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RESUMO 

 

NOGUEIRA, E. O. Clonagem e expressão da proteína VP3 do vírus da anemia infecciosa 
das galinhas (CAV). [Cloning and expression of chicken anemia virus VP3 protein]. 2007. 
89 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
 

 

 

A purificação da proteína VP3 do vírus da anemia das galinhas (CAV), expressada em um 

sistema de expressão procariótico como uma proteína de fusão com cauda de histidina, está 

demonstrada neste estudo. Extraiu-se o DNA da partícula do CAV, obtida de fígado de 

galinha infectado. Amplificou-se o gene da proteína VP3 a partir do DNA extraído pela 

reação da polimerase em cadeia (PCR), para subseqüentes clonagem e expressão protéica. O 

produto recombinante da expressão (pTrc-VP3) foi identificado por PCR e sequenciamento. 

A técnica de Western blotting determinou a expressão da proteína de fusão VP3 com cauda de 

histidina de peso molecular de aproximadamente 21 KDa. Através da eluição do gel, obteve-

se a purificação da proteína VP3 expressada com homogeneidade julgada pelo gel de 

poliacrilamida e dodecil sulfato de sódio. A proteína VP3 purificada foi reconhecida por 

anticorpos do CAV no método Western blotting. Este resultado indica que a proteína VP3 

recombinante expressada no sistema do vetor pTrcHis2 pode ser utilizada como antígeno para 

detectar anticorpos contra o CAV. 

 

 

Palavras-chave: Clonagem. pTrcHis2. VP3. CAV. Proteína. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

NOGUEIRA, E. O. Cloning and expression of chicken anemia virus VP3 protein. 
[Clonagem e expressão da proteína VP3 do vírus da anemia infecciosa das galinhas (CAV)]. 
2007. 89 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.  
 

 

 

Purification of chicken anemia virus (CAV) VP3 protein, expressed in a prokaryotic 

expression system as histidine-tagged fusion protein is demonstrated in the present study. 

CAV particle was obtained from infected liver of chicken and DNA was extracted. The VP3 

protein gene was amplified from the extracted DNA by polymerase chain reaction (PCR) and 

cloned. The recombinant expression construct (pTrc-VP3) was identified by PCR and 

sequencing analysis. Expression of VP3 protein with a molecular mass of approximately 21 

KDa was confirmed by Western blotting analysis with CAV-specific antibodies. The in vitro 

expressed VP3 protein was purified to near homogeneity by elution from the gel, as judged by 

sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis analysis. The purified VP3 protein 

was recognized by CAV antibodies in a Western blotting assay. This finding indicates that 

recombinant VP3 expressed in the pTrcHis2 vector system can be used as antigen to detect 

anti-CAV antibodies. 

 

 

Key words: Cloning. pTrcHis2. VP3. CAV. Protein. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A anemia infecciosa das galinhas é uma doença de aves jovens, caracterizada por 

marcada anemia, aplasia da medula óssea, mortalidade variável e atrofia generalizada de 

órgãos linfóides (YUASA et al., 1979; GORYO et al., 1987a).  

Devido a concomitante imunossupressão, esta doença está freqüentemente 

associada a infecções secundárias provocadas por vírus, bactérias ou fungos. Em 

conseqüência, a infecção pelo vírus da anemia das galinhas desempenha importante função na 

etiologia de doenças multifatoriais associadas à síndrome hemorrágica, anemia aplástica e 

dermatite gangrenosa (VON BÜLOW; SCHAT, 1997). 

Surtos da doença são observados principalmente em lotes de 2 a 5 semanas de 

idade, causando perdas econômicas significativas à produção, especialmente em frangos de 

corte. Aves maiores de 2 semanas de idade são susceptíveis à infecção, mas não desenvolvem 

a doença clínica (YUASA et al., 1980). 

O vírus da anemia das galinhas foi primeiramente isolado por Yuasa et al. (1979), 

durante a investigação de casos de falha vacinal ao vírus de Marek em frangos nos quais foi 

detectado um agente filtrável e transmissível, de características incomuns, capaz de induzir 

anemia aplástica e atrofia de órgãos linfóides. Este agente foi denominado Agente da Anemia 

das Galinhas (CAA, do inglês, Chicken Anemia Agent), amostra Gifu-1. 

