
Telissa da Cunha Kassar 

 

 

 

 

 

 

LEUCOSE ENZOÓTICA BOVINA: USO DE PEPTÍDEO SINTÉTICO DERIVADO 

DA GLICOPROTEÍNA DO ENVELOPE VIRAL NO IMUNODIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão apresentado ao 

programa de Pós-graduação em Ciência 

Animal, como requisito parcial para obtenção 

do título de Doutora em Ciência Animal, 

Área de Medicina Veterinária Preventiva, 

pela Escola de Veterinária da UFMG 

Orientador: Prof. Dr. Jenner K. Pimenta dos 

Reis 

Co-orientadores: Prof. Dr. Romulo Cerqueira 

Leite e Prof. Dr. Roberto Soares de Castro 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

Escola de Veterinária – UFMG 

2018 

	



	 2	

 



	 3	

 



	 4	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho com muito carinho e amor, à Tatiana, José Carlos e 

João Victor pelo apoio, carinho, incentivo e dedicação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 5	

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais Tatiana e José Carlos pelo apoio incondicional, amor e compreensão 

durante todos esses anos de ausência física. Mesmo sabendo que o caminho ainda é longo, hoje 

cheguei até aqui devido à educação virtuosa que vocês me deram. 

Ao meu irmão João por todos os conselhos, conversas, risadas, parceria e por acreditar 

em mim, mesmo quando nem eu acreditava. 

Às amigas Eduarda, Larissa, Jully, Ellen, Regina, Fania, Cris, Marianna, Mari Fonseca, 

Ana Bodini, Paula Pio e Sandrinha por todo apoio, conversas e conselhos, apesar de toda 

distância.  

Ao orientador Jenner K. P. dos Reis pela oportunidade. 

Aos co-orientadores Roberto Soares de Castro e prof. Rômulo Cerqueira Leite pelo 

apoio, carinho e paciência. 

Aos colegas de laboratório (Retrolab) pelo companheirismo, risadas, ciência 

compartilhada; em especial à Juliana, Rebeca e Thiago, os quais foram imprescindíveis na 

finalização dos experimentos. 

À todos os técnicos e funcionários do departamento de Medicina Veterinária Preventiva 

da UFMG por toda colaboração. 

Ao prof. Dr. Daniel Menezes Souza, bem como aos amigos Ana Maria, Guilherme 

(meu anjo da guarda) e Débora do Setor de Patologia Clínica do COLTEC pela ajuda, tempo e 

paciência a mim dispensados. 

Ao prof. Dr. Ricardo Andrez Machado de Ávila, da UNESC, pela ajuda na predição do 

peptídeo. 

Às minhas amigas e professoras Lisa e Rita (mamãe-científica) pelo apoio, carinho e 

por me deixarem calma nos momentos que mais precisei! 

Aos colegas de doutorado Jamile e Ricardo pelo companheirismo, sofrimento 

compartilhado e conversas interessantes sobre ciência e vida.... vocês fizeram esses quatro anos 

e alguns meses mais divertidos. 

Aos amigos do Laboratório de Virologia e Terapia Experimental (LaViTE) da 

Fundação Oswaldo Cruz – PE que, mesmo distantes, estiveram ao meu lado durante esta 

caminhada. Em especial à Laura Gil, minha querida “chefa”, sempre tão solícita e disposta a 

ajudar em alguns momentos de desespero. 



	 6	

Aos parceiros do Laboratório de Virologia Animal da UFRPE (LaViAn) Karen e 

Cosme, pelas dicas preciosas com as proteínas recombinantes. 

 Ao programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e à Escola de Veterinária pela 

oportunidade. 

 Aos órgãos de fomento: CAPES, FAPEMIG e INCT-Pecuária pelo suporte financeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 7	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vocês estão capinando sentados” 

(Romulo C. Leite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 8	

 SUMÁRIO  
 QUADRO DE AMINOÁCIDOS …………………………………………………………………….... 10 
 RESUMO …………………………………………………………………………………………………….... 11 
 ABSTRACT ..................................................................................................................... 12 
1 INTRODUÇÃO GERAL…………………………………………………………….. 13 

2 OBJETIVOS………………………………………………………………………….. 16 

2.1 OBJETIVO GERAL ………………………………………………………………….. 16 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO ……………………………………………………………. 16 

3 CAPÍTULO 1: REVISÃO DE LITERATURA ……………………………………. 17 

3.1 INTRODUÇÃO ……………………………………………………………………….. 17 

3.2 O VÍRUS DA LEUCEMIA BOVINA ………………………………………………... 18 

3.3 O GENOMA VIRAL ………………………………………………………………...... 19 

3.4 EPIDEMIOLOGIA ……………………………………………………………………. 20 

3.5 PATOGENIA E SINAIS CLÍNICOS …………………………………………………. 25 

3.6 RESPOSTA IMUNOLÓGICA ………………………………………………………... 28 

3.7 BLV NA SAÚDE PÚBLICA …………………………………………………………. 31 

3.8 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL …………………………………………………. 34 

3.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS ………………………………………………………… 36 

4 CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DA LEUCOSE ENZOÓTICA BOVINA 

ATRAVÉS DO TESTE DE ELISA INDIRETO UTILIZANDO PEPTÍDEO 

SINTÉTICO pGP51 ………………………………………………………………... 

 

  

38 

4.1 INTRODUÇÃO ……………………………………………………………………….. 38 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS …………………………………………………………… 41 

4.2.1 Fluxograma com os experimentos ……………………………………………………. 41 

4.2.2 Predição in silico do peptídeo pgp51 …………………………………………………. 41 

4.2.3 Amostras utilizadas …………………………………………………………………… 42 

4.2.4 Testes sorológicos comerciais ………………………………………………………… 42 

4.2.4.1 Imunodifusão em gél-ágar (IDGA)…………………………………………………..... 43 

4.2.4.2 ELISA indireto comercial A…………………………………........………………….... 43 

4.2.4.3 ELISA indireto comercial B ………………………………………………………....... 44 

4.2.5 Reação em cadeia da Polimerase (PCR) ……………………………………………… 45 

4.2.6 Padronização do ELISA-i utilizando o peptídeo pgp51 ……………………………… 46 



	 9	

4.2.7 Performance do ELISA-i em amostras do banco de amostras do Retrolab…………… 47 

4.2.8 Análise estatística …………………………………………………………………....... 47 

4.3  RESULTADOS ……………………………………………………………………… 48 

4.3.1  Predição in silico do peptídeo pgp51 ………………………………………………… 48 

4.3.2 Padronização do ELISA-i …………………………………………………………… 48 

4.3.3 Performance do ELISA-i em um banco de amostras ………………………………… 51 

4.3.4  Reação em cadeia da Polimerase (PCR) para o gene tax das amostras de campo …… 52 

4.3.5 Concordância entre os testes utilizados para comparação …………………………… 55 

4.4 DISCUSSÃO ……………………………………………………………………….... 57 

4.5 CONCLUSÕES ……………………………………………………………………… 63 

5 PERSPECTIVAS …………………………………………………………………… 64 
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ……………………………………………… 65 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 10	

 

QUADRO DE AMINOÁCIDOS 

 

Nome Símbolo Abreviação 

Glicina Gly, Gli G 

Alanina Ala A 

Leucina Leu L 

Valina Val V 

Isoleucina Iso I 

Prolina Pro P 

Fenilalanina Phe, Fen F 

Serina Ser S 

Treonina Thr T 

Cisteina Cys, Cis C 

Tirosina Tyr, Tir Y 

Asparagina Asn N 

Glutamina Gln Q 

Aspartato 

(Ácido Aspártico) 

Asp D 

Glutamato ou 

(Ácido Glutâmico) 

Glu E 

Arginina Arg R 

Lisina Lys, Lis K 

Histidina His H 

Triptofano Trp, Tri W 

Metionina Met M 

	
	
	
	



	 11	

RESUMO 
 

A leucose enzoótica bovina (LEB) é uma doença linfoproliferativa infecciosa dos bovinos 

causada pelo vírus da leucemia bovina (BLV), um membro da família Retroviridae, gênero 

deltaretrovirus. A LEB é caracterizada por linfocitose persistente e linfossarcoma e tem um 

impacto econômico expressivo devido a perdas na exportação, tratamento de infecção 

secundária, redução na produção de laticínios e também devido ao manejo especial necessário. 

Não obstante, o DNA proviral e as proteínas estruturais do vírus foram encontradas em tecidos 

humanos, especialmente aqueles associados ao câncer de mama, sugerindo que este vírus pode 

ser transmitido naturalmente aos seres humanos. A principal forma de detecção da LEB é 

através do diagnóstico laboratorial, já que muitos animais infectados não apresentam sinais 

clínicos e os achados clínicos não são conclusivos. O diagnóstico de LEB pode ser feito por 

métodos moleculares e pela detecção de anticorpos específicos em amostras de soro ou leite. O 

animal infectado desenvolve uma resposta imune humoral contra proteínas virais, 

principalmente contra a gp51 (proteína de envelope), e sua identificação é crucial para a 

vigilância epidemiológica, certificação de áreas livres de doenças e estudos de prevalência. Este 

trabalho de conclusão de curso compõe-se de um capítulo de revisão de literatura e um capítulo 

descrevendo o desenvolvimento e padronização de um ELISA indireto usando um peptídeo 

sintético predito in silico como antígeno. O capítulo de revisão tem como objetivo descrever a 

biologia, epidemiologia, patogênese, sinais clínicos e diagnósticos para o BLV, assim como a 

importância da infecção na resposta imune dos animais, e apresentar os mais recentes estudos 

sobre a possível infecção dos humanos pelo BLV. O segundo capítulo compreende a predição in 

silico, a síntese química do peptídeo linear KIPDPPQPDFPQL, denominado pgp51 e posterior 

padronização do ELISA. O ELISA pgp51 foi eficiente para segregar amostras de soro positivas 

e negativas, indicando que ele tem um grande potencial para ser usado no diagnóstico 

sorológico de LEB. Posteriormente, o ELISA-i, recém padronizado, foi comparado a testes 

diagnósticos disponíveis comercialmente. O ELISA indireto utilizando  peptídeo sintético 

pgp51 após predição de epítopos in silico obteve resultados comparáveis aos testes diagnósticos 

utilizados atualmente podendo também ser usado como teste diagnóstico para LEB para estudos 

de prevalência da doença no Brasil. Além disso, foi possível observar divergência nos 

resultados obtidos entre os testes comerciais disponíveis para o diagnóstico do BLV, o que leva 

a reconsiderações no sistema de diagnóstico usado atualmente. 

Palavras-chave: leucose enzoótica bovina, imunoensaio, ELISA indireto, peptídeo sintético. 
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ABSTRACT 

 

Enzootic bovine leukosis (EBL) is an infectious lymphoproliferative disease of cattle caused by 

bovine leukemia virus (BLV), a member of the Retroviridae family, genus Deltaretrovirus. The 

EBL is characterized by persistent lymphocytosis and the presence of lymphosarcoma. It has an 

expressive economic impact due to export losses, treatment of secondary infection; decrease of 

dairy production and also due to a differential handling required. Nevertheless, proviral DNA 

and structural virus proteins have been found in human tissues, especially those associated with 

breast cancer, suggesting that BLV could  be transmitted naturally to humans. The main form 

for EBL diagnosis is by laboratory methods, once infected animals show no clinical signs or 

they are usually inconclusive. The diagnosis of EBL can be performed by molecular techniques 

and by the detection of specific antibodies in serum or milk samples. The infected animal 

develops a humoral immune response to viral proteins, primarily to gp51 (an envelope protein), 

and its identification is crucial for epidemiological surveillance, certification of disease-free 

areas, and prevalence studies. This work consists of a literature review chapter and of another 

chapter describing the development and standardization of an indirect ELISA using a synthetic 

peptide predicted in silico as antigen. The review chapter aims to describe the biology, 

epidemiology, pathogenesis, clinical signs and diagnoses for BLV, as well as the importance of 

this infection in the immune response of the animals, and present the latest evidencies on the 

possible human infection by BLV. The second chapter comprises the in silico prediction, the 

chemical synthesis of the linear peptide KIPDPPQPDFPQL, described as pgp51, and the 

subsequent standardization of the ELISA. The pgp51 ELISA was efficient to segregate positive 

and negative serum samples, indicating that it has a great potential to be used in the serological 

diagnosis of EBL. Afterward, the newly standardized ELISA-i was compared to 

commercialized available diagnostic tests. The indirect ELISA using synthetic peptide pgp51 

after prediction of in silico epitopes obtained results comparable to the currently used diagnostic 

tests and thus it also can be used as diagnostic test for EBL in studies of prevalence in Brazil. In 

addition, the commercial tests showed divergence in the results for the diagnosis of BLV, which 

explicit need to reconsideration in the diagnostic system used currently. 

Keywords: enzootic bovine leukosis, immunoassay, indirect ELISA, synthetic peptide.  
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A bovinocultura é um dos principais destaques do agronegócio no Brasil. Com 

um rebanho de aproximadamente 218,23 milhões de cabeças em 2016, o país é o 

segundo colocado no ranking mundial, atrás apenas da Índia. Desde 2004 o Brasil lidera 

as exportações com um quinto da carne comercializada internacionalmente e vendas em 

mais de 180 países. Em relação à produção leiteira, o país é o quinto produtor mundial 

de leite, perfazendo um valor bruto de produção avaliado em R$67 bilhões através da 

cadeia produtiva de leite e carne.  

Para que o país consiga atender às rigorosas exigências e concorrências do 

mercado mundial, é necessário investimento em desenvolvimento de políticas públicas, 

tecnologia, capacitação profissional, controle da sanidade animal e segurança alimentar. 

Portanto, para garantir a sanidade dos rebanhos, a vigilância e controle das 

enfermidades é de extrema importância para o agronegócio nacional.  

No contexto das infecções que trazem prejuízos à bovinocultura, pode-se 

destacar a leucose enzoótica bovina (LEB), que é uma enfermidade infecciosa que já foi 

descrita em todo mundo, de evolução crônica, causada por um deltaretrovírus, o vírus 

da Leucemia Bovina (bovine leukemia vírus - BLV). O BLV infecta preferencialmente 

linfócitos B, mas pode infectar também células T e monócitos. Os animais infectados 

podem apresentar desde doença de evolução fatal até forma subclínica, que ocorre com 

maior frequência, e é importante na manutenção do vírus nos rebanhos. 

Os prejuízos econômicos da LEB podem ser diretos decorrentes da formação de 

linfomas nos animais acometidos, resultando em morte ou descarte de animais, bem 

como da condenação de carcaças em matadouros, gastos com serviço veterinário e com 

tratamento de animais doentes, queda na produção leiteira, redução da capacidade 

produtiva e reposição de animais. O desconhecimento da enfermidade pelos criadores e 

a ausência de uma política sanitária rigorosa no Brasil, contribuem para disseminação 

do BLV pelos rebanhos brasileiros, já que não há a exigência do exame de LEB para 

compra e venda de animais, participação em feiras e exposições agropecuárias, e nem 

um controle nas propriedades.  
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A principal forma de diagnóstico da LEB é o laboratorial, já que muitos animais 

infectados não apresentam sinais clínicos e os achados clínicos não são conclusivos. 

Diversos métodos de diagnóstico têm sido desenvolvidos para detecção da infecção pelo 

BLV. Os exames sorológicos são baseados na detecção de anticorpos contra a 

glicoproteína gp51 do envelope e para a proteína estrutural do core viral, a p24, já que 

estes são os principais alvos da resposta imune do hospedeiro.  

Dentre os testes sorológicos mais utilizados, estão a imunodifusão em gel ágar 

(IDGA), que foi considerada por muitos anos o teste de eleição pela alta especificidade. 

No entanto, a IDGA possui sensibilidade limitada, sua execução não pode ser 

automatizada e apresenta leitura do resultado subjetiva e demorada. Os ensaios 

imunoenzimáticos (ELISA), que tem sido empregados para amostras de leite e soro, 

sendo um teste prático, com resultado rápido, sensível e pode ser automatizado para 

utilização em um grande número de amostras simultaneamente. .  

Apesar da LEB não fazer parte da lista das doenças que o mercado internacional 

exige como livre para compra de carne e produtos manufaturados, este status pode 

mudar a qualquer momento. Ainda assim, as medidas de controle a serem tomadas 

devem levar em conta fatores como a forma de transmissão da LEB, prevalência no 

rebanho, bem como considerações políticas e econômicas e, por esses aspectos, a 

determinação do estado de infecção do rebanho através de métodos de diagnósticos é de 

extrema importância para nortear as medidas de controle a serem empregadas no país. 

Não obstante, a prática de exportação de animais vivos (“boi em pé”) tem 

aumentado desde 2016. Aproximadamente 22 países islâmicos entre eles a Turquia, 

Egito, Líbano e Jordânia, compram animais vivos, que são exportados em navios para 

serem engordados e abatidos conforme os preceitos da religião islâmica. Para a 

exportação, o gado é submetido a exames de acordo com a exigência do país 

comprador. Um exemplo é a Turquia que exige para compra dos animais, exames 

negativos para Rinotraqueíte Viral bovina/Vulvovaginite Pustular bovina, Diarréia Viral 

bovina, Tuberculose e LEB. 

