdeI e obteve-se dois fragmentos visualizados em gel de agarose: 63 pb e 238 pb 

(Figura 17). Todas as amostras positivas, tanto para sangue total quanto para cultura, 

apresentaram estes dois fragmentos confirmando o resultado obtido pela amplificação por 

PCR com os iniciadores para BPV-1. 

 Para as amostras positivas para BPV-2, foi utilizada a enzima HinfI obtendo-se dois 

fragmentos: 60pb e 104pb (Figura 18). A digestão confirmou os resultados obtidos pelas 

amplificações por PCR com os iniciadores específicos para BPV-2 com as amostras de 

sangue total e cultura.  
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ND        M          1           3            4            5           6 ND         M         1           3           4            5            6 

A C 

B 

Figura 17. A e B: Pesquisa efetuada no programa pDRAW e escolha da enzima utilizada- DdeI, indicando o sítio de restrição da 
enzima- 63-C’TnA_G ; C: Gel de agarose 2,5% gerado pelo programa pDRAW demonstrando digestão com enzima DdeI de produtos 
amplificados com iniciadores específicos para BPV-1. M: marcador molecular 100pb; ND: amostra não digerida de sangue total (D) e 
de cultura (E). D: de 1 a 6- amostras de sangue total positivas para BPV-1 e digeridas; E: de 1 a 6- amostras de cultura de linfócitos 
positivas para BPV-1 e digeridas. 

 ND       M        1         2            3          4         5 

100pb 
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4.5. Seqüenciamento 
 

4.5.1. Seqüenciamento dos tipos específicos 
 
 

Figura 18. A e B: Pesquisa efetuada no programa pDRAW e escolha da enzima utilizada- HinfI, indicando o sítio de restrição da 
enzima- 104-G’AnT_C; C: Gel de agarose 2,5% gerado pelo programa pDRAW demonstrando digestão com enzima HinfI de 
produtos amplificados com iniciadores específicos para BPV-2. M: marcador molecular 100pb; ND: amostra não digerida de sangue 
total (D) e de cultura (E). D: de 1 a 6- amostras de sangue total positivas para BPV-2 e digeridas; E: de 1 a 6- amostras de cultura de 
linfócitos positivas para BPV-2 e digeridas. 

B 

C A 

B 

100pb 

200pb 

100pb 

200pb 
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4.7. Seqüenciamento 

 As amostras positivas com os iniciadores específicos para BPV-1 e BPV-2 foram 

purificadas do gel e seqüenciadas. Dezessete amostras de sangue total escolhidas 

aleatoriamente (amostras 3, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 29, 32, 33, 34, 37 e 38) dentre 

as positivas para BPV-1 geraram seqüências, representando 42,5% do total positivo, enquanto 

que cinco amostras de cultura (amostras 4, 6, 15, 21 e 52) positivas para este mesmo tipo viral 

foram seqüenciadas, 10% do total positivo. Para o tipo viral BPV-2, foi seqüenciada apenas 

uma amostra de cultura (amostra 4).  

 Os seqüenciamentos das amostras de sangue total e cultura positivas para BPV-1 

confirmaram o tipo viral detectado, proporcionando alinhamentos com a seqüência da 

proteína L1 de BPV-1 depositada no GenBank (número de acesso: X02346.1), apresentando 

alta similaridade entre elas com identidades entre 98 e 100% (Figura 19). No entanto, foram 

encontradas três divergências nas seqüências trabalhadas quando comparadas à seqüência de 

L1. Duas bases divergentes encontraram-se na terceira posição do códon, não ocorrendo, 

portanto, modificações na codificação. Apenas uma possível base divergente proporcionou 

uma mudança do aminoácido codificado, por apresentar-se na segunda posição do códon. A 

figura 20 demonstra um panorama do alinhamento das seqüências trabalhadas, positivas para 

BPV-1, gerado pelo programa BioEdit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Trechos dos alinhamentos no BioEdit das seqüências nucleotídicas. L1: trecho da 
seqüência de L1 de BPV-1 depositada no GenBank (acesso: X02346.1); I: trecho da 
seqüência da amostra 7 de sangue total; II: trecho da seqüência da amostra 3 de sangue total; 
III: trecho da seqüência da amostra 21 de cultura; IV: trecho da seqüência da amostra 52 de 
cultura. Similaridades de 98% a 100%. A numeração indica a posição dos trechos das 
seqüências de acordo com a ORF de L1 de BPV-1. 
 
 

 
 

L1 
I 
II 

L1 
III 
IV 

164 210 

166 212 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=119640341&dopt=GenBank&RID=PX2RU3RD014&log$=nucltop&blast_rank=1�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=119640341&dopt=GenBank&RID=PX2RU3RD014&log$=nucltop&blast_rank=1�
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Além do seqüenciamento das amostras positivas para BPV-1, uma amostra de cultura 

positiva para BPV-2 foi seqüenciada. Como resultado, foi obtido o alinhamento 

demonstrando alta similaridade com a seqüência da região “tardia” do DNA de BPV-2 

depositada no GenBank (número de acesso: X01768.1) com identidade de 90% (Figura 21).  

