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RESUMO 

 

A Doença Infecciosa da Bolsa de Fabrício (DIB) é uma doença viral altamente 

contagiosa que afeta as galinhas nas primeiras semanas de vida. Ela pode causar altas taxas 

de morbidade e mortalidade dependendo da cepa viral envolvida no surto. Como o vírus é 

muito resistente no ambiente, a vacinação é requerida em alta pressão de infecção. Devido 

às variações no grau de virulência das vacinas disponíveis para o controle da DIB, o 

presente estudo objetivou avaliar a patogenicidade e imunogenicidade de três vacinas 

comerciais: as vacinas recombinante, complexo-imune e intermediária. Quatro grupos com 

55 aves specific pathogen free (SPF) cada foram imunizadas no primeiro dia e desafiadas 

aos 25 dias com a cepa muito virulenta G11 para verificar o grau de proteção conferido 

pelas vacinas. As aves foram examinadas, sangradas, eutanaziadas e necropsiadas aos 25, 30 

e 35 dias de idade. As bolsas de Fabrício (BF) foram coletadas, pesadas, mensurados seus 

diâmetros e pesos relativos e submetidas ao exame histopatológico para verificar a presença 

de lesões. Amostras de soro foram submetidas ao teste de ELISA para quantificação dos 

anticorpos contra a DIB. Aos 23 dias de idade, as aves SPF foram submetidas à prova de 

hipersensibilidade cutânea à fitohemaglutinina para avaliar o efeito das vacinas sobre a 

imunidade celular. Os resultados mostraram que a vacina complexo-imune induziu a maior 

redução no peso relativo e diâmetro e o maior grau de lesões nas BF. A vacina recombinante 

foi a que apresentou os melhores resultados, preservando a integridade tecidual e celular das 

BF. A vacina intermediária apenas induziu um discreto grau de atrofia nas BF. As análises 

sorológicas, antes do desafio, revelaram que as três vacinas testadas induziram com a 

mesma intensidade a imunidade humoral das aves SPF, apresentando semelhantes títulos de 

anticorpos. A avaliação da imunidade celular mostrou que a resposta à fitohemaglutinina 

das aves SPF imunizadas com as vacinas recombinante e complexo-imune foi menor do que 

as aves do grupo não vacinado. Nas condições em que o experimento foi conduzido 

verificou-se que a vacina complexo-imune é a mais patogênica, causando lesões em maior 

número e severidade nas BF. Todas as vacinas, quando administradas no primeiro dia, são 

eficazes em proteger as aves SPF contra o desafio com a cepa muito virulenta G11. 

 

 

Palavras-chave: Doença Infecciosa da Bolsa de Fabrício, aves, vacina, imunidade. 
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ABSTRACT 

 

Infectious Bursal Disease (IBD) is a highly contagious viral disease that affects 

chickens in their first weeks of life. It may cause high morbidity and mortality depending on 

the strain involved in the outbreak. As the virus is very resistant to the environment, 

vaccination is required under high pressure of infection. Hence, due to variations in the 

degree of the virulence of vaccines available to control DIB, this study aimed to evaluate 

the pathogenicity and immunogenicity of three vaccines against Infectious Bursal Disease 

(IBD): recombinant, immune-complex and intermediate vaccines. Four experimental 

groups, with fifty-five specific pathogen free (SPF) chickens each, were vaccinated on the 

first day and challenged on the twenty-fifth day with the very virulent G11 strain in order to 

verify the protection conferred by the vaccines. The Chickens were examined, bled, 

euthanized and necropsied on the twenty-fifth, thirtieth and thirty-fifth days of age, and the 

Bursas of Fabricius (BF) were collected, weighed, having their diameter and relative 

weight measured, were subjected to histological examination to verify the presence of 

lesions, Serum samples were subjected to ELISA for the quantification of antibodies against 

IBD. On the twenty-third day of age, the chickens were submitted to cutaneous basophil 

hypersensitivity test at phytohemagglutinin to evaluate the immunosuppressive effect of the 

vaccines on the cell-mediated immunity. The results indicated that the immune-complex 

vaccine induced not only the greatest reduction in relative weight and diameter, but also the 

greatest lesion degree on the BF. The recombinant vaccine showed the best results, 

preserving the tissue and cellular integrity of the BF. The intermediate vaccine induced only 

a slight degree of atrophy on the BF. The serological analyses, before the challenge, 

revealed that the three tested vaccines induced humoral immunity of SPF chickens with the 

same intensity, presenting similar antibody titers. In addition, the evaluation of the cell-

mediated immunity demonstrated that the cellular reaction to phytohemagglutinin of the 

immunized SPF chickens with the recombinant and immune-complex vaccines was smaller 

than the unvaccinated group. Thus, these results have indicated that, under the conditions of 

the experiment, the immune-complex vaccine is the most pathogenic, causing the highest 

atrophy degrees on the BF. Therefore, all vaccines, when administered on the first day, are 

considered effective to protect SPF chickens against the challenge with the very virulent 

G11 strain. 

 

Key words: Infectious Bursal Disease, chickens, vaccine, immunity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Doença Infecciosa da Bolsa de Fabrício (DIB), também conhecida como Doença 

de Gumboro, é uma infecção viral aguda, altamente contagiosa, que acomete galinhas 

jovens e é causada por um vírus da família Birnaviridae (BERNARDINO; LEFFER, 2009). 

Por ser endêmica no mundo, a DIB é considerada uma das doenças mais importantes, 

economicamente, para a indústria avícola (ETERRADOSSI; SAIF, 2008).   

O vírus da DIB (VDIB) é um importante vírus imunossupressor das galinhas, pois 

tem tropismo pela bolsa de Fabrício (BF), especificamente pelos linfócitos B expressando 

IgM (imunoglobulina M), e a intensa replicação viral pode causar severa depleção 

linfocitária nos folículos bursais (MÜLLER et al., 1979). Há dois sorotipos do VDIB, no 

entanto, somente as cepas pertencentes ao sorotipo 1 são capazes de causar doença nas 

galinhas. Os efeitos imunossupressores são mais pronunciados quando a exposição ao vírus 

ocorre nas primeiras 2-3 semanas de idade (ALLAN et al., 1972), período em que a BF 

atinge seu desenvolvimento celular máximo (MÜLLER et al., 2003). A infecção com o 

VDIB pode exacerbar infecções com outros agentes etiológicos e reduzir a capacidade da 

ave de responder a vacinações, uma vez que o vírus compromete as respostas imunes 

humoral e celular das galinhas (SHARMA et al., 2000). Estudos prévios têm mostrado que 

cepas do VDIB de virulência variável podem diferir em suas habilidades para replicar in 

vivo, induzir imunidade humoral, e causar imunodepressão humoral. Entretanto, a relativa 

eficácia destas cepas para estimular respostas imunes celulares e a relação da virulência com 

estas respostas não são conhecidas (RAUTENSCHLEIN et al., 2003). Em condições de 

campo, diversas formas clínicas da DIB são observadas e vão desde uma leve 

imunodepressão até uma alta taxa de mortalidade (90-100%). A última é causada por cepas 

muito virulentas do VDIB, as quais emergiram na Europa no final dos anos 80 (CHETTLE 

et al., 1989). No mesmo período, cepas variantes antigênicas apareceram nos Estados 

Unidos (EUA) (SNYDER et al., 1988).  

 O VDIB é altamente contagioso, muito resistente e tem a tendência de persistir no 

ambiente apesar da adoção de medidas rigorosas de higiene. Por isso, a vacinação é 

inevitável sob alta pressão de infecção e importante para proteger as aves nas primeiras 

semanas de vida (ETERRADOSSI; SAIF, 2008). A estratégia para o controle da DIB em 

pintos é hiperimunizar as reprodutoras com vacinas inativadas para que elas possam 

transferir altos títulos de anticorpos às progênies. Embora a imunidade passiva promova boa 

proteção durante as primeiras semanas de vida, a proteção continuada contra a DIB deve ser 
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mantida pela administração de uma vacina viva antes que os anticorpos maternos alcancem 

níveis de subproteção. Todavia, os anticorpos maternais podem neutralizar o vírus vacinal e, 

desse modo, reduzir a carga antigênica necessária para gerar adequada imunidade. 

Diferentes vacinas vivas foram desenvolvidas e classificadas como “suaves”, 

“intermediárias” e “fortes”, de acordo com seu grau de virulência. Vacinas suaves são 

seguras em galinhas specific pathogen free (SPF), mas sua eficácia na presença de altos 

títulos de anticorpos maternos e contra cepas muito virulentas do VDIB é bastante reduzida. 

A eficácia de vacinas intermediárias e fortes é muito melhor, mas elas induzem de 

moderadas a severas lesões na BF de aves SPF (VAN DEN BERG; MEULEMANS, 1991). 

Assim, para contornar estes problemas, novas vacinas combinando segurança e eficácia na 

presença de anticorpos maternos têm sido desenvolvidas recentemente, como é o caso das 

vacinas complexo-imune e recombinante. A vacina recombinante tem como premissa 

utilizar um vírus vetor para carregar e expressar a proteína imunogênica VP2 do VDIB, 

induzindo, mesmo na presença de imunidade passiva, a produção de anticorpos específicos 

contra a DIB (GOUTEBROZE et al., 2003; BUBLOT et al., 2007; LE GROS et al., 2009). 

A vacina complexo-imune, por sua vez, tem como inovação, em relação as vacinas vivas 

convencionais, o fato de o vírus vacinal ser recoberto por anticorpos capazes de retardar 

seus efeitos patológicos por até uma semana, período suficiente para que ocorra uma queda 

acentuada no nível de anticorpos maternos (HADDAD et al., 1997; JEURISSEN et al., 

1998).  

A partir disso, o presente estudo teve como objetivos: caracterizar a patogenicidade e 

imunogenicidade dessas novas vacinas, atualmente utilizadas no controle da DIB no Brasil, 

em aves SPF; verificar o grau de proteção que as vacinas conferem às aves contra o desafio 

com uma cepa muito virulenta do VDIB, denominada GAR-1 e membro do grupo genômico 

11 (G11) (IKUTA et al., 2001); e, analisar o efeito das vacinas sobre a imunidade celular 

das aves SPF, por meio do teste de hipersensibilidade cutânea à fitohemaglutinina 

(Stadecker et al., 1977). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Doença Infecciosa da Bolsa de Fabrício (DIB) 

 

2.1.1 Histórico 

 

A DIB foi primeiramente reconhecida por Cosgrove (1962) em um surto ocorrido em 

granjas adjacentes à cidade de Gumboro (Delaware-Estados Unidos) e, por isso, até hoje, o 

termo “Doença de Gumboro” é um sinônimo para esta enfermidade. A doença foi 

inicialmente denominada de nefrose aviária e, na época, era confundida com a Bronquite 

Infecciosa devido à presença do vírus da Bronquite nos casos clínicos de campo. Estudos 

posteriores revelaram que aves imunes à Bronquite continuavam se infectando e 

desenvolviam lesões específicas na BF, sendo então caracterizada a Doença Infecciosa da 

Bolsa de Fabrício (BERNARDINO; LEFFER, 2009).  

Nas décadas de 60 e 70 a doença foi diagnosticada em diferentes partes dos EUA, 

causando quadro patológico em aves de três semanas de idade ou mais e severa 

imunodepressão em aves jovens, acompanhada por uma taxa de mortalidade menor do que 

2%. A partir desse período, a proteção das aves contra uma infecção nos primeiros dias de 

vida passou a ser essencial e a vacinação teve um papel crucial no controle da doença. As 

galinhas reprodutoras imunizadas com vacinas inativadas promoviam a transferência dos 

anticorpos para as progênies protegendo-as durante as primeiras semanas de vida, quando 

então as vacinas vivas com cepas clássicas eram usadas para prevenir a doença. As vacinas 

vivas desenvolvidas caracterizavam-se por serem de baixa ou intermediária virulência 

(ETERRADOSSI; SAIF, 2008). 

Os vírus de campo pressionados com o grau de imunização começaram a sofrer 

mutações e, já na década de 80, foram isoladas cepas variantes do VDIB na península de 

Delmarva/EUA, contra as quais as aves imunizadas com vacinas clássicas não estavam 

protegidas (JACKWOOD; SAIF, 1987; SNYDER et al., 1988). Em 1985, foram 

desenvolvidas e empregadas vacinas vivas contras as diferentes variantes antigênicas. O 

processo de desenvolvimento foi contínuo e novas variantes foram surgindo a cada ano, 

indicando a necessidade de uma constante vigilância das cepas de campo para a adequação 

das vacinas (BERNARDINO; LEFFER, 2009).   

A partir da metade da década de 80, aproximadamente, falhas em vacinações foram 

descritas em diferentes partes do mundo, verificando-se a emergência de cepas “muito 
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virulentas” do VDIB, as quais causavam altas taxas de mortalidade nos lotes afetados (VAN 

DEN BERG, 2000). O primeiro isolamento de uma cepa altamente virulenta do VDIB foi 

descrito na Europa em 1987, onde a mortalidade foi da ordem de 70% em planteis de postura 

de 3 a 16 semanas de idade e de 30% em matrizes de 3 a 7 semanas  (CHETTLE et al., 1989; 

VAN DEN BERG et al., 1991). Apesar de nenhuma mudança antigênica ter sido detectada, o 

surgimento das cepas altamente virulentas do VDIB com capacidade de romper a barreira de 

altos níveis de anticorpos maternos passou a exigir o desenvolvimento de vacinas do tipo 

intermediária “forte” ou menos atenuadas. Programas intensivos de vacinação utilizando-se de 

duas a três vacinações com cepas intermediárias não conseguiam promover uma imunidade 

satisfatória, porque os altos títulos de imunidade materna prejudicavam a resposta ativa frente 

à vacinação. Esse novo fato passou a dificultar sobremaneira os esquemas de vacinação para o 

efetivo controle da doença (BERNARDINO; LEFFER, 2009).    

No ano de 1997, foi diagnosticada pela primeira vez no Brasil a forma altamente 

virulenta da DIB, em criações de aves de postura e corte no estado de São Paulo. Em posterior 

identificação, através da similaridade antigênica, genética e de patogenicidade, foi 

comprovada a semelhança com a cepa muito virulenta europeia (DI FÁBIO et al., 1999; 

BERNARDINO; LEFFER, 2009). 

Muitos pesquisadores acreditam que uma das causas que propiciou a rápida 

disseminação no Brasil da forma clínica da DIB, causada pelas cepas altamente virulentas do 

vírus, foi o baixo nível de imunidade ativa das aves, apresentado naquele período, devido aos 

programas vacinais adotados até então. Em frangos de corte os programas vacinais eram em 

sua maioria de uma dose, com vacina intermediária, no incubatório (subcutânea) ou a campo 

entre 10 a 18 dias de idade. Algumas empresas nem utilizavam vacinação para o controle da 

DIB, empregando apenas o aumento dos títulos de imunidade materna para proteger os pintos 

nas primeiras semanas de idade. Com baixo nível de imunidade ativa nas aves, o vírus de 

campo encontrou pouca dificuldade para se replicar e causar extensos danos 

(BERNARDINO; LEFFER, 2009).    