Portanto, é importante que o país disponha de um teste acurado, prático e 

aplicável a várias amostras, não só para levantamentos sorológicos para implementação 
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de programas de controle, mas para fornecer subsídios para a exportação de animais 

vivos. Os ELISAs disponíveis são baseados na utilização de proteínas virais 

parcialmente purificadas de linhagens de células cronicamente infectadas pelo BLV. No 

entanto, esse procedimento de purificação é caro e demorado e essas linhagens celulares 

são susceptíveis a infecção pelo vírus da diarreia viral bovina (BVDV) e micoplasmas. 

Além desses problemas enfrentados no diagnóstico da LEB no Brasil, os kits de ELISA 

disponíveis comercialmente são produzidos e validados em outros países, sob condições 

divergentes das que temos no país não havendo nenhum controle sobre a qualidade 

desses testes pelo governo brasileiro. A importação desses kits acaba sendo bastante 

onerosa e muitas vezes demorada, o que torna o teste diagnóstico inviável para 

utilização em larga escala.  

Como alternativas a esses antígenos, propõe-se desenvolver peptídeos sintéticos 

que mimetizam epítopos de células B identificados por ferramentas de bioinformática. 

Esta ferramenta alternativa pode ser útil na substituição de partículas virais íntegras ou 

parcialmente purificadas a partir de cultivo celular, apresentando vantagens em relação 

à biossegurança, reprodutibilidade, especificidade e disponibilidade em larga escala.  

Este estudo pretendeu, portanto, abordar aspectos do diagnóstico da LEB, bem 

como identificar, produzir e testar um peptídeo sintético linear derivado da 

glicoproteína do envelope viral em ELISA para a detecção sorológica dessa infecção. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar epítopos da proteína gp51 codificada pelo gene env do BLV 

utilizando ferramentas de predição in silico para subsequente síntese de peptídeo linear 

e desenvolver e padronizar um ensaio imunoenzimático (ELISA) indireto utilizando o 

pgp51.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar epítopos da gp51 do BLV utilizando ferramentas de predição in silico 

para subsequente síntese de peptídeo linear (pgp51) 

• Desenvolver e padronizar um ensaio imunoenzimático indireto (ELISA-i) com o 

pgp51 para o diagnostico da LEB 

• Calcular a performance do ELISA-i indireto padronizado: calcular a 

sensibilidade, especificidade, valor preditivo (positivo e negativo), acurácia 

• Comparar e calcular o nível de concordância entre os ELISAs comercialmente 

disponíveis (ELISA-A, ELISA-B) com o IDGA e um teste molecular (reação em 

cadeia da polimerase - PCR convencional para amplificação do gene conservado 

tax do BLV). 
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3. CAPÍTULO 1 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

A leucose enzoótica bovina (LEB) é causada pelo vírus da leucemia bovina 

(BLV) e é endêmica em rebanhos bovinos em todo o mundo. A doença tem um longo 

período de evolução e infecta animais que comumente não apresentam sinais clínicos, o 

que é importante na disseminação do BLV. Estima-se que de 30 a 70% dos animais 

infectados possam desenvolver linfocitose persistente (PL), caracterizada por um 

aumento no número de linfócitos B circulantes, e 0,1 a 10% dos animais portadores 

podem desenvolver linfossarcomas, que tem uma evolução fatal (OIE, 2012). 

A importância econômica da infecção pelo BLV é refletida por vários fatores na 

cadeia de produção, como a exportação de produtos para mercados que exigem animais 

livres de infecção; custos com o diagnóstico e tratamento de animais infectados; 

descarte prematuro ou morte de animais e a condenação de carcaças em abatedouros. 

Além disso, a infecção por BLV pode comprometer o sistema imune dos bovinos, 

levando à redução da produtividade e aumento da ocorrência de infecções secundárias 

(Ott et al., 2003; Frie e Coussens, 2015). 

Alguns estudos detectaram a presença de DNA proviral e proteínas estruturais 

do BLV em tecidos humanos, especialmente aqueles associados ao câncer de mama, 

mas o impacto do vírus na saúde pública ainda é pouco compreendido. No entanto, 

esses achados sugerem outra possível zoonose, levando os grupos de pesquisa a 

desenvolver estudos para elucidar o papel do BLV no desenvolvimento do câncer e 

potenciais fontes de infecção para humanos (Buehring et al., 2003; Buehring et al., 

2014). 

Portanto, a disseminação da LEB nos rebanhos bovinos, devido à falta de 

conhecimento da doença pelos criadores e a ausência de políticas de saúde eficazes, 

geram uma preocupação não apenas para o agronegócio, mas também para a saúde 

pública. 
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3.2 O VÍRUS DA LEUCEMIA BOVINA 

 

A Leucose Enzooótica Bovina (LEB) é uma doença de células linfóides, causada 

pelo bovine leukemia vírus (BLV). O BLV é um Deltaretrovírus da família 

Retroviridae, com distribuição mundial (Fondevila, 1981) e infecta preferencialmente 

linfócitos B, mas também é capaz de infectar linfócitos T CD8+, monócitos e 

granulócitos (Schwartz et al., 1994).  

 O BLV pertence ao mesmo grupo dos vírus linfotrópicos de células T de 

humanos (HTLV) tipos 1, 2 e 3 e dos vírus linfotrópicos de células T de símios (STLV). 

Como todos os membros da família Retroviridae, o genoma do BLV é composto por 

duas fitas de RNA idênticas e não complementares, de polaridade positiva. Durante o 

ciclo de replicação, o RNA viral é convertido em DNA proviral pela ação da enzima 

transcriptase reversa, e se integra ao genoma da célula hospedeira, o que permite uma 

infecção crônica e persistente, permanecendo por toda a vida do animal (Murakami et 

al., 2011). 

 Em sistemas de cultivos celulares, o BLV é capaz de infectar diversas linhagens 

como: FLK (célula de origem de rim fetal de ovino), CC81 (célula embrionária de 

gato), MDBK (célula de rim bovino), CRFK (célula de rim de gato), HeLa (célula de 

linhagem humana derivada de câncer cervical) e BHK (célula de rim de hamster) 

(Graves e Ferrer, 1976). 

 O receptor para BLV foi identificado por Ban et al (1993) através do isolamento 

e classificação de um cDNA (BLVRcpl) que codifica um polipeptídeo ao qual a gp51 

do BLV se liga seletivamente. O produto do gene é altamente similar à subunidade delta 

do complexo AP-3, mas pode ser uma variante incomum da proteína AP-3 principal 

(Suzuki e Ikeda, 1998), já que a proteína AP-3 está envolvida no tráfico intracelular de 

vesículas revestidas por clatrina e parece estar presente na superfície celular. Porém, as 

propriedades do receptor ainda não estão bem estabelecidas (Ban et al., 1993). 

 Como BLV pertence ao mesmo gênero do HTLV, esses vírus têm 50% de 

semelhança ao nível dos nucleotídeos e partilham muitas características comuns na sua 

organização molecular e na patogênese da doença, Lavanya et al (2008) propôs 
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investigar se estes dois vírus partilhavam do mesmo receptor celular. Em um estudo 

conduzido por Kim et al (2004), foram determinados que os resíduos 183 e 178 amino-

terminais da glicoproteína do envelope HTLV são suficientes para ligar eficientemente 

o vírus nas células alvo de diferentes espécies; então, como a região da proteína 

superfície (SU), confere o tropismo de HTLV a envelopes heterólogos, conseguiu-se 

identificar a glicose ubíqua (Glut1) como um receptor para HTLV. Porém, embora a 

molécula candidata Glut1 seja capaz de interagir com SU viral do BLV, o domínio de 

ligação do receptor de BLV, presente na SU deste vírus, não interage com o receptor 

Glut1 do HTLV, demonstrando que estes dois retrovírus utilizam diferentes receptores 

celulares para entrada na célula hospedeira. (Lavanya et al., 2008). 

 

3.3 O GENOMA VIRAL 

 

O genoma completo do BLV consiste em 8.714 nucleotídeos, incluindo os genes 

estruturais e enzimáticos (gag, pro, pol, env), que são flanqueados por duas regiões 

longas de repetição idênticas (LTR) (Polat et al., 2016). O gene gag do BLV é traduzido 

como o precursor (Pr70 gag), e processado em três proteínas maduras: a proteína da 

matriz, p15 (MA), a proteína do capsídeo, p24 (CA) e a proteína do nucleocapsídeo, 

p12 (NC) (Gillet et al., 2007). 

Os genes pro e pol do BLV codificam proteases (Pro) p14 e p80, contendo a 

transcriptase reversa (RT) e integrase (IN), respectivamente; estas são responsáveis pela 

replicação viral na célula infectada (Gillet et al., 2016). Uma representação esquemática 

da partícula viral do BLV apresenta-se na figura 1.  

 Além disso, o genoma do BLV contém ainda o gene pX, localizado entre a 

sequência env e a 3 ' LTR, que codifica pelo menos quatro proteínas, incluindo as 

proteínas reguladoras tax e rex, e as proteínas acessórias R3 e G4. A proteína tax tem 

sido extensivamente estudada, sendo associada à leucemogênese induzida  pelo BLV. A 

proteína rex é responsável pela exportação nuclear do RNA viral e promove 

acumulação citoplasmática e tradução de RNA mensageiro viral em células infectadas 

(Gillet et al., 2007; Barez et al., 2015; Polat et al., 2016). 



	 20	

O gene env codifica uma glicoproteína de superfície madura (gp51) e uma 

glicoproteína transmembrana (gp30), e está envolvido diretamente na infectividade 

viral. A glicoproteína env gp51 desempenha um papel essencial no ciclo de vida do 

vírus: é necessária para infecção da célula susceptível, sendo alvo de anticorpos 

neutralizantes produzidos pelo sistema imunológico do hospedeiro. Nesta proteína são 

encontrados oito epítopos, sendo destes, três alvos da resposta imunológica do 

hospedeiro responsáveis pela inibição da formação de sincícios. Estes três epítopos (F, 

G e H) estão presentes na região N´terminal da gp51, e são conformacionais, sendo a 

glicosilação importante para o reconhecimento por anticorpos. Já a região C´terminal  

possui epítopos lineares A, B, D e E (Johnston e Radke, 2000).   

Portanto, a região env tem sido amplamente utilizada para o desenvolvimento de 

testes diagnósticos, estudos de genotipagem e filogenéticos do BLV. Atualmente são 

descritos nove genótipos circulantes (G1 ao G9), com base na diversidade e análise 

filogenética principalmente da região env; no entanto, outras regiões do genoma podem 

conter variações genéticas como LTR, gag, pro, pol, tax, rex, R3, G4 e regiões 

codificadoras de micro-RNAs (RNA-mi) (Polat et al., 2016). 

 

3.4 EPIDEMIOLOGIA 

  

Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE, 2012), a LEB já foi 

relatada em diversos países do mundo, mas com aspectos epidemiológicos distintos 

entre os rebanhos, sendo mais prevalente nos leiteiros. 

 O período de evolução da doença é longo e os animais infectados podem 

apresentar desde casos fatais, que são menos frequentes, até assintomáticos, que 

ocorrem com maior frequência e são importantes na manutenção do vírus nos rebanhos 

(Johnson e Kaneene, 1991; OIE, 2012). Os animais geralmente se infectam através da 

transferência de linfócitos infectados, portanto, qualquer meio pelo qual estes possam 

ser transmitidos de um animal a outro pode disseminar a doença. O sangue é a principal 

fonte de infecção, mas outras secreções como saliva, secreção nasal e uterina podem 

conter o vírus (Johnson e Kaneene, 1991; Yuan et al., 2015). 
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Figura 1: Estrutura esquemática da partícula viral do BLV.  

Nota: A) Organização do genoma viral: os genes estruturais e enzimáticos e também os de regulação são 

flanqueados por duas regiões longas de repetição (LTRs). B) A estrutura da partícula viral com as 

proteínas de envelope (gp51 e gp30), as de capsídeo (p24, p12 e p15) e as duas fitas de RNA viral de 

polaridade positiva com as transcriptases reversas. 

Fonte: Adaptado de Barez et al., 2015.  

  

 O BLV é transmitido ocasionalmente de forma vertical em rebanhos infectados, 

já que a presença do vírus foi descrita em glândulas mamárias associada aos linfócitos, 

bem como no colostro e leite, indicando que o vírus pode ser passado da mãe para o 

filho através da amamentação (Azedo, 2007), porém a forma mais importante de 

transmissão é a horizontal, principalmente através da reutilização de agulhas ou 

instrumentos cirúrgicos sem adequada desinfecção, em situações como aplicação de 

medicamentos, vacinação, descorna, castração, tatuagem (Johnson e Kaneene, 1991). 

Insetos hematófagos, principalmente do gênero Tabanus, da família Tabanidae também 
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podem transmitir o vírus, no entanto, é necessário que a infestação destes insetos seja 

alta (Johnson et al., 1985).  

 Na busca por maior eficiência e lucratividade da atividade leiteira, pecuaristas 

estão utilizando artifícios, como a aplicação da ocitocina sintética para otimização da 

produção. A ocitocina é um hormônio que pode ser empregado para auxiliar no trabalho 

de partos distócicos, retenção placentária e tratamento de mastites. Em vacas leiteiras, 

vem sendo empregado com o propósito de aumentar a liberação de leite produzido pelas 

glândulas mamárias e diminuir a retenção do leite, o que poderia aumentar a incidência 

de infecções das glândulas mamárias. As vias de administração da ocitocina exógena 

podem ser: endovenosa, intramuscular e subcutânea; e a aplicação indiscriminada e sem 

cautela, pode elevar o risco de transmissão do BLV, através da veiculação por agulhas 

contaminadas (Araújo et al., 2012). 

A espécie bovina pode ser naturalmente infectada, já os caprinos, ovinos e 

coelhos só desenvolvem a doença em infecções experimentais (Schwartz et al., 1994). 

Apesar dos bubalinos compartilharem muitas doenças infecciosas dos bovinos, os dados 

na literatura da infecção natural do BLV nesta espécie são escassos e controversos.  

 A ocorrência de anticorpos contra o BLV foi investigada em búfalos utilizando 

testes sorológicos como IDGA e ELISA em diferentes regiões do mundo como Taiwan 

(Wang, 1991), Camboja (Meas et al., 2000a) e Brasil (Rajão et al., 2010), não sendo 

observados resultados positivos. Entretanto, em outros estudos foram encontrados 

animais com anticorpos para BLV como: no Paquistão com 0,8% de soropositividade 

(Meas et al., 2000b); no Brasil 4,31% (Chaves et al., 2012) e na Venezuela 2% (Vale-

Echeto et al., 2009). 

 Através da PCR para identificação do DNA proviral do BLV, Mingala et al 

(2009) encontrou 27,6% de bubalinos com genoma viral nas Filipinas porém, em um 

estudo conduzido por Oliveira et al (2016), no Brasil, não foram encontradas evidências 

de infecção em bubalinos, já que amostras coletadas de animais desta espécie, incluindo 

animais apresentando linfossarcomas, foram negativas para os testes moleculares e de 

imunohistoquímica. 
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 Com o objetivo de investigar a infecção natural de búfalos por BLV, Feliziani et 

al (2017) desenvolveram experimento no qual búfalos, ovelhas e bovinos foram 

inoculados com o vírus e alguns animais sabidamente negativos foram mantidos em 

contato por um período de 360 dias, os quais foram periodicamente testados. Durante o 

período de observação, os animais inoculados mostraram soroconversão, produzindo 

anticorpos contra o BLV. Entretanto, o búfalo que não foi inoculado e mantido em 

contato com os animais positivos não demonstrou a presença de anticorpos específicos  

contra o vírus nos testes de ELISA e IDGA (FELIZIANI et al., 2017). Apesar deste 

trabalho apresentar limitações como tempo de estudo limitado, número pequeno de 

animais e manejo diferente do que ocorre no campo, podemos sugerir que a espécie 

bubalina não pode se infectar naturalmente pelo BLV. 

De acordo com Pereira et al. (2013), as prevalências médias estimadas dos 

rebanhos para cada região do Brasil são: Norte 18,3%, Nordeste 29,94%, Centro-Oeste 

40,13%, Sudeste 46,72% e Sul 34,41%. As diferenças nas prevalências encontradas nas 

regiões do Brasil podem ser explicadas pelos diferentes tipos de manejo, tecnologia 

empregada e tipos de criação (Birgel-Júnior et al., 1995). 

A soroprevalência do BLV no estado do Tocantins, Brasil, por exemplo, foi de 

37%, e alguns fatores foram associados ao risco de infecção, tais como: tipo de ordenha, 

com maior prevalência em animais ordenhados mecanicamente (54%), comparado às 

propriedades que usavam ordenha manual (36,3%); a sofisticação tecnológica e a maior 

intensidade do manejo também influenciaram no aumento do número de animais 

soropositivos, já que o bom estado nutricional devido às práticas adequadas de 

alimentação retarda o descarte dos animais e potencializa as condições favoráveis à 

transmissibilidade da doença, como o convívio íntimo e prolongado entre bovinos 

sadios e os infectados (Fernandes et al., 2009). 

