
EFEITO DE VACINA VIVA GENETICAMENTE MODIFICADA  
CONTRA ESCHERICHIA COLI SOBRE A DIVERSIDADE DA  

MICROBIOTA INTESTINAL DAS AVES

Introdução
A funcionalidade do intestino depende de uma microbiota intestinal formada, na sua 
grande maioria, por micro-organismos não patogênicos. A dinâmica populacional desta 
microbiota pode ser alterada por diferentes fatores (1).

O uso de vacinas vivas geneticamente modificadas está disponível para o controle de 
doenças como a Colibacilose, podendo inclusive resultar em melhoria no resultado 
zootécnico das aves (4). Além disso, a utilização desta ferramenta vem de encontro 
com a tendência de redução do uso de antimicrobianos na avicultura industrial. O obje-
tivo deste estudo foi o de avaliar o impacto de uma vacina viva sobre a diversidade da 
microbiota intestinal das aves.

MaterIal e Métodos
O estudo compreendeu a avaliação da microbiota de aves por meio de sequencia-
mento de nova geração. Esta técnica de biologia molecular permite gerar uma grande 
quantidade de dados e possibilita a identificação de gêneros bacterianos que não são 
cultiváveis por técnicas clássicas de microbiologia.

As aves utilizadas neste experimento foram mantidas em isoladores com água e ali-
mentação ad libitum. Os animais foram divididos em dois grupos experimentais, sendo 
T1 o grupo controle e T2 o grupo de aves vacinadas contra E. coli por via spray, no 
primeiro dia de vida, com a vacina viva comercial Poulvac® E. coli, desenvolvida pela 
Zoetis (2).

Foram coletadas 32 amostras de conteúdo cecal das aves, referentes a 3 tempos difer-
entes de coleta (3, 14 e 25 dias) e oito réplicas de cada grupo experimental.

Para a execução da avaliação, foi amplificado um segmento de 250 bases da região 
hipervariável V4 do gene ribossomal 16S rRNA utilizando-se os primers universais 
515F e 806R. A partir destes amplificados foi construída a biblioteca metagenômica 
para posterior sequenciamento no sequenciador “MiSeq” da Illumina®. As sequências 
foram classificadas em gêneros bacterianos através do reconhecimento de unidades 
taxonômicas operacionais (OTUs) (5).

A comparação das sequências foi feita utilizando a ultima atualização (SILVA 128) do 
ano 2017 do banco de dados de sequências ribossomais SILVA database (5). Para gerar 
a classificação das comunidades bacterianas por identificação de OTUs foram utiliza-
das 13100 leituras por amostra, com a finalidade de normalizar os dados e não compa-
rar amostras com diferentes números de leituras.

Para determinar diferenças estatísticas, os tratamentos foram comparados pelo teste 
t de Welch, com nível de confiança de 95%. A riqueza da comunidade bacteriana foi 
comparada pelo teste de Tukey, com nível de confiança de 95%.
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resultados e dIsCussão
A análise de componentes principais (PCA) mostrou que uma variável do experimento 
respondeu por 82,6% das mudanças entre comunidades bacterianas, formando três 
agrupamentos distintos em relação à constituição da microbiota, referentes aos três 
pontos de coleta. A vacinação parece ter sido a outra variável, que respondeu por 8,7% 
das mudanças observadas em relação à constituição da microbiota.

Referente à riqueza das comunidades bacterianas, foi observado um menor número 
de unidades taxonômicas operacionais (OTUs) no grupo vacinado em todos os tem-
pos de coleta, quando comparado ao grupo controle, caracterizando uma significa-
tiva redução da diversidade da microbiota no grupo T2 (figura 1). Esse resultado era 
esperado devido ao fato de a vacina viva promover a seleção de gêneros específicos 
no intestino, assim como já foi observado com o uso de prebióticos (3).

Figura 1 - Análise da riqueza das comunidades bacterianas aos diferentes tempos de 
coleta. Figura baseada no número de unidades taxonômicas operacionais (OTUs) por 
tratamento. Letras diferentes entre tratamentos significam diferença entre as médias 
pelo teste de Tukey (P > 0.05).
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ConClusões
A vacinação afetou a composição da população microbiana, promovendo mudanças 
significativas na diversidade da microbiota das aves vacinadas. De maneira geral, estas 
mudanças já foram observadas em outros estudos quando utilizados probióticos (2) 
e antibióticos promotores de crescimento (1). É possível que as alterações na micro-
biota estejam envolvidas no mecanismo de ação vacinal, tendo em vista que podem 
melhorar a resistência aos patógenos locais.