 

 

 

 

Figura 20. Panorama dos alinhamentos das seqüências trabalhadas. As marcações indicam as divergências encontradas. 
L1: trecho da seqüência de L1 de BPV-1 depositada no GenBank (acesso: X02346.1); de I a XVI e XXII: trechos das 
seqüências de amostras de sangue total (amostras na ordem: 7,3,5,38,15,22,37,17,29,19,16,8,34,33,18,20 e 32; de XVII a 
XXI: trechos das seqüências de cultura (amostras na ordem: 21,52,15,6,4).  A) Trecho do alinhamento demonstrando duas 
divergências evidenciadas nas áreas  marcadas; B) Trecho do alinhamento de três seqüências com a de L1 revelando mais 
uma divergência. A numeração nas setas indica a posição do códon, de acordo com a seqüência de L1 depositada no 
banco de dados citado, contendo as divergências encontradas nas seqüências trabalhadas: A) Primeira divergência: 
segunda base do 55° codon da ORF L1; Segunda divergência: terceira base do 72° códon da ORF da L1. B) Terceira 
divergência: terceira base do 102° codon da ORF da L1.    
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=119640341&dopt=GenBank&RID=PX2RU3RD014&log$=nucltop&blast_rank=1�
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Foi realizado alinhamento da seqüência da amostra positiva para BPV-2 com as 

seqüências das amostras positivas para BPV-1, a fim de ser obtida uma comparação geral do 

seqüenciamento. Este alinhamento está ilustrado na figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Imagem do alinhamento no NCBI da amostra 4 com seqüência de BPV-2 do GenBank 
(acesso: X01768.1). 
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Figura 22. Comparação dos alinhamentos das seqüências de BPV-1 com seqüência de BPV-
2. De I a XVI e XXII: trechos das seqüências de BPV-1 de amostras de sangue total  
(amostras na ordem: 7,3,5,38,15,22,37,17,29,19,16,8,34,33,18,20 e 32); de XVII a XXI: 
trechos das seqüências de BPV-1 de cultura (amostras na ordem: 21,52,15,6,4); BPV-2: 
única amostra deste tipo viral seqüenciada (amostra 4). As marcações demonstram as 
diversas divergências entre os dois tipos virais. A numeração indica a posição dos trechos das 
seqüências de acordo com a ORF de L1 de BPV-1 depositada no GenBank (acesso: 
X02346.1). 
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55..  DDiissccuussssããoo  
 
 
 A técnica de PCR tem sido bastante utilizada no diagnóstico molecular tanto de HPV 

como de BPV, tendo se mostrado como uma metodologia bastante sensível. Por outro lado, 

sem as devidas padronizações, a possibilidade da ocorrência de falsos resultados (positivos ou 

negativos) é grande. Por isso, foi realizado um grande controle das condições experimentais. 

A utilização de iniciadores para amplificação do gene da β -globina bovina é realizada 

para verificação da qualidade do DNA. Neste trabalho, 95 amostras (sangue total e cultura), 

representando 87,96% do total de 108 amostras provenientes dos 54 animais examinados, 

foram positivas para β-globina, apresentando banda na altura de 449pb. O restante das 

amostras (13), apesar de serem negativas para esta amplificação foi, da mesma forma, 

trabalhado com os iniciadores específicos. 

  A utilização dos iniciadores para amplificação da β -globina bovina é necessária, 

entretanto, para servir como parâmetro inicial para as reações de PCR. Este trabalho 

possibilitou a confirmação e a conclusão de que as amostras negativas para β -globina podem, 

de fato, serem positivas para o DNA viral. 

 A primeira etapa do diagnóstico consistiu na utilização de iniciadores genéricos para 

detecção geral de seqüências de DNA viral. O primeiro par de iniciadores testado, 

FAP59/FAP64, foi desenhado para amplificação de regiões conservadas encontradas no gene 

de L1 da maioria dos tipos de HPV (FORSLUND ET AL., 1999). Inicialmente, a utilização 

destes iniciadores consistiu na detecção de HPV em tumores cutâneos e em tecido normal de 

mulheres. Porém, o uso destes iniciadores não se restringiu a humanos. Foram testados em 

diferentes primatas, obtendo-se resultados positivos de amplificação, sendo detectados vários 

supostos novos tipos de PVs a partir de amostras de tecido cutâneo (ANTOSSON E 

HANSSON, 2002). Ogawa et al. (2004) utilizaram os iniciadores de FAP para detecção de 

vários tipos de BPV em amostras de tecido cutâneo e ``swab´´de tecido saudável, sendo 

Figura 22. Imagem do alinhamento no NCBI da amostra 4 com seqüência de BPV-2. 
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encontrados, inclusive, alguns supostos novos tipos. Além destes trabalhos, outros utilizaram 

estes iniciadores para detecção de papilomavírus bovino em papilomas cutâneos (JELÍNEK 

AND TACHEZY, 2005; MAEDA ET AL., 2007; CAMPOS ET AL., 2008; CLAUS ET AL., 

2008). 