Maiores índices de infecção pelo BLV são relatados em bovinos com aptidão 

leiteira (Tavora e Birgel, 1991; Birgel-Júnior et al., 1995; Alves et al., 1998), com 

prevalência no Brasil entre 24 e 42%. Para o rebanho de corte, a soroprevalência é 

baixa: 1 a 3% de animais que contem anticorpos contra o BLV (Azedo, 2007). O índice 

elevado no gado leiteiro não representa maior susceptibilidade das “raças leiteiras” à 
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infecção, mas são consequências do sistema de criação, sendo manejados com maior 

intensidade e também à expectativa de vida maior dos animais neste tipo de criação. 

 O maior tempo de permanência dos animais no rebanho também pode justificar 

o aumento da soroprevalência em animais mais velhos dado que estes animais tem 

maior tempo de exposição ao BLV (Alves et al., 1998; Birgel-Júnior et al, 1995).  

Em relação ao sexo dos animais, a maior frequência de infecção é apresentada 

nas fêmeas (Távora e Birgel, 1991; Birgel-Júnior et al., 1995), em decorrência da maior 

permanência das fêmeas nos rebanhos, facilitando o desenvolvimento de doenças 

crônicas, justificando seu abate quando há queda na produção, como aumento do 

intervalo entre partos, queda nos níveis de gordura no leite, agalaxia e/ou diminuição no 

período de lactação (Alves et al., 1998). 

 No estudo conduzido por Rajão (2008), animais puros da raça Holandesa 

infectados pelo BLV apresentavam produção de leite inferior aos não infectados. Em 

animais mestiços (Holandesa/Zebu) a infecção não apresentava efeito na produção de 

leite. A elevada taxa em animais com maior potencial genético, pode ser justificada à 

maior facilidade de disseminação do agente ocasionada pelas medidas de manejo às 

quais elas são submetidas.  

 Não existe tratamento, nem vacina contra a LEB . O controle da doença é difícil 

devido à sua grande distribuição nos rebanhos, à falta de informação dos produtores, à 

presença de grande número de animais assintomáticos e à sua lenta evolução. Além 

disso, uma vez infectados, os animais permanecem portadores e são fontes de 

eliminação do vírus por toda a vida (Shirley et al., 1997 citado por Leuzzi-Junior et al., 

2001).  

 As medidas de controle a serem tomadas devem levar em conta fatores como a 

forma de transmissão do BLV, prevalência no rebanho, bem como considerações 

políticas e econômicas. Práticas de manejo adequadas incluem limpeza e desinfecção de 

fômites, uso de luvas obstétricas descartáveis, controle de insetos, controle da 

introdução de novos animais, quarentena, educação sanitária e informação dos 

produtores. Em caso de rebanhos com alta prevalência, animais negativos devem ser 

separados de animais positivos; quando há uma baixa prevalência da LEB, animais 



	 25	

positivos devem ser eliminados (Shirley et al., 1997 citado por Leuzzi-Junior et al., 

2001). 

 A perda econômica total decorrente da infecção pelo BLV inclui muitos 

componentes na cadeia produtiva. As perdas resultantes de restrições no comércio ou na 

seleção de animais utilizados como stock genético são difíceis de quantificar. As perdas 

econômicas causadas por BLV foram estimadas por Rhodes et al (2013) nos Estados 

Unidos. Um caso de linfossarcoma custa para o produtor cerca de $412 (Rhodes et al., 

2003); em rebanho com a prevalência de 50% de infecção, estima-se que a infecção 

subclínica custe para o criador cerca de $6406 por ano. Em um rebanho de 100 vacas 

leiteiras, foi predito um gasto de $1706 anualmente com um programa de controle para 

BLV, incluindo testes sorológicos e mudanças nas práticas de manejo (Rhodes et al., 

2003). As perdas econômicas anuais para a indústria láctea dos EUA associadas à LEB 

são estimadas em $285 milhões para os produtores e $240 milhões para os 

consumidores (Bartlett et at., 2014).  

 As perdas associadas à infecção subclínica pelo BLV são mais difíceis de 

quantificar, uma vez que podem estar associadas ao comprometimento da função 

imunológica, resultando em uma maior suscetibilidade a uma ampla variedade de 

patógenos oportunistas (Ott et al., 2003). 

 A estimativa dos custos e benefícios das ferramentas de controle para a doença 

são necessários, assim como os métodos para identificar e superar barreiras 

educacionais, comportamentais e de atitude para as despesas adicionais, trabalho e 

inconveniência importantes para o controle do BLV. Uma vez que a importância das 

diferentes vias de transmissão do BLV provavelmente podem variar de uma fazenda 

para outra, cada fazenda leiteira pode precisar de um programa de controle 

personalizado passando a monitorar rotineiramente sua prevalência para determinar a 

eficácia do programa adotado (Bartlett et al., 2014) 

 

3.5 PATOGENIA E SINAIS CLÍNICOS 

 

O BLV produz uma infecção persistente, já que o vírus integra o DNA proviral 
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ao genoma das células do hospedeiro. Ou seja, uma vez infectados os animais tornam-se 

portadores vitalícios do agente. A viremia é detectável somente nas duas primeiras 

semanas e os animais desenvolvem uma resposta sorológica entre duas a oito semanas 

pós infecção. (Ravazzolo e Costa, 2007).  

 A infecção por BLV pode ocorrer em qualquer idade e as manifestações clínicas 

geralmente são brandas ou assintomáticas. Aproximadamente 30 a 70% de bovinos 

infectados podem desenvolver a linfocitose persistente (LP) (OIE, 2012), que é 

caracterizada pela expansão policlonal de células B que expressam, geralmente, 

moléculas de IgM e CD5 na superfície celular (linfoblastos B); nessas condições, o 

número de linfócitos circulantes podem estar em torno de 20.000 a 80.000 linfócitos/uL 

(Lavanya et al, 2008). 

Na ocorrência dos linfossarcomas os sinais clínicos decorrentes da infecção vão 

depender do desenvolvimento e da localização dos tumores e podem incluir distúrbios 

digestivos, inapetência, perda de peso, fraqueza ou debilidade geral, exoftalmia e, por 

vezes, manifestações neurológicas (como paresia) (Radostitis et al., 2002; Ravazzolo e 

Costa, 2007; Azedo, 2007). Se a medula óssea (MO) torna-se linfomatosa, os animais 

apresentam leucemias caracterizadas por aumento nas contagens de linfócitos 

periféricos atingindo 100.000/µl (Lavanya et al, 2008). 

Todas as partes do aparelho genital podem apresentar alterações. As infiltrações 

tumorais podem causar infertilidade, o que varia de acordo com o estado imunológico 

do animal. Dependendo da época de gestação, do tamanho e localização das tumorações 

pode haver morte do feto, aborto ou distocia (Modena, 1981). 

A enfermidade, denominada leucose, caracteriza-se pela produção de tumores de 

origem linfoide (linfossarcomas) que normalmente são vistos em animais com mais de 3 

anos de vida, e só ocorre em 0,1 a 10% dos animais infectados (OIE, 2012). Porém, em 

um único estudo descrito na literatura e que foi conduzido por Oguma, Suzuki e Sentsui 

(2017), uma bezerra com dois meses de idade foi diagnosticada com BLV, apresentando 

linfossarcomas e com sinais clínicos sugestivos da LEB.  

O desenvolvimento de linfossarcoma não precisa ser precedido pela LP e a 

forma como ocorre não está bem esclarecida. O vírus pode ter algum papel no processo 
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inicial, mas não é necessário para a manutenção do estado de tumor em células 

transformadas (Willems et al., 2000). Porém, pouco se sabe sobre como os animais 

desenvolvem os linfossarcomas e porque um número pequeno de animais infectados 

com o BLV desenvolvem os tumores de origem linfoide.  

A transformação celular pode ser causada pela expressão do gene tax, para a 

regulação de proteínas não-estruturais, que aumentam a transcrição da região LTR (long 

terminal repeat) e de genes envolvidos no controle de crescimento celular (Hirsch, 

2005; Merime et al., 2007). Merime et al (2007) sugere ainda que a diminuição na 

expressão de tax, está ligado ao período agudo da leucemia e que esta redução, diminui 

a imunogenicidade intrínseca da célula, evitando a apoptose celular nas células com 

malignidade, contribuindo com o potencial oncogênico do BLV.  

Já em um estudo conduzido por Willems et al. (2000), foi observado que os 

tumores continham um gene mutante em p53. Este gene p53 é importante para 

transativação e supressão de crescimento celular, ou seja, é um gene supressor de tumor. 

Portanto, a inativação por mutação em p53 parece ser um evento crítico associado à 

formação tumoral nos animais infectados pelo BLV. 

Um outro mecanismo pelo qual o vírus poderia induzir a formação de tumores é 

através da produção exacerbada de micro-RNAs (mi-RNAs). Os miRNAs de BLV 

modificam a expressão no gene hospedeiro para promover a persistência viral e induzir 

patogenicidade. O perfil transcriptômico por sequências de RNA de alto rendimento 

identificou genes cuja expressão é afetada por miRNAs em linfócitos B e PBMCs de 

animais infectados. Os miRNAs de BLV não têm impacto direto sobre mRNAs ou 

proteínas virais in vitro; no entanto, a ablação dos miRNAs tem efeitos significativos na 

replicação viral no hospedeiro natural: as cargas provirais associadas são 

significativamente mais baixas durante a infecção primária e diminuem regularmente a 

longo prazo (Gillet et al., 2016).  

É importante ressaltar que, se os miRNAs podem desencadear a formação de 

linfossarcomas, uma vacina viva atenuada segura deverá incluir uma deleção dos 

miRNAs para limitar o risco de doença; além de que, como os miRNAs de vírus 

(miRNA B4) e celulares (miRNA-29) compartilham sequências de sementes idênticas, 
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há também uma ameaça potencial para oncogênese induzida por zoonoses, como 

sugerido recentemente pela associação de BLV e câncer de mama (Gillet et al., 2016). 

 Apesar dos esforços de grupos de pesquisa para elucidar os mecanismos de 

indução da transformação celular, e o porque apenas uma pequena porcentagem destes 

animais desenvolverem o linfossarcoma, pouco se sabe sobre o processo de 

tumorogênese desencadeado pelo BLV. 

Animais abatidos no município de Uberlândia – MG, que foram confirmados 

histopatologicamente para LEB (1,26%), apresentavam desordens cardíacas, 

pulmonares, hepáticas, renais, esplênicas e as carcaças magras. Os linfonodos cervicais 

superficiais, mediastínicos, retromamários, parotídeos, renais, sub-ilíacos e 

mandibulares apresentavam diversas lesões, em ordem decrescente (Alves et al., 1998). 

Ao exame post-mortem, estes órgãos podem estar aumentados e, ao corte apresentam 

uma superfície branco-amarelada, sem distinção entre a cortical e medular (OIE, 2012). 

 

3.6 RESPOSTA IMUNOLÓGICA 

 

 As citocinas desempenham papeis importantes na regulação e ativação das 

respostas imunes e têm funções críticas variadas, incluindo o crescimento, polarização e 

responsividade de vários tipos de células imunes e a regulação e duração das respostas 

imunes. Existem evidências que a infecção pelo BLV altera os níveis circulantes e a 

produção de citocinas em resposta aos estímulos causados pelo vírus (Frie e Coussens, 

2015).  

 As células mononucleares de sangue periférico (PBMCs) recentemente isoladas 

de bovinos infectados pelo BLV e com linfocitose persistente expressam menos RNAm 

de IL-2, IL-4 e IFN-g quando comparadas com bovinos não infectados, enquanto as 

PBMC de bovinos sem linfocitose expressam menos IL-4 e IFN-g. Esta redução na 

expressão dos genes das citocinas nos animais infectados pelo BLV pode indicar 

diminuição da transcrição e, consequentemente, da atividade destas citocinas em 

PBMCs. Os níveis séricos de IL-6 são também significativamente mais elevados em 

vacas com linfocitose persistente em comparação com soro de animais aleucêmicos ou 
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não infectados; A IL-6 pode induzir a ativação de células T e o desenvolvimento de 

células B em plasmoblastos (Frie e Coussens, 2015). 

 As alterações relatadas na expressão de citocinas ex vivo e in vitro são 

interessantes porque cobrem uma ampla gama de respostas imunes. O IFN-g, a IL-2 e a 

IL-12 são citocinas pró-inflamatórias características de uma resposta Th1, enquanto a 

IL-4 é característica de uma resposta humoral ou Th2 (Bao e Cao, 2014). Já a IL-10 é a 

citocina que regula e suprime a resposta imunológica pro-inflamatória (Pestka et al., 

2004). 

 Além disso, as células T CD4+CD25 podem contribuir para a susceptibilidade 

dos bovinos infectados com o BLV a infecções oportunistas, porém, novos estudos 

devem ser realizados para garantir o real efeito imunossupressor destas células T 

CD4+CD25 (Ohira et al, 2016). 

 O BLV pode causar, portanto, supressão imunológica em animais afetados 

através de múltiplos mecanismos, incluindo (1) interrupção de moléculas adequadas de 

sinalização em células imunológicas e produção de citocinas, (2) perturbação da 

proliferação e apoptose de células imunes e na proporção das razões de número de 

linfócitos encontradas para a espécie; e (3) possível destruição de células infectadas 

ativadas (Frie e Coussens, 2015).  

 Embora a supressão imunológica causada pelo BLV tenha sido demonstrada, 

poucos estudos foram realizados para avaliar o impacto da infecção por BLV na saúde e 

bem-estar dos bovinos, especialmente no que diz respeito à proteção de vacinas e a 

susceptibilidade a outras doenças infecciosas.  

 Em um estudo conduzido por Frie et al. (2016), procurou-se determinar se as 

vacas positivas para BLV eram capazes de montar respostas imunes equivalentes a uma 

vacinação de reforço com uma vacina comercial multivalente (vacina que protege 

contra herpesvírus bovino tipo-1, vírus da diarreia viral bovina tipos 1 e 2, parainfluenza 

bovina 3, vírus respiratório sincicial bovino (BRSV) e algumas estirpes de Leptospira 

spp. Vacas infectadas com BLV produziram títulos de anticorpos mais baixos em 

resposta à vacinação, quando comparadas às não-infectadas. Além disso, tanto os 

linfócitos B como os linfócitos T das vacas positivas reagiram anormalmente à 
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estimulação antigênica e mitogênica in vitro. Estes dados suportam a hipótese de que as 

vacas leiteiras infectadas com BLV têm imunidade diminuída após a vacinação, embora 

esta deficiência não seja uma supressão geral da atividade das células B e T (Frie et al., 

2016). Porém, não é possível afirmar se as diferenças observadas no estudo resultariam 

em maior susceptibilidade às doenças infecciosas.  

 A resposta imunológica frente à vacina de Febre Aftosa (FA) em animais 

infectados e não infectados com BLV foi investigada por Puentes et al. (2016). Neste 

estudo não foi observada diferença estatística na produção de IgG dos animais 

vacinados infectados pelo BLV, quando comparados com animais não-infectados. No 

entanto, os dados apresentados sugerem que a infecção por BLV pode modificar o perfil 

da resposta de anticorpos frente a imunização contra a FA. Porém, mais estudos usando 

vacinas de diferentes potências serão necessários para conhecer o papel da infecção por 

BLV na eficácia da primo-vacinação da febre aftosa (Puentes et al., 2016). 

 As funções de neutrófilos e monócitos de vacas naturalmente infectadas com ou 

sem LP foram examinadas por Blagitz et al. (2017). As vacas naturalmente infectadas 

com BLV, particularmente aquelas com LP, apresentaram alterações nas funções dos 

monócitos e dos neutrófilos. Não obstante, foi observada menor porcentagem de 

neutrófilos que produziram espécie de oxigênio reativo intracelular (ROS) espontâneo e 

fagocitados por S. aureus. De forma semelhante, a percentagem de monócitos que 

fagocitavam S. aureus era menor em bovinos infectados pelo BLV com LP, em 

contraste com a maior intensidade espontânea da produção intracelular de ROS.  

 Nas vacas infectadas com BLV que apresentavam LP, foi observado um 

aumento de células B, principalmente nas células B CD5+ CD11b+ e B CD5 + CD11b-; 

adicionalmente, foi observado um aumento no número absoluto de linfócitos T (células 

CD3 +), embora se tenha observado uma redução na percentagem relativa de células T. 

Foi também detectado um aumento tanto na percentagem como no número absoluto de 

células T CD4 + CD25- (Blagitz et al., 2017). Sabe-se que além dos neutrófilos, os 

monócitos também são importantes sentinelas e efetores no combate aos patógenos 

microbianos (Bieber e Autenrieth, 2015) e, portanto, esses achados podem indicar que 

na infecção por BLV, particularmente em vacas que apresentam LP, os animais 
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apresentam disfunções imunológicas importantes, o que levaria a uma maior propensão 

à infeções secundárias (Blagitz et al 2017). 

Uma melhor compreensão do efeito do BLV no sistema imune bovino é crítica 

para se assegurar controle e prevenção do rebanho bovino no mundo. 