 

2.1.2 Impacto econômico 

 

A importância econômica da DIB é manifestada pela alta morbidade (até 100%) e 

mortalidade acima de 20% na forma aguda da doença, em galinhas com três semanas de idade 

ou mais, e pela imunossupressão severa e prolongada das galinhas mais jovens, na forma 
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subclínica da doença, a qual implica em uma maior susceptibilidade a infecções secundárias e 

redução na habilidade da ave de responder a vacinações (VAN DEN BERG, 2000).  

O impacto econômico causado pela DIB é influenciado pela virulência da cepa viral, 

pela susceptibilidade das aves, pela concomitância de patógenos primários e secundários, 

além de fatores ambientais e de manejo (MÜLLER et al., 2003). Como pode ser visualizado 

no Quadro 1, entre janeiro de 2005 e junho de 2011, 285 surtos da DIB foram registrados no 

Brasil nos estados de Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Há registros de 

2.955.626 casos da DIB e 766.393 mortes de aves durante este período, de acordo com os 

dados fornecidos pela OIE, muito provavelmente com o envolvimento de cepas altamente 

virulentas do VDIB. Juntos, somente os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo e Minas Gerais representam 94,04% dos surtos e 98,51% dos casos 

notificados, conforme ilustrado na Figura 1. A ocorrência da DIB é elevada nestes estados 

como consequência da maior produção avícola industrial nessas regiões. Outra observação, 

um tanto curiosa e ao mesmo tempo importante, que pode ser destacada em relação aos dados 

apresentados no Quadro 1, é a baixa notificação de surtos nos estados do Rio Grande do Sul e 

Paraná entre os anos de 2007 e 2011, enquanto que no estado que os separa geograficamente, 

Santa Catarina, a ocorrência de surtos foi constante no mesmo período.  

Estes dados sobre a incidência da DIB no Brasil evidenciam apenas em parte a sua real 

importância para a produção avícola, uma vez que não há registros quantificados sobre o 

impacto econômico acarretado também pela forma subclínica da doença, o qual deve ser 

bastante acentuado já que a doença é endêmica no Brasil.  

Devido à natureza inespecífica da imunodepressão, sabe-se que a infecção com o 

VDIB pode causar efeitos deletérios às aves, mais perceptíveis a médio e longo prazo, 

acarretando, não raro, falhas de vacinação, baixa taxa de conversão alimentar, maior taxa de 

condenação de carcaças no matadouro-frigorífico e redução da produção de ovos. Além disso, 

o quadro subclínico da doença aumenta os custos de produção em decorrência da morbidade 

mais elevada para outros patógenos, gerando maiores gastos com a aquisição de 

medicamentos, cujo uso é imprescindível nessas circunstâncias (FUSSEL, 1998). 
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Figura 1 – Mapa ilustrando os casos notificados da Doença Infecciosa da Bolsa de Fabrício 

nos estados do Brasil, durante o período de janeiro de 2005 a junho de 2011.  
Os círculos na cor vermelha representam a proporção de surtos notificados em 
cada estado de acordo com o número total de notificações.  
Fonte: OIE (2012). 
O mapa foi construído utilizando-se o programa Tab para Windows versão 3.6, 
disponível em www.datasus.gov.br/tabwin.   
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2.2 Vírus da Doença Infecciosa da Bolsa de Fabrício (VDIB) 

 

O vírus da DIB (VDIB) é um vírus não envelopado, com um capsídeo icosaédrico 

composto por 32 capsômeros e diâmetro de 55 a 65 nm (MÜLLER et al., 2003). O vírus, que 

pertence à família Birnaviridae (DOBOS et al., 1979), representa o membro protótipo do 

gênero Avibirnavirus (LEONG et al., 2000) e é caracterizado por ter um genoma consistindo 

de dois segmentos (A e B) de RNA (ácido ribonucléico) fita dupla, daí o nome Birnavírus, 

que codifica cinco proteínas virais (VP1-5) (LUKERT; SAIF, 1991), como pode ser 

visualizado na Figura 2.  

Uma ORF (open reading frame) no segmento genômico B (de aproximadamente 2850 

pares de base (pb)) codifica a proteína VP1, a RNA polimerase responsável pela replicação e 

transcrição viral (MÜLLER; NITSCHKE, 1987; SPIES et al., 1987).  

Duas ORFs no segmento A (de aproximadamente 3250 pb) codificam duas proteínas, 

uma pequena e uma poliproteína precursora. A proteína pequena, VP5, não essencial para a 

replicação viral, foi sugerida como importante na regulação dos processos de liberação do 

vírus das células e disseminação viral (MUNDT et al., 1997), exercendo também função anti-

apoptótica nos estágios iniciais da infecção (LIU; VAKHARIA, 2006). A proteína maior 

(poliproteína) é auto-processada após diversas etapas em três proteínas virais maduras, 

denominadas pVP2, VP3 e VP4 (MÜLLER; BECHT, 1982; AZAD et al., 1985; 1987; 

HUDSON et al., 1986; KIBENGE et al., 1997). A VP4 é uma protease viral e está envolvida 

no auto-processamento da poliproteína (produzindo a transformação da pVP2 para VP2) 

(AZAD et al., 1987). A VP3, que como a VP2, é uma das maiores proteínas estruturais, 

apresenta papel crítico na morfogênese e encapsulamento viral e constitui a parte interna do 

capsídeo viral (LOMBARDO et al., 1999; CHEVALIER et al., 2004). A VP2 forma toda a 

estrutura externa do capsídeo e, por isso, contém a região antigênica responsável pela indução 

dos anticorpos neutralizantes e pela especificidade dos sorotipos (FAHEY et al., 1989). A 

VP2 é também um indutor apoptótico de linfócitos B, estando a proporção de células 

apoptóticas correlacionada com a eficiência da replicação viral (FERNANDEZ-ARIAS et al., 

1997; YAO; VAKHARIA, 2001).  
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Figura 2 - Representação esquemática do genoma do vírus da Doença Infecciosa da Bolsa de 

Fabrício e suas proteínas virais transcritas (adaptado de Murphy et al., 1999). 
Legenda: kb= quilobase; KDa= quilodalton.  

 

A estrutura da VP2 em raio X revelou que essa proteína encontra-se enovelada em três 

domínios distintos, designados como: Base (B), Shell (S) e Projeção (P) (COULIBALY et al., 

2005; LEE et al., 2006). Os domínios B e S são formados pelos grupos amino e carboxílico 

terminais da proteína, enquanto que o domínio P compreende a região que tem alta tendência 

em sofrer modificações, também denominada de região hipervariável, e possui dois picos 

hidrofílicos A e B (BAYLISS et al., 1990). No pico hidrofílico A (que compreende a região 

entre os aminoácidos 212 e 224), está localizado o looping denominado PBC e no pico 

hidrofílico B (entre os aminoácidos 314 e 325) o looping PHI, sendo essas as regiões mais 

salientes do domínio P, que são importantes para a variação antigênica (VAKHARIA et al., 

1994) e também críticos para a virulência das cepas (SCHNITZLER et al., 1993). Além 

desses, dois looping adicionais, PDE e PFG, contendo os resíduos 253 e 284, respectivamente, 

desempenham importante papel na infectividade em cultivo celular e patogenicidade nas aves 

(LIM et al., 1999). Todavia, poucos resíduos de aminoácidos contribuem para a 

antigenicidade viral, sendo determinado que apenas cinco resíduos localizados nos dois 

looping estruturais (PBC - aminoácido 222 e PHI - aminoácidos 318, 321, 323 e 330) no 

domínio P da VP2 modulam intensamente a sua imunoreatividade (VAN LOON et al., 2002). 
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Mutações nessas regiões hidrofílicas são responsáveis por mudanças antigênicas que podem 

levar à emergência de cepas variantes (VAN DEN BERG, 2000).  

Uma análise filogenética identificou que as sequências de nucleotídeos do segmento B 

das cepas muito virulentas formam um grupo distinto, e por isso alguns pesquisadores 

sugerem que estas cepas podem ter seu segmento B possivelmente derivado de um processo 

de recombinação, a partir de uma fonte desconhecida (YAMAGUCHI et al., 1997; ISLAM et 

al., 2001). No ano de 2006 foi isolado um VDIB que sofreu o fenômeno de ressortimento, 

pois, possuía o genoma do segmento A de uma cepa muito virulenta do VDIB e o genoma do 

segmento B de um vírus não muito virulento (LE NOUEN et al., 2006).  

Em estudos para investigar o seletivo tropismo das cepas do sorotipo 1 por células B e 

para determinar as bases estruturais da patogenicidade do VDIB, rearranjos entre cepas dos 

sorotipos 1 e 2 do vírus são gerados pela dupla infecção de células embrionárias de galinhas 

com o VDIB quimicamente tratado. Os resultados das investigações in vivo e in vitro 

mostraram que o segmento genômico A determina o tropismo do VDIB pela BF, enquanto 

que o segmento B está envolvido na eficiência da replicação viral (ZIERENBERG et al., 

2004).  

O vírus da DIB não infecta o homem e por isso não tem significância para a saúde 

pública (ETERRADOSSI; SAIF, 2008). 

 

2.3 Epidemiologia 

 

Infecções com cepas do sorotipo 1 do VDIB ocorrem em todas as partes do mundo 

onde existe produção avícola industrial. A incidência da infecção nessas áreas é muito alta, 

pois todos os lotes de aves são expostos ao vírus durante as primeiras semanas de criação, seja 

pela exposição natural ou pela vacinação (ETERRADOSSI; SAIF, 2008).  

Cepas variantes do VDIB parecem ser predominantes nos EUA, mas recentemente 

foram relatados surtos em que cepas muito virulentas estavam envolvidas (JACKWOOD et 

al. 2009). Descrita primeiramente na Europa no final da década de 80 (CHETTLE et al., 

1989; VAN DEN BERG et al., 1991; ETERRADOSSI et al., 1992), a forma aguda da doença 

foi posteriormente relatada no Japão no início da década de 90 (NUNOYA et al., 1992; LIN 

et al., 1993), se espalhando rapidamente por toda a Ásia e outras partes do mundo. Desde 

então, cepas muito virulentas parecem predominar em muitos países da Europa Central 

(SAVIC et al., 1997), Ásia (CAO et al., 1998; SCHERBAKOVA et al., 1998), Oriente Médio 

(PITCOVSKI et al., 1998), América do Sul (DI FABIO et al., 1999; IKUTA et al., 2001), 
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entre outros. Nova Zelândia, Canadá e alguns países do Norte Europeu permanecem livres 

dessas cepas muito virulentas (PROFFITT et al., 1999; SAPATS; IGNJATOVIC, 2000; 

CZIFRA; JANSON, 1999). Cepas clássicas e um tipo local de variante têm sido 

predominantemente relatadas na Austrália (SAPATS; IGNJATOVIC, 2000).  

Uma vez infectada, a ave elimina o vírus para o ambiente através das fezes já a partir 

do primeiro dia pós-infecção e pode continuar por até 14 dias. O vírus é transmitido 

horizontalmente via a rota aerossol/oral e consegue espalhar-se rapidamente dentro de um lote 

(BERNARDINO; LEFFER, 2009). Não existem evidencias, até o momento, de que o VDIB 

possa ser transmitido via ovo e de que aves recuperadas da infecção tornam-se portadoras do 

vírus (ETERRADOSSI; SAIF, 2008).   

O vírus pode permanecer viável por longos períodos (meses) e não é facilmente 

inativado. O vírus é altamente resistente ao calor, pois é capaz de resistir a 60ºC por 30 

minutos. Apesar de ser sensível a um pH de 12, ele é resistente a ácido, éter e clorofórmio. 

Compostos iodados possuem boa ação contra o vírus, o que não ocorre com derivados do 

fenol e compostos quaternários de amônia que exigem uma maior concentração do 

desinfetante e um maior tempo de contato para efetuar sua ação virucida. A alta resistência do 

vírus aos diferentes compostos acarreta em uma longa sobrevivência deste nas instalações, 

mesmo quando rigorosas medidas de limpeza e desinfecção são aplicadas (BERNARDINO; 

LEFFER, 2009). O VDIB tem infectividade elevada, pois pequenas doses do vírus são 

suficientes para instalação da infecção na ave. A transmissão do vírus ocorre pelo contato 

direto com aves infectadas, poeira, ar e equipamentos contaminados, fezes, ração e pelas 

roupas dos trabalhadores. Estudos comprovaram que a infecção das aves pode também 

ocorrer por meio do contato com fezes de cães (PAGÈS-MANTÉ et al., 2004), ratos (PARK 

et al., 2010), aves selvagens (JEON et al., 2008; KASANGA et al., 2008), mosquitos 

(HOWIE; THORSEN, 1981) e larvas de insetos (Alphytobius diaperinus) (SNEDEKER et al., 

1967) contaminados com o VDIB. 

 

2.4 Variação antigênica e patotípica do VDIB 

 

Os vírus com genoma RNA segmentado, como o VDIB, possuem uma grande 

diversidade genética devido a alta taxa de mutação da RNA polimerase e da possível 

ocorrência de rearranjos entre os segmentos genômicos. Essas modificações podem gerar 

tanto variações antigênicas quanto patogênicas, uma vez que podem alterar a virulência do 

vírus (VAN DEN BERG, 2000). 
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MacFerran et al. (1980) foram os primeiros a relatar variações antigênicas entre 

isolados do VDIB, de origem europeia. Eles apresentaram evidências da existência de dois 

sorotipos, designados 1 e 2. Achados similares foram posteriormente relatados nos EUA e os 

sorotipos americanos foram denominados I e II. Mais tarde, outros estudos indicaram haver 

relação entre os isolados europeus e americanos do segundo sorotipo, e o uso dos números 

arábicos 1 e 2 para descrever os dois sorotipos do VDIB têm sido adotados desde então 

(ETERRADOSSI; SAIF, 2008). Todas as cepas capazes de causar doença nas galinhas 

pertencem ao sorotipo 1 (LUKERT; SAIF, 1991). As cepas pertencentes ao sorotipo 2 podem 

infectar galinhas, patos e perus, mas não são patogênicas para nenhuma dessas espécies 

(JACKWOOD et al., 1982; MCFERRAN et al., 1980; MCNULTY; SAIF, 1988). Aves 

imunizadas contra o sorotipo 2 não ficam protegidas contra o sorotipo 1 (ETERRADOSSI; 

SAIF, 2008).  