 O par de iniciadores MY11/MY09 foi originalmente desenhado para detectar tipos de 

HPV de mucosa (MANOS ET AL., 1989), amplificando o gene L1 da maioria dos tipos de 

HPV. Assim como FAP, MY11/MY09 são capazes de detectar seqüência viral de PVs 

animais, incluindo os BPVs -3, -4 e -6 (CHAN ET AL, 1995). De forma similar aos 

resultados obtidos a partir da aplicação dos iniciadores de FAP, o uso desses iniciadores não 

foi satisfatório para a detecção do BPV em sangue. Ogawa et al. (2004) utilizaram os 

iniciadores de MY para amplificação e conseqüente detecção de papilomavírus bovino, 

atingindo resultados positivos. Porém, as amostras utilizadas por estes autores se tratavam de 

tecido cutâneo. No presente trabalho, vários testes foram realizados. O melhor resultado foi 

obtido com a utilização do ciclo de FAP com os iniciadores de MY, embora tenham sido 

evidenciadas bandas inespecíficas além da banda com peso molecular correto para 

amplificação com MY (460pb).  Segundo Gharizadeh et al. (2003), iniciadores degenerados 

podem amplificar regiões diferentes da região alvo devido a ligação inespecífica destes 

iniciadores. Desta forma, os resultados obtidos a partir do uso destes iniciadores não foram 

levados em consideração, visto que a confiabilidade da técnica de PCR está ligada a 

padronização dos protocolos e reprodutividade. 

Não há relatos na literatura sobre detecção de BPV em sangue utilizando os 

iniciadores genéricos FAP e MY. A detecção de BPV no tecido sangüíneo se resume na 

utilização de iniciadores específicos para os tipos virais (LINDSEY ET Al., 2009), colocando 

em questão o uso de iniciadores degenerados para uma detecção geral de BPV em sangue. 

Diante das dificuldades encontradas, mais estudos para a otimização da PCR com uso de FAP 

e MY são necessários a fim de se verificar, entre outros, a presença de possíveis inibidores no 
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sangue bovino.  Segundo Wilson (1997), muitos inibidores endógenos e exógenos à reação 

podem se fazer presentes.   

A detecção dos tipos virais foi realizada com iniciadores específicos para cada tipo. A 

utilização destes iniciadores possibilitou a detecção de dois tipos virais (BPV-1 e BPV-2) no 

sangue total dos animais trabalhados. O papilomavírus humano já foi detectado em PBMCs 

(células mononucleares do sangue periférico) sendo sugerida esta via como um mecanismo de 

disseminação viral, que possibilitaria a infecção em células epiteliais de outros órgãos 

(BODAGHI ET AL., 2005).  Em bovinos infectados, o DNA viral tem sido detectado em 

sangue total com a utilização de iniciadores específicos (CAMPO ET AL., 1994; CAMPO, 

1998; WOSIACKI ET AL., 2005). Lindsey et al. (2009) também detectou a presença de BPV 

em amostras sangüíneas, com iniciadores específicos para BPV-1. Stocco dos Santos et al. 

(1998) indica o sangue como via de alcance de novos sítios para infecção. De acordo com os 

resultados obtidos, pôde-se observar a presença de DNA viral em todos os animais estudados, 

incluindo aqueles que não possuíam papilomas aparentes.  Nestes casos, é plausível que o 

vírus se encontre em latência. Segundo Campo (2006), a infecção latente viral pode ocorrer 

em células epiteliais e nos linfócitos circulantes. Além de induzirem papilomas em diferentes 

regiões do corpo, os BPVs causam lesões com diferentes formas. Não há, porém, 

classificação adequada para as formas de lesões encontradas nos bovinos. 

Neste trabalho, seqüências de DNA foram detectadas nestas culturas confirmando a 

presença do vírus nestas células. O genoma viral pode ser encontrado em epitélio normal sem 

nenhuma evidência clínica da doença, sendo aceito como sítio de infecção latente (CAMPO, 

2002). Stocco dos Santos et al. (1998) detectaram aberrações cromossômicas em cultura de 

linfócitos de bovinos e sugerem a possibilidade de linfócitos serem sítios para latência viral. 

A detecção de seqüências virais em PBMCs indica uma possível via de propagação 

alternativa do vírus no indivíduo (BRANDT ET AL., 2008). Campos et al. (2008) inferiram 

que nem todos os tipos virais encontrados nas lesões puderam ser detectados nas culturas de 
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células epiteliais, sugerindo que a técnica de PCR pode ser incapaz de detectar uma carga 

viral muito baixa. Segundo de Villiers et al. (2004), existe uma dificuldade de encontrar um 

sistema de cultura celular apropriada para propagar os PVs e este fato tem dificultado o 

progresso no estudo das funções virais, limitando o estabelecimento da taxonomia baseada 

nas propriedades biológicas. O estudo aqui realizado corrobora a importância do linfócito 

como célula mantedora de BPVs, diante da detecção de seqüências do genoma viral em 

cultura (CAMPOS ET AL., 2008). 