 

3.7 BLV NA SAÚDE PÚBLICA 

 

Como o BLV pode ser encontrado no leite de vacas infectadas, os bezerros 

podem se infectar através da ingestão deste leite. Além disso, a maioria das vacas 

infectadas permanecem saudáveis, produzindo quantidades ótimas de leite e, portanto, 

não são eliminadas do rebanho. Existe ainda uma preocupação de que este vírus, que é 

oncogênico para animais, possa infectar humanos, causando câncer. Atrelado a este 

fato, foi demonstrado que o BLV é capaz de infectar in vitro, células de diferentes 

espécies (Willems et al., 2000), incluindo células de linhagens celulares derivadas de 

tecidos humanos, como a HeLa (Inabe, Ikuta e Aida, 1998), a WI-38 (célula 

fibroblástica de pulmão humano) (Diglio e Ferrer, 1976; Graves e Ferrer, 1976), e 

células de origem neural humana, demonstrando que estas células provavelmente tem 

receptores para o BLV (Altaner et al., 1989). A associação entre o BLV e o câncer de 

mama humano tem sido descrita, e  tem despertado uma grande preocupação na saúde 

pública em humanos. 

 Em estudos realizados utilizando a técnica de imunoblotting, foi possível 

detectar anticorpos reativos contra  a proteína do capsídeo viral p24 do BLV em 39% 

das amostras de soro de 257 voluntários humanos, porém, não foi possível determinar 

se os anticorpos encontrados nos pacientes humanos eram devido a  resposta à infecção 

ou pelo consumo de alimentos contaminados com o BLV inativados pelo calor 

(Buehring et al., 2003). Neste estudo também foi mostrada a evidência de que a 

reatividade de anticorpos frente ao BLV foi específica, não sendo evidenciado reação 

cruzada com outros vírus humanos que podem produzir neoplasias como: HTLV-1 e 2, 

HIV (vírus da imunodeficiência humana), vírus da Hepatite B e C e Citomegalovírus. 

Embora estes dados não comprovem se os anticorpos humanos para BLV são 
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originários de infecção ou de exposição ao antígeno, eles indicam que o BLV pode 

realmente ser um agente relevante  para a saúde pública (Buehring et al., 2003).  

A descoberta de anticorpos contra BLV em amostras biológicas de humanos, 

estimulou a realização de estudos para a pesquisa de infecção pelo BLV em tecidos 

humanos, usando técnicas de PCR em fase líquida (L-PCR), sequenciamento, PCR in 

situ (IS-PCR) e teste de imunohistoquímica (IHC). Neste estudo, as amostras 

empregadas foram provenientes de tecido mamário humano visto que, em bovinos, o 

DNA proviral de BLV e p24 foram detectados em tecido mamário, enquanto que, nos 

linfócitos, somente o DNA de BLV foi detectado (Buehring et al., 2014). Esses autores  

encontraram 44% de DNA para BLV utilizando IS-PCR para o gene tax. Apesar da 

frequência baixa de positividade na IHC frente à p24 do BLV (6%), este teste indica 

que o vírus pode estar se replicando no tecido mamário humano.  

 No entanto, em outros trabalhos da literatura, não foi possível detectar a 

associação entre o BLV e câncer de mama. Zhang et al. (2016) utilizou técnicas 

moleculares (PCR e PCR em tempo real) em mulheres com e sem câncer de mama da 

China; porém, não foram encontradas evidências de infecção, nem resposta imunológica 

nas amostras testadas. Já no trabalho de Gillet e Willems (2016), foi avaliado genoma 

completo de 51 amostras de câncer de tecido mamário humano para a presença de DNA 

proviral e não foi encontrada inserção clonal de BLV nas células tumorais testadas.  

 Buehring et al. (2015) comparou a presença de BLV em epitélio mamário de 

mulheres com diagnóstico de câncer versus mulheres sem histórico de câncer. O BLV 

foi detectado no epitélio mamário de 59% das mulheres diagnosticadas com câncer 

enquanto que apenas 29% das pessoas sem história de câncer de mama, apresentavam 

DNA proviral do BLV. A freqüência de BLV no epitélio mamário de mulheres com 

alterações pré-malignas (n = 21) foi de 38%, entre os casos de câncer de mama e 

controles de indivíduos saudáveis livres deste câncer. Neste estudo foi possível associar 

à exposição do BLV a 37% dos casos de câncer de mama (Buehring et al., 2015).  

 Um outro ponto importante que ainda não está esclarecido é como os seres 

humanos seriam infectados pelo BLV. Uma das vias possíveis é o contato direto dos 

humanos com bovinos ou seus produtos biológicos, porém, no estudo de Buehring et al. 
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(2003), apenas 9,7% dos indivíduos pesquisados indicaram qualquer contato direto com 

bovinos e/ ou seus produtos biológicos e, por isso, são propensos a ter anticorpos anti-

BLV, como observado. Portanto, é improvável que esta seja a principal via de 

exposição.  

 Outra via possível é a injeção de vacinas que contenham o BLV ou outro 

fármaco. Na fabricação de vacinas virais, algumas linhagens celulares usadas para 

produzir os vírus podem estar contaminadas com vírus bovinos, proveniente dos soros 

fetais de bovinos utilizados para suplementar os meios de cultura para células. Porém, 

segundo Buehring et al. (2003), não existem relatos de contaminação com o BLV em 

cultivos celulares. Além disso, o BLV requer o contato célula-célula para infecção, e 

poucas linhagens celulares, quando infectadas, resultam em infecção produtiva. 

 Uma terceira via possível de exposição seria  através do consumo de produtos 

alimentícios de origem bovina, especialmente leite e os derivados lácteos. A presença 

de anticorpos para vírus particulares em soros humanos é geralmente interpretada como 

um indicador de uma infecção presente ou passada com o vírus; entretanto, os 

anticorpos humanos reativos ao BLV, observados nos pacientes, reportam teoricamente 

a reação animal ao BLV desnaturado pelo calor ingerido em alimentos cozidos ou 

pasteurizados de bovinos (Buehring et al., 2003). A pasteurização é um processo 

térmico amplamente utilizado na indústria de alimentos e laticínios para minimizar os 

riscos para a saúde de microrganismos patogênicos e prolongar a vida útil do produto 

(Sellers et al., 2008); embora a pasteurização torne o vírus não infeccioso e 

presumivelmente uma cuidadosa culinária da carne de bovino também inative o vírus, 

muitas pessoas bebem leite cru e / ou comem carne crua ou mal cozida em algum 

momento de sua vida.  

 Diante do exposto, são necessários novos estudos para determinar a frequência 

de soropositividade de BLV em humanos, bem como provar se a infecção realmente 

ocorre. Análises criteriosas de tecidos mamários quanto à presença viral e a 

evidenciação da forma pelos quais os humanos seriam infectados pelo BLV ainda 

precisam de confirmação científica, visto que o consumo indiscriminado de produtos de 
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origem bovina, sem processamento adequado de desinfecção, pode gerar uma 

preocupação para saúde pública. 

 

3.8 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

 No exame histológico, as células com linfossarcomas podem apresentar uma ou 

mais das seguintes características: o aumento da razão núcleo/citoplasma, perda de 

cromatina, pleomorfismo (células na mesma fase de desenvolvimento que apresentam 

diferentes formas), vacuolização intranucleares, anisocitose (presença de células de 

diferentes tamanhos) e anisocariose (células com núcleo de tamanhos diferentes) 

(Oliveira et al., 1999). 

Diversos métodos de diagnóstico têm sido desenvolvidos para detecção da 

infecção pelo BLV. Os exames sorológicos são baseados na detecção de anticorpos 

contra a glicoproteína gp51 do envelope viral e contra a proteína estrutural do core, a 

p24, já que estes são considerados os principais alvos da resposta imune do hospedeiro 

(Gutiérrez et al., 2009; Larsen et al., 2012). Anticorpos contra as proteínas 

imunogênicas são detectados de duas a oito semanas pós infecção (De-Giuseppe et al., 

2004). Em animais experimentalmente infectados, anticorpos anti-gp51 aparecem mais 

precocemente e com maiores títulos, quando comparados aos anticorpos anti-p24 

(González et al., 2001).  

 Dentre os testes sorológicos mais utilizados, estão a imunodifusão em gel ágar 

(IDGA), que foi considerada  por muitos anos o teste de eleição pela alta especificidade, 

no entanto, não é um teste sensível (OIE, 2012) e não é aplicável a pool de soros nem 

em sistemas automatizados (De-Giuseppe et al., 2004). Os ensaios imunoenzimáticos 

(ELISA), tem sido empregados para amostras de leite e soro (Reichel et al., 1998 

mencionado por Camargos et al., 2007), sendo este último um teste prático para 

utilização em um grande número de amostras. Os testes de ELISAs disponíveis 

comercialmente são baseados na utilização de proteínas virais, como a gp51, 

parcialmente purificadas que, detectam anticorpos contra epítopos imunodominantes. 
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Para a produção do antígeno viral são utilizadas linhagens de células FLK cronicamente 

infectadas pelo BLV (De-Giuseppe et al., 2004). 

 Proteínas recombinantes produzidas em sistemas heterólogos para serem 

utilizadas como antígenos em ELISA e Western-blot tem sido descritas. As principais 

proteínas alvos do sistema imunológico foram produzidas nestes sistemas como a 

proteína recombinante p24, produzida em bactéria Escherichia coli (Gutierréz et al., 

2009) ou em sistema de baculovírus (Larsen et al., 2012); bem como a proteína gp51 

produzida em baculovírus (De-Giuseppe et al., 2004). As proteínas de envelope viral 

gp51 e gp30 foram produzidas em baculovírus e foram eficientes para o diagnóstico 

sorológico utilizando a técnica de IDGA (Lim et al., 2009). 

 Uma outra ferramenta descrita na literatura para diagnóstico de BLV, é o ELISA 

baseado em anticorpo monoclonal (mAb-ELISA); o anticorpo monoclonal frente a gp51 

foi desenvolvido, caracterizado e comparado à IDGA. O mAb-ELISA apresentou alta 

sensibilidade e especificidade (95% e 90%, respectivamente) (Troiano et al., 2013). Um 

ensaio imunocromatográfico também foi desenvolvido para diagnóstico do BLV no 

campo; para este teste foi produzido anticorpo monoclonal frente ao antígeno gp51, que 

era uma proteína recombinante truncada (de 27,5 kDa – 216 aminoácidos) expressa em 

E. coli. Quando a imunocromatografia foi comparada ao ELISA de bloqueio comercial 

(IDEXX Laboratório, EUA), foi observada 94,7% de especificidade e 98% e 

sensibilidade, mostrando que este teste rápido pode ser empregado em áreas em que 

exames laboratoriais não estão prontamente disponíveis, porque permite que animais 

suspeitos sejam separados de animais não infectados antes da confirmação laboratorial 

(KIM et al., 2016). 

 Os anticorpos maternos (transferidos principalmente via colostro) podem levar 

de seis a sete meses para desaparecer dos animais jovens e não há maneira de distinguir, 

nesta fase, anticorpos transferidos passivamente dos anticorpos produzidos em uma  

infecção ativa. Neste caso, a maneira de confirmação de infecção ativa é através da 

detecção do DNA proviral por métodos moleculares. (OIE, 2012).  

 O diagnóstico molecular pode ser feito através da reação em cadeia da 

polimerase (PCR) convencional (Camargos et al., 2007; Mohammadabadi et al., 2011); 
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nested PCR (OIE, 2012) e PCR quantitativa em tempo real (qPCR) (Rola-Luszczak et 

al., 2013). No entanto, quando há um baixo número de linfócitos infectados, ou poucas 

cópias de DNA proviral, o diagnóstico molecular pode falhar (Camargos et al., 2007). 

Dessa forma, o diagnóstico molecular pode ser realizado como teste de confirmação, 

onde há falha na detecção de anticorpos, como por exemplo em estágios iniciais de 

infecção; ou em programas de exportação ou seleção de animais livres de BLV para 

preparação de vacinas como anaplasma ou babesia (Camargos et al., 2003). 

 Em um estudo conduzido por Camargos et al. (2007), testes de ELISAs 

comerciais, que utilizam a proteína gp51 nativa produzida em cultivo celular como 

antígeno foram comparados ao ELISA que têm como antígeno a proteína recombinante 

rgp51 produzida em baculovírus. Os testes comerciais foram menos específicos que o 

teste desenvolvido a partir de uma proteína recombinante, demonstrando que antígenos 

recombinantes produzidos em sistemas heterólogos apresentam uma excelente 

alternativa aos antígenos produzidos em cultivo de células FLK, já que neste sistema 

não haverá reações inespecíficas, que podem ser provocadas pela contaminação com 

soro fetal bovino utilizado no cultivo (De-Giuseppe et al., 2004). 

 

3.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em resumo, o BLV é um importante agente infeccioso para a bovinocultura em 

todo o mundo. Uma vez infectados, os animais serão portadores por toda a vida; 

portanto, é uma doença de difícil erradicação. Nesta revisão, também apresentamos a 

possibilidade de infecção de humanos pelo BLV. 

Pouco se sabe sobre a biologia viral, e alguns parâmetros precisam ser melhor 

estudados, como o receptor do vírus na célula hospedeira, que fornecerá dados para 

estudos de infecção, organismos suscetíveis e possivelmente o desenvolvimento de 

drogas antivirais que bloqueiam a entrada do vírus na célula hospedeira. Além disso, 

novos estudos acerca da infecção humana por BLV devem ser desenvolvidos com o 

objetivo de elucidar como o vírus consegue infectar os humanos e qual é o real impacto 

da infecção na saúde desta espécie. 
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Sabe-se que o BLV causa distúrbios no sistema imunológico do animal, mas não 

é possível identificar o verdadeiro papel do vírus nas co-infecções com outros 

microrganismos. Apesar dos esforços para determinar a perda econômica que a doença 

e a infecção geram para produtores e órgãos de controle responsáveis, os dados da 

literatura podem apenas sugerir que os programas de controle seriam economicamente 

viáveis. No entanto, em alguns países, como o Brasil, esses dados ainda são escassos. 

Também vale ressaltar que, para os levantamentos sorológicos, é importante que 

o teste diagnóstico seja sensível e específico e não oneroso para o produtor; portanto, 

ferramentas devem ser desenvolvidas e padronizadas para cada país, com o objetivo de 

reduzir os custos de produção de testes diagnósticos. 

Finalmente, o mecanismo pelo qual o vírus desenvolve os linfossarcomas em 

animais precisa ser esclarecido, porque essa informação pode fornecer novas 

compreensões sobre por que uma baixa porcentagem de animais infectados desenvolve 

tumores. 
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4. CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO DA LEUCOSE ENZOÓTICA BOVINA ATRAVÉS DO TESTE 

DE ELISA INDIRETO UTILIZANDO PEPTÍDEO SINTÉTICO pGP51 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

A Leucose Enzoótica Bovina (LEB) é uma doença com alta frequência em  

bovinos, causada pelo vírus da Leucemia Bovina (bovine leukemia virus – BLV), um 

vírus da família Retroviridae, gênero deltaretrovírus. A infecção pode ser manifestada 

no animal de três formas clínicas: aleucêmica (animal apenas apresenta anticorpos 

contra o vírus), linfocitose persistente (onde há aumento no número de linfócitos 

circulantes, e estes podem apresentar conformação atípica) e/ou desenvolvimento de 

linfossarcomas (forma mais comum de neoplasia no gado leiteiro) (Fondevila, 1981; Ott 

et al., 2003; OIE, 2012). 

Na criação e produção dos bovinos, a infecção por BLV é considerada como um 

problema de considerável importância sanitária e econômica devido às repercussões da 

infecção no sistema imunológico animal (Thurmond et al., 1985; Pelzer, 1997), queda 

na produtividade de leite e carne nos rebanhos, descarte dos animais e/ou carcaças em 

abatedouros, gastos no tratamento de animais, atrelados à fatores que determinam 

restrições à importação e a exportação de bovinos (e produtos derivados) de alto 

potencial zootécnico (Choi et al., 2002; Ott et al., 2003).  

O sangue contendo linfócitos contaminados transferidos de animal a animal por 

meios iatrogênicos é considerado o principal meio de transmissão da doença (Johnson e 

Kaneene, 1991; Yuan et al., 2015). Uma vez infectados, os animais tornam-se 

portadores do vírus por toda a vida, devido à característica genômica da família, de ser 

composta de duas fitas de RNA não complementares, com a enzima transcriptase 

reversa, que produz uma fita dupla de DNA, que é incorporado ao genoma da célula 

hospedeira (DNA proviral) por outra enzima viral denominada integrase (Ravazzolo e 

Costa, 2007).  
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Como grande parte dos animais é assintomática, o diagnóstico laboratorial é 

imprescindível para determinação do estado de infecção do animal. Não obstante, a 

determinação precisa do status de infecção por BLV é importante para avaliação dos 

materiais de exportação e essencial para estratégias de prevenção e controle da LEB, 

visto que não existe tratamento nem vacina contra a doença. Portanto, o diagnóstico 

laboratorial é imperioso para implementação de programas sanitários. Animais 

infectados com o BLV comumente desenvolvem uma forte resposta humoral ao vírus, o 

que pode ser explorado para o desenvolvimento de técnicas sorológicas para o 

diagnóstico.  

O método tradicional e considerado “padrão ouro” pela OIE é o teste de 

imunodifusão em gel-ágar (IDGA), no qual a proteína de envelope viral gp51 purificada 

de células infectadas por BLV, é utilizada como antígeno (OIE, 2012). Um outro 

método sorológico bastante utilizado para diagnóstico da LEB é o ensaio 

imunoenzimático (ELISA), que oferece a vantagem de ser um teste mais prático e 

rápido, pode ser usado em pool de soros e em amostras de leite e geralmente é 

considerado um teste mais sensível do que a IDGA (conseguindo detectar anticorpos em 

baixos títulos). 