Após a caracterização morfológica e bioquímica deste agente como um vírus DNA 

de cerca de 24nm, sua denominação passou a Vírus da Anemia das Galinhas (CAV, do inglês, 

Chicken Anemia Virus) (GELDERBLOM et al., 1989). Devido a característica infecciosa do 

vírus, a terminologia Vírus da Anemia Infecciosa das Galinhas (CIAV, do inglês, Chicken 

Infectious Anemia Virus) também pode ser encontrada (VON BÜLOW; SCHAT, 1997). 

Em 1983 foi registrada a ocorrência do vírus na Alemanha, e apenas a partir de 

1989, sua presença passou a ser relatada na Europa, EUA e Austrália (MCNULTY, 1991). 

Em 1991 foi publicado o primeiro isolamento e identificação do vírus da anemia 

das galinhas (CAV) no Brasil, em surtos compatíveis com anemia infecciosa das galinhas em 

frangos de corte. Através do uso de anticorpos monoclonais específicos para este vírus, foi 

demonstrada a presença de antígenos específicos ao CAV em tecidos dos frangos infectados 

experimentalmente (BRENTANO et al., 1991). 
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O CAV foi isolado e identificado na China (ZHOU et al., 1997), e sua presença foi 

confirmada na Índia (KATARIA et al., 1999) e Eslovênia (KRAPEZ et al., 2006) reforçando 

o conceito de distribuição mundial da doença. 

 

 

1.1 CLASSIFICAÇÃO E MORFOLOGIA 

 

 

O CAV é uma partícula de 23 a 25 nm de diâmetro e densidade de 1,33 a 1,34g/ml 

em gradientes de cloreto de césio. Seu genoma é constituído de DNA circular de fita simples e 

polaridade negativa de aproximadamente 2,3 Kb (GELDERBLOM et al., 1989; TODD et al., 

1990). O valor do coeficiente de sedimentação da partícula viral está estimado em 91S em 

gradiente de sacarose (VON BÜLOW; SCHAT, 1997). 

O CAV é uma partícula não-envelopada, e seu capsídeo é composto de 12 

capsômeros pentagonais em forma de trombeta (CROWTHER et al., 2003). Além do CAV, 

outros vírus animais não-envelopados, icosaédricos e de genoma circular de fita simples 

foram descritos: Circovírus suíno-1, Circovírus suíno-2, Vírus da Doença do Bico e das Penas 

dos psitacídeos, Circovírus dos canários, Circovírus dos gansos, Circovírus dos pombos. Estes 

vírus constituem a família Circoviridae. Dentro da família Circoviridae, o CAV foi 

classificado como único membro do gênero Gyrovirus (ICTVdb, 2006). 

O vírus resiste a temperatura de 60°C durante 30 minutos e clorofórmio 50% 

durante 15 min a 4°C. É capaz de atravessar filtros de membrana de 25nm, porém é 

completamente inativado após aquecimento a temperaturas superiores a 70°C durante 30 min 

(GORYO et al., 1987a). 
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1.2 PROTEÍNAS VIRAIS 

 

Em estudos preliminares de caracterização das proteínas virais, Chandratilleke et al. 

(1991), utilizando anticorpos monoclonais, identificaram a presença de três proteínas 

específicas ao CAV, com pesos moleculares de 45, 30 e 16 KDa. Buchholz1 (1994) 

apud Noteborn e Koch (1995, p.72), através de ensaios de Western blotting e uso de 

soro hiperimune específico ao CAV, analisaram a síntese protéica em células 

MDCC-MSB-1 infectadas com diferentes amostras do CAV, e obtiveram a coloração 

de três proteínas virais com pesos moleculares de 48, 30 e 16 KDa. Koch et al. 

(1995) estudando a expressão das proteínas virais em baculovírus recombinantes, 

determinaram que o produto resultante da expressão dos genes de VP1, VP2 e VP3, 

foi de, respectivamente, 51,6, 30 e 16 KDa.  