Testes de sensibilidade dos iniciadores específicos foram feitos no intuito de avaliar as 

amostras negativas para BPV. Algumas amostras de sangue total foram negativas para BPV-

1, enquanto suas correspondentes em cultura apresentaram-se positivas (13 amostras) para o 

mesmo tipo viral. Este fato também ocorreu em sete amostras quando testadas para BPV-2.  O 

caso contrário, positivo em sangue total e negativo em cultura, foi observado em 3 amostras 

para BPV-1 e 4 amostras para BPV-2, abrindo a discussão sobre sensibilidade dos iniciadores 

utilizados e a importância da detecção simultânea do mesmo tipo viral no sangue total e na 

cultura de linfócitos correspondentes. 

O teste realizado neste trabalho possibilitou uma avaliação preliminar do número 

mínino de cópias de seqüências virais necessário para obtenção da detecção por meio dos 

iniciadores aqui utilizados.  De uma concentração plasmidial inicial de 100ng/µL, o iniciador 

utilizado para amplificação de seqüências de BPV-1 detecta até uma concentração de 10-9, o 

que corresponde a 0,0000001 ng/µL, voltando a detectar concentrações de 10-11 até 10-14, 

mostrando-se incapaz de atuar nas concentrações de 10-10 e 10-15. Este resultado obtido 

apresentou-se inesperado em função do iniciador voltar a detectar seqüências virais numa 

concentração muito baixa. Por ser inesperada, esta reação de PCR foi repetida, sendo o 

resultado ratificado. Mais estudos serão necessários para o entendimento da capacidade de 

detecção deste iniciador, em específico. Os iniciadores para detecção de BPV-2 e BPV-4 
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tiveram resultados semelhantes com capacidade de detecção até uma concentração de 

0,00000001 ng/µL (10-10

A partir destes resultados pode-se inferir que as amostras negativas apresentavam um 

número de seqüências abaixo do detectável pelos iniciadores. Algumas amostras de sangue 

total negativas para os tipos virais testados possuiam provavelmente um baixo número de 

seqüencias virais, pois foram positivas quando testadas suas correspondentes em cultura. Este 

caso demonstra a possibilidade de aumento do número de cópias virais em sistema de cultura 

de células, visto que há um aumento do número de linfócitos. Possivelmente, há uma 

replicação do epissomo viral durante a divisão celular. Este fato corrobora a possibilidade de 

manutenção viral in vitro levantada por Campos et al. (2008). Ainda em relação a este tópico, 

são necessários mais estudos focados na possibilidade de atividade viral em cultura de células 

objetivando, por exemplo, a análise de RNA mensageiro para verificação desta atividade.  

).  

Segundo Stocco dos Santos et al. (1998), aberrações cromossômicas podem estar 

presentes nos linfócitos bovinos independente da presença dos compostos carcinogênicos da 

samambaia Pteridium aquilinum. Aberrações cromossômicas foram detectadas nos linfócitos 

das amostras deste trabalho (MELO ET AL., 2009). A alimentação dos animais da fazenda 

em questão não apresenta a samambaia em situação comparativa com os estudos de Stocco 

dos Santos et al. (1998).  

O seqüenciamento de DNA é tido como um método correto e preciso de genotipagem 

e identificação de microorganismos. É um método mais confiável que as técnicas de 

hibridização que estão limitadas à detecção do sinal e discriminação de espécies relacionadas 

(GHARIZADEH ET AL., 2003).  

Neste trabalho, foram seqüenciadas parte das amostras positivas para os tipos virais 

testados. Foi possível, a partir do seqüenciamento, confirmar os tipos virais detectados com os 

iniciadores específicos, obtendo-se valores significativos de similaridade com seqüências de 

PV e mais especificamente com BPV. De acordo com os alinhamentos obtidos, pôde-se 
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notificar que as seqüências estudadas possuem um alto nível de conservação ao se comparar 

com a seqüência padrão de L1 depositada no GenBank. 

 Para BPV-1, o seqüenciamento demonstrou algumas divergências nas seqüências 

quando comparadas à seqüência do gene L1 depositada neste banco de dados. A presença 

destas divergências parece indicar uma nova variante deste tipo viral. Segundo de Villiers et 

al. (2004), diferenças em mais de 10% entre duas seqüências de DNA da ORF de L1 define 

um novo tipo de PV. Diferenças entre 2% e 10%, um novo subtipo viral é identificado 

enquanto que a definição de uma nova variante se dá apenas com menos de 2% de 

divergências entre as seqüências de L1.  