Os testes de ELISA são baseados no uso de proteínas virais parcialmente 

purificadas, principalmente de gp51 e de anticorpos monoclonais (mAb) para epítopos 

específicos desta proteína (Ban et al., 1990; Troiano et al., 2013). Células de rim fetal 

ovino (FLK) persistentemente infectadas com BLV são utilizadas na produção dos 

antígenos e/ou mAbs e, este procedimento é oneroso, pode ser demorado e, além disso, 

a linhagem FLK é susceptível a infecção pelo Vírus da Diarreia Viral Bovina (BVDV) e 

micoplasmas (Beier et al., 2004). 

Uma alternativa ao problema exposto, é o uso de peptídeos que mimetizam 

epítopos de proteínas antigênicas dos vírus. Um epítopo ou determinante antigênico é 

um segmento do antígeno que é reconhecido por um linfócito B (anticorpo), definido 

como epítopo de célula B (Ansari e Raghava, 2010). Os epitopos de célula B podem ser 

categorizados em contínuos (lineares) ou descontínuos (conformacionais). Epítopos 

lineares são pequenas sequências contínuas de resíduos de aminoácidos do antígeno; 
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enquanto que, os epítopos conformacionais são compostos por grupos de resíduos de 

aminoácidos com sequências descontínuas, mas que são aproximados como resultado 

do dobramento do polipeptídeo em sua forma nativa (Gershoni et al., 2007).  

O uso de peptídeos sintéticos parece aumentar a especificidade de imunoensaios 

e diminuir os custos de produção quando comparado aos antígenos nativos  (Ferrer et 

al., 2003; Ansari e Raghava, 2010). Como a identificação de peptídeos através de 

métodos experimentais apresenta limitações como alto custo e elevado tempo para o 

mapeamento de antígenos ou peptídeos, ferramentas computacionais de predição in 

silico de epítopos de célula B podem ser utilizadas como uma possibilidade de 

identificação de peptídeos a serem aplicados em imunoensaios, produção de vacinas e 

também em imunoterápicos (Yang e Yu, 2009).  

Diante do exposto, com o objetivo de desenvolver um teste de diagnóstico 

sorológico “in house”, foi realizada uma predição in silico de epítopos da proteína 

externa do envelope viral do BLV, a gp51, para a identificação de peptídeos a serem 

utilizados em um imunoensaio enzimático do tipo ELISA. A síntese química de um 

peptídeo linear solúvel, denominado pgp51 foi realizada e testes de padronização de um 

ELISA indireto (ELISA-i) utilizando o pgp51 como antígeno foram feitos. Não 

obstante, a comparação entre testes diagnósticos disponíveis e o ELISA-i também foi 

realizada. 
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Fluxograma com os experimentos 

 

 

                                                 
 

4.2.2 Predição in silico do peptídeo pgp51 

 

As sequências de aminoácidos correspondentes às proteínas do envelope viral 

(gp51 e gp30) foram baseadas na sequência depositada no banco de dados GenBank 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov), sob número de acesso BAR47045.1, que apresentavam 

515 resíduos de aminoácidos. Como o alvo do estudo, apenas os resíduos de 

aminoácidos da glicoproteína de superfície (gp51) foram utilizados para predição de 

epítopos lineares inicial. Com base na estrutura primária da gp51, empregou-se o 
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programa ABCpred (Saha, Bhasin e Ragaonkar, 2005; Saha e Ragaonkar, 2006), com os 

seguintes parâmetros: window length igual a 16 e threshold igual a 0.8.  

Para validação da predição inicial, utilizou-se o banco de dados Immune Epitope 

Data Bank (IEDB). A predição dos aminoácidos que possuem maior acessibilidade ao 

solvente e  maior  antigenicidade foi realizada combinando-se os resultados encontrados 

nos algoritmos Emini Surface Accessibility Prediction (Emini et al., 1985) com os 

parâmetros de window size igual a 7 e threshold igual a 1.0 e Kolaskar e Tongaonkar 

Antigenicity (Kokaskar e Tongaonkar et al., 1990), com parâmetros window size em 7 e 

threshold igual a 1.0. Após a validação, o peptídeo predito in silico foi sintetizado, na 

forma solúvel, por síntese química pela empresa GenOne Biotecnologies (Rio de 

Janeiro, Brasil). 

 

4.2.3 Amostras utilizadas  

 

As amostras utilizadas nos experimentos fazem parte do banco de amostras do 

Laboratório de Retroviroses e foram coletadas sob aprovação da Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA/UFMG), protocolo nº64/2014 e estavam aliquotadas, 

identificadas e armazenadas em -20ºC até o seu processamento.  

 Para os ensaios de padronização do ELISA-i, desenho da curva ROC e escolha 

do ponto de corte (PC), foram utilizadas inicialmente 90 amostras de soros do banco de 

soros de RetroLab. A classificação destas 90 amostras como positivas ou negativas foi 

realizada através dos testes comerciais de IDGA e ELISA-A (descrito abaixo). O teste 

de IDGA tem a característica de ser um teste específico e o teste de ELISA tem a 

característica de ser um teste sensível e, por isso, garantiu-se que as amostras fossem 

bem classificadas. Foram classificadas como positivas as amostras reagentes nos dois 

testes, com linha de precipitação evidente no IDGA (identificada por dois leitores 

distintos) e com uma elevada DO no ELISA-A. Esta caracterização foi indispensável 

para segregação das amostras usadas na padronização do ELISA-i. As amostras 

consideradas negativas não poderiam apresentar anticorpos contra o BLV em nenhum 

dos testes. Um total de 45 amostras positivas e 45 negativas foram separadas. Das 45 
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amostras negativas, 41 amostras foram provenientes de um rebanho de corte, criado 

extensivamente, sem histórico de animais com formação de tumores. 

Na segunda fase dos experimentos, outras 98 espécimes de animais foram 

utilizados (soro e o PBMC – células mononucleares de sangue periférico) para avaliar a 

performance do ELISA-i recém padronizado. As amostras de soro foram submetidas 

aos testes de IDGA, ELISA-A, ELISA-B (descrito abaixo) e os PBMCs 

correspondentes, foram realizados testes de reação em cadeia da polimerase 

(Polymerase Chain Reaction - PCR).  

 

4.2.4 Testes sorológicos comerciais 

 

4.2.4.1 Imunodifusão em gél-ágar (IDGA) 

Os testes de IDGA foram realizados com os soros sem diluição (bruto), 

utilizando o kit comercial para o diagnóstico do BLV, de acordo com as recomendações 

do fabricante (Laboratórios TECPAR, Brasil). Em resumo, foi preparado um gel  de 

ágar noble a 0,9% em tampão fosfato (pH 7.3), que foi aquecido em microondas até se 

tornar homogêneo; 5 mL do ágar  foi distribuído em lâminas de microscopia (25 x 75 

mm) e, após a solidificação , o mesmo foi perfurado com a roseta de perfuração (que 

contém um orifício central e seis periféricos, medindo 4 mm de diâmetro e 3 mm de 

distância entre os mesmos). Um volume de 25 µL dos soros a serem testados foram 

distribuídos, intercalados com os controles positivos e no orifício central, adicionou-se 

25 µL do antígeno. As lâminas foram incubadas à temperatura ambiente, em câmara 

úmida, por 72 horas e a leitura foi realizada a olho nu, com auxílio de uma fonte de luz 

indireta, para observação das linhas de precipitação e de identidade entre o antígeno e o 

soro controle positivo e soros testes.  

4.2.4.2 ELISA indireto comercial A: Bovine Leukemia Virus Antibody Test Kit (VMRD 

Laboratories, EUA) 

O ELISA-A é um teste comercial licenciado pela USDA (Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos da América). Este teste se baseia na detecção de 

anticorpos anti-gp51 e, por isso, as microplacas são revestidas com antígeno da proteína 
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do envelope viral. Todas as etapas foram executadas seguindo as recomendações do 

fabricante.  

Brevemente, todas as amostras testadas foram diluídas na proporção 1:25 em 

tampão de diluição de amostra, com exceção dos controles que foram adicionados sem 

diluição; as placas foram incubadas por 20 minutos a temperatura ambiente. Em 

seguida, as placas foram lavadas três vezes com tampão de lavagem na concentração de 

1x, para remoção dos soros remanescentes e o anticorpo conjugado com peroxidase foi 

adicionado e a placa mantida em repouso por 20 minutos a temperatura ambiente. Após 

este período de incubação, a placa foi lavada novamente três vezes com tampão de 

lavagem e o substrato foi pipetado em cada poço e assim, a placa foi incubada por mais 

20 minutos; a reação foi interrompida com solução de parada e as densidades óticas 

(DO) foram lidas em leitor de ELISA em comprimento de onda de 630nm. As amostras 

foram classificadas em positivas e negativas, conforme manual do kit. 

 

4.2.4.3 ELISA indireto comercial B: Chekit Leucose-Serum (IDEXX Laboratories, 

EUA)  

O teste de ELISA comercial do laboratório americano IDEXX, foi intitulado 

como ELISA-B, e utilizado para analisar as 98 amostras de soros do banco de amostras 

RetroLab e os resultados foram usados para comparação com outros testes comerciais e 

com o ELISA-i (padronizado neste estudo).  

O ELISA-B é um ELISA indireto com microplacas revestidas com antígeno 

bruto inativado, ou seja, se baseia na detecção de anticorpos contra a partícula viral 

completa  (ou todas as proteínas imunogênicas do BLV). O procedimento foi realizado 

seguindo todas as recomendações do fabricante; sucintamente, os controles positivo e 

negativo e soros testes foram diluídos no diluente de amostra na proporção de 1:10, 

cada diluição foi adicionada em seu respectivo poço e a placa foi incubada por uma hora 

a 37ºC. Em seguida, conjugado anti-IgG de ruminante foi adicionado e a placa incubada 

por uma hora a 37°C. Foi adicionado o substrato e, após 15 minutos de incubação em 

temperatura ambiente, a reação foi interrompida com solução de parada. Entre todas as 
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etapas foram realizadas três lavagens com solução de lavagem. Foi feita a leitura a 

450nm e os resultados foram interpretados conforme orientação do manual do kit. 

4.2.5 Reação em cadeia da Polimerase (PCR) 

 

Para a verificação da presença de DNA proviral do BLV nas 98 amostras 

bovinas, o PBMC armazenado a -20ºC foi submetido a extração de DNA e posterior 

amplificação através da PCR, para um gene endógeno GAPDH (Pinheiro de Oliveira et 

al., 2013) e para uma região do gene tax do BLV, conforme padronizado por 

OLIVEIRA (2015) com modificações.  

Portanto, O DNA genômico foi extraído do PBMC utilizando o kit comercial 

DNeasy Blood and Tissue (Qiagen, Alemanha) e utilizado como molde para as duas 

PCRs. Como controle positivo das reações foi utilizado DNA obtido a partir da extração 

de células FLK (Fetal Lamb Kidney) persistentemente infectadas com BLV e como 

controle negativo água ultrapura.  

Para avaliar a eficiência da extração, a PCR para o gene endógeno GAPDH foi 

realizada utilizando os primers GAPDH-709F (5’-GGTGATGCTGGTGCTGAGTA-3’) 

e GAPDH-709R (5’-CCCTGTTGCTGTAGCCAAAT-3’), conforme o protocolo 

descrito por Pinheiro de Oliveira et al (2013). 

A PCR para do gene tax amplificou um fragmento de 697 pb utilizando os 

primers Tax-F (5’CGAGACCCACCGTATCAACT3’) e Tax-R 

(5’TTCGGACCAGGTTAGCGTAG 3’). A reação foi constituída de 1U de GoTaq® 

Flexi DNA Polymerase (Promega, USA), 1xGreen GoTaq® Flexi Buffer; 1,5mM de 

MgCl2; 0,2mM de dNTP mix (Invitrogen, USA), 10 µM de cada primer, 200 ng de 

DNA molde e água ultrapura perfazendo um volume final de 25µL. A ciclagem foi de: 

95ºC por 3 minutos, seguida de 35 ciclos de desnaturação a 95ºC por 30s, anelamento a 

55ºC por 30s e extensão a 72ºC por 30s; foi adicionado 5 minutos de extensão final a 

72ºC (Oliveira, 2015, com modificações).  

Os produtos das PCRs foram submetidos a eletroforese em gel de agarose a 

1,5% corado com brometo de etídeo e o padrão molecular de 100 pb (marcador de peso 

molecular 100 bp, KASVI, Brasil) foi utilizado em todas as  corridas eletroforéticas. 
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4.2.6 Padronização do ELISA-i utilizando o peptídeo pgp51 

 

Inicialmente, as placas de ELISA (Maxsorb, Nunc, EUA) foram adsorvidas por 

19h a 4°C com três diferentes concentrações do antígeno (0,5µg/poço e 1,0µg/poço e 

2µg/poço) diluído em tampão carbonato 0,05M pH 9,6 em volume total de 100µL/poço. 

A última fileira da placa foi incubada apenas com tampão carbonato para servir de 

controle sem antígeno. Após incubação, a placa foi lavada duas vezes com 200µL/poço 

de tampão-fosfato salina (PBS) 1X acrescida de 0,05% de Tween 20 (PBST). Em 

seguida foi realizado bloqueio dos sítios inespecíficos de ligação, com 200µL/poço de 

solução de bloqueio (PBST suplementados com 5% de leite em pó desnatado), 

incubando-se por uma hora a temperatura ambiente. Foram realizadas três lavagens com 

PBST.  

Após o bloqueio, diluições seriadas (1:2; 1:5; 1:10; 1:25; 1:50; 1:100) dos pools 

de soros positivos e negativos (amostras que foram classificadas pelo IDGA e pelo 

ELISA-A) foram realizadas em PBST suplementado com 1% de leite em pó desnatado, 

e 100µL de cada diluição em duplicata, foram adicionados em cada poço da placa, 

incubando-se por uma hora a temperatura ambiente. Após a incubação com os soros 

testes, nova lavagem com PBST foi realizada e, assim, duas diluições distintas do 

conjugado (anti-bovine IgG peroxidase – Sigma, EUA) foram testadas: a 1:5000 e 

1:7500, diluído em PBST + 1% de leite em pó desnatado. As placas foram novamente 

incubadas por uma hora, com três lavagens após o período de incubação. Foi adicionado 

100µL/poço do substrato: solução de o-fenilenodiamina (OPD) (0,5 mg/mL) e 0,003% 

de peróxido de hidrogênio 30 volumes em tampão fosfato-citrato pH 5,0 (ácido cítrico 

0,1 M; fosfato de sódio 0,2 M); as placas foram mantidas por 20 minutos ao abrigo da 

luz e, assim, a reação foi interrompida com 40µL/poço de H2SO4 1N. A leitura das 

densidades óticas (DOs) foram feitas em leitor de ELISA em comprimento de onda de 

492nm.  

Na etapa de padronização/otimização das condições do ELISA-i, todos os pools 

de soros foram avaliados em duplicata, além do controle branco (PBST com 1% de leite 

em pó desnatado). Após a escolha da melhor diluição dos soros (1:5), todas as 90 
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amostras iniciais (utilizadas para os pools) foram testadas individualmente; foram 

também testados como soluções de bloqueio a ovoalbumina grau 5 e a soroalbumina 

bovina a 5%. 

 

4.2.7 Performance do ELISA-i em amostras do banco de amostras do Retrolab 

 

Para avaliar a performance o ELISA-i padronizado, 98 amostras do banco de 

amostras do Laboratório de Retroviroses (Escola de Veterinária, UFMG) foram 

utilizadas. Os resultados foram comparados com os testes sorológicos IDGA, ELISA-A, 

ELISA-B e também teste molecular (PCR) para o gene conservado (tax) do BLV 

desenvolvido por Oliveira (2015). 

 

4.2.8 Análise Estatística 

 

Para análise estatística, os dados foram tratados no programa STATA versão 

11.0 (STATA Software, EUA). A determinação do ponto de corte do ELISA-i foi 

realizada através da Curva ROC (Receiver Operating Characteristic). Para comparação 

entre os testes foi utilizada uma tabela de contingência (2x2), e foram avaliados valor 

preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN), sensibilidade e especificidade 

relativas, concordância entre os testes e índice Kappa.  
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4.3 RESULTADOS 

 

4.3.1 Predição in silico do peptídeo pgp51 

 

Utilizando-se o programa ABCpred (Saha e Ragaonkar, 2006) foi possível 

predizer alguns possíveis peptídeos, a partir da sequência primária de aminoácidos da 

gp51 do BLV, que estão apresentados em amarelo na figura 2B. Posteriormente, 

padrões de antigenicidade e acessibilidade em relação à gp51 foram avaliados através 

banco de dados IEDB. Através da interseção das análises de antigenicidade (em azul na 

figura 2D), acessibilidade (em verde na figura 2C) e da predição inicial, foi predito o 

peptídeo linear pgp51 contendo 13 resíduos de aminoácidos e sequência 

KIPDPPQPDFPQL (em lilás na figura 2E) (MW 1725.9) e sintetizado de forma solúvel 

por síntese química pela empresa GenOne Biotecnologies (Rio de Janeiro, Brasil).  