A variação antigênica entre isolados do sorotipo 1 tem sido descrita nos EUA desde 

1985. Esses variantes antigênicos são de diferentes subtipos comparados com as cepas 

clássicas e puderam ser antigenicamente distinguidos pelo uso de um painel de anticorpos 

monoclonais neutralizantes (SNYDER et al., 1988). Apesar de somente alguns desses 

subtipos terem sido considerados verdadeiramente variantes baseado em experimentos de 

proteção cruzada, perdas econômicas significativas foram relatadas nos EUA devido à 

emergência desses mutantes antigênicos (ETERRADOSSI; SAIF, 2008).  

Anticorpos monoclonais neutralizantes têm mostrado se ligarem a VP2 dentro da sua 

região hipervariável, especificamente com alguns aminoácidos dos terminais hidrofílicos 

(picos A e B) (BAYLISS et al., 1990). Estudos têm mostrado que esse domínio variável 

representa as bases moleculares da variação antigênica (ÖPPLING et al., 1991; 

SCHNITZLER et al., 1993; VAN DEN BERG et al., 1994; VAKHARIA et al., 1994), pois, 

embora as cepas muito virulentas sejam antigenicamente relacionadas às cepas clássicas do 

VDIB, foi sugerido que pelo menos um epitopo neutralizante é modificado no domínio 

variável da VP2 dessas cepas muito virulentas, porque em alguns casos elas podem ser 

diferenciadas das cepas clássicas com o uso de anticorpos monoclonais (ETERRADOSSI et 

al., 1998). 

Falhas em vacinações devido a cepas muito virulentas do VDIB têm sido uma 

preocupação constante pela possibilidade, não descartada, de variantes antigênicos surgirem. 

Entretanto, não há evidências de variação antigênica, até o momento, nas cepas muito 

virulentas, e todas se relacionam dentro do sorotipo 1 (ETERRADOSSI; SAIF, 2008). 
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As cepas virais, em adição às diferenças antigênicas em sorotipos, podem também 

ser classificadas de acordo com sua virulência. Cepas pertencentes ao sorotipo 2 são 

consideradas avirulentas porque não causam mortalidade nem lesões na BF. Já as cepas do 

sorotipo 1 são classificadas em ordem crescente de virulência como: suave, intermediária, 

intermediária forte, clássica, variante e muito virulenta ou hipervirulenta (VAN DEN 

BERG, 2000). As cepas clássicas, descritas há quase 50 anos, são virulentas e causam alta 

morbidade e relativamente baixa mortalidade (até 5%). Aos quatro dias pós-infecção, as BF 

apresentam-se hipertrofiadas, edematosas e, em algumas ocasiões, hemorrágicas. As cepas 

variantes, inicialmente descobertas nos EUA por Rosenberger et al. (1985), apesar de não 

causarem mortalidade significativa, podem induzir uma rápida destruição dos linfócitos 

bursais, evidenciada pela severa atrofia da BF. Esta forma da doença aparece associada a 

uma variedade de infecções secundárias devido à imunodepressão. Cepas muito virulentas 

causam uma doença aguda associada a altas taxas de mortalidade (30-100%) em aves com 

menos de três semanas de idade. Contudo, a consequência de uma infecção com o VDIB 

depende sobretudo da cepa e da dose infectante viral, a idade e linhagem das galinhas, a rota 

de inoculação, e a presença ou ausência de anticorpos neutralizantes (MÜLLER et al., 

2003).  

A pesquisa por marcadores de virulência está ainda em progresso, e nenhuma estrutura 

biológica ou molecular específica foi identificada como responsável pela virulência das cepas 

do VDIB. Comparações de sequências entre cepas não patogênicas e patogênicas mostraram 

mudanças de nucleotídeos em ambos os segmentos genômicos A e B (BROWN; SKINNER, 

1996; YAMAGUCHI et al., 1997; PITCOVSKI et al., 1998; YEHUDA et al., 1999), 

indicando que a alteração de nucleotídeos em diferentes lugares do genoma provavelmente 

contribui para uma natureza multigênica da virulência.  

Dentro do mesmo contexto, uma característica das cepas de campo do sorotipo 1, 

especialmente as muito virulentas, é sua inabilidade de crescer em cultivos celulares. A 

adaptação requer diversas passagens em culturas de células ou ovos embrionados e esse 

processo pode levar à atenuação das cepas (SPIES et al., 1987; YAMAGUCHI et al., 1996). 

Para identificar as sequências envolvidas na atenuação e adaptação nos cultivos celulares, 

comparações das sequências de aminoácidos entre as cepas “selvagens” e suas 

correspondentes atenuadas foram realizadas (MÜLLER et al., 1992; HASSAN et al., 1996; 

LIM et al., 1999) e confirmam uma natureza multigênica da atenuação, com a identificação de 

mutações em diferentes partes do genoma. A diferença entre cepas muito virulentas e 
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clássicas é alta na VP2, mas aparece também na VP3, na VP4 e na VP1 (KASANGA et al., 

2007). 

Na ausência da identificação de determinantes específicos da virulência, até o 

momento, o único critério avaliável para a classificação de cepas em “patotipos” refere-se a 

sua virulência (mortalidade ou lesões) em aves SPF com 3 a 6 semanas de idade (VAN DEN 

BERG, 2000).  

Com o desenvolvimento de sistemas de genética reversa acredita-se que será possível 

elucidar o papel dos segmentos, genes, regiões ou aminoácidos na virulência das cepas virais 

(VAN DEN BERG, 2000). 

 

2.4.1 Tipagem molecular 

 

A similaridade molecular e antigênica entre cepas muito virulentas do VDIB, 

espalhadas em diferentes regiões do mundo, é a indicação de uma evolução comum do vírus. 

Embora a doença aguda predomine no campo em diferentes partes do mundo, cepas de 

diferentes virulências ainda co-existem, justificando o monitoramento contínuo do VDIB, não 

só para o conhecimento da epidemiologia molecular pela discriminação entre os vírus 

circulantes, mas também para auxiliar no controle da DIB com a manutenção ou redefinição 

de medidas preventivas, como a adequação de vacinas e programas de vacinação (VAN DEN 

BERG, 2000). Devido à alta taxa de mutação, a região hipervariável da VP2 tem sido usada 

como um marcador molecular para a diferenciação de isolados do VDIB. Testes moleculares, 

como a RT-PCR (Reação da Transcriptase Reversa seguida da Reação em Cadeia da 

Polimerase) (LIN et al., 1993) em conjunto com a análise do polimorfismo dos fragmentos de 

restrição (RFLP - Restriction Fragment Length Polymorphism), têm sido comumente 

utilizados (JACKWOOD; SOMMER, 1999; IKUTA et al., 2001). A região hipervariável da 

VP2 apresenta polimorfismo consistente e boa correlação com subtipos caracterizados por 

vírus neutralização (IKUTA et al., 2001).  

Diferentes protocolos de RT-PCR/RFLP para a amplificação do gene que codifica o 

domínio variável da VP2 e a diferenciação de cepas pela digestão com diferentes conjuntos de 

enzimas foram propostos (JACKWOOD; SOMMER, 1999; ZIERENBERG et al., 2000). 

Atualmente no Brasil, a empresa Simbios Biotecnologia possui um protocolo de RT-

PCR/RFLP capaz de tipificar cepas variantes, clássicas, muito virulentas e variantes 

brasileiras em 17 padrões (grupos) moleculares distintos do VDIB, por vezes referidos pela 

letra G e o número do grupo genômico correspondente (IKUTA et al., 2001). 
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2.5 Sintomatologia e lesões 

 

A DIB é uma doença caracterizada por ser altamente contagiosa em aves jovens. O 

período de incubação é muito curto em infecções com cepas muito virulentas e sinais clínicos 

da doença podem ser vistos após 3-4 dias da exposição. Cosgrove (1962), em seu relato 

original, descreveu como sinais clínicos associados com a doença aguda: diarreia aquosa ou 

esbranquiçada, anorexia, depressão, penas eriçadas, severa prostração e relutância em se 

mover. Já a doença subclínica, que é talvez a forma mais importante da doença, manifesta-se 

com baixa mortalidade e severa imunodepressão (ETERRADOSSI; SAIF, 2008).  

A forma subclínica da doença acomete os animais com menos de 3 semanas de idade e 

o grau de imunossupressão depende da virulência do vírus e de quando a infecção ocorreu. 

Quanto mais velha a ave, maior o nível de linfócitos B que migraram da BF aos órgãos 

linfoides secundários e, assim, a imunodepressão causada pelo vírus é mais restrita e 

transitória (VAN DEN BERG, 2000).  

Em lotes susceptíveis à doença clínica, a enfermidade aparece de repente e provoca 

alta taxa de morbidade, usualmente próximo de 100%. A mortalidade pode ser nula assim 

como pode ser tão alta quanto 20-30%, e excepcionalmente maior quando cepas muito 

virulentas do VDIB estão envolvidas no surto, como já descrito anteriormente 

(ETERRADOSSI; SAIF, 2008). 

A maioria das aves que sucumbem à infecção apresenta hemorragias nos músculos 

esqueléticos, principalmente no peito, coxa e perna. A bolsa cloacal (sinônimo de bolsa de 

Fabrício ou Bursa de Fabricius – BF) é o órgão linfoide alvo do vírus e constitui-se em uma 

fonte específica de linfócitos B nas espécies aviárias, sendo, por isso, importante no 

diagnóstico post mortem. Cheville (1967) em um estudo detalhado dos pesos de BF mostrou 

que aos 3 dias pós-infecção (PI) a BF começa a aumentar de tamanho e peso por causa do 

edema, da hiperemia e da infiltração heterofílica. Aos 4 dias, seu peso normal duplica e o 

tamanho começa a regredir. Já aos 5 dias, a BF retorna ao peso normal, mas continua a 

atrofiar, e dentro de 7 a 10 PI, ela apresenta-se com aproximadamente um terço do seu peso 

original, ou ainda menor. Entre os dias 2 e 3 PI, a BF tem um transudato recobrindo a 

superfície da serosa. Estrias longitudinais na superfície tornam-se salientes e a cor branca 

normal modifica-se para creme. Além disso, as BF infectadas frequentemente apresentam 

hemorragias petequiais e equimóticas sobre a superfície da mucosa ou mesmo ao longo de 

toda a BF, podendo, nesses casos, ocorrer perda de sangue nos excrementos. Ocasionalmente, 
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hemorragias também são observadas na mucosa da junção do proventrículo com a moela 

(SHARMA et al., 2000).  

Outros órgãos linfoides como baço, timo, glândula de Harder e tonsilas cecais também 

são acometidos, entretanto, são menos severamente afetados do que a BF e recuperam-se 

rapidamente após a infecção. O timo apresenta-se opaco, com cápsulas gelatinosas 

espessadas. A medula óssea aparece amarelada e gordurosa ou cor-de-rosa. O baço pode 

apresentar-se ligeiramente aumentado e com pequenos focos esbranquiçados uniformemente 

dispersos em sua superfície (RINALDI et al., 1965). Descoloração e aumento de tamanho dos 

rins, com cristais de urato nos túbulos, provavelmente resultado do bloqueio dos ureteres por 

uma severa inflamação da BF, também podem ser encontrados. O fígado pode apresentar-se 

edemaciado e os intestinos com quantidade aumentada de muco (VAN DEN BERG, 2000). 

Comparadas com uma cepa moderadamente patogênica, as cepas muito virulentas do VDIB 

causam uma maior redução do peso do timo e lesões mais severas nas tonsilas cecais, timo, 

baço e medula óssea, mas o grau das lesões bursais é muito semelhante (VAN DEN BERG, 

2000).  

Lesões microscópicas ocorrem essencialmente nos tecidos linfoides (bolsa cloacal, 

baço, timo, glândula de Harder e tonsilas cecais), verificando-se alterações mais severas na 

BF (NUNOYA et al., 1992; SHARMA et al., 1993; TSUKAMOTO et al., 1995; INOUE et 

al., 1999). Já no primeiro dia após a exposição ao vírus pode-se observar degeneração e 

necrose de linfócitos na área medular dos folículos bursais, associadas a cariorrexia e picnose. 

Aos 3 ou 4 dias PI todos os folículos linfoides podem estar afetados se cepas muito virulentas 

estão envolvidas na infecção. À destruição dos linfócitos segue-se intenso edema 

interfolicular e, por vezes, hemorragias. Os linfócitos são substituídos por heterófilos, restos 

celulares necróticos e células reticuloendoteliais hiperplásicas. Quando a reação inflamatória 

declina, cavidades císticas se desenvolvem na região medular dos folículos; sinais de necrose 

e de fagocitose de células inflamatórias ocorrem; e há fibroplasia do tecido conjuntivo 

interfolicular (HELMBOLDT; GARNER, 1964; CHEVILLE, 1967; MANDELLI et al., 

1967; PETERS, 1967). Observa-se, também, proliferação do epitélio bursal , produzindo uma 

estrutura glandular de células cilíndricas contendo glóbulos de mucina (CHEVILLE, 1967). 

Curiosamente, nem todos os folículos apresentam-se igualmente lesados, existindo momentos 

em que ocorrem folículos alterados com folículos normais ou variações entre eles, e isso deve 

ser levado em consideração no momento do exame histopatológico da BF (BERNARDINO; 

LEFFER, 2009). 
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2.6 Patogênese da infecção 

 

A patogênese pode ser definida como o método usado pelo vírus para causar injúria ao 

hospedeiro, com mortalidade, doença ou imunossupressão como uma consequência. Essas 

injúrias podem ser avaliadas em diferentes níveis: hospedeiro, órgão e célula, e são 

exacerbadas na forma aguda da doença (VAN DEN BERG, 2000).  

Nas aves, 4 horas após a infecção oral ou inalação, o vírus pode ser detectado em 

linfócitos e macrófagos nas tonsilas cecais e no ceco e logo após no duodeno e nas células de 

Kupfer do fígado. Ao alcançar a corrente sanguínea, o vírus se espalha para outros órgãos, 

como baço, glândula de Harder e timo, até chegar à BF onde a intensa replicação ocorrerá 

(VAN DEN BERG, 2000). A severidade da doença está relacionada com a quantidade de 

linfócitos B susceptíveis presentes na BF e, por isso, a idade de maior susceptibilidade das 

aves é entre a 3ª e a 6ª semana, quando o órgão está em pleno desenvolvimento celular. A 

replicação viral leva à extensa destruição de células linfoides nas regiões medular e cortical 

dos folículos. Com a lise dos pré-linfócitos B IgM as partículas virais são disseminadas pelo 

organismo e uma nova e pronunciada viremia ocorre, acompanhada por uma segunda 

replicação em outros órgãos, causando a doença clínica e morte das aves afetadas (MÜLLER 

et al., 1979). A fase lítica aguda do vírus está associada com uma redução nas células IgM+ 

circulantes, embora não ocorra uma redução detectável nas imunoglobulinas (Igs) circulantes 

(KIM et al., 1999).  

