
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 apresenta os resultados da sequência de duas 
reações de cadeia de polimerase Na primeira reação, é possível 
distinguir as cepas de E. coli vacinal da cepa selvagem por meio 
do tamanho dos amplicon gerados (reação 1). Os resultados 
encontrados estão coerentes com trabalhos científicos que 
descrevem a deleção gênica na construção da vacina Poulvac® 
E. coli onde a região removida do aroA tem 101 pb (3).    

O produto da primeira reação de PCR foi adicionado à reação nested. 
A cepa selvagem não apresentou novo amplicon, como esperado, 
enquanto que a cepa vacinal apresenta uma banda de 100 bp.

 

Figura 1 – Reação de PCR Nested com cepa selvagem (S) e cepa 
vacinal (V) de E. coli.

CONCLUSÃO
A reação de PCR proposta foi bem sucedida na discriminação 
entre as cepas vacinal (aroA-) e selvagem (aroA+), constituindo 
assim um método rápido e prático para identificar animais 
vacinados. Dessa forma, a cobertura vacinal e a persistência nos 
tecidos e ambiente podem ser pesquisadas usando esta técnica. 
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INTRODUÇÃO
A Escherichia coli (E. coli) é uma bactéria que tem causado 
mortalidade de aves e perdas econômicas em avicultura por mais 
de 100 anos. No entanto, nem todas as E. coli são iguais. Com 
as atuais técnicas de caracterização molecular, agora podemos 
identificar as diferentes E. coli com base na sua estrutura genética 
e correlacioná-las com sua virulência no campo (1). Cepas de E. coli 
patogênicas para as aves são comumente chamadas de APEC (do 
inglês, Avian Pathogenic E. coli) e, estão normalmente associadas a 
Colibacilose Aviária (2).  

A estratégia de controle da Colibacilose envolve o manejo dos 
fatores predisponentes como a ambiência, as doenças respiratórias 
e imunossupressoras, bem como o uso sistemático dos 
antimicrobianos via água de bebida ou ração.

No entanto, cada vez mais se restringe o uso de substâncias 
antimicrobianas em rações ou medicamentos veterinários. Neste 
aspecto, as medidas preventivas, como a vacinação em vez do 
tratamento, nos ajudam a controlar a colibacilose, enquanto, 
potencialmente diminui a pressão de seleção sobre a E. coli, 
evitando que se torne cada vez mais patogênica (3 e 4).

O objetivo deste estudo foi o de padronizar um método laboratorial para 
detectar animais vacinados com vacina mutante aroA para E. col.

MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo foi conduzido nas instalações da Imunova onde 
duas reações foram feitas, comparando-se E. coli “selvagem” 
e a bactéria vacinal. Poulvac® E. coli, utilizada neste estudo, é 
uma vacina comercial desenvolvida pela Zoetis. A vacina contém 
uma cepa de E. coli do sorotipo O78, viva modificada (deleção 
do gene aroA) (3). Para permitir a detecção da bactéria vacinal 
a campo, com sensibilidade, uma técnica de nested PCR foi 
desenvolvida. A primeira reação de amplificação é realizada 
com primers que flanqueiam a região aroA, onde 100 pb foram 
deletados na bactéria vacinal. Embora esta reação isoladamente 
seja capaz de diferenciar E. coli aroA+ ou aroA-, com base no 
tamanho do produto, estudos prévios demonstraram que não há 
sensibilidade suficiente para utilização em amostras oriundas 
de animais. Para aumentar a sensibilidade, a reação nested é 
feita com o primer reverso posicionado sobre a junção artificial 
do gene que ocorre no sítio de deleção da aroA. Assim, apenas 
amostras contendo E. coli vacinal são amplificadas.

MÉTODO LABORATORIAL DE IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS VACINADOS 
COM VACINA VIVA MUTANTE aroA PARA E. coli 
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