 

4.3.2 Padronização do ELISA-i  

  

 Para os testes de padronização do ELISA-i com o peptídeo predito in silico, 

foram feitos pools com os 45 soros positivos e os 45 negativos classificados através do 

ELISA-A e do IDGA. Utilizando os pools de soros, o ELISA-i foi realizado com 2,0µg 

do peptídeo sintético por poço, soros na diluição de 1:5, conjugado na diluição de 

1:5000 e a solução de bloqueio com leite em pó desnatado a 5%; nessas condições foi 

possível observar uma maior discriminação entre os pools de soros. 
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Figura 2: Predição in silico do peptídeo linear pgp51 
Nota: A: Sequência primária de aminoácidos de gp51 do BLV; B: Em amarelos, predição inicial de 

peptídeos candidatos obtidos pelo programa ABCpred; C: Em verde, avaliação do padrão de 

acessibilidade dos aminoácidos de gp51; D: Em azul, avaliação do padrão de antigenicidade dos 

aminoácidos de gp51; E: Aminoácidos marcados em lilás quando apresentavam conjuntamente 

antigenicidade e acessibilidade. 

 

Com objetivo de estabelecer o ponto de corte, as 90 amostras de soro (45 

positivas e 45 negativas) foram submetidas ao ELISA-i, individualmente conforme 

protocolo descrito. Com as leituras das densidades óticas, foi possível plotar a curva 

ROC, a qual está apresentada na figura 3.  
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Figura 3: Curva ROC gerada com os resultados dos soros testados no ELISA-i  
Nota: Análise estatística realizada com o programa STATA.15 

 

 A definição do ponto de corte foi realizada a partir da curva ROC presente na 

Figura 2.  O ponto de corte foi definido da seguinte maneira: os soros que apresentavam 

valores de DOs normatizadas menores ou iguais 1,050 foram considerados negativos; os 

soros com valores acima de 1,150, foram considerados positivos; já os soros com 

leituras entre 1,050 e 1,150, foram considerados suspeitos.  

 Considerando o ponto de corte acima, o ELISA-i apresentou uma acurácia de 

83,52%, com uma especificidade de 95,35% e sensibilidade de 71,43%. Apenas 5 

animais (aproximadamente 5,5%) foram classificados na faixa suspeitos, como pode ser 

observado no gráfico da figura 3.  

 Para análise da sensibilidade, especificidade e valores preditivos (positivos e 

negativos), foi feita uma tabela de contingência (tabela 2x2), com as amostras utilizadas 

na padronização (tabela 1).  
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Figura 4: Classificação das 90 amostras de soro após a padronização utilizando o 

ponto de corte escolhido para o ELISA-i.  
Com a classificação do ELISA-i, definindo uma faixa de animais suspeitos nas DOs entre 1050 e 1150, 

que pode ser observada no gráfico como a área demarcada entre as linhas vermelhas. Na classificação, o 

número 0 representa o negativo e o 1 representa os positivos.  

Nota: Análise estatística realizada com o programa STATA.15. 

 

4.3.3 Desempenho do ELISA-i em um banco de amostras 

  

Para avaliar a performance o ELISA-i após padronização, 98 amostras do banco 

de amostras do Retrolab foram submetidas aos testes de ELISA-i, ELISA-A, ELISA-B 

e IDGA. No ELISA-i, 67,5% das amostras obtiveram resultado positivo, perfazendo um 

total de 54 animais positivos, 26 animais negativos. Um total de 18 animais (18,36%) 

foram classificados como suspeitos.   

O teste de IDGA detectou uma positividade de 63,8% e sua concordância com o 

ELISA-i foi de 73,75%, com um índice kappa de 0,42, que é um índice moderado, 

segundo a escala de Landis e Koch (1977).  

O ELISA-A detectou  41,25% de animais positivos, com uma concordância de 

71,3% e índice kappa de 0,46 com o ELISA-i; já com o ELISA-B foi possível observar 

uma positividade de  56,25% de animais das  98 amostras testadas com a concordância 
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de 82,3% e um índice kappa forte de 0,63 em relação ao ELISA-i. 

 

Tabela 1: Tabela de contingência da Padronização do ELISA-i 

 

 AMOSTRAS 

(Classificadas no ELISA-A e IDGA) 

E
L

IS
A

-i 

 POSITIVO NEGATIVO TOTAL 

POSITIVO 30 2 32 

NEGATIVO 12 41 53 

TOTAL 42 43 85 

Nota: A sensibilidade foi de 71,43%, a especificidade de 95,35%, a acurácia 83,52%. Podemos observar 

que a porcentagem de animais falsos negativos e falsos positivos foi de 28,57% e 4,65%, 

respectivamente. Valor Preditivo Positivo: 93,75% e Valor Preditivo Negativo: 77,36%.  

 

Para se avaliar o desempenho do ELISA-i frente aos testes comerciais 

disponíveis com as 98 amostras testadas fez-se a comparação destes com o ELISA-i. Na 

tabela 2 encontram-se os dados de sensibilidade, especificidade e valores preditivos do 

ELISA-i com as amostras da soroteca do Retrolab em relação aos testes sorológicos 

comerciais disponíveis.  

 

4.3.4 Reação em cadeia da Polimerase (PCR) para o gene tax das amostras de campo 

 Para o teste molecular de PCR, as 98 amostras provenientes dos mesmos 

animais, só que utilizando o sangue total, como amostra biológica para análise, tiveram 

os DNA extraídos utilizando o kit de purificação de ácidos nucléicos DNeasy Blood and 

Tissue (Qiagen, Alemanha). A verificação da qualidade da extração foi realizada através 

da PCR para o gene endógeno GAPDH. Todas as amostras de sangue total 
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apresentaram o amplicon no tamanho esperado para a PCR do gene endógeno, portanto, 

as 98 amostras puderam ser usadas para o diagnóstico molecular de BLV. O tamanho 

esperado do fragmento foi de 697 pares de bases (figura 4). 

 

Tabela 2: Tabela comparando o ELISA-i com os testes sorológicos disponíveis 

comercialmente 

E
L

IS
A

-i 

 IDGA ELISA-A ELISA-B 

SENSIBILIDADE 82,35% 96,97% 93,33% 

ESPECIFICIDADE 58,62% 53,19% 65,71% 

VALOR PREDITIVO POSITIVO 77,78% 59,26% 77,78% 

VALOR PREDITIVO NEGATIVO 65,38% 96,15% 88,46% 

Nota: Tabela com dados de sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e valores preditivos 

negativos  do ELISA-i em comparação aos testes sorológicos disponíveis comercialmente.  

 

Das 98 amostras, 43 foram positivas na PCR para o gene tax, o que apresenta 

para o teste molecular uma porcentagem de positividade de 47,5% nas amostras do 

RetroLab. A porcentagem de concordância entre a PCR e o ELISA-i é de 70%, com 

índice kappa fraco de 0,4103. A tabela de contingência comparando o ELISA-i e o PCR 

utilizado mostra uma sensibilidade de 89,47% e especificidade de 52,38% (tabela 3).  
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Figura 5: PCR das amostras de campo para o gene tax. Amplicon de 697pb 

(aproximadamente 700pb [seta]).  
Nota: M – marcador de 100 pb (KASVI); B: controle branco; CP: controle positivo (célula FLK 

persistentemente infectada com BLV). 

 

 

Tabela 3: Tabela de contingência entre PCR e ELISA-i. 

  PCR 

E
L

IS
A

-i 

 POSITIVO NEGATIVO TOTAL 

POSITIVO 34 20 54 

NEGATIVO 4 22 26 

TOTAL 38 42 80 

Nota: A sensibilidade foi de 89,47%, a especificidade de 52,38%. Valor Preditivo Positivo: 62,96% e 

Valor Preditivo Negativo: 8462%.  
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4.3.5 Concordância entre os testes utilizados para comparação 

Uma vez que foram obtidos resultados muito divergentes entre os quatro testes 

utilizados, resolveu-se fazer uma  comparação entre eles . Como o ELISA-A e o IDGA 

foram utilizados para a classificação das amostras que foram utilizadas na padronização 

do teste, foi realizado um estudo de comparação entre os dois testes disponíveis 

comercialmente (tabela 4 e figura 5). É possível observar que há discordância entre os 

dois testes. A porcentagem de concordância e índice kappa entre os testes utilizados 

para comparar com o ELISA-i após padronização estão apresentados no quadro 1. 

Quadro 1: Porcentagens de concordâncias e índices kappa entre os testes. 

Testes Porcentagem de concordância Índice kappa 

IDGA x ELISA-A 75% 0,52 

IDGA x ELISA-B 86,1% 0,71 

IDGA x PCR 76,3% 0,53 

ELISA-A x ELISA-B 81% 0,63 

ELISA-A x PCR 73,8% 0,47 

ELISA-B x PCR 83,6% 0,67 
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Tabela 4: Tabela de contingência entre ELISA-A e IDGA. 

  IDGA 

E
L

IS
A

-A
 

 POSITIVO NEGATIVO TOTAL 

POSITIVO 37 1 38 

NEGATIVO 21 39 60 

TOTAL 58 40 98 

Nota: A sensibilidade foi de 63,79%, a especificidade de 97,5%, a acurácia de aproximadamente 77%. 

Valor Preditivo Positivo: 97,37% e Valor Preditivo Negativo: 65%.  

 

 

Figura 6: Imagem representativa da comparação entre o IDGA e o ELISA-A.  
Nota: VP (vermelho): verdadeiro positivo; FP (laranja): falso positivo; FN (amarelo): falso negativo; VN 

(verde): verdadeiro negativo. 
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4.4 DISCUSSÃO 

Os programas de erradicação e controle da LEB no mundo consistem na correta 

identificação e posterior segregação ou eliminação dos animais infectados, criando 

rebanho livres e diminuindo as perdas econômicas, visto que o impacto econômico da 

infecção pelo BLV está associado não só às perdas diretas, mas também a restrições à 

comercialização entre países impostas ao gado vivo e produtos como sêmen e embriões 

bovinos (Gutiérrez et al., 2009; Nekouei et al., 2016).  

Já que a maioria dos animais é assintomática e os sinais clínicos podem ser 

confundidos com outras enfermidades, o diagnóstico laboratorial é crucial para 

identificação de animais infectados (Monti et al., 2005). A soropositividade é o melhor 

indicador de infecção pelo BLV, uma vez que os animais infectados pelo vírus 

apresentam uma resposta imune persistente, caracterizada por altos títulos de anticorpos  

direcionados para a glicoproteína gp51 do envelope juntamente com a proteína 

estrutural do capsídeo p24 (Gutiérrez et al., 2009; Larsen et al., 2012). 

O teste de imunodifusão em gel de ágar (IDGA) e o ensaio imunoenzimático 

(ELISA) são os testes diagnósticos aprovados pela Organização Mundial de Saúde 

Animal (OIE) para fins comerciais (2012). O IDGA apresenta alta especificidade, baixo 

custo (OIE, 2012), porém não é aplicável em sistemas automatizados e o resultado só é 

obtido após 72 horas (De-Giuseppe et al., 2004); os ELISAs têm sido empregados para 

amostras de leite e soro (Reichel et al., 1998 citado por CAMARGOS et al., 2007), 

sendo um teste prático, sensível, de fácil padronização e adequado para análise em 

grande número de amostras (Mohapatra et al., 2010).  

Até o presente momento, o único teste comercialmente disponível para o 

diagnóstico da LEB produzido no Brasil é o IDGA, produzido por um único laboratório. 

Os testes de ELISA disponíveis comercialmente são produzidos em outros países e o 

processo de importação consuma em um obstáculo para os criadores e programas do 

governo, devido ao alto custo e à dependência da disponibilidade do fabricante. Isto 

significa que, apesar do ELISA ser um teste rápido de realizar, a interpretação dos 

resultados ser objetiva e ser mais sensível que o IDGA e como a importação os kits é 
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extremamente cara, o IDGA ainda é o teste diagnóstico mais usado no Brasil, pois 

existe uma fonte nacional de reagentes. 

Ademais, os kits ELISAs disponíveis são baseados na utilização de proteínas 

virais (como gp51) parcialmente purificadas que detectam anticorpos contra epítopos da 

gp51. Para a produção do antígeno viral (como gp51), são utilizadas linhagens de 

células de rim fetal de ovinos (células FLK) cronicamente infectadas pelo BLV. No 

entanto, o procedimento de purificação é caro e demorado e essas linhagens celulares 

são susceptíveis a infecção pelo vírus da diarreia viral bovina (BVDV) (De-Giuseppe et 

al., 2004) e por micoplasmas (Timenetsky et al., 1992).  

Neste contexto, o desenvolvimento de testes diagnósticos eficientes e de baixo 

custo é essencial para o controle da introdução e/ou disseminação da infecção, e para 

um melhor conhecimento da epidemiologia do BLV em nosso país. 

Não obstante, segundo Ferrer et al. (2003) a utilização de peptídeos que 

mimetizam eptopos de proteínas antigênicas do patógeno podem aumentar a 

especificidade de imunoensaios comparado aos antígenos brutos.  

 Portanto, com o objetivo de produzir um ELISA indireto para diagnóstico 

sorológico da LEB, fizemos uma predição in silico de epítopos para a obtenção de um 

peptídeo linear da glicoproteína do envelope viral gp51 utilizando duas ferramentas de 

bioinformáticas disponíveis online. O peptídeo final KIPDPPQPDFPQL de massa 

molar de 1725.9, contendo 13 resíduos de aminoácidos foi sintetizado por síntese 

química, e capaz de segregar amostras positivas e negativas (figura 3).  

A predição de peptídeos in silico tem como principal objetivo desenhar 

moléculas que possam substituir antígenos no processo da detecção dos anticorpos. O 

uso desta ferramenta além de apresentar a vantagem de ter menor custo, são mais 

seguras ao pesquisador, pois não são partículas infecciosas (Van Regenmortel, 2006). 

Uma desvantagem desta técnica é que, o foco dos estudos de identificação de epítopos 

pelas ferramentas de bioinformática, tem sido sobre os epítopos lineares, já que apenas 

as sequências dos aminoácidos das proteínas são utilizadas como molde (El-Manzalawy 

e Honavar, 2010), embora cerca de 90% dos epítopos de células B sejam 

conformacionais. Isto significa que muitos epítopos podem não estar sendo 
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reconhecidos, diminuindo a chance do teste diagnóstico ser sensível.  

Uma outra ferramenta que pode ser utilizada é o uso de proteínas recombinantes 

produzidas em sistemas heterólogos como E. coli, Saccharomyces cerevisiae e sistema 

de baculovírus. Esta tecnologia oferece muitas vantagens em relação aos métodos 

clássicos de produção de antígeno derivados de células, já que é menos trabalhosa, 

perigosa e demorada. Além disso, altas quantidades de proteínas com baixo custo e sem 

variação de antígeno entre lotes podem ser obtidas e a contaminação com proteínas 

celulares ou derivadas de soro é menos provável, já que o antígeno é produzido em um 

sistema heterólogo do qual é purificado (Gutierrez et al., 2009). No entanto, a expressão 

de proteínas do envelope viral em sistema procariotos, muitas vezes não é possível, 

devido à expressão ineficiente ou baixa solubilidade da proteína de interesse, já que 

estas precisam da glicosilação, processo que E. coli não faz por ausência de estruturas 

de chaperonas para o correto enovelamento da proteína e em alguns casos, até a perda 

de códon de iniciação para expressão da proteína de interesse (PACHECO et al., 2012; 

GOPAL e KUMAR, 2013). 

Apesar do peptídeo predito in silico ser linear, quando foi utilizado no ELISA-i, 

foi suficiente para separar as amostras positivas e negativas para LEB. Com a curva 

ROC, o ponto de corte foi estabelecido conforme descrito na figura 3, com uma faixa de 

suspeita entre 1,05 e 1,15, já que esta faixa apresenta maior variabilidade de resultados. 

Das 90 amostras utilizadas no teste, apenas 5 foram classificadas neste intervalo. Nesta 

faixa, existe uma alta proporção de resultados discordantes e, uma pequena variação no 

ponto de corte poderia classificar o resultado errado, gerando número alto de falsos 

positivos ou falsos negativos e por isso, estabelecemos uma faixa de animais suspeitos.  

Após a padronização do ELISA-i, a performance do teste foi avaliada e 

comparada com outros testes disponíveis comercialmente. Além disso, estes testes 

foram comparados entre si, para verificar seus desempenhos com essas 98 amostras de 

campo. Podemos observar que o ELISA-i conseguiu detectar maior número de amostras 

positivas dentre todos os testes; o segundo teste em sensibilidade, supreendentemente, 

foi o IDGA, que é um teste com a característica de ser específico. 

Como em algumas situações os testes sorológicos podem falhar na identificação 
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de animais infectados, como animais recém-infectados e que não desenvolveram 

resposta imunológica, animais recém nascidos e também animais co-infectados com 

BVDV, foi realizado o teste molecular para o gene tax, um gene conservado para os  

deltaretrovírus. Das 98 amostras, apenas 43 tiveram o DNA proviral do BLV 

encontrado; a falha na detecção de bovinos infectados por BLV através da PCR também 

foi observada em outros estudos (Camargos et al., 2007; Jaworski et al., 2018), 

mostrando que a PCR pode não ter alta sensibilidade, e isto poderia ser causado pelo 

baixo número de linfócitos infectados e/ou pequeno número de cópias de provirus por 

célula infectada, (Reichel et al., 1998 citado por Carmargos et al., 2007). 

