
Figura 1 – Título sorológico médio nas idades de 1, 21 e 42 
dias dos lotes vacinados com a Poulvac Magniplex.

 

A curva média da bursometria nos lotes analisados demonstra 
relação direta entre aspectos fisiológicos e a sorologia, pois até 21 
dias a evolução da Bursa de Fabrícius está protegida pela imunidade 
maternal e, após esta idade, observa-se a redução do seu tamanho 
em função da replicação do vírus vacinal. A maioria das Bursas, 
após os 28 dias de idade encontravam-se com tamanho entre o 
tamanho 3 e 4, valores compatíveis com trabalhos anteriores com a 
estirpe vacinal V877 (3).

Figura 2 – Média da bursometria nas idades de 7, 14, 21, 28, 
35 e 42 dias dos lotes vacinados com a Poulvac Magniplex.

CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo fornecem dados referenciais da 
resposta sorologica e do padrão de tamanho da Bursa esperados 
em lotes vacinados com Poulvac Magniplex. 
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INTRODUÇÃO
Na rotina de campo são levantadas muitas questões sobre 
a segurança e a eficácia das diversas categorias de vacinas 
contra a doença infecciosa da Bursa (DIB). As preocupações 
estão relacionadas principalmente ao nível de invasividade / 
patogenicidade ao tecido bursal e, consequentemente, ao potencial 
efeito adverso imunossupressor das estirpes vacinais.

Diferentes estirpes vacinais variam em relação ao seu efeito 
no parenquima da Bursa sendo as mesmas classificadas em 
suaves, intermediárias ou fortes (1). Além das lesões histologicas, 
estas diferenças também são percebidas na sorologia, tamanho 
e morfologia das Bursas dos lotes vacinados. Dessa forma, o 
profissional de campo precisa dispor de informações relacionadas 
à cada produto para realizar uma monitoria eficaz e avaliar o 
programa de vacinação utilizado.   

O propósito deste estudo foi investigar o efeito de uma nova vacina 
de imunocomplexo contra a DIB sobre o perfil sorologico e sobre 
a macroscopia da Bolsa de Fabrícius em aves comerciais em 
diferentes regiões do território brasileiro.

MATERIAIS E MÉTODOS
Os animais utilizados neste estudo eram frangos de corte de 09 
lotes criados no sistema de integração de diferentes empresas 
situadas nas regiões Sul (PR, RS), Sudeste (SP, MG) e Nordeste 
(CE, PE). Os lotes foram vacinados com Poulvac Magniplex in 
ovo aos 18 dias de incubação ou via subcutânea no primeiro dia 
de vida. Nos dias 7, 14, 21, 28, 35 e 42, dez frangos de cada 
lote foram sacrificados e necropsiados. Bursas de Fabricius 
foram selecionadas para medição do tamanho por meio do 
bursômetro (2). Em cada lote, foram também colhidas 20 
amostras de sangue ao 1º, 21º e 42º dia de idade. O teste ELISA 
para anticorpos IBD foi realizado utilizando o kit IDEXX para 
determinar o perfil sorológico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da sorologia e da bursometria dos 09 lotes 
analisados estão na Figura 1 e 2, respectivamente. A análise 
sorológica nas diferentes regiões mostrou grande diversidade 
nos títulos de 1º dia que representa a imunidade materna 
transferida para a progênie, dependente única e exclusivamente 
do programa vacinal utilizado nas reprodutoras. A média da 
soroconversão ativa aos 42 dias de idade nos lotes vacinados 
com Poulvac Magniplex foi de 3634 com valor mínimo de 2408 
e máximo de 6821. Estas variações na soroconversão ativa 
representam as diferentes situações de campo onde o vírus 
de Gumboro está presente. Seguramente o lote com título de 
6821 sofreu severo desafio para desenvolver este nível de 
soroconversão. 
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