Células T são resistentes à infecção com o VDIB. Embora o timo sofra marcada 

atrofia e extensa apoptose de timócitos durante a fase aguda da infecção viral, não há 

evidências de que o vírus replique nas células tímicas. Lesões macro e microscópicas no timo 

são rapidamente recuperadas e o timo retorna ao seu estado normal dentro de poucos dias da 

infecção (SHARMA et al., 2000).  

O aparecimento de antígeno viral na BF é acompanhado por uma intensa infiltração de 

células T ao redor do sítio de replicação viral. A infiltração de células T foi detectada no 1º 

dia pós-infecção por meio da citometria de fluxo e mostrou persistir por até 12 semanas na BF 

de aves SPF (SHARMA et al., 2000). Células T intrabursais limitam a replicação viral na BF 

na fase inicial da doença, mas também promovem dano no tecido bursal e atraso na sua 

recuperação, como resultado da liberação de citocinas e efeitos citotóxicos 

(RAUTENSCHLEIN et al., 2002). Citocinas produzidas e liberadas pelas células T, assim 

como o Interferon-γ (IFN-γ), podem ser responsáveis pelo aumento da produção de óxido 
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nítrico pelos macrófagos, o que resulta na destruição dos tecidos afetados (VAN DEN BERG, 

2000). 

O VDIB mostrou persistir nos tecidos bursais de galinhas SPF experimentalmente 

inoculadas até 3 semanas, mas a presença de anticorpos maternos em frangos de corte 

comerciais reduz esse tempo de permanência na BF (ABDEL-ALIM; SAIF, 2001).  

As aves que sobrevivem à fase aguda da doença eliminam o vírus e recuperam-se da 

doença clínica. A inibição das funções normais das células T e B, induzida pelo VDIB, é 

também superada (SHARMA et al., 2000).  

 

2.7 Imunossupressão 

 

De acordo com Montassier (2009), a imunodepressão é conceituada como um estado 

de disfunção temporária ou permanente das respostas imunes em um organismo hospedeiro, 

devido a danos no sistema imune que afetam o bom funcionamento dos elementos celulares e 

moleculares responsáveis pela efetuação dos mecanismos de resistência do hospedeiro. 

Devido à natureza não específica da imunodepressão causada pelo VDIB, o 

impacto absoluto sobre a produção avícola é provavelmente mais severa do que aquela 

estimada. Ambas as respostas imunes humoral e celular são comprometidas (CONFER et 

al., 1981; IVANYI; MORRIS, 1976; GIAMBRONE et al., 1977; KIM et al., 1998; KIM et 

al., 1999; SIVANANDAN; MAHESWARAN, 1980).  

Allan et al. (1972) e Faragher et al. (1974) foram os primeiros a relatar os efeitos 

imunodepressores do VDIB, quando verificaram a depressão na resposta dos anticorpos ao 

vírus da Doença de Newcastle em aves infectadas com o VDIB nas primeiras semanas de 

idade. Estudos conduzidos por Hirai e seus colaboradores (1974) também demonstraram 

reduzida resposta humoral a outras vacinações. Não somente a resposta a vacinas é suprimida, 

como as aves infectadas ficam mais susceptíveis a Hepatite por Corpúsculo de Inclusão 

(FADLY et al., 1976), coccidioses (ANDERSON et al., 1977), Doença de Marek (CHO, 

1970), Laringotraqueíte Infecciosa das Galinhas (ROSENBERGER; GELB, 1978), Bronquite 

Infecciosa (PEJKOVSKI et al., 1979), Anemia Infeciosa das Galinhas (YUASA et al., 1980), 

salmoneloses e colibaciloses (WYETH, 1975), aspergilose (OKOYE et al., 1991), entre 

outras. Em geral, a performance zootécnica dos lotes afetados é comprometida.  

Aparentemente, o vírus tem predileção por células em proliferação ativa (MÜLLER, 

1986), sendo sugerido que o vírus afeta linfócitos B imaturos ou precursores em uma 

quantidade muito maior do que linfócitos B maduros (MARQUARDT et al., 1980). As cepas 
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virais pertencentes ao sorotipo 1 causam depleção linfóide, por meio da indução da apoptose 

de células B produtoras de imunoglobulinas, e, assim imunodeprimem as aves acometidas. A 

apoptose é um mecanismo de desenvolvimento de lesões e pode ocorrer em uma variedade de 

tecidos e órgãos (ALLAN et al., 1972; LAM, 1997; THAM; MOON, 1996; 

VASCONCELOS; LAM, 1994; VASCONCELOS; LAM, 1995). 

A imunodepressão pode ser revertida se as aves não são expostas ao VDIB nas 

primeiras três semanas de idade. Após a infecção, os folículos bursais são regenerados e a 

produção de anticorpos é restabelecida (VAN DEN BERG, 2000). Um paradoxo associado 

às infecções das aves com o VDIB é de que embora ocorra imunodepressão contra muitos 

antígenos, a resposta contra o VDIB permanece normal (SKEELES et al., 1979). 

Alguns estudos têm demonstrado que, embora a imunodepressão é principalmente 

direcionada aos linfócitos B, a infecção com o VDIB pode ter um efeito deletério sobre a 

imunidade mediada por células (imunidade celular) (RAUTENSCHLEIN et al., 2003).  

SHARMA et al. (2000) afirmam que embora os dados sobre o efeito do VDIB sobre 

as funções das células T sejam controversos, há evidências convincentes, obtidas de ensaios in 

vitro, de que ocorre uma inibição acentuada da atividade blastogênica de linfócitos T oriundos 

do sangue periférico ou do baço das aves infectadas experimentalmente com o VDIB. 

Sivanandan e Maheswaran (1981) avaliaram a resposta de linfócitos do sangue periférico de 

galinhas infectadas com o VDIB à fitohemaglutinina e à concanavalina e verificaram que 

houve uma supressão da capacidade de resposta celular dos linfócitos aos mitogenos às 6 

semanas PI. Sharma e Lee (1983) relataram uma transitória depressão da resposta 

blastogênica das células do baço à fitohemaglutinina. Craft et al. (1990) demonstraram que 

uma cepa variante do VDIB (A) teve um efeito significativamente mais severo sobre a 

resposta imune celular do que uma cepa clássica (Edgar) quando inoculada em pintos de 1 

dia, e a imunidade celular foi suprimida durante 5 semanas. Rautenschlein et al. (2003), por 

sua vez, verificou que houve uma reduzida resposta mitogênica in vitro de células do baço à 

concanavalina A, quando aves SPF com 3 semanas de idade foram inoculadas com uma cepa 

virulenta do VDIB. Frente a isso, estudos têm mostrado que a inibição mitogênica em 

suspensões de células do baço pode ser mediada por células aderentes, mais provavelmente 

por macrófagos. O mecanismo pelo qual o VDIB induz os macrófagos a exibir efeitos 

supressores precisa ser melhor investigado, entretanto, é sugerido que os macrófagos ativados 

pelo VDIB liberam fatores solúveis, como citocinas e oxido nítrico, os quais podem mediar 

efeitos supressores sobre outras células imunes, como as células T (SHARMA et al., 2000). 

Kim et al. (1998) mostraram por RT-PCR que, durante a fase aguda da infecção com o VDIB, 
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macrófagos exibiram um marcado aumento da expressão de um número de genes de citocinas. 

Estes incluíram o IFN tipo 1, o fator de crescimento mielomonocítico, a IL-2, IL-6 e IL-8. A 

elevada expressão dos genes pelos macrófagos coincide com a inibição in vitro da resposta 

mitogênica de células T do baço.  

Além disso, culturas de baços, de galinhas expostas ao vírus, estimuladas por 

mitógenos têm elevados níveis de óxido nítrico no sobrenadante. Citocinas de células T, 

assim como o IFN-γ, estimulam os macrófagos a produzir óxido nítrico, o qual pode inibir a 

proliferação mitogênica de células mitógeno-induzidas. Apesar da ativação dos macrófagos 

induzida pelo VDIB, estas células são também susceptíveis à infecção pelo vírus, resultando 

em reduzidas atividades fagocíticas, o que contribui para a imunodepressão (SHARMA et al., 

2000).  

A máxima depressão na imunidade celular foi mostrada ocorrer às 6 semanas pós-

infecção, usando o ensaio de transformação linfoblástica. A razão para o atraso nesta resposta 

não é clara, considerando-se que o vírus persiste no hospedeiro por, aproximadamente, 3 

semanas. Foi especulado que esta depressão tardia seja resultado da depressão geral das 

funções das células T durante a infecção pelo vírus (SIVANANDAN; MAHESWARAN, 

1981). A relevância da inibição mitogênica in vitro de células T para o seu papel in vivo, na 

patogênese do VDIB em galinhas, não é conhecida (SHARMA et al., 2000). 

Recentemente, foi constatado que tanto na infecção com uma cepa virulenta como na 

infecção com uma cepa altamente virulenta do VDIB é induzida uma produção acentuada de 

citocinas pró-inflamatórias e, principalmente, um aumento significativo de IFN-γ. De acordo 

com Eldaghayes et al. (2006), a produção mais pronunciada de IFN-γ pode atuar no sentido 

de direcionar o processo inflamatório para uma situação de total descontrole da síntese dos 

principais mediadores de respostas inflamatórias pelos macrófagos, como o TNF-α (fator de 

necrose tumoral α) e o óxido nítrico, favorecendo a evolução desse processo para a síndrome 

do choque séptico, o qual se caracteriza por ser um quadro patológico de elevada letalidade 

para as aves afetadas com cepas altamente virulentas do vírus.  

Diferenças na imunopatogênese entre cepas vacinais de diferentes virulências, 

especialmente em relação aos seus efeitos sobre a resposta de células T, não têm sido muito 

estudadas (RAUTENSCHLEIN et al., 2003). 

Estudos anteriores sugerem que a atividade de células Natural Killer permanece 

inalterada com a exposição ao VDIB (SHARMA; LEE, 1983). O efeito imunossupressor 

direto do VDIB sobre as células T não tem sido claramente identificado. Os mecanismos da 

reduzida imunocompetência celular in vivo também não são conhecidos até o momento. 
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2.8 Prevenção e controle 

 

Com o entendimento da epidemiologia da infecção com o VDIB descobriu-se que o 

contato com aves infectadas e fômites contaminados facilmente provoca a propagação da 

infecção em vários lotes. A relativa resistência do vírus à inativação por alguns agentes 

químicos e físicos aumenta a probabilidade de o mesmo transitar de um lote a outro durante 

um grande período de tempo. As mesmas precauções sanitárias que são aplicadas para 

prevenir a disseminação de muitas outras infecções aviárias são também rigorosamente 

empregadas no caso da DIB (ETERRADOSSI; SAIF, 2008). Embora essenciais, essas 

medidas de prevenção são frequentemente insuficientes e o impacto econômico resultante de 

ambas as formas clínica e subclínica da doença exige o uso de vacinas eficientes para proteger 

as aves contra a infecção nas primeiras semanas após o nascimento. Enquanto o papel da 

imunidade celular não é claramente definido, a estratégia de controle contra o VDIB em 

galinhas consiste em hiperimunizar matrizes para que possam ser transmitidos altos níveis de 

anticorpos maternos para a progênie, os quais garantem a proteção das aves durante as 

primeiras semanas de vida. Com o surgimento das cepas muito virulentas, a barreira da 

imunidade materna pode não ser o suficiente para proteger os frangos durante todo o seu 

período de crescimento e a imunização com vacinas vivas faz-se necessária antes que os 

anticorpos maternos cheguem a níveis de subproteção (MÜLLER et al., 2003). 

Até o momento, como já descrito anteriormente, não há evidências de variação 

antigênica nas cepas muito virulentas do VDIB, e, como todas pertencem ao sorotipo 1, elas 

podem ser controladas adequadamente pela imunização com vacinas comerciais preparadas 

com cepas clássicas atenuadas (ÖPPLING et al., 1991; VAN DEN BERG; MEULEMANS, 

1991; ETERRADOSSI et al., 1992). Em ordem crescente de virulência, as vacinas são 

classificadas como “suave” ou intermediária suave, intermediária e intermediária plus ou 

“forte”. Vacinas suaves e intermediárias são usadas normalmente em aves reprodutoras para 

induzir uma resposta imune primária, antes da aplicação das vacinas inativadas. Vacinas 

intermediárias e fortes são usadas para proteger frangos de corte e galinhas de postura 

comercial. Embora tão susceptíveis aos anticorpos maternos quanto as vacinas suaves (VAN 

DEN BERG; MEULEMANS, 1991), essas vacinas são administradas no primeiro dia para 

proteger aquelas aves do lote que, pela variação individual, podem ter baixos níveis, ou até 

mesmo, não apresentar anticorpos maternos. Isso também estabelece um reservatório do vírus 

vacinal no ambiente de criação, o que permite a transmissão lateral para outras aves quando 

seus anticorpos maternos decaem. Como cepas muito virulentas do VDIB possuem a 
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capacidade de causar doença em aves com baixos a moderados níveis de anticorpos, segunda 

e terceira aplicações de vacinas intermediárias são usualmente administradas. Infelizmente, o 

uso de vacinas menos atenuadas (“fortes”), que conseguem promover uma redução aceitável 

da mortalidade causada pela infecção com cepas muito virulentas, é arriscado, já que essas 

vacinas carregam o risco potencial de reversão da virulência (GUITTET et al., 1992). Vacinas 

fortes promovem uma proteção mais ampla e duradoura do que vacinas suaves e 

intermediárias, mas podem também causar severo grau de lesão na BF e levar as aves à 

imunodepressão (LUENGO et al., 2001; KIM et al., 1999; RAUTENSCHLEIN et al., 2005). 

O desenvolvimento dos sistemas de genética reversa apresenta-se como uma 

alternativa para a atenuação genética de cepas e para a geração de novas vacinas. Entretanto, a 

interferência da imunidade passiva ainda existe. Para contornar esse problema e proporcionar 

novas estratégias de imunização, vacinas recombinantes têm sido desenvolvidas. Essas 

vacinas constituem-se de um vírus vetor recombinante que carrega e expressa a proteína 

imunogênica VP2 do VDIB. Dentre os diversos vírus já testados como vetor vacinal podemos 

citar o pox aviário (BAYLISS et al., 1991), o herpesvírus de peru (HVT) (DARTEIL et al., 

1995; TSUKAMOTO et al., 2002), o vírus da Doença de Marek (VDM) (TSUKAMOTO et 

al., 1999), o vírus da Doença de Newcastle (HUANG et al., 2004), o adenovírus aviário 

(SHEPPARD et al., 1998), entre outros. Contudo, a única vacina recombinante licenciada 

para uso comercial, até o momento, é aquela vetorada pelo HVT. O HVT tem sido 

amplamente utilizado desde o início dos anos 70 na elaboração de vacinas vivas para a 

proteção das aves contra a Doença de Marek (DM). O HVT recombinante foi gerado pela 

inserção de um cassete de expressão do gene da VP2 (clonado da cepa clássica do VDIB 

denominada Faragher 52/70) dentro de um locus intergênico não codificante do genoma da 

cepa original FC-126 HVT, como descrito em Darteil et al. (1995). Segundo Bublot et al. 