O resultado encontrado quando os testes ELISA-A, ELISA-B, IDGA e PCR 

foram comparados entre si é que há divergência entre os ensaios disponíveis. Nossos 

resultados e também de outros grupos de pesquisa que compararam os testes 

sorológicos sugerem que o IDGA e os diversos ELISAs disponíveis divergem entre si e 

não são suficientes para segregar corretamente todos os resultados positivos de 

negativos (Trono et al., 2001; Choi et al., 2002; Troiano et al., 2013). Analisando o 

índice kappa entre os testes sorológicos, os índices variaram de moderado a forte de 

acordo com a classificação de Landis e Koch (1977). 

A falta de concordância entre os resultados dos ELISAs (A e B), aqui utilizados, 

pode ser explicada pelo fato que esses testes não foram revalidados com amostras 

provenientes de rebanhos brasileiros que apresentam características próprias de 

miscigenação/formação com participação de raças de diferentes origens além de 

características geográficas e de manejo distintas. A utilização de kits padronizados com 

amostras distintas, levando-se em consideração as características citadas acima, pode 

levar as divergências nos resultados como as observadas neste estudo. Nenhum destes 

ensaios tem o controle do MAPA em termos de qualidade e desempenho como 

observado para outras enfermidades como por exemplo a Febre Aftosa. Todos os 

ensaios de diagnóstico devem minimizar erros de classificação dos animais apenas na 

medida em que a validade seja garantida. Um ensaio usado rotineiramente deve ser 

preciso o suficiente para ser reconhecido como válido. Estimativas confiáveis de 

sensibilidade e especificidade diagnósticas devem ser disponíveis e, portanto, a 
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validação deve ser realizada no local de uso do ensaio, especialmente nos casos em que 

o teste é importado de países estrangeiros (OIE, 2013). 

Segundo Greiner e Gardner (2000), as estimativas confiáveis da sensibilidade e 

especificidade diagnóstica são necessários em muitos contextos: para atualizar 

inferências clínicas, para os cálculos do tamanho da amostras, estudos de prevalência, 

estudos de probabilidade para a tomada de decisões e planejamento de programas de 

controle e erradicação das doenças. Como a sensibilidade e especificidade variam 

conforme o ponto de corte é alterado, a escolha do melhor valor para o mesmo requer a 

combinação satisfatória desses dois parâmetros, isto que pode ser conseguido por meio 

da construção da curva ROC (Soares e Siqueira, 2002).  

Entretanto, um único ensaio pode ser validado para uma ou mais finalidades 

pretendidas, otimizando suas características de desempenho para cada finalidade. Por 

exemplo, para levantamentos sorológicos, pode-se aumentar a sensibilidade e diminuir a 

especificidade. Para testes confirmatórios, podemos variar o PC, diminuir a 

sensibilidade e aumentar a especificidade do teste, fazendo com que o teste identifique 

mais os animais verdadeiramente negativos (OIE, 2013).    

A disponibilidade de um método de referência adequado é um requisito 

importante para estudos de validação (Greiner e Gardner, 2000). Neste trabalho, no 

entanto, nenhum dos testes usados tem um índice de concordância alto e, por isso, há 

uma dúvida em qual usar como parâmetro ou “padrão ouro” como referência.  

A mesma problemática diagnóstica é enfrentada em outra patologia animal de 

origem viral de um vírus da mesma família do BLV, que é a Anemia Infecciosa Equina 

(AIE). No trabalho de Issel et al. (2013), foi possível observar um aumento na 

identificação dos casos positivos de AIE em 17% usando o ELISA como triagem, o 

IDGA como um teste confirmatório e, resultados que fossem discordantes nestes dois 

testes seriam feitos o diagnóstico pela técnica de imunoblot. Ou seja, uma combinação 

de testes de diagnósticos para AIE resultou em um diagnóstico mais acurado para a 

doença.  

  Em um trabalho conduzido por Choi et al. (2002), um imunoblot foi 

desenvolvido para diagnóstico do BLV. Foram utilizadas gp51 purificada a partir de 
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cultivo celular e uma proteína p24 recombinante. Os resultados encontrados foram 

promissores principalmente para p24, já que em alguns casos ficava difícil distinguir as 

bandas na região da gp51 (provavelmente pelo tipo de antígeno utilizado). Neste 

trabalho foi possível concluir que o imunoblot foi muito mais sensível que o IDGA e 

que o ELISA utilizado, podendo ser usado como um teste confirmatório das amostras. 

  Pelo Programa Nacional de Vigilância da  Anemia Infecciosa Equina na Itália, a 

investigação laboratorial é realizada  em três etapas: sendo a primeira etapa um teste de 

triagem utilizando um ELISA, caso o teste  seja positivo realizar o reteste, e se persistir 

o resultado, seguir para a segunda etapa, que seria testar a  amostra positiva em outro 

formato de ELISA, e caso a amostra se confirme positiva, utilizar o teste de  IDGA, e 

caso os resultados dos testes de ELISA e IDGA fossem discordantes, seria realizado o 

teste confirmatório que é o imunoblot  (Cook, Leuroux, Issel, 2013). Porém, no caso do 

BLV, ainda não existe um imunoblot comercialmente disponível.  

  Baseado nos resultados desse trabalho, o diagnóstico sorológico e molecular do 

BLV deve ser feito com ponderação, levando-se em conta qual o propósito e quais os 

testes serão empregados. Não obstante, a prevalência da doença por região também 

deve ser levada em consideração, já que alterações nas proporções de animais 

infectados podem aumentar a probalidade de um teste diagnóstico dar positivo, 

elevando a sensibilidade.  

  O peptídeo predito in silico foi capaz de diferenciar amostras positivas e 

negativas e apresentou-se promissor para utilização como uma ferramenta diagnóstica. 

Ainda assim, existe a possibilidade de otimização destes ensaios a partir de novos 

peptídeos utilizando outras proteínas do envelope viral, ou até da p24 do capsídeo viral, 

já que esta também é alvo de resposta imunológica. Conjuntamente, o Laboratório de 

Retroviroses tem trabalhado para desenvolver proteínas recombinantes em sistema 

procariotos (E. coli); porém, alguns obstáculos ainda precisam ser transpostos para obter 

sucesso com esta ferramenta para se obter proteínas de envelope viral como: a falta de 

glicosilação que parece ser crucial na produção de proteínas recombinantes, baixa 

expressão destas proteínas em algumas linhagens bacterianas e a formação de corpos de 

inclusão. 
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4.5 CONCLUSÃO 

 O ELISA indireto utilizando  peptídeo sintético pgp51 após predição de epitopos  

in silico obteve resultados comparáveis aos testes diagnósticos utilizados atualmente e 

assim, também pode ser usado como teste diagnóstico para LEB para estudos de 

prevalência da doença no Brasil. No entanto, para confirmação de animais positivos nas 

estratégias de erradicação do BLV, em que animais serão eutanasiados, esforços devem 

ser feitos para que testes empregados sejam precisos ou, mais de um exame diagnóstico 

seja utilizado. Outrossim, foi possível observar uma divergência nos resultados obtidos 

entre os testes comerciais disponíveis para o diagnóstico do BLV, o que leva a 

parcimônia na interpretação dos dados gerados das pesquisas em relação ao perfil 

sanitário do rebanho nacional, e leva a reconsiderações no sistema de diagnóstico usado 

atualmente.  
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5. PERSPECTIVAS  

  

Através da ferramenta desenvolvida, novas estudos podem ser realizados para 

melhorar a acurácia do teste de ELISA. Uma das possibilidades é o desenvolvimento de 

peptídeos quiméricos utilizando outros peptídeos de outras proteínas antigênicas do 

BLV, como p24 do capsídeo viral. 

Outra possibilidade é o desenvolvimento de proteínas recombinantes tanto para 

o uso em ELISA como em imunoblot. 

Um importante estudo que deve ser desenvolvido é a infecção experimental em 

bovinos com BLV e o acompanhamento dos títulos de anticorpos contra as principais 

proteínas antigênicas e imunogênicas como a gp51, gp30 e p24; isso ajudaria na escolha 

do melhor alvo para a produção de antígenos para testes sorológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 65	

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALTANER, C.; ALTANEROVÁ, V.; BÁN, J. et al. Human cells of neural origin are 

permissive for bovine leukemia virus. Neoplasma, v.36, n.6, p.691-695, 1989. 

ALVES, E. M.; REIS, D. O.; OLIVEIRA, P. R.; et al. Prevalência de Leucose Bovina em 

animais abatidos em Uberlândia – MG. Higiene Alimentar, vol. 12, n.53. 1998.  

ANSARI, H. R.; RAGHAVA, G. P. S. Identification of conformational B-cell epitopes in an 

antigen from its primary sequence. Immunol Res., v.6, n.6, 2010.   

ARAÚJO, W. A. G.; CARVALHO, C. G. V.; MARCONDES, M. I. et al. Ocitocina exógena e a 

presença do bezerro sobre a produção e qualidade do leite de vacas mestiças. Braz. J. Vet. Res. 

Anim. Sci., São Paulo, v. 49, n. 6, p. 465-470, 2012. 

 

AZEDO, M. R. Influência da leucose enzoótica bovina na atividade oxidativa de leucócitos. 

2007. 151f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

BAN, J.; GIECIOVA, E.; ORLIK, O.; ALTANER, C. Use os monoclonal antibodies in an 

ELISA for the diagnosis of bovine leukaemia virus infection. Journal of Virological Methods, 

v.30, p.79-87, 1990.  

BAN, J.; PORTETELLE, D.; ALTANER, C. et al. Isolation and characterization of a 2.3 

kilobase-pair cDNA fragment encoding the binding domain of the bovine leukemia virus cell 

receptor. J. Virol., v.67, n.2, p.:1050-1057, 1993. 

BAO, Y.; CAO, X. The immune potential and immunopathology of cytokine-producing B cell 

subsets: a comprehensive review. J. Autoimmun., v.55, p.:10–23, 2014. 

BAREZ, P.; BROGNIEZ, A.; CARPENTIER, A. et al. Recent advances in BLV research. 

Viruses, v.7, p.: 6080-6088, 2015.  

BARTLETT, P.C.; SORDILLO, L.M.; BYREM, T.M., et al. Options for the control of bovine 

leukemia virus in dairy cattle. J. Am. Vet. Med. Assoc. v. 244, p.: 914–922, 2014. 



	 66	

BEIER, D.; RIEBE, R.; BLANKENSTEIN, P. et al. Establishment of a new bovine leukosis 

virus producing cell line. Journal of Virological Methods,  v.121, p-239–246, 2004.  

BIEBER, K., AUTENRIETH, S. E. Insights how monocytes and dendritic cells contribute and 

regulate immune defense against microbial pathogens.  Immunobiology. v. 220, p.:215-226, 

2015. 

BIRGEL-JÚNIOR, E. H.; D’ANGELINO, J.; BENESI, F. J. et al. Prevalência da infecção pelo 

vírus da Leucose dos bovinos, em animais da raça Jersey, criados no estado de São Paulo. Pesq. 

Vet. Bras., v. 15, n. 4, p. 93-99, 1995. 

 

BLAGITZ, M. G.; SOUZA, F. N.; BATISTA, C. F. et al. Immunological implications of bovine 

leukemia virus infection. Research in Veterinary Science, v.114, p.109–116, 2017. 

 

BUEHRING G. C.; SHEN, H. M.; JENSEN, H. M. et al. Bovine leukemia virus DNA in human 

breast tissue. Emerg. Infec. Dis., n.20, p.772-782, 2014.  

BUEHRING, G. C.; PHILPOTT, S. M.; CHOI, K. Y. et al. Humans have antibodies reactive 

with Bovine leukemia virus. AIDS Res Hum Retroviruses, v.19, p.1105-1113, 2003. 

 

BUEHRING, G. C.; SHEN, H. M.; JENSEN, H. M. et al. Exposure to bovine leukemia virus  is 

associated with breast cancer: A case-control study. PLoS ONE. v. 10, n.9, 2015. 

 

CAMARGOS, M. F.; FELIZIANI, F.; DE-GIUSEPPE, A. et al. Evaluation of diagnostic tests 

to bovine leucemia virus. Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias, v.102, p.169-173p, 

2007. 

CAMARGOS, M. F.; STANCEK, D.; LESSA, L. M., et al. Development of a polymerase chain 

reaction and its comparison with agar gel immunodiffusion test in the detection of bovine 

leukemia virus infection. Braz J Vet Res Anim Sci., v.40, n.5, p.341-348, 2003. 

CHAVES, N. P.; BEZERRA, D. C.; SANTOS, L. S. et al. Intercorrência entre leucose 

enzoótica e brucelose em búfalos (Bubalus bubalis) em sistema de produção extensivo. Pesq. 

Vet. Bras., v.32, n.2, p.131-134, 2012. 



	 67	

CHOI, K. Y.; LIU, R. B.; BUEHRING, G. C. Relative sensitivity and specificity of agar gel 

immunodiffusion, enzyme immunosorbent assay, and immunoblotting for detection of anti-

bovine leukemia virus antibodies in cattle. Journal of Virological Methods, v.104, p.33–39, 

2002. 

COOK, R.; LEROUX, C.; ISSEL, C. J. Equine infectious anemia and equine infectious anemia 

virus in  2013: A review. Veterinary Microbiology, v.167, n.1–2, p.181–204, 2013.   

DE-GIUSEPPE, A.; FELIZIANI, F.; RUTILI, D. et al. Expression of Bovine Leukemia Virus 

envelope glycoprotein (gp51) by recombinant baculovirus and its use in an Enzyme-linked 

immunosorbent assay. Clinical and diagnostic laboratory immunology, v.11, n.1, p.147-151, 

2004. 

DIGLIO, C. A.; FERRER, J. F. Induction of syncytia by the bovine C-type Leukemia Virus. 

Cancer Research, v.36, p.: 1055-1067, 1976.  

EL-MANZALAWY, Y.; HONAVAR, V. Recent advances in B-cell epitope prediction 

methods. Immunome Research, v.6, 2010.  

EMINI, E. A.; HUGHES J. V.; PERLOW, D. S.; BOGER, J. Induction of hepatitis A virus-

neutralizing antibody by a virus-specific synthetic peptide. J Virol., v.55, n.3, p.836-839, 1985. 

FELIZIANI, F.; MARTUCCIELLO, A.; ISCARO, C. et al. Bovine leukemia virus: 

Experimental infection in buffaloes and evaluation of diagnostic test reliability. Res. Vet. Sci., 

v.114, p.450–454, 2017. 

FERNANDES, C. H. C.; MELO, L. E. H.; TENÓRIO, T. G.; et al. Soroprevalência e fatores de 

risco da infecção pelo virus da Leucose dos bovinos em rebanhos leiteiros da região Norte do 

estado do Tocantins, Brasil. Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.76, n.3, p.327-334, 2009.  

FERRER, E.; BENITEZ, L.; FOSTER-CUEVAS, M. et al. Taenia saginata derived synthetic 

peptides with potential for the diagnosis of bovine cysticercosis. Vet. Parasitol., v.111, p.83-94, 

2003.  

FERRER, E.; BENITEZ, L.; FOSTER-CUEVAS, M. et al. Taenia saginata derived synthetic 



	 68	

peptides with potential for the diagnosis of bovine cysticercosis. Vet Parasitol., v.111, p.83–94, 

2003.  

FONDEVILA, N. A. Leucosis bovina enzoótica. Rev. Med. Vet. (Bs. As.), v.62, n.2, p.135-147, 

1981. 

FRIE, M .C.; COUSSENS, P. M. Bovine leukemia virus: A major silent threat to proper 

immune responses in cattle. Vet. Immunol. Immunopathol., v.163, n. 3-4, p. 103-114, 2015. 

FRIE, M. C.; SPORER, K. R.; WALLACE, C. J. et al. Reduced humoral immunity and atypical 

cell-mediated immunity in response to vaccination in cows naturally infected with bovine 

leukemia virus. Veterinary Immunology and Immunopathology, v.182, p.125–135, 2016.  

GERSHONI, J. M.; ROITBURF-BERMAN, A.; SIMAN-TOV, D. D. et al. Epitope Mapping : 

The First Step in Developing Epitope-Based Vaccines. Biodrugs, v.21, n.3, 2007. 

GILLET, N. A. ; WILLENS, L. Whole genome sequencing of 51 breast cancers reveals that 

tumors are devoid of bovine leukemia virus DNA. Retrovirology. v.13, n.75, 2016. 

GILLET, N. A.; HAMAIDIA, M.; BROGNIEZ, A. et al. Bovine Leukemia Virus Small 

Noncoding RNAs Are Functional Elements That Regulate Replication and Contribute to 

Oncogenesis In Vivo. PLOS Pathogens, 2016.  

 

GILLET, N.; FLORINS, A.; BOXUS, M. et al. Mechanisms of leukemogenesis induced by 

bovine leukemia virus: Prospects for novel anti-retroviral therapies in human. Retrovirology, 

v.4, n.18, 2007.  