Foi verificado se as seqüências de nucleotídeos que obtinham as divergências 

codificavam os mesmos aminoácidos, quando comparados à seqüência de L1 de BPV-1 

depositada do GenBank,  a partir do alinhamento destas seqüências. O resultado obtido 

confirmou a estabilidade do mesmo em duas bases divergentes, pois localizaram-se na 3ª 

posição do códon.  No caso, a trinca de bases codifica o aa Glutamina (CAA/CAG) nas duas 

divergências encontradas. Uma terceira base divergente foi evidenciada. Esta base, neste caso, 

localiza-se na segunda posição, modificando o aa a ser codificado. A seqüência de L1 contém 

a base C na trinca enquanto que as seqüências trabalhadas apresentam a base A. Esta mudança 

resulta na codificação do Ácido aspártico (GAU/GAC) onde seria originado o aa Alanina 

(GCU/GCC).  As famílias dos precursores dos aa citados também diferem. Enquanto o 

precursor do Ácido aspártico é o Oxaloacetato, o Piruvato dá origem à Alanina. Este último 

aa é tido como apolar enquanto que o Ácido aspártico, como já é evidenciado no nome, se 

trata de um aa ácido. Entretanto, mais estudos deverão ser realizados para confirmação do 

resultado encontrado e, a partir dessas informações, analisada a proteína e sua função no 

processo de infecção viral. Mais análises poderão ser realizadas a fim de verificação de um 

possível maior número de divergências nas seqüências. 
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A amostra seqüenciada positiva para BPV-2 assemelhou-se à seqüência depositada no 

GenBank, obtendo-se alinhamento com  valores significativos de semelhança (score entre 80 

e 200), confirmando a identidade do tipo detectado com iniciadores específicos.  

A utilização de iniciadores genéricos e posterior seqüenciamento possibilitaria a 

identificação de supostos novos tipos, como encontrados por Ogawa et al. (2004) e Antonsson 

e Hansson (2002) quando utilizaram iniciadores de FAP e MY, respectivamente, assim como 

a detecção de outros tipos já conhecidos. Como não foi possível a amplificação com FAP e 

MY nas amostras sangüíneas, não se sabe, ao certo, se, a partir deste tipo viral seriam 

encontradas novas variantes ou subtipos, pois a amplificação com estes iniciadores genéricos 

resultaria em um fragmento com maior peso molecular onde poderia ser encontrado um maior 

número de divergências entre as seqüências.  

O presente estudo objetivou avaliar animais pertencentes a um rebanho não 

investigado previamente, em relação a tipos de BPV em amostras sangüíneas e culturas. 

Comparou-se a eventual presença dos tipos 1 e 2 no sangue total e na cultura de linfócitos 

correspondentes. Como observado, os resultados demonstraram que o vírus presente no 

sangue total também se encontrava na cultura, corroborando os estudos prévios indicativos da 

presença viral nos linfócitos (CAMPOS ET AL., 2008). Esta presença é enfatizada pelos 

estudos de Melo et al. (2009) demonstrando níveis aumentados de aberrações cromossômicas 

estruturais nos linfócitos cultivados dos mesmos animais. 

Por outro lado, os dados obtidos enfatizam a necessidade de maiores avaliações dos 

protocolos utilizando indicadores genéricos, principalmente quando se tratam de amostras 

sangüíneas.  

 
 



Diniz, N                                                           Identificação e Avaliação da Presença de BPV... 

54 
 

66..  CCoonncclluussõõeess  
 
 

O Estado de Pernambuco, mais especificamente na fazenda em questão, abriga tipos 

diferentes de BPVs que puderam ser detectados através da técnica de PCR. A metodologia 

mostrou ser eficiente no diagnóstico molecular de BPV quando se utiliza iniciadores 

específicos para os tipos virais BPV-1 e BPV-2 em amostras sangüíneas.  

Por outro lado, a utilização de iniciadores genéricos não foi satisfatória para a detecção 

de BPV em sangue. Saliente-se que os iniciadores foram desenvolvidos em estudos realizados 

em lesões e ainda estão sendo padronizados para uso em sangue. Este fato sugere a 

necessidade de aprimoramento da técnica com estes iniciadores e continuidade da utilização 

dos específicos que se mostraram adequados na detecção viral. 

 Este trabalho corrobora os resultados de detecção viral em sangue anteriormente 

descritos na literatura e respalda a idéia de que o sangue pode ser uma via de transmissão de 

BPV. 

A partir dos dados de seqüenciamento é possível sugerir que Pernambuco, mais 

especificamente o município de Ribeirão, apresenta, no mínimo, variantes de BPV-1, 

enfatizando a necessidade de continuidade de pesquisas para avaliação de prevalências virais 

no Estado. 

