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Introdução e objetivos

Material e métodos

Inoculação de 
herpesvírus em cultivo 

celular

Ultracentrifugação em 
colchão de sacarose 25%

Tratamento com 
nucleases e extração de 

DNA viral

PCR para tipificação de BoHV
(1 ou 5)

Sequênciamento de alto 
de desempenho Illumina

Análises bioinformáticas 
dos resultados

Até o momento foram realizadas as etapas
de cultivo viral, ultracentrifugação,
tratamento com nucleases e extração de
DNA viral. As próximas etapas
consistirão em executar quantificações
dos DNAs por fluorimetria, reações em
cadeia da polimerase (PCR) específicas
para confirmação do tipo de vírus (BoHV-
1 ou 5), e sequenciamento em uma
plataforma Illumina Miseq. As sequências
obtidas após o sequenciamento sofrerão
montagens, comparações e análises de
variados enfoques com o auxílio de
softwares de bioinformática.

Apoio financeiro: 

Resultados e perspectivas

Os herpesvírus bovinos do tipo 1  e tipo 5 (BoHV1-5) são  patógenos pertencentes à família Herpesviridae, os 
quais infectam bovinos. Os BoHVs são transmitidos principalmente por contato com aerossóis e/ou 
secreções. Esses vírus geralmente estão associados a problemas respiratórios, problemas reprodutivos e 
encefalites usualmente fatais, causando importantes perdas econômicas nas cadeias produtivas. O objetivo 
deste trabalho é conhecer melhor esses agentes a partir do sequenciamento completo de seus genomas.
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