(2007), este vetor recombinante construído mostrou ser genética e fenotipicamente estável 

após pelo menos oito passagens in vitro e nove in vivo. A vacina é produzida em cultivos 

primários de fibroblasto de embrião de galinha (CEF) e é estocada como uma vacina célula-

associada em nitrogênio líquido. Ela é administrada in ovo três dias antes do nascimento ou 

pela via subcutânea no 1º dia de idade dos pintos. A vacina recombinante (HVT+VP2) tem 

demonstrado induzir uma resposta ativa de anticorpos anti-VDIB mesmo frente a altos níveis 

de anticorpos maternos (GOUTEBROZE et al., 2003; BUBLOT et al., 2007; LE GROS et al., 

2009). A natureza célula-associada da vacina, a perda de expressão da VP2 na superfície de 

células infectadas ou pelo vírus vetor e a natureza da replicação do HVT, todos esses fatores, 

provavelmente, contribuem para a habilidade desta vacina de evitar a interferência dos 
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anticorpos maternos. A vacina recombinante difere das vacinas vivas convencionais pelo fato 

de não causar lesões na BF das aves vacinadas, pois o vetor não carrega os genes do VDIB 

necessários para a formação das partículas virais, que por sua vez, poderiam causar a infecção 

dos linfócitos B (BUBLOT et al., 2007). Outra vantagem dessa nova tecnologia é que uma 

vacina baseada somente na VP2 permite o monitoramento da situação epidemiológica no 

campo pela discriminação entre anticorpos vacinais (somente anti-VP2) e “infecciosos” (anti-

VP2 e VP3) (VAN DEN BERG, 2000). 

Um estudo foi também executado para avaliar a interferência da primovacinação com 

HVT sobre a eficácia da vacina recombinante HVT+VP2. O estudo mostrou que a 

primovacinação com HVT teve um efeito inibitório sobre a imunidade induzida pelo 

HVT+VP2, indicando forte interferência da imunidade ativa sobre a eficácia da vacina 

recombinante. Assim, os pesquisadores concluíram que a vacina não deve ser utilizada em 

galinhas previamente imunizadas com o HVT (BUBLOT et al., 2007). O estudo também 

mostrou que, em situações onde um alto nível de proteção contra a DM é requerido, a vacina 

recombinante pode ser administrada junto com outras vacinas contra a DM, assim como a 

SB1 ou Rispens, sem qualquer interferência com a proteção para a DIB ou DM (BUBLOT et 

al., 2007). Além disso, Santos (2009) verificou que a imunização de frangos de corte com a 

vacina recombinante pode resultar em um melhor desempenho zootécnico dos animais em 

alguns parâmetros avaliados. Nesse trabalho, em condições de campo, os lotes de frangos de 

corte, com imunidade materna, foram submetidos a três distintos programas de vacinação, em 

uma empresa avícola do Sul do Brasil. As vacinas testadas foram a vacina recombinante (via 

subcutânea no 1º dia), a vacina complexo-imune (via subcutânea no 1º dia) e uma vacina 

intermediária “forte” (via água aos 7 e 14 dias de idade). Ao final das observações, os 

pesquisadores verificaram que os lotes de frangos de corte imunizados com a vacina 

recombinante mostraram um melhor desempenho nos parâmetros conversão alimentar e 

índice de eficiência produtivo, quando comparados aos lotes vacinados com as outras vacinas. 

No mesmo contexto da vacina recombinante, as vacinas de DNA também poderiam 

ser consideradas, mas algumas limitações, especialmente custo, variabilidade individual na 

resposta e baixa resposta humoral podem limitar o uso dessas vacinas (FODOR et al., 1999).  

Há algum tempo, outra estratégia de vacinação das aves contra a DIB também tem 

sido adotada (HADDAD et al., 1997). Essa nova estratégia consiste da inoculação in ovo ou 

via subcutânea de uma vacina complexo vírus-anticorpo. A vacina, também conhecida como 

complexo-imune, é formada pela mistura de certa quantidade de anticorpos anti-VDIB 

específicos e um vírus vacinal forte (cepa Winterfield 2512), sob condições que não são 



 36 

 

suficientes para neutralizar o vírus, mas que são suficientes para retardar seus efeitos 

patológicos após a infecção. O exato mecanismo de funcionamento da vacina ainda não está 

completamente esclarecido, entretanto, foi hipotetizado que o complexo antígeno-anticorpo é 

absorvido pelas células dendríticas foliculares, onde permanece até a queda dos anticorpos 

maternos, gerando uma resposta imune humoral mais prolongada. Por outro lado, é também 

possível que os anticorpos complexados ao vírus vacinal retardem a replicação viral, por 

aproximadamente uma semana, período necessário para sua degradação in vivo ou para a 

quebra do complexo antígeno-anticorpo (JEURISSEN et al., 1998). Iván et al. (2005) 

realizando a pesquisa do VDIB em amostras de BF de aves SPF e frangos de corte (com 

imunidade passiva), imunizados no 1º dia com a vacina complexo-imune, mostraram que o 

VDIB foi detectado na BF das aves SPF e frangos de corte a partir do 14º e 17º dia PV, 

respectivamente, por meio de um ensaio de nested-PCR, coincidindo com o período em que 

foi detectado, por ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay), um aumento significativo 

no nível de anticorpos nas amostras de soro das aves examinadas.  

O intervalo entre a queda dos anticorpos maternos e o desenvolvimento da resposta 

ativa induzida pela vacina, período em que as aves ficam desprotegidas contra uma possível 

infecção natural, é reduzido ou eliminado com a utilização da vacina complexo-imune 

(HADDAD et al., 1997). Essa vacina tem protegido as aves contra desafios com cepas 

virulentas (HADDAD et al., 1997; CORLEY et al., 2001) e está licenciada para uso no Brasil. 

A tecnologia da vacina complexo-imune permite a injeção em ovos fertilizados aos 18 dias de 

incubação de uma cepa do VDIB que seria muito virulenta para uso in ovo ou em pintos de 1 

dia (HADDAD et al., 1997). Estudos comprovam que uma única vacinação promove proteção 

suficiente às aves contra o VDIB, eliminando a necessidade de vacinações subsequentes 

(AVAKIAN et al., 2001).  

As vacinas recombinante e complexo-imune, por serem administradas em uma única 

dose ainda no incubatório, têm como vantagem a possibilidade de se evitar a administração de 

vacinas em nível de campo, a qual está sujeita a diversas interferências e potenciais falhas.  

Um programa de vacinação universal para o controle da DIB não pode ser criado 

devido à variabilidade da imunidade materna, tipo de manejo, custo e condições operacionais 

existentes. Como um grande número de vacinas contra a DIB está disponível no mercado e 

variam no seu grau de virulência para as galinhas, deve-se conhecer a patogenicidade e 

imunogenicidade das mesmas para se elaborar um esquema de vacinação com critérios 

fundamentados.   
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Local do estudo 

 

O presente estudo foi conduzido junto às unidades experimentais do Instituto de 

Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor (IPVDF), localizado em Eldorado do Sul/RS. As 

análises laboratoriais requeridas no trabalho foram realizadas no Centro de Diagnóstico e 

Pesquisa em Patologia Aviária (CDPA), na Faculdade de Veterinária, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

 

3.2 Vacinas e vacinação 

 

No experimento foram testadas três vacinas comerciais comumente empregadas pela 

indústria avícola brasileira na imunização das aves contra a DIB. A primeira delas constituiu-

se em uma vacina intermediária elaborada com a cepa Lukert (Bursine-2®) e foi administrada 

pela via ocular (0,03mL/ave). A segunda, uma vacina viva complexada com a cepa 

Winterfield 2512 e anticorpos anti-VDIB (Cevac® Transmune IBD), foi administrada pela via 

subcutânea, com injeção de 0,1mL sob a pele do pescoço de cada pinto SPF de 1 dia. E, a 

terceira, uma vacina recombinante vetorizada com o gene codificador para a proteína VP2 do 

VDIB inserido no genoma do vírus HVT (Vaxxitek® HVT+IBD), foi aplicada através da via 

subcutânea, também sob a pele do pescoço, na dose de 0,1mL/ave. As aves do grupo controle 

negativo foram inoculadas com 0,03mL de PBS (Phosfhate Buffered Saline), via ocular, como 

medida de padronização. 

 

3.3 Grupos experimentais 

 

No total foram utilizadas 220 aves SPF, fêmeas White Leghorn, separadas em quatro 

grupos. Cada grupo com 55 aves foi distribuído em unidade de isolamento específica. As aves 

foram criadas em gaiolas com 5 andares, cada andar com 11 aves. Para todas as aves foi 

proporcionado alimento e água ad libitum durante todo o período experimental (35 dias). A 

temperatura das salas de isolamento foi mantida de acordo com a exigência de conforto das 

aves para cada fase de crescimento.  

Amostras da ração comercial usada no estudo foram encaminhadas ao Laboratório 

LABORVET, localizado no município de Porto Alegre, para serem testadas quanto à presença 
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de aflatoxina, constatando-se um nível médio de 6,52 ppb (partes por bilhão) de aflatoxina na 

ração, durante o período de criação das aves. 

Os grupos experimentais foram classificados e vacinados da seguinte forma: 

− Grupo 1 = controle negativo (aves não vacinadas); 

− Grupo 2 = vacina recombinante (HVT + VP2); 

− Grupo 3 = vacina complexo-imune (Winterfield 2512 + anticorpos anti-VDIB); e  

− Grupo 4 = aves imunizadas com a vacina intermediária (Lukert). 

 

3.4 Desafio 

 

3.4.1 Inóculo 

 

A amostra muito virulenta do vírus da DIB usada no desafio das aves SPF foi 

caracterizada como pertencente ao grupo molecular ou genômico onze (G11), e denominada 

de GAR-1, por meio do ensaio de RT/PCR-RFLP realizado pelo laboratório da Simbios 

Biotecnologia, conforme proposto por Ikuta et al. (2001). A técnica de PCR, com o uso de 

protocolos específicos, foi também utilizada no CDPA para confirmar a negatividade do 

inóculo, preparado para o desafio das aves, quanto a presença dos vírus da anemia infecciosa 

e da reovirose. 

O inóculo viral preparado foi titulado em ovos embrionados SPF e o título viral foi 

estimado pelo método de Reed e Muench (1938) obtendo-se o valor de 104,7 DIE50/mL. 

 

3.4.2 Coleta de dados antes do desafio 

 

No momento precedente ao desafio, aos 25 dias PV, 15 aves de cada grupo 

experimental foram examinadas, sangradas por punção cardíaca, eutanaziadas, pesadas e 

necropsiadas para análise e coleta das BF. 

 

3.4.3 Inoculação 

 

Todas as aves de cada grupo experimental foram desafiadas aos 25 dias de vida (o que 

equivale dizer no 25º dia PV) com 100µL do inóculo viral previamente preparado, por via 

ocular, dividindo-se 50µL em cada olho.  
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3.4.4 Coleta de dados após o desafio 

 

Aos 5 e 10 dias PD, 20 aves de cada grupo foram submetidas aos mesmos 

procedimentos descritos no item 3.4.2.  

 

3.5 Sorologia 

 

As amostras de soro obtidas das coletas de sangue das aves SPF antes do desafio (15 

aves/grupo), 5 dias PD (20 aves/grupo) e 10 dias PD (20 aves/grupo) foram submetidas à 

análise sorológica por ELISA, com um “kit” comercial (IDEXX flockchek® IBD, IDEXX 

Laboratories), para titulação dos anticorpos anti-VDIB. 

 

3.6 Avaliação da imunidade celular 

 

A imunidade celular das aves SPF foi avaliada por meio da prova de reação de 

hipersensibilidade cutânea à fitohemaglutinina (PHA). A reação, mediada por células T, foi 

avaliada no espaço interdigital pela facilidade de realizar a injeção intradérmica em aves com 

mais de duas semanas de idade (Stadecker et al., 1977). 

No 23º dia PV, todas as aves dos quatro grupos experimentais  foram inoculadas, no 

espaço interdigital entre o 3º e o 4º dedo da pata direita, com uma dose de 0,1mL da solução 

de fitohemaglutinina. A reação celular foi mensurada individualmente com o auxílio de um 

paquímetro digital (DIGIMESS®, precisão 0,01 mm). O mesmo procedimento foi realizado 

na pata esquerda (da mesma ave) com 0,1mL de PBS constituindo-se, assim, no parâmetro de 

correção. A espessura dos espaços interdigitais foi determinada antes e após 12 e 24 horas da 

injeção. 

 

A reação celular à fitohemaglutinina foi determinada pelo seguinte cálculo:    
 

espessura pós-injeção da PHA  
1) resposta à PHA (pata direita) =                               - 

espessura pré-injeção da PHA  

 
espessura pós-injeção de PBS 

2) resposta controle PBS =                           - 
espessura pré-injeção de PBS  
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1 (resposta à PHA) 

                         Resposta celular =                   - 
            2 (resposta à PBS) 

 

A fitohemaglutinina foi adquirida da empresa SIGMA Aldrich® (PHA - Phaseolus 

vulgaris) e diluída conforme indicações do fornecedor (Anexo A). 

 

3.7 Avaliações macro e microscópicas da bolsa de Fabrício 

 

Avaliações macro e microscópicas foram realizadas nas BF coletas nos três períodos 

de análise (25 dias PV, 5 dias PD e 10 dias PD). 

 

3.7.1 Diâmetro 

 

O diâmetro das BF foi mensurado, com o auxílio de um paquímetro digital 

(DIGIMESS, precisão 0,01 mm), precisamente na região da BF de maior diâmetro.  

 

3.7.2 Peso relativo 

 

Para o cálculo do peso relativo das BF utilizou-se a seguinte fórmula: 

PRBF = PBF x 100 
               PC 

Onde: 

PRBF = peso relativo da BF (%) 

PBF = peso da BF (g) 

PC = peso corporal da ave (g) 

 

3.7.3 Avaliação histopatológica 

 

Todas as BF das aves SPF dos grupos experimentais, coletadas íntegras e fixadas em 

formol tamponado a 10%, foram submetidas ao processamento histopatológico para 

determinar o grau de severidade das lesões, como método de se avaliar o efeito patológico das 

vacinas aplicadas e o grau de proteção conferido pela vacinação contra o desafio com a cepa 

G11. 
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O escore de depleção linfocitária (Tabela 1) de cada BF foi obtido por meio de 

modelos matemáticos que utilizam redes neurais artificiais, de acordo com o método proposto 

por Moraes et al. (2010), e denominado análise digital da depleção linfoide (ADDL). Outras 

alterações na BF como edema, hiperemia, hemorragia, infiltração celular, formação de 

folículos císticos, pregueamento epitelial e fibroplasia interfolicular foram observadas na 

avaliação histopatológica por microscopia óptica.   