Assim sendo, faz-se necessário a ampliação do espectro deste estudo, abordando 

outras fazendas importantes investigando o perfil viral em outras propriedades. Além disso, 

estudos posteriores deverão ser realizados sobre as lesões, associando a detecção viral à 

análise histopatológica dos fragmentos e completo exame clínico dos animais. 
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ABSTRACT 

BOVINE PAPILLOMAVIRUSES ARE THE CAUSAL AGENT OF BENIGN AND 

MALIGN LESIONS RELATED TO DRAMATIC ECONOMIC HAZZARDS. 

ALTHOUGH TEN VIRUS TYPES HAD ALREADY BEEN DESCRIBED, THREE 

TYPES ARE MORE RELEVANT CONSIDERING TUMOR DEVELOPMENT, 

BPV1, 2 AND 4. PREVIOUS REPORTS DISCUSSED THE PRESENCE OF BPV 

IN BLOOD CELLS AND THE POSSIBILITY OF BLOOD ACTING AS A LATENT 

VIRUS SITE   AND/OR TRANSMISSION AGENT OF VIRUS DISSEMINATION 

IN THE HOST BODY. IN THIS STUDY, WE SELECTED A SPECIFIC DAYRY 

HERD IN PERNAMBUCO, BRAZIL, WHERE SEVERAL ANIMALS PRESENTED 

HEAVY CUTANEOUS PAPILLOMATOSIS, BUT BPV TYPES HAD NOT BEEN 

EVALUATED. BLOOD SAMPLES WERE COLLECTED FOR MOLECULAR 

STUDIES AND SHORT TERM LYMPHOCYTE CULTURES. OUR AIM 

CONSISTED IN COMPARING THE PRESENCE OF BPV IN THE PERIPHERAL 

mailto:ritastocco@butantan.gov.br�
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BLOOD AND IN THE RESPECTIVE LYMPHOCYTE CULTURE, CONSIDERING 

THE TYPES 1, 2 AND 4, DUE TO THEIR HIGHER CARCINOGENIC 

POTENTIAL.  

KEY WORDS:  Bovine Papillomavirus, BPV 1 Variant  

 

INTRODUCTION 

Bovine papillomaviruses (BPVs) are species-specific, double- stranded DNA viruses 

responsible for cutaneous and mucosal neoplastic lesions. They are small non-enveloped 

viruses with an icosahedral capsid. Their open reading frames (ORFs) are divided into early 

(E) and late (L) regions. The early region encodes non-structural proteins E1 to E7, of which, 

E5, E6 and E7 are known to be oncoproteins. The late region encodes structural proteins L1 

and L2 forming the capsid. Bovine papillomavirus type 2 (BPV-2) is classified in the genus 

Deltapapillomavirus, species 4, the biological properties of which are characterized by the 

induction of fibropapillomas in cattle and sarcoids in equids (Brandt et al., 2008; Chambers et 

al., 2003; de Villiers et al., 2004). BPV-2 infection in the presence of environmental 

carcinogens, such as ptaquiloside (PT) of bracken fern (Pteridium aquilinum), has been 

associated with urinary bladder neoplastic lesions in adult cattle, in which chronic enzootic 

haematuria (CEH) is the most important clinical sign (Campo, 1997; Campo et al., 1992; 

Hopkins, 1986). The effect of the route of viral infection, and the synergistic relationship 

between BPV-2 and immunosuppressive and oncogenic compounds present in the bracken 

fern in the malignant progression of bladder lesions (Campo, 1997; Campo et al., 1992; Jarrett 

et al., 1978; Reddy & Fialkow, 1983; Stocco dos Santos et al., 1998) are not well-known, thus 

deserving further investigations. 

To date, the BPV-2 genome has been detected in lymphocytes during latent 

papillomavirus infection in cattle (Stocco dos Santos et al., 1998; Campo et al., 1994). In 

addition, the occurrence of horizontal transmission of BPV-2 has been reported in healthy 

cattle experimentally inoculated with peripheral blood from haematuric animals (Stocco dos 

Santos et al., 1998). In addition, BPV-2 was also detected in one urinary bladder and in one 

whole blood sample from asymptomatic cattle (Wosiacki et al., 2005). BPV-2 presence in the 

blood stream was verified on haematuric cattle grazing on bracken fern (Walter-Moura et al., 

1988; Borzacchiello et al., 2003). Roperto et al., 2008 analyzed BPV2 presence comparing 

blood cells and bladder lesions, describing that 37 of the 78 studied animals presented BPV2 

in the blood and in the bladder tumors. 
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In the present study, we compare the presence of BPV1, 2 and 4 in fresh whole blood 

samples and in the correspondent short term lymphocyte cultures. We selected these three 

types due to their oncogenic potential and our aim was to study the incidence of these viruses 

in a herd in Pernambuco, region with a high occurrence of bovine papillomatosis. Our data 

corroborate our pioneer concepts about the relevance of blood cells as carriers of the virus 

throughout the host body and as important elements for the virus transmission.  

 

MATERIAL AND METHODS 

 

Although incidence of papillomatosis is high in dairy farms in Pernambuco, this is the 

first study in a dairy herd of the Northeastern Region showing BPV presence in blood. 