 

GONZÁLEZ, E. T.; OLIVA, G. A.; VALERA, A. et al. Leucosis enzoótica bovina: evaluación 

de técnicas de diagnóstico (IDGA, ELISA-I, WB, PCR) en bovinos inoculados 

experimentalmente. Analecta Vet., v.21, p.12-20, 2001. 

GOPAL, G. J.; KUMAR, A. Strategies for the production of recombinant protein in Escherichia 

coli. Protein J. n.32, p.419-425, 2013.  

GRAVES, D. C.; FERRER, J. F. In vitro transmission and propagation of the bovine leukaemia 



	 69	

virus in monolayer cell cultures. Cancer Res., v.36, p.4152–4159, 1976.  

GREINER, M.; GARDNER, I. A. Epidemiologic issues in the validation of veterinary 

diagnostic tests. Prev. Vet. Med., v. 45, n.1-2, p. 3-22, 2000. 

GUTIÉRREZ, G.; ALVAREZ, I.; FONDEVILA, N. et al. Detection of bovine leukemia virus 

specific antibodies using recombinant p24-ELISA. Veterinary Microbiology, v.137, p.: 224-

234, 2009. 

HIRSCH, C. 2005. 106p. Vírus da Leucose Enzoótica Bovina: filogenia e regulação de LTR e 

POL em amostras brasileiras. Tese (Doutorado em Ciência Animal – Escola de Veterinária, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte). 

INABE, K.; IKUTA, K; AIDA, Y. Transmission and Propagation in Cell Culture of Virus 

Produced by Cells Transfected with an Infectious Molecular Clone of Bovine Leukemia Virus. 

Virology, v.245, p.53-64, 1998.  

ISSEL, C. J.; SCICLUNA, M. T.; COOK, S. J.; et al. Challenges and proposed solutions for 

more accurate serological diagnosis of equine infectious anaemia. Veterinary Record, v.165, 

p.123 – 134,  2012.   

JOHNSON R.; KANEENE J. B. Bovine leukemia virus. Part II. Risk factors of transmission. 

Comp. Cont. Educ. Prac. Vet., n.13, p.681-691, 1991.  

JOHNSON, R.; GIBSON, C. D.; KANEENE, J. B. Bovine Leukemia Virus: a herd-based 

control strategy. Preventive Veterinary Medicine. v.3, p.339-349, 1985. 

JOHNSTON, E. R.; RADKE, K. The SU and TM envelope protein subunits of bovine leukemia 

virus are linked by disulfide bonds, both in cells and in virions. J Virol., v.74, p.2930-2935, 

2000.   

 

KIM, E. J.; CHEONG, K. M.; JOUNG, H. K. et al. Development and evaluation of an 

immunochromatographic assay using a gp51 monoclonal antibody for the detection of 

antibodies against the bovine leukemia virus. J. Vet. Sci., v.17, n.4, p.479-487, 2016.   



	 70	

KIM, F. J.; MANEL, N.; GARRIDO, E. N. et al. HTLV-1 and -2 envelope SU subdomains and 

critical determinants in receptor binding. Retrovirology, v.1, n.41, 2004.  

KOLASKAR, A. S.; TONGAONKAR, P. C. A semi-empirical method for prediction of 

antigenic determinants on protein antigens. FEBS Lett., v.276, p.172-174, 1990. 

LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. 

Biometrics, v. 33, n. 1, p. 159-174, 1977.  

LARSEN, A.; GONZALEZ, E. T.; SERENA, M. S. et al. Expression of p24 gag Protein of 

Bovine Leukemia Virus in Insect Cells and Its Use in Immunodetection of the Disease. Mol. 

Biotechnol., 2012.  

LAVANYA, M.; KINET, S.; MONTEL-HAGEN, A. et al. Cell Surface Expression of the 

Bovine Leukemia Virus-Binding Receptor on B and T Lymphocytes Is Induced by Receptor 

Engagement. J. Immunol., v.181, n.2, p.891-898, 2008.  

LEUZZI-JUNIOR, L. A.; ALFIERI, A.; ALFIERI, A. A. Leucose enzoótica bovina e vírus da 

leucemia bovina. Semina: Ci. Agrárias, Londrina, v. 22, n.2, p. 211-221, 2001.  

LIM, S. I.; JEONG, W.; TARK, D. S. et al. Agar gel immunodiffusion analysis using 

baculovirus expressed recombinant bovine leukemia virus envelope glycoprotein (gp51/gp30T). 

J. Vet. Sci., v.10, n.4, p.331-336, 2009.  

MEAS, S.; OHASHI, K.; TUM, S. et al. Seroprevalence of bovine immunodeficiency virus and 

bovine leukemia virus in draught animals in Cambodia. J. Vet. Med. Sci., v.62, n.7, p.779-781, 

2000-a. 

MEAS, S.; SETO, J.; SUGIMOTO, C. et al. Infection of bovine immunodeficiency virus and 

bovine leukemia virus in water buffalo and cattle populations in Pakistan. J. Vet. Med. Sci., 

v.62, n.3, p.329-331, 2000-b. 

MERIMI, M.; KLENER, P.; SZYNAL, M.; et al. Complete suppression of viral gene 

expression is associated with the onset and progression of lymphoid malignancy: Observations 

in Bovine Leukemia Virus-infected sheep. Retrovirology, v.4, n.51, 2007. 



	 71	

MINGALA, C. N.; KONNAI, S.; CRUZ, L. C. et al. Comparative moleculo-immunological 

analysis of swamp and riverine-type water buffaloes responses. Cytokine, v.46, n.2, p.273-282, 

2009. 

MODENA, C. M. 1981. 93p. Leucose Enzoótica Bovina. Tese (Mestrado em Ciência Animal – 

Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte). 

MOHAMMADABADI, M. R.; SOFLAEI, M.; MOSTAFAVI, H.; et al. Using PCR for early 

diagnosis of bovine leukemia virus infection in some native cattle. Genetics and Molecular 

Research, v.10, n.4, p.2658-2663, 2011. 

MOHAPATRA, T. M.; SINGH, D. P.; SEN, M.R. et al. Comparative evaluation of rK9, rK26 

and rK39 antigens in the serodiagnosis of Indian visceral leishmaniasis. J Infect Dev Ctries., 

v.4, n.2, p.114-117, 2010.   

MONTI, G. E.; FRANKENA, K.; ENGEL, B. et al. Evaluation of a new antibody-based 

enzyme- linked immunosorbent assay for the detection of bovine leukemia virus infection in 

dairy cattle. J. Vet. Diagn. Invest., v.17, p.451–457, 2005.  

MURAKAMI, H.; YAMADA, T.; SUZUKI, M. et al. Bovine leukemia virus integration site 

selection in cattle that develop leukemia. Virus Res., v.156, n.1-2, p.107–112, 2011. 

NEKOUEI, O.; DUROCHER, J.; KEEFE, G. Diagnostic performance of an indirect enzyme-

linked immunosorbent assay (ELISA) to detect bovine leukemia virus antibodies in bulk-tank 

milk samples. Can. Vet. J., v.57, p.778–780, 2016.  

OGUMA, K.; SUZUKI, M.; SENTSUI, H. Enzootic bovine leukosis in a two-month-old calf. 

Virus Research, v.233, p.: 120-124, 2017. 

OHIRA, K.; NAKAHARA, A.; KONNAI, S.  et al. Bovine leukemia virus reduces anti-viral 

cytokine activities and NK cytotoxicity by inducing TGF-b secretion from regulatory T cells. 

Immunity, Inflammation and Disease, v.4, n.1, p.52–63, 2016.  

OIE (WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH). Biological Standards Committee. 

Enzootic Bovine Leucosis. In: OIE: Manual of Diagnostic Tests and Vaccines  for Terrestrial 

Animals, v.1, cap. 2.4.11, ed.7, p.721-731, 2012. 



	 72	

OIE (WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH). Biological Standards Committee. 

Principles and methods of validation of diagnostic assays for infectious diseases. In: OIE: 

Manual of Diagnostic Tests and Vaccines  for Terrestrial Animals, cap. 1.1.6, 2013. 

OLIVEIRA S. R.; GUEDES, R. M. C.; NOGUEIRA, R. H. G. Exame citológico como método 

auxiliar no diagnóstico da Leucose Enzoótica Bovina (LEB). Vet. Not. Uber., v.5, p.103-109, 

1999. 

OLIVEIRA, C. H. S. 2015. 66p. Linfoma multicêntrico em búfalos no Brasil: etiologia, 

patologia e clínica. Tese (Doutorado em Ciência Animal – Escola de Veterinária, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

OLIVEIRA, C. H. S.; BARBOSA, J. D.; DAMASCENO, K. A. et al. Multicentric lymphoma in 

buffaloes in the Amazon region, Brazil. BMC Vet. Res., v.12, n.238, 2016. 

OTT, S. L.; JOHNSON, R; WELLS, S.J. Association between bovine-leukosis virus 

seroprevalence and herd-level productivity on US dairy farms. Preventive Vet. Med., v.61, n.4, 

p.249-262, 2003. 

PACHECO, B.; CROMBET, L.; LOPPNAU, P.; COSSAR, D. A screening strategy for 

heterologous protein expression in Escherichia coli with the highest return of investment. 

Protein Expression and Purification, v.81, p.33-41, 2012. 

 

PELZER, K. D. Economics of bovine leukemia virus infection. Vet. Clin. N. Am. Food Anim. 

Pract., n.13, p129–141, 1997.  

PEREIRA, A. L. M.; COSTA, A. F.; VESCHI, J. L. A. Soroprevalência da Leucose Enzoótica 

Bovina – Revisão de Literatura. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária, n.21, 

2013.  

PESTKA, S.; KRAUSE, C. D.; SARKAR, D., et al. Interleukin-10 and related cytokines and 

receptors. Annu. Rev. Immunol., v.22, p.929–979, 2004. 

PINHEIRO DE OLIVEIRA, T. F.; FONSECA JÚNIOR, A. A.; CAMARGOS, M. C. et al. 



	 73	

Detection of contaminants in cell cultures, sera and trypsin. Biologicals, v.41, n.6, p.407-414, 

2013.  

POLAT, M.; TAKESHIMA, S.; HOSOMICHI, K. et al. A new genotype of bovine 

leukemia virus in South America identified by NGS-based whole genome sequencing and 

molecular evolutionary genetic analysis. Retrovirology, v.13, n.4, 2016.  

 

PUENTES, R.; DE BRUN, L.; ALGORTA, A. et al. Evaluation of serological response to foot-

and-mouth disease vaccination in BLV infected cows. BMC Vet. Res, v.12, n.119, 2016. 

RADOSTITIS, O. M.; BLOOD, D. C.; GAY, C. C. Clínica Veterinária: um Tratado de 

Doenças dos Bovinos Ovinos Suínos Caprinos e Equinos. Guanabara Koogan: Rio de Janeiro 

(tradução), 2002.  

RAJÃO, D. S. 2008. 26p.  Efeito da infecção pelo vírus da leucose enzoótica bovina na 

produção de leite e reprodução de rebanhos leiteiros. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal 

– Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte). 

RAJÃO, D. S.; BASTIANETTO, E.; REIS, J. K. P. et al. Estudo da infecção pelo virus da 

leucose bovina em bubalinos (Bubalus bubalis) no estado de Minas Gerais. Rev Bras Med Vet., 

v.32, n.1, p.42- 45, 2010.  

RAVAZZOLO, A. P.; COSTA, U. M. Retroviridae. In: FLORES, E. F. (Ed.). Virologia 

Veterinária. UFSM: Santa Maria – RS, 2007. p.811-840. 

REICHEL, M. P.; THAM, K. M.; BARNES, S. Evaluation of alternative methods for the 

detection of bovine leukaemia virus in cattle. New Zeland Vet. Jour., v.46, p.140-146, 1998. In: 

CAMARGOS, M.F.; FELIZIANI, F.; DE-GIUSEPPE, A. et al. Evaluation of diagnostic tests to 

bovine leucemia virus. Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias. v.102, p.169-173, 2007. 

RHODES, J.K.; PELZER, K.D.; JOHNSON, Y.J.; RUSSEK-COHEN, E. Comparison of 

culling rates among dairy cows grouped on the basis of serologic status for bovine leukemia 

virus. Journal of the American Veterinary Medical Association, v.223, p.229- 231, 2003. 



	 74	

ROLA-ŁUSZCZAKA, M.; FINNEGANB, C.; OLECHA, M. et al. Development of an 

improved real time PCR for the detection of bovine leukaemia provirus nucleic acid and its use 

in the clarification of inconclusive serological test results. Journal of Virological Methods, v. 

189, p.258– 264, 2013. 

SAHA, S.; BHASIN, M.; RAGHAVA, G. P. Bcipep: a database of B-cell epitopes. BMC 

Genomics, v.6, n.1, 2005.  

SAHA, S.; RAGHAVA, G. P. Prediction of continuous B-cell epitopes in na antigen using 

recurrent neural network. Proteins, v.65, p.40–44, 2006.  

SCHWARTZ, I.; BENSAID, A.; POLAK, B. et al. In vivo leukocyte tropism of bovine 

leukemia virus in sheep and cattle. Journal Virology, v.68, p.4589-4596, 1994. 

SELLERS, T. A.; VIERKANT, R.A.; DJEU, J. et al. Unpasteurized milk consumption and 

subsequent risk of cancer. Cancer Causes and Control, v.19, p. 805–811, 2008.  

SHIRLEY, J. E. et al. Dairy production management update: Bovine Leucosis. The 

Compendium Food Animal, n. 5, p.651-654. 1997. In: LEUZZI-JUNIOR, L. A.; ALFIERI, A.; 

ALFIERI, A. A. Leucose enzoótica bovina e vírus da leucemia bovina. Semina: Ci. Agrárias, 

Londrina, v. 22, n.2, p. 211-221, 2001.  

SOARES, J.F. E SIQUEIRA, A. L. Introdução à Estatística Médica. 2. ed., Belo Horizonte: 

Coopmed, 2002. 

SUZUKI, T.; IKEDA, H. The mouse homolog of the bovine leukemia virus receptor is closely 

related to the subunit of adaptor-related protein complex AP-3, not associated with the cell 

surface. J. Virol., v.72, n.2, p. 593–599, 1998. 

TAVORA, J. P. F.; BIRGEL, E. H. Prevalência da infecção pelo virus da Leucose Bovina em 

rebanhos leiteiros criados na região do Pólo Itabuna, Estado da Bahia. Arq. EMV-UFBA, v.14, 

p.164-183, 1991. 

THURMOND, M. C.; LAPUZ, G. R.; FARVER, T. B. et al. Retrospective study of four years 

of carcass condemnation rates for malignant lymphoma in California cows. Am. J. Vet. Res., 



	 75	

v.46, n.6, p.1387-1391, 1985. 

TIMENETSKY, J.; SANTOS, L. M.; BUZINHANI, M.; METTIFOGO, E. Detection of 

multiple mycoplasma infection in cell cultures by PCR. Braz. J. Med. Biol. Res., v.39, p.907-

914, 2006.   

TROIANO, L. D.; THOMAZ-SOCCOL, V.; AGOTTANI, J. V. et al. Production, 

characterization and use of monoclonal antibodies against gp51 protein  to diagnose Bovine 

Leukemia Virus infection. Biores. Open Access. v. 2, p.: 55-60, 2013. 

TRONO, K. G.; PEREZ-FILGUEIRA, D. M.; DUFFY, S. et al. Seroprevalence of bovine 

leukemia virus in dairy cattle in Argentina: comparison of sensitivity and specificity of different 

detection methods. Vet Microbiol, v.83, p.235–248, 2001.  

VALE-ECHETO, O. E.; MONTIEL-URDANETA, N.; SIMOES, D. et al. Linfoma 

multicéntrico o linfosarcoma multicéntrico en Búfalo de agua (Bubalus bubalis): Estudio 

Anatomopatológico. Reporte de un caso. Revista Científica, v.19, n.3, p.257-263, 2009. 

 

VAN REGENMORTEL, M. H. V. Immunoinformatics may lead to a reappraisal of the nature 

of B cell epitopes and of the feasibility of synthetic peptide vaccines. J Mol Recognit., v.19,n.3, 

p.183–187, 2006.   

WANG, C. T. Bovine leukemia virus infection in Taiwan: epidemiological study. J. Vet. Med. 

Sci., v.53, n.3, p.395-398, 1991. 

WILLEMS, L.; BURNY, A.; COLLETE, D. et al. Genetic determinants of bovine leukemia 

virus pathogenesis. Aids Research and Human Retroviruses, v.16, n.16, p.1787-1795, 2000.  

YANG, X.; YU, X. An introduction to epitope prediction methods and software. Rev. Med. 

Virol., v.19, p.77–96, 2009.  

YUAN, Y.; KITAMURA-MURAMATSU, Y.; SAITO, S. et al. Detection of the BLV provirus 

from nasal secretion and saliva samples using BLV-CoCoMo- qPCR-2: Comparison with blood 

samples from the same cattle. Virus Research, v.210, p.248-254, 2015. 



	 76	

ZHANG, R.; JIANG, J.; SUN, W. et al. Lack of association between bovine leukemia virus and 
breast cancer in Chinese patients. Breast Cancer Res., v.18, n.1, 2016. 