 

Tabela 1 – Grau de depleção linfocitária correspondente ao escore obtido na análise digital 
das bolsas de Fabrício. 

Escore Grau de depleção linfóide 
1 < 25% dos folículos mostram depleção linfóide 
2 De 26 a 50% dos folículos mostram depleção linfoide 
3 De 51 a 75% dos folículos revelam depleção linfoide 
4 De 76 a 90% dos folículos apresentam depleção linfóide quase completa 
5 > 90% dos folículos apresentam depleção linfóide quase completa 

Adaptado de Muskett et al. (1979). 

 

3.8 Avaliação clínica da DIB 

 

Durante o período experimental, que correspondeu a um total de 35 dias, as aves SPF 

dos quatro grupos experimentais foram observadas clinicamente para a identificação de sinais 

clínicos e mortalidade característicos da DIB, como resultado da infecção tanto pelo vírus 

vacinal quanto pelo vírus do desafio.  

 

3.9 Análise estatística 

 

A análise da variância (ANOVA), pelo procedimento do modelo linear geral (PROC 

GLM), foi realizada com o uso do sistema SAS (SAS Institute, Inc., Cary, NC) para um 

delineamento completamente casualizado. As análises foram realizadas para as variáveis: 

diâmetro, peso relativo e escore de depleção linfocitária da BF, títulos de anticorpos e reação 

celular à fitohemaglutinina. Os dados da titulação de anticorpos não apresentaram distribuição 

normal e por isso foram transformados para logaritmo na base 10 (Log10). As médias das 

variáveis dos quatro grupos experimentais foram comparadas pelo teste de Tukey. Todas as 

análises foram efetuadas prevendo um nível α de significância de 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Sinais clínicos e mortalidade 

 

Nenhum sinal clínico e mortalidade foram identificados nas aves dos quatro grupos 

experimentais durante os 25 dias de observação após a vacinação. Após o desafio com a cepa 

G11, as aves imunizadas, independente da vacina administrada, apresentaram-se 

aparentemente normais, enquanto que as aves do grupo controle negativo manifestaram sinais 

clínicos graves (100%) e alta taxa de mortalidade (62%) nos primeiros dias PD (Tabela 2). 

A infecção das aves do grupo controle pelo vírus do desafio demonstrou-se de forma 

aguda, com severa depressão das aves às 48 horas pós-infecção (PI). Os principais sinais 

clínicos observados foram diarreia aquosa, prostração e relutância em se mover. A 

mortalidade teve início no 2º dia PD, atingiu o pico aos 3 dias e declinou rapidamente. As 

aves SPF sobreviventes recuperaram-se de forma acelerada, apresentando-se em estado 

aparentemente saudáveis aos 6 dias PD. O curto período de incubação, os sinais clínicos e a 

mortalidade observados foram compatíveis com a forma clínica ocasionada pela infecção com 

cepas altamente virulentas do VDIB.  

 

Tabela 2 – Número de aves SPF que apresentaram sinais clínicos ou morreram após o desafio 
(aos 25 dias de idade) com a cepa muito virulenta G11 (n=40).  

Grupo Vacina Dose 
(DIE50) 

Nº. de aves com sinais clínicos / nº. de aves mortas 
5 dias PD 10 dias PD 

1 - 104,7 40/25 3/0 
2 Recombinante 104,7 0/0 0/0 
3 Complexo-imune 104,7 0/0 0/0 
4 Intermediária 104,7 0/0 0/0 

Legenda: DIE50= Dose Infectante Embrionária 50%/mL. PD= pós-desafio. 

 

As BF das 25 aves SPF do grupo não vacinado, que morreram em decorrência da 

infecção pelo vírus do desafio, foram agrupadas e, assim, constituíram o período de avaliação 

denominado de “5 dias pós-desafio” para efeito de análise dos dados. Logo, sobraram apenas 

15 aves para o período de avaliação “10 dias pós-desafio”.  
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4.2 Avaliações da bolsa de Fabrício 

 

Os achados das variáveis diâmetro e peso relativo das BF estão descritos na Tabela 3, 

de acordo com o período investigado (antes ou após o desafio) e a vacina usada na 

imunização das aves (recombinante, complexo-imune ou intermediária).  

As BF das aves imunizadas com as vacinas recombinante e intermediária não 

apresentaram qualquer lesão no exame post mortem aos 25 dias PV e apresentaram diâmetro e 

peso relativo significativamente similares às do grupo controle negativo (P > 0,05). As BF das 

aves imunizadas com a vacina complexo-imune apresentaram severa atrofia à necropsia aos 

25 dias PV, com peso relativo, em média, quase que um terço menor do que as BF do grupo 

controle.  

As aves imunizadas com a vacina complexo-imune apresentaram os menores valores 

de diâmetro e peso relativo das BF nos três períodos avaliados em comparação com os outros 

grupos também vacinados. Entre os três grupos vacinais, as aves imunizadas com a vacina 

recombinante foram as que apresentaram os maiores diâmetros e pesos relativos da BF nas 

avaliações aos 5 e 10 dias PD.  

 

Tabela 3 – Diâmetro e peso relativo das bolsas de Fabrício dos quatro grupos experimentais 
avaliadas aos 25 dias pós-vacinação e  5 e 10 dias pós-desafio com a cepa muito 
virulenta G11. Dados expressos em média±desvio padrão. 

Variável Grupo 25 dias PV       5 dias PD     10 dias PD 

Diâmetro 
(mm) 

Controle negativo 12,77±1,20 A 12,84±1,88 A 07,75±2,42 A 
Recombinante 12,91±1,44 A 15,28±1,27 B 16,94±1,53 B 

Complexo-imune 07,83±1,03 B 10,26±1,53 C 09,95±1,86 C 
Intermediária 11,18±3,04 A 13,87±1,88 AB 14,94±1,68 D 

PRBF 
(%) 

Controle negativo 0,606±0,109 AB 0,624±0,193 A 0,163±0,069 A 
Recombinante 0,717±0,147 A 0,732±0,140 A 0,778±0,198 B 

Complexo-imune 0,213±0,116 C 0,268±0,105 B 0,218±0,104 A 
Intermediária 0,505±0,283 B 0,587±0,156 C 0,640±0,187 C 

Legenda: PV= pós-vacinação; PD= pós-desafio; PRBF= peso relativo da bolsa de Fabrício. 
Letras distintas (A, B ou C) na mesma coluna de cada variável caracterizam diferença 
significativa (P < 0,05, Tukey) entre os grupos.  
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Na análise comparativa dos períodos (Figura 3), verificou-se que as BF das aves dos 

três grupos imunizados aumentaram significativamente (P < 0,05) de diâmetro entre os 

períodos antes e após o desafio, porém, essa diferença não foi detectada pela análise do peso 

relativo.  

 

        

 

 

 
 

Figura 3 - Diâmetro e peso relativo das bolsas de Fabrício avaliadas aos 25 dias pós-vacinação 
(PV) e 5 e 10 dias pós-desafio (PD), de acordo com o grupo experimental. Dados 
expressos em média±desvio padrão. 
* Diferença significativa (P < 0,05, Tukey) para os demais períodos analisados. 
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As BF das aves do grupo controle negativo apresentaram severas lesões quando 

avaliadas após o desafio. As aves que morreram no pico da infecção apresentavam as BF 

aumentadas de tamanho e com descoloração amarelo-pálida. Hemorragias estavam presentes 

e, em alguns casos, a BF estava completamente hemorrágica. Edema peribursal também foi 

visualizado nos primeiros 5 dias PD em todas as BF examinadas. Já aos 10 dias PD observou-

se apenas atrofia das BF.  

Na Figura 4 pode-se visualizar o tamanho das BF dos quatro grupos experimentais 

quando examinadas aos 25 dias PV, 5 dias PD e 10 dias PD, respectivamente.  

 
 

 
 

       
 
 Figura 4 – Bolsas de Fabrício das aves SPF, dos quatro grupos experimentais, examinadas aos 

25 dias pós-vacinação (A), 5 dias pós-desafio (B) e 10 dias pós-desafio (C). 
Legenda: grupos= G1, controle negativo; G2, vacina recombinante; G3, vacina 
complexo imune; e G4, vacina intermediária. 
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Na Tabela 4 podem-se visualizar os escores de depleção linfoide das BF obtidos na 

análise digital, de acordo com o grupo experimental e o período analisado (antes ou após o 

desafio).   

 
Tabela 4 – Escores de depleção linfocitária das bolsas de Fabrício (BF), dos quatro grupos 

experimentais, determinados pela análise digital da depleção, nas avaliações antes 
e após o desafio.  

Período Grupo 
Nº. de BF por escore  
de depleção linfoide 

Escore de 
depleção 
(média) 1 2 3 4 5 

25 dias PV 

Controle negativo 15 0 0 0 0 1,00 A 
Recombinante 14 1 0 0 0 1,07 A 

Complexo-imune 7 2 6 0 0 1,93 B 
Intermediária 13 2 0 0 0   1,33 AB 

5 dias PD 

  Controle negativo 0 3 12 10 0 3,30 A 
Recombinante 17 3 0 0 0 1,15 B 

Complexo-imune 5 9 4 2 0 2,15 C 
Intermediária 18 2 0 0 0 1,10 B 

10 dias PD 

  Controle negativo* 0 1 3 10 0 3,53 A 
Recombinante 14 5 1 0 0 1,35 B 

Complexo-imune 8 5 7 0 0 1,95 C 
Intermediária 18 2 0 0 0 1,05 B 

Legenda: PV= pós-vacinação; PD= pós-desafio. 
* Uma BF não processada. 
Letras distintas (A, B ou C) no mesmo período caracterizam diferença significativa (P < 0,05, 
Tukey) entre os grupos.  
 

 
Nas comparações aos 25 dias PV verificou-se que as BF das aves imunizadas com a 

vacina complexo-imune apresentaram uma maior média de escore de depleção linfoide em 

comparação com o grupo controle e a vacina recombinante (P < 0,05). As BF das aves 

imunizadas com a vacina intermediária apresentaram uma média de escore de depleção 

similar ao grupo da vacina complexo-imune, mas não diferiu significativamente (P > 0,05) do 

grupo controle. Após o desafio, as vacinas complexo-imune e intermediária passaram a diferir 

entre si no grau de depleção linfoide das BF (P < 0,05). Como esperado, as aves do grupo 

controle apresentaram os maiores escores de depleção linfoide nas BF após o desafio (P < 

0,05).  

A Figura 5 ilustra os escores de depleção linfoide obtidos pela análise digital da BF, de 

acordo com o grupo e períodos avaliados.  
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* * 

 
Figura 5 - Escores de depleção linfocitária determinados pela análise digital das bolsas de 

Fabrício, antes e após o desafio, de acordo com o grupo experimental. Dados 
expressos em média. Legenda: PV= pós-vacinação; PD= pós-desafio. 
* Diferença significativa (P < 0,05, Tukey) para a média encontrada aos 25 dias 
PV. 

 
Nenhum dos grupos vacinais apresentou diferença significativa (P= 0,2457, 0,7206, 

0,1609, respectivamente, ANOVA) nos escores de depleção linfoide das BF entre os três 

períodos analisados. Como esperado, as BF das aves do grupo controle apresentaram um 

aumento significativo (P < 0,05, ANOVA) no escore de depleção após o desafio.  

Outras alterações microscópicas, além da depleção linfoide, foram identificadas pelo 

exame histopatológico das BF (Figura 6). Uma síntese do quadro patológico encontrado é 

ilustrada, por meio de fotomicrografias das BF, no Apêndice A, de acordo com o grupo e o 

período de análise.  

O exame histopatológico mostrou que as BF das aves do grupo controle negativo e das 

aves imunizadas com a vacina recombinante não apresentaram alterações antes do desafio que 

pudessem caracterizar alguma infecção. Algumas alterações foram encontradas nas BF das 

aves imunizadas com a vacina intermediária, mas em menor número e severidade quando 

comparadas com as BF das aves que receberam a vacina complexo-imune. Por conter uma 

cepa forte do VDIB, já era esperado que as aves SPF imunizadas com a vacina complexo-

imune apresentassem lesões na BF caracterizando a atrofia induzida pelo vírus vacinal, 

mesmo após 25 dias da vacinação. Comparando-se os achados das análises realizadas antes e 

após o desafio, verificou-se que as aves do grupo imunizado com a vacina intermediária 

apresentaram uma redução no número de BF com lesões, passando de 35% para 75% das BF 

sem alterações. O grupo de aves imunizadas com a vacina complexo-imune apresentou o 

mesmo quadro patológico das BF nos três períodos avaliados. Com o desafio, 100% das BF 

do grupo controle negativo apresentaram severas lesões, compatíveis com a alta virulência da 

cepa utilizada no desafio.  
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4.3 Análise sorológica 

 

Os resultados sorológicos podem ser visualizados na Tabela 5, de acordo com o grupo 

experimental e o período em que a titulação de anticorpos foi determinada nas amostras de 

soro.  

As amostras de sangue coletadas das aves SPF do grupo controle negativo durante os 5 

primeiros dias pós-infecção não apresentaram boa separação do soro e por isso não puderam 

ser aproveitadas para a titulação dos anticorpos. Acredita-se que a infecção aguda pelo vírus 

do desafio tenha alterado o mecanismo normal de coagulação do sangue das aves, já que os 

trombócitos também representam uma célula alvo do VDIB (SKEELES et al., 1980). 

 

Tabela 5 - Títulos de anticorpos (log10) encontrados nos grupos experimentais, antes e após o 
desafio, por meio do teste de ELISA. Dados expressos em média±desvio padrão. 

    Grupo       25 dias PV       5 dias PD       10 dias PD 

1 Controle negativo 0,600±0,917 A           - 3,452±0,156 A 
2 Recombinante 2,523±0,417 B 2,841±0,434 A 3,064±0,211 B 
3 Complexo-imune 2,921±0,394 B 3,167±0,412 B 3,167±0,563 AB 
4 Intermediária 2,995±0,245 B 3,380±0,294 B 3,307±0,249 AB 

Legenda: PV= pós-vacinação; PD= pós-desafio. 
Letras distintas (A ou B) na mesma coluna caracterizam diferença significativa (P < 0,05) 
entre os grupos pelo teste de Tukey.  

 

Os títulos obtidos no grupo controle negativo aos 25 dias PV são reações inespecíficas 

que ocorreram nos ensaios de ELISA, pois em comparação com os controles positivos do 

teste todas as amostras analisadas foram dadas como negativas. Mas, para comparação das 

médias dos títulos de anticorpos, optou-se por manter os valores da titulação. 