 

Animal selection and collected samples 

Fifty four bovine females, Holstein, six year old, were selected at random, with and 

without cutaneous papillomatosis, and 20 mL of blood was collected from each animal, 10 

mL with heparin for short term lymphocyte cultures and 10 mL with EDTA for DNA 

extraction.  

 

Short term lymphocyte cultures 

The short term lymphocyte cultures were used for virus detection and for cytogenetic 

studies evaluating the frequencies of chromosome aberrations (Melo et al., 2009), according 

to previously described protocols (Stocco dos Santos et al., 1998; Yaguiu et al., 2008). 

 

DNA Extraction 

Venous blood was collected in heparinized vacutainers and with EDTA: DNA was 

extracted from whole blood samples and from lymphocyte cultures with QIAamp DNA mini 

kit (Qiagen) according to the manufacturer’s instructions. 

 

BPV detection 

The obtained DNA samples (whole blood and lymphocyte cultures) were evaluated in 

order to verify the possibility of its use in PCR reactions: we use the bovine β-globine gene, 

following Yaguiu et al. (2008). BPV1, 2 and 4 types were verified following protocols 



Diniz, N                                                           Identificação e Avaliação da Presença de BPV... 

67 
 

described in Stocco dos Santos et al, 1998, Yaguiu et al., 2008 and Lindsey et al.,2009. The 

amplified products were electrophoresed in a 2% agarose gel and visualized by GelRedTM 

 

and 

documented in Biometra equipment by BioDocAnalisys. The PCR products obtained were 

confirmed by enzymatic digestion and sequencing. 

Restriction analysis  

The PCR products were submited to digestion with specific restriction enzymes, 

selected by pDRAW32 program: DdeI (N E Biolabsinc.) for BPV1 positive samples, Hinf I (N 

E Biolabsinc.) for BPV-2 positive samples and MaeIII (N E Biolabsinc

The reactions were performed as following: enzyme 1 μL  (5U/ μL), buffer 2 μL,  8 μL 

of the PCR  product, water 9 μL, final volume  20 μL, 5 hs, 37ºC, 65º  10 minutes. Digestion 

products were electrophoresed in a 2% agarose gel and visualized by GelRed

 ) for  samples positives 

for BPV-4. 

TM 

 

and 

documented in Biometra equipment by BioDocAnalisys.  

Sequencing 

The positive samples were purified for sequencing using Invisorb® Fragment CleanUp 

(Invitek) following the manufacturer’s instructions.The sequencing reactions used BigDyeTM 

Terminator (Applied BiosystemsTM) in ABI  377 equipment (Applied BiosystemsTM

 

). The 

analyses were performed with BioEdit Sequence Alignment Editor version 7.0.9.0. 

RESULTS 

  

A total of 108 DNA samples were obtained from whole blood and lymphocyte 

cultures. We selected 95 for β-globine amplification and PCR analyses of BPV. PCR 

reactions showed BPV-1 in 74.07% and BPV-2 in 87.03 % of the whole blood samples. 

Simultaneous virus presence (BPV1 and BPV2) was found in 64.81% of the blood samples. 

Considering the lymphocyte cultures, BPV-1 and BPV-2 were detected independently in 

92.59% of the samples, and both were simultaneous in 88.88% (Figure 1 and Table 1).  

 Using the specific enzyme DdeI, the BPV1 positive samples presented the expected 

two fragments, 63 and 238 bp, respectively. The BPV2 positive sample PCR products were 

digested by HinfI producing fragments of 60 bp and 104bp (Figure 2). 
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The sequencing procedure in the analyzed samples indicated correspondent homology 

to BPV1 and BPV2 types.  

BPV 4 was not detected in any of the animals studied, in any sample. 

A 
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Figure 1. PCR products: A and B: 2% agarose gel visualized by GelRedTM -  A. whole blood and B. lymphocyte culture, 
respectively, positive for BPV1;  C e D: 2% agarose gel visualized by GelRedTM  - C. whole blood  and D. lymphocyte culture, 
respectively, positive for BPV-2; M:  100bp ladder; C+:positive control; C-: negative control.  
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Figure 2. Enzymatic digestion products:. A and  B: 2% agarose gel  visualized by GelRedTM  -  A. whole blood  and B. 
lymphocyte culture, respectively, positive for BPV1;  C e D: 2% agarose gel  visualized by GelRedTM  - C. whole blood and 
D. lymphocyte culture, respectively, positive for BPV-2; M:  100bp ladder; ND not digested.  
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Animal Clinical features                   BPV-1                BPV-2 