Embora as aves imunizadas com a vacina recombinante tenham apresentado uma 

menor média de títulos de anticorpos, não apresentaram diferença significativa (P > 0,05) 

para as aves das vacinas complexo-imune e intermediária no período de 25 dias PV. No 

período de 5 dias PD as aves do grupo da vacina recombinante mostraram menores títulos de 

anticorpos em comparação com os outros grupos vacinais (P < 0,05), enquanto que aos 10 

dias PD essa diferença não foi mais detectada. Como esperado, aos 10 dias PD as aves do 

grupo controle apresentaram altos títulos de anticorpos, equiparando-se aos valores 

encontrados nos grupos das vacinas complexo-imune e intermediária. 
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25 dias PV	
 5 dias PD	
 10 dias PD	


A Figura 7 ilustra os dados obtidos na titulação de anticorpos, de acordo com o 

período analisado em cada grupo experimental.  

 

 

 
Figura 7 – Títulos de anticorpos (log10) encontrados nos grupos experimentais, de acordo 

com o período de avaliação (antes e após o desafio), por meio do teste de ELISA. 
Dados expressos em média±desvio padrão. 
Legenda: PV= pós-vacinação; PD= pós-desafio; 
* Diferença significativa (P < 0,05, Tukey) para os demais períodos analisados. 

 

Diferente dos outros grupos experimentais, as aves imunizadas com a vacina 

complexo-imune não apresentaram diferença significativa (P= 0,2359, ANOVA) nos títulos 

de anticorpos entre os períodos antes e após o desafio.  

A ausência de lesões nas BF observada nos exames histopatológicos e a não detecção 

de anticorpos específicos no teste de ELISA, referentes às aves SPF do grupo controle 

negativo (não vacinadas) aos 25 dias PV, demonstram que o experimento foi conduzido com 

o nível de segurança necessário para impedir a disseminação dos vírus vacinais entre as 

unidades de isolamento.  
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24 horas pós-injeção	


  G1	


  G2	


  G3	


  G4	


4.4 Imunidade celular 

 

A Figura 8 ilustra a resposta celular das aves SPF à fitohemaglutinina nos períodos de 

12 e 24 horas (h) pós-injeção, no teste de hipersensibilidade cutânea.  

 

 

Figura 8 – Resposta celular das aves SPF à fitohemaglutinina após 12 e 24 horas da injeção. 
Teste de hipersensibilidade cutânea realizado aos 23 dias de idade. Dados 
expressos em média±desvio padrão. 
Legenda: grupos = G1, controle negativo; G2, vacina recombinante; G3, vacina 
complexo-imune; e G4, vacina intermediária.  
Letras distintas (A ou B) no mesmo período caracterizam diferença significativa 
(P < 0,05, Tukey) entre os grupos. 
* Diferença significativa (P < 0,05, ANOVA) entre os períodos de 12 e 24 horas 
do mesmo grupo. 

 

Pela prova de hipersensibilidade à fitohemaglutinina observou-se que o grupo de aves 

SPF imunizadas com a vacina recombinante apresentou uma menor reação celular em 

comparação ao grupo controle, nas avaliações às 12 e 24 h pós-injeção (P < 0,05). Além 

disso, foi observado que houve uma queda significativa (P= 0,0278) da reação celular das 

aves imunizadas com a vacina complexo-imune às 24 h pós-injeção, equiparando-se com a 

baixa resposta das aves do grupo da vacina recombinante.  
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5 DISCUSSÃO 

 

Atualmente, um grande número de vacinas para o controle e prevenção da DIB está 

disponível no mercado e, no caso das vacinas vivas, sua apresentação varia em função da 

virulência da cepa vacinal. Em estudos de avaliação da patogenicidade e proteção de vacinas 

comerciais contra a DIB, onde se busca caracterizar o desempenho das mesmas, é de 

fundamental importância a avaliação do diâmetro, peso relativo e lesões microscópicas da BF. 

Isso, principalmente, por dois motivos: o primeiro, porque o VDIB tem tropismo pela BF; e o 

segundo, porque a imunodepressão das aves está diretamente relacionada com a integridade 

celular da BF (IVÁN et al., 2001).  

No presente trabalho observou-se alguns dados contraditórios entre as variáveis 

diâmetro e peso relativo da BF. Primeiramente, as avaliações do diâmetro aos 25 dias PV não 

mostraram diferença significativa no tamanho das BF entre as vacinas recombinante e 

intermediária, quando na verdade ela existiu, de acordo com os dados do peso relativo. 

Depois, detectou-se um aumento significativo no tamanho das BF dos grupos imunizados, 

pela análise do diâmetro, quando se comparou as avaliações antes e após o desafio, sendo que 

pela análise do peso relativo essa diferença entre os três períodos não ocorreu. Isso mostra que 

o diâmetro não se constitui em um bom parâmetro de avaliação da BF, já que, provavelmente, 

incorpora alguns dos erros existentes em sua análise, como diferenças de formato que as BF 

podem apresentar (devido a variação individual das aves) e a subjetividade no momento da 

aferição do diâmetro da BF.  

Moraes et al. (2004), em um estudo da patogenicidade de diferentes vacinas contra a 

DIB em aves SPF, haviam demonstrado que o diâmetro também não possui boa associação 

com o escore de depleção linfocitária da BF. O mesmo relatado por Pereira (2002), quando 

analisou a associação existente entre as avaliações do diâmetro e escore histológico das BF 

em frangos de corte imunizados com diferentes vacinas, verificando que as variáveis 

relacionavam-se positivamente em apenas 65% das vezes. Com todos os dados observados, 

concorda-se com Moraes e seus colaboradores (2004) quando afirmaram que o peso relativo 

constitui-se em um melhor parâmetro para avaliação da integridade da BF em comparação ao 

diâmetro, já que leva em consideração a proporcionalidade com o peso corporal da ave e não 

o formato do órgão.  

Os veterinários que trabalham a campo e precisam realizar o monitoramento da 

integridade tecidual da BF têm como alternativa, em substituição a análise do diâmetro, 

determinar o peso relativo das BF após a fixação, do órgão, em formalina tamponada a 10%. 
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Pois, se sabe que BF não fixadas e fixadas em formalina tamponada a 10% não apresentam 

diferença significativa (P < 0,05) em seus pesos (dados não publicados). 

Com os resultados obtidos no experimento pode-se afirmar que a vacina intermediária 

apresentou um bom desempenho no estudo da patogenicidade e proteção das aves SPF. Pelas 

avaliações realizadas antes do desafio (25 dias PV), em que as aves imunizadas com a vacina 

intermediária apresentaram ausência de sinais clínicos e diâmetro, peso relativo e escore de 

depleção linfóide da BF similares ao grupo controle negativo, pôde-se constatar que a vacina 

mostrou baixa patogenicidade. O número e a severidade das lesões microscópicas observadas 

nas BF foram menores do que as encontradas no grupo de aves imunizadas com a vacina 

complexo-imune e apenas caracterizaram a leve atrofia causada pelo vírus vacinal. No estudo 

de imunogenicidade, mostrou-se que a vacina intermediária conferiu total proteção às aves 

SPF contra a infecção pelo vírus do desafio, pois, não se observou sinais clínicos da doença e 

quaisquer alterações no exame histopatológico das BF diferente daquelas encontradas no 

período anterior ao desafio. As análises sorológicas revelaram que a vacina intemediária 

induziu uma produção de anticorpos anti-VDIB similar ao encontrado nos outros grupos de 

aves imunizadas, inclusive equiparando-se com a resposta imune humoral das aves 

imunizadas com a vacina complexo-imune, que contém uma cepa forte do vírus (médias 

2,995 e 2,921 log10, respectivamente). A vacina intermediária apresentou desempenho 

semelhante à vacina recombinante nas avaliações, diferindo apenas nos menores valores de 

peso relativo das BF, como consequência da atrofia induzida pelo vírus da vacina. Estudos 

demonstrando baixa patogenicidade de vacinas intermediárias em aves SPF com a indução de 

níveis de anticorpos similares a vacinas fortes têm sido relatados constantemente 

(MAZARIEGOS et al., 1990; RAUTENSCHLEIN et al., 2003; MORAES et al., 2004; 

PADILHA et al., 2005). Entretanto, cabe destacar que as vacinas intermediárias disponíveis 

comercialmente podem mostrar variação em seu grau de virulência e, assim, apresentar 

resultados, por vezes, contraditórios em avaliações de patogenicidade e proteção 

(MAZARIEGOS et al., 1990; GUITTET et al., 1992). 

A vacina complexo-imune por ser uma vacina contendo uma cepa forte do VDIB 

demonstrou uma maior patogenicidade em comparação às outras vacinas. Os resultados 

obtidos mostram que as aves imunizadas com a vacina complexo-imune apresentaram os 

menores valores de diâmetro e peso relativo e um maior grau de lesões nas BF em 

comparação com os outros grupos experimentais, independente do período analisado (antes 

ou após o desafio). Embora o vírus vacinal tenha induzido lesões mais severas nas BF, 

nenhum sinal clínico da doença ou mortalidade foi observado nas aves SPF durante o período 
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de 25 dias PV. Pelo maior grau de virulência da cepa vacinal, esperava-se que o grupo de aves 

SPF imunizadas com a vacina complexo-imune apresentasse níveis de anticorpos mais 

elevados em relação aos demais grupos, entretanto, não foi o que aconteceu. Além disso, foi o 

único grupo que não mostrou aumento significativo nos títulos de anticorpos após o desafio 

das aves, o que se deve a grande variação dos títulos encontrada nos três períodos avaliados. 

O desafio com a cepa G11 aos 25 dias PV mostrou que a vacina complexo-imune conferiu 

total proteção às aves SPF imunizadas, verificando-se ausência de sinais clínicos e 

mortalidade no grupo.  

Link et al. (2003), em seu estudo onde também verificara a patogenicidade e 

imunogenicidade da vacina complexo-imune em aves SPF, administrada via ovo e frente a 

desafios com as cepas variantes Delaware E e Mississippi aos 21 dias pós-vacinação, 

encontraram resultados semelhantes aos relatados no presente estudo. Pois, demonstraram que 

tanto as aves SPF imunizadas e desafiadas como as aves SPF imunizadas e não desafiadas 

exibiram peso relativo da BF significativamente menor do que as aves SPF do grupo não 

vacinado e não desafiado, como consequência da atrofia induzida pelo vírus vacinal. Além 

disso, o estudo de imunogenicidade mostrou que todas as aves SPF imunizadas foram 

protegidas do desafio com as cepas variantes, apresentando ausência de edema nas BF 

examinadas. Avakian et al. (2001), em seus relatos, apresentam dois experimentos com aves 

SPF em que a vacina complexo-imune, administrada via ovo, mostrou desempenho 

semelhante ao encontrado no presente estudo: BF atrofiadas após a vacinação e boa proteção 

das aves SPF contra os desafios (aos 28 dias de idade, com a cepa muito virulenta DV 86 e a 

cepa clássica STC). 

Kelemen e seus colaboradores (2000), em outro estudo para verificar a patogenicidade 

e proteção da vacina complexo-imune em aves SPF, quando imunizadas in ovo aos 18 dias de 

incubação, observaram que a vacina induziu o maior escore de lesão nas BF na segunda 

semana de idade, mas que o grau de lesões tornou-se mais suave nas semanas subsequentes. 

Quando as aves foram desafiadas na 4ª semana de idade com uma cepa muito virulenta, 

denominada MOH 94/9, os pesquisadores observaram que as BF das aves imunizadas e não 

desafiadas tiveram uma melhora no grau das lesões, enquanto que as aves imunizadas e 

desafiadas continuaram apresentando o mesmo grau de lesões encontrado antes do desafio. 

No presente estudo, pôde-se também constatar que o mesmo número e severidade de lesões 

encontrados no exame histopatológico das BF antes do desafio foram também verificados aos 

10 dias PD, sugerindo que a infecção pelo vírus do desafio não tenha permitido a recuperação 

das BF, das aves imunizadas com a vacina complexo-imune, ou que o intervalo de 10 dias 
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entre as análises não foi suficiente para que ocorresse uma melhora no quadro patológico das 

BF. 

Moraes et al. (2004) afirmaram que o emprego de vacinas que são capazes de 

promover lesão na BF deve ser feito de maneira cautelosa, uma vez que o grau de recuperação 

dos folículos da BF pode não ser total. Kim et al. (1999) observando o efeito, a longo prazo, 

da infecção de aves SPF pelo VDIB, com vacinas contendo cepas intermediárias e virulentas, 

concluíram que o desaparecimento da necrose na BF e o restabelecimento da população de 

linfócitos B, nos folículos, foi parcial após 7 semanas da inoculação. Somente 40% e 80% dos 

folículos bursais das aves inoculadas com as vacinas virulenta e intermediária, 

respectivamente, foram repovoados com linfócitos B IgM+.  

Apesar das lesões causadas pela vacina complexo-imune, alguns pesquisadores 

defendem que os anticorpos presentes na vacina reduzem a patogenicidade do vírus vacinal, 

resultando em uma depleção de linfócitos B menos severa em comparação com vacinas que 

utilizam a mesma cepa viral, mas sem os anticorpos complexados (HADDAD et al., 1997; 

JEURISSEN et al., 1998). De acordo com Whitfill et al. (1995), os anticorpos presentes na 

vacina complexo-imune diminuem os efeitos patológicos do vírus vacinal, por retardar a 

replicação viral em 5 a 7 dias (AVAKIAN et al., 2001), e, assim, permite o desenvolvimento 

normal da BF, minimizando uma possível imunodepressão causada pelo vírus.  

Adicionalmente, a vacina complexo-imune parece não ser neutralizada pelos 

anticorpos maternos presentes nos pintos, permitindo o vírus vacinal do complexo vírus-

anticorpo exercer seu efeito imunizante quando a imunidade materna à DIB declina 

(HADDAD et al., 1997; VAN DEN WIJNGAARD et al., 1998; HASSANZADEH et al., 

2006). De acordo com Iván et al. (2001), os efeitos patológicos da vacina complexo-imune 

são diferentes entre as aves SPF e aves comerciais com imunidade materna. A vacinação in 

ovo com a vacina complexo-imune causa depleção nos folículos bursais das aves vacinadas, 

porém, aves comerciais apresentaram depleção bursal mais tardia (a partir do 33º dia), menos 

severa e durante menor tempo quando comparada a aves SPF, em que a depleção teve início 

já a partir do 7º dia pós-vacinação.  

Diversos estudos têm demonstrado que a vacina complexo-imune constitui-se em uma 

excelente alternativa para a vacinação de frangos de corte na presença de altos níveis de 

anticorpos maternos, conferindo total proteção às aves frente a diversas cepas heterólogas 

usadas no desafio, sem afetar os parâmetros de produção (HADDAD et al., 1997; AVAKIAN 

et al., 2001; CHANSIRIPORNCHAI; SASIPREEYAJAN, 2009; SANTOS, 2009).  
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A comparação dos resultados das três vacinas testadas no presente estudo mostrou que 

a vacina recombinante exibiu o melhor desempenho nas análises de patogenicidade e proteção 

das aves SPF. Nas avaliações aos 25 dias PV, constatou-se que o grupo de aves imunizadas 

com a vacina recombinante apresentou as BF com o tecido linfoide totalmente preservado, 

pois os valores de diâmetro, peso relativo e escore de depleção linfocitária não mostraram 

diferença significativa para as aves do grupo controle. As BF das aves SPF imunizadas não 

apresentaram qualquer lesão no exame histopatológico que pudesse caracterizar alguma 

infecção. Estes resultados concordam plenamente com outras investigações (DARTEIL et al., 

1995; PEROZO et al., 2009), como era esperado, já que por carregar apenas o gene da 

proteína imunogênica do VDIB, o vetor viral da vacina não possui a capacidade de formar 

partículas virais e assim causar a infecção e lise dos linfócitos B (BUBLOT et al., 2007).  

A vacina recombinante mostrou boa capacidade de indução da imunidade humoral, 

apresentando títulos de anticorpos aos 25 dias PV estatisticamente similares aos quantificados 

nos grupos de aves SPF imunizados com as vacinas vivas complexo-imune e intermediária 

(média de 2,523 log10, ELISA). Isso sugere que o gene da VP2 foi expresso de maneira 

eficiente e que a proteína transgênica traduzida manteve as características conformacionais da 

VP2 nativa. Bublot et al. (2007), em um experimento com aves SPF, também verificaram que 

a vacina recombinante foi capaz de induzir altos títulos de anticorpos, detectados pelo teste de 

soro neutralização, atingindo um platô (~4 log10) persistente por, aproximadamente, 6 

semanas de idade.  

Com o desafio das aves SPF, demonstrou-se que a vacina recombinante conferiu total 

proteção ao grupo de aves imunizadas mesmo após 25 dias da vacinação, observando-se 

ausência de sinais clínicos e mortalidade. Os resultados das avaliações histopatológicas aos 5 

e 10 dias PD revelaram que as BF não sofreram qualquer efeito patológico do vírus do 

desafio, preservando o mesmo peso relativo e a mesma integridade tecidual e celular 

observados antes do desafio. Estes resultados coincidem com estudos prévios realizados por 

Perozo e seus colaboradores (2009), quando também verificaram a proteção de aves SPF 

imunizadas com a vacina recombinante no 1º dia, via subcutânea, contra o desafio com outra 

cepa do VDIB, a variante Delaware E. Os pesquisadores relataram que houve adequada 

proteção das aves tanto no grupo desafiado aos 18 dias de idade quanto no desafiado aos 28 

dias: o peso relativo e escore de lesão das BF das aves imunizadas com a vacina recombinante 

foram similares ao grupo não vacinado e não desafiado; e, o peso relativo da BF foi 

significativamente maior e o escore de lesão da BF foi significativamente menor nas aves 

vacinadas quando comparados com o grupo de aves não imunizadas e desafiadas. Níveis 
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similares de proteção induzidos em aves SPF por outra vacina recombinante contra a DIB, 

também vetorada pelo HVT, já tinham sido relatados anteriormente (TSUKAMOTO et al., 

2002).  

No mesmo estudo em que, sob condições experimentais, trabalharam com aves SPF, 

Perozo et al. (2009) também verificaram a proteção conferida pela vacina recombinante a 

frangos de corte (com imunidade materna), quando vacinados no 1º dia e desafiados aos 18 e 

28 dias. Os resultados mostraram que a vacina recombinante teve o mesmo desempenho de 

quando testada em aves SPF: todas as aves foram protegidas do desafio e nenhuma lesão na 

BF foi detectada. Resultados semelhantes, em testes realizados com frangos de corte com 

imunidade materna, também foram relatados por Goutebroze et al. (2003) e Le Gros et al. 

(2009). 

O bom desempenho nos estudos de imunogenicidade, patogenicidade e proteção em 

frangos de corte com imunidade materna aliado aos excelentes resultados de proteção e 

segurança obtidos em experimentos com aves SPF, assim como no presente trabalho, fazem 

da vacina recombinante uma boa alternativa para a imunização de aves comerciais.  

Sob condições experimentais, o presente estudo demonstrou claramente que todas as 

aves SPF imunizadas no 1º dia, independente da vacina administrada, resistiram ao desafio 

com a cepa G11. O excelente nível de proteção cruzada observado neste experimento poderia 

ser explicado pela similaridade dos aminoácidos que formam os looping estruturais da VP2 

do vírus do desafio (G11), os quais são responsáveis pela sua imunoreatividade (VAN LOON 

et al., 2002), com as proteínas das cepas das vacinas intermediária e complexo-imune e as 

proteínas transgênicas geradas pelo vetor HVT da vacina recombinante.  

Além da patogenicidade e proteção das vacinas, o estudo também avaliou o nível de 

imunidade celular das aves SPF após a vacinação, por meio do teste de hipersensibilidade 

cutânea à fitohemaglutinina. Ao contrário do esperado, os resultados mostraram que as aves 

imunizadas com a vacina recombinante apresentaram uma menor reatividade celular à 

fitohemaglutinina em comparação ao grupo controle não vacinado. Já a vacina complexo-

imune, embora tenha apresentado uma reação celular similar ao grupo controle nas 12 h, teve 

uma forte queda na intensidade da resposta à fitohemaglutinina no período de 24 h após a 

injeção.  

Até o momento, não foram encontrados conhecimentos científicos na literatura 

consultada que possam contribuir para uma explicação do porque as aves imunizadas com a 

vacina recombinante apresentaram uma menor resposta celular à fitohemaglutinina, uma vez 
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que o vítus vetor (HVT) da vacina não tem mostrado efeitos supressores sobre as respostas 

imunes das galinhas.  

Corley e Giambrone (2002), testando uma outra vacina complexo-imune, via ovo, 

também verificaram que as aves SPF imunizadas apresentaram uma menor resposta celular 

em comparação com aves não vacinadas, por meio do ensaio de proliferação mitogênica in 

vitro de células T do baço à concanavalina A. Os pesquisadores verificaram ainda que a 

imunossupressão da resposta celular não esteve associada com mudanças na proporção de 

células T (CD4+ e CD8+) nas aves imunizadas e que uma vacina, a partir da mesma cepa 

viral, mas sem os anticorpos complexados, produziu imunossupressão da resposta celular nos 

estágios mais iniciais da infecção (5 e 9 dias PV), diferente da vacina complexo-imune em 

que a depressão da resposta celular ocorreu aos 21 dias PV. Os mecanismos pelos quais o 

VDIB induz a redução da resposta de linfócitos T à mitógenos ainda não são conhecidos.  

Apesar da menor resposta celular aos 23 dias de idade, verificou-se no ensaio de 

desafio que a imunocompetência das aves SPF imunizadas com as vacinas recombinante e 

complexo-imune não foi alterada na proteção contra a DIB, observando-se ausência de sinais 

clínicos e mortalidade. Com os resultados obtidos, sugere-se que outros estudos sejam 

realizados para se determinar o impacto negativo dessa menor resposta celular sobre a 

competência imune das aves de resistir a desafios com outros agentes infecciosos. Além 

disso, é importante avaliar a imunodepressão da resposta celular também sob condições 

comerciais, onde todas as aves têm imunidade materna e os mesmos resultados 

imunossupressores não são esperados. 

As aves SPF, independente do grupo imunizado, mostraram uma reação celular à 

fitohemaglutinina bastante variável e, por isso, indica-se que outros métodos in vivo ou in 

vitro também sejam utilizados, em estudos futuros, para se avaliar a imunidade mediada por 

células não apenas em nível celular, mas também em nível molecular. Dentre os métodos e 

avaliações descritos na literatura pode-se destacar: a citometria de fluxo, para quantificar e 

avaliar o fenótipo das subpopulações de células T; o índice de transformação blástica de 

linfócitos colhidos das aves imunizadas e estimulados in vitro com mitógenos de célula T; e, 

avaliação dos elementos moleculares, como as várias citocinas liberadas por macrófagos e 

linfócitos T, verificando-se o nível de expressão dos genes das citocinas por meio de 

protocolos de RT-PCR (KIM et al., 1998; RAUTENSCHLEIN et al., 2007) ou pela análise da 

liberação de citocinas após a estimulação mitogênica de células T usando um ensaio de 

ELISA de captura específico (CONFER et al., 1981; SHARMA; LEE, 1983; KARACA et al., 

1996; MCNEILLY et al., 1999; LAMBRECHT et al., 2000). Alguns destes métodos, 
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diferente do teste de hipersensibilidade cutânea com fitohemaglutinina, podem possibilitar a 

identificação de quais as funções específicas da imunidade celular que estão sendo afetadas 

pela infecção com o VDIB.   

A avaliação da resposta imune de aves SPF frente as diferentes vacinas destinadas 

para o controle da DIB nos sistemas de produção comercial é importante para a identificação 

de potenciais imunodisfunções ocasionadas pelos vírus vacinais e que de alguma forma 

podem afetar a imunocompetência das aves.    

Estudos com aves SPF são importantes para estabelecer o grau de patogenicidade, 

imunogenicidade e proteção conferida pelas vacinas contra a DIB, que atualmente estão em 

uso nas empresas avícolas de todo o Brasil. Os resultados encontrados neste trabalho, 

cientificamente fundamentados, podem auxiliar os veterinários na elaboração de programas de 

vacinação para a prevenção e controle da DIB, conforme o material biológico e estrutural 

disponível na empresa. Além disso, é importante destacar que diversos trabalhos 

desenvolvidos no CDPA têm mostrado que a prevenção e o controle da DIB não passam 

apenas pela escolha do tipo da vacina a ser usada. Eles têm enfatizado que o esquema de 

vacinação deve ser sustentado por uma análise de risco sanitário de todas as regiões de 

produção avícola abrangidas pela empresa, verificando-se fatores como: o nível de desafio 

viral no ambiente, características dos isolados de campo, nível de imunidade materna, 

resistência genética e incidência de outros agentes com potencial patogênico para as aves em 

criação.   
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6 CONCLUSÕES 

 

De acordo com as condições experimentais em que o estudo foi conduzido pode-se 

concluir que: 

- a vacina complexo-imune é a mais patogênica entre as três vacinas testadas, pois 

induziu lesões em maior número e severidade nas BF; 

- a vacina recombinante não é patogênica para aves SPF, pois não causa lesões na BF; 

- as vacinas induzem com a mesma intensidade a imunidade humoral de aves SPF, 

pois apresentaram títulos de anticorpos semelhantes no 25º dia após a vacinação; 

- aves SPF quando imunizadas no 1º dia com as vacinas recombinante e complexo-

imune apresentam uma menor resposta celular, aos 23 dias de idade, em comparação 

com aves não vacinadas; e 

- as três vacinas, quando empregadas na imunização de aves SPF no 1º dia, conferem 

total proteção contra o desafio com a cepa muito virulenta G11, mesmo após 25 dias 

da vacinação. 
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APÊNDICE A - Histopatologia da bolsa de Fabrício 
 

• Grupo 1 - controle negativo (não vacinado) 
 

   
BF001 e BF002 - 25 dias pós-vacinação. BF sem alterações histológicas (a).  
 

   
BF003 e BF004 - 5 dias pós-desafio. BF com severa necrose dos linfócitos, extensa 
hemorragia (h) e intenso pregueamento epitelial (r). Formação de folículos císticos (o) em 
consequência da massiva destruição das células linfoides nos folículos bursais provocada pela 
infecção com o vírus do desafio.  
 

   
BF005 e BF006 - 10 dias pós-desafio. Formação de folículos císticos (o), intenso 
pregueamento do epitélio (r) e intensa fibroplasia interfolicular (n). Perda da arquitetura 
normal da BF. 

a 

h 

o r 

r 

n 

a 

o 

h 

o 

r 

n 

BF002 (10X) BF001 (4X) 

BF004 (10X) BF003 (4X) 

BF006 (10X) BF005 (4X) 
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• Grupo 2 - vacina recombinante 

 

   
BF007 e BF008 - 25 dias pós-vacinação. BF sem alterações histológicas (a).  
 
 
 

   
BF009 e BF010 - 5 dias pós-desafio. BF com discreto edema (b), mas sem alterações 
histológicas significativas (a). 
 
 
 

   
BF011 e BF012 - 10 dias pós-desafio. BF sem alterações histológicas significativas (a). 

 

b 

a 

a 

a 

a 

BF008 (10X) BF007 (4X) 

BF010 (10X) BF009 (4X) 

BF012 (10X) BF011 (4X) 

a a 
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• Grupo 3 - vacina complexo-imune 

 

    
BF013 e BF014 - 25 dias pós-vacinação. BF com intensa fibroplasia interfolicular (n), 
moderada infiltração celular (j) e intenso pregueamento epitelial (r). Pode-se observar também 
uma grande variação no tamanho dos folículos em consequência da atrofia bursal induzida 
pelo vírus da vacina.  
 

    
BF015 e BF016 - 5 dias pós-desafio. BF com intenso pregueamento epitelial (r) e elevada 
depleção linfóide. Quadro patológico similar àquele encontrado antes do desafio das aves 
(BF013 e BF014). 
 

    
BF017 e BF018 - 10 dias pós-desafio. BF com intensa fibroplasia interfolicular (n), moderado 
infiltrado celular (j) e moderado pregueamento epitelial (q). Ampla variação no tamanho dos 
folículos bursais. 

n 

r r 

j 

n 

r 

r 

n 

q 
n 

q 

j 

BF014 (10X) BF013 (4X) 

BF016 (10X) BF015 (4X) 

BF018 (10X) BF017 (4X) 
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• Grupo 4 - vacina intermediária 

 

   
BF019 e BF020 - 25 dias pós-vacinação. BF com discreta fibroplasia interfolicular (l) e 
moderada infiltração celular (j). A irregularidade no tamanho dos folículos bursais e o 
moderado pregueamento do epitélio (q) caracterizam a atrofia induzida pelo vírus da vacina.   
 
 

   
BF021 e BF022 - 5 dias pós-desafio. BF sem alterações histológicas significativas (a). 
 
 

               
BF023 e BF024 - 10 dias pós-desafio. BF sem alterações histológicas (a).  

j 

l 

l 

a a 

a a 

q 

BF024 (10X) BF023 (4X) 

BF022 (10X) BF021 (4X) 

BF020 (10X) BF019 (4X) 
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ANEXO A – Fitohemaglutinina 
 
 
 

 
 