Whole blood    culture Whole blood culture 
1 P + + + + 
2 A + - + - 
3 A + + - + 
4 A + + + + 
5 A + + + + 
6 P + + + + 
7 P + + + + 
8 P + + + + 
9 A + - + + 
10 A - + + + 
11 A + + - + 
12 A + + - + 
13 A + + + + 
14 P + + - + 
15 A + + + + 
16 A + + + + 
17 P + + - + 
18 A + + + + 
19 A + + + + 
20 A + + + + 
21 P + + + + 
22 P + + + + 
23 P - + + + 
24 P - + + + 
25 P - + + + 
26 A + + + + 
27 P - + + + 
28 P - + + + 
29 A + + + + 
30 P - + + + 
31 A - + + + 
32 A + + + + 
33 P + + + + 
34 P + + + - 
35 P - + + + 
36 P - - + - 
37 A + + + + 
38 A + + + + 
39 P + + + + 
40 P + + + + 
41 P + + + + 
42 P + + + + 
43 P - + + + 
44 P - + + + 
45 A + + + - 
46 A + + + + 
47 P + + + + 
48 A + + + + 
49 A + + + + 
50 P + - + + 
51 P + + + + 
52 P + + - + 
53 A - + + + 
54 A - + - + 

P=papillomatosis, A=without clinical symptoms 

 

 

Table 1.Characteristics of the evaluated animals selected in the herd of Pernambuco, Brazil 
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DISCUSSION 

 Bovine Papillomavirus (BPV) has been extensively studied due to the related diseases: 

cutaneous papillomatosis, benign and malign lesions in the esophagus and bladder that can 

cause extremely dramatic hazards in the infected herds. Otherwise, it is a very important 

model for studies on the mechanisms of infection and interaction of papillomavirus and host 

cell (Lindsey et al., 2009). 

 Although there are several reports describing the occurrence of BPV and related 

diseases in many places around world, the specific incidences of each type of virus are not 

precisely reported. These informations are important regarding a program of vaccine 

production.  

This study describes the presence of two BPV types in a dairy herd in Pernambuco, 

Brazil: BPV1 and BPV2. BPV4 was not detected.  

The animals evaluated in this study were selected at random, with and without 

cutaneous papillomatosis. The protocol included the analysis of blood samples and their 

respective lymphocyte cultures. In this approach, the aim was the detection of virus sequences 

in blood and in blood cells, lymphocytes. No concern was directed to clinical aspects of the 

animals or specific analysis of their eventual lesions.  

With the use of specific primers BPV1 and BPV2 sequences were detected both in 

whole blood and lymphocyte cultures. BPV4 was not detected. This can be the first important 

result of this study: similar studies previously developed in other regions of Brazil reported 

the simultaneous presence of BPV1, 2 and 4 (Freitas et al., 2003; Yaguiu et al., 2008; Lindsey 

et al., 2009). Further evaluations are being done comparing the clinical aspects and the 

histological characteristics of the lesions. 

The simultaneous presence of BPV1 and BPV2 viruses could originate from different 

sources, as cutaneous lesions of normal skin or eventual other undetected infected tissues, 

implying that the virus might spread via a haematogenous route throughout host body. Human 

papillomavirus (HPV) DNA was detected in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) 

obtained from afflicted children patients and not infected blood donors (Bodaghi et al., 2005). 

Lindsey et al., 2009 have detected HPV sequences in blood samples of women treated for 

cervical and breast cancer and correlating the virus presence in whole blood with the increase 

of chromosomal aberrations in correspondent short term cultivated lymphocytes.  

In bovines, virus DNA was found in blood (Santos et al., 1993; Campo et al., 1994; 

Stocco dos Santos et al., 1998; Freitas et al., 2003; Wosiacki et al., 2006; Freitas et al., 2007) 

and in plasma (Freitas et al., 2007).  
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In this study, the focus was also directed to the in vitro environment, specifically, the 

short term lymphocyte cultures. The simultaneous detected presence of virus sequences in 

blood and its correspondent culture adds further evidences of the relevance of blood as virus 

carrier, but also contributes to the possibility of the lymphocyte being the virus site in blood. 

To investigate this hypothesis, cytogenetic analysis was performed in the cultivated cells and 

the increased level of chromosomal aberrations verified clearly corroborates the hypothesis 

(Melo et al., 2009): the alterations of host chromatin strongly suggest interaction virus – host 

genome. 

However, virus DNA was not detected in all the samples. We can not reject the 

possibility of different virus load in the different samples and cultures. Virus load studies are 

necessary to understand the variability of the obtained data and the consequences for virus 

spread in the way tissue-blood-tissue. 

In conclusion, we provide evidence that BPV1 and BPV-2 may persist in blood and be 

maintained in the lymphocytes, acting as a reservoir of viral infection, and interacting with the 

host chromatin. As the selection of animals did not include clinical evaluations, the absence of 

BPV4 in the analyzed samples could be do to low incidence of this virus type in this region or 

the animals could harbor the virus type in not collected tissues. Investigations of mechanisms 

of virus dissemination through several tissues are important for the appropriate use of 

vaccines to be developed. 
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 Dentre as divulgações científicas realizadas ainda na graduação, destaca-se a 

participação, com apresentação de trabalho, no XVII ENGENE- Encontro de Genética do 
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