Douglas et al. (1995) ao avaliarem a expressão antigênica do CAV durante a 

infecção em cultivo de células MDCC-MSB-1, obtiveram imunofluorescência positiva para 

VP1 30 horas após a infecção. Já as proteínas VP2 e VP3 foram detectadas 12 horas após a 

infecção do cultivo celular, sugerindo que VP2 e VP3 são antígenos precocemente produzidos 

pelo CAV durante o processo de infecção e replicação viral. 

O vírus contém um polipeptídeo principal de 50KDa comumente encontrado em 

partículas virais altamente purificadas (TODD et al., 1990). Esta proteína (VP1) é a proteína 

do capsídeo viral (VON BÜLOW; SCHAT, 1997). Em ensaios de SDS-PAGE da partícula 

viral, detecta-se apenas a proteína de 50KDa (CLAESSENS et al., 1991). As proteínas VP2 e 

VP3 ocorrem em quantidades detectáveis em extratos nucleares obtidos apenas a partir de 

células infectadas (DOUGLAS et al., 1995), e não constituem proteínas estruturais. 

A proteína do capsídeo do CAV contém na porção C-terminal, regiões associadas 

com a replicação em círculo rolante do DNA. Este fato sugere que VP1 desempenha um papel 

funcional na replicação, assim como papel estrutural na encapsidação (CROWTHER et al., 

2003). 

Peters et al. (2002) foram os primeiros a definir uma função da proteína VP2 do 

CAV, e estabeleceram que esta é uma proteína fosfatase com dupla especificidade, que 

catalisa a remoção de fosfato tanto de substratos fosfotirosina como de substratos 

                                                 
1 BUCHHOLZ, U. Characterisierung des Huhneranãmievirus (CAV) mit Hilfe von monoklonalen 
AntiKorpen. Thesis, Journal-no. 1738, Free University Berlin, Germany. 1994 

 



17 

 

fosfoserina/fosfotreonina. Proteínas fosfatases atuam na regulação da mitogênese, transcrição 

gênica, interações celulares, diferenciação celular e na resposta de citocinas de linfócitos 

(ONG et al., 1997). Dentro deste contexto, especula-se a atividade fosfatase de VP2 na 

indução de mudanças regulatórias na população de linfócitos infectados, favorecendo a 

atividade viral, ou alternativamente, que esta atividade fosfatase seja primariamente um 

requerimento para a replicação viral, sendo secundárias as intervenções na regulação celular 

(PETERS et al., 2002). CAV VP2 é expressa em níveis basais durante a infecção viral 

(PHENIX et al., 1994), e baixos níveis de expressão estão relacionados a proteínas 

regulatórias não estruturais, envolvidas na infecção e replicação viral. Peters et al. (2005) 

trabalhando com mutantes de VP2, observaram que estes mutantes foram capazes de crescer 

em cultivos celulares, porém com baixos títulos e marcada redução dos efeitos citopáticos, 

sugerindo que a falta da atividade fosfatase pode interferir nas funções virais que não sejam 

essenciais, mas sim necessárias para uma replicação eficiente do CAV, além de afetar sua 

infectividade. Este mesmo grupo de pesquisadores (PETERS et al., 2006), investigando um 

maior número de mutações na seqüência fosfatase de VP2, observaram que mudanças na 

conformação da proteína poderiam acarretar em alterações funcionais que mudariam 

potencialmente afinidades ou especificidades de ligação com outras proteínas. O efeito 

fenotípico destas mutações protéicas, tanto na infectividade como no crescimento viral, sugere 

que haja uma relação entre a estrutura da proteína e seu papel funcional, já que diferentes 

efeitos foram observados com diferentes mutantes. 

A terceira proteína viral, VP3, é uma proteína básica composta por 121 

aminoácidos, rica em prolina, serina e treonina, e sua região C-terminal é carregada 

positivamente. VP3 contém sinal para localização nuclear assim como para exportação 

nuclear (DANEN-VAN OORSCHOT et al., 1997). 

De acordo com Noteborn et al. (1994), durante a infecção de células 

mononucleares, a proteína VP3 inicia uma dispersa distribuição intranuclear granular, e 

também se encontra parcialmente situada no citoplasma. Nos estágios avançados da infecção 

viral, esta distribuição progride para formação de agregados nucleares, a célula se torna 

apoptótica e o DNA celular é fragmentado e condensado.  

A expressão de VP3 em baculovírus permitiu identificar esta proteína como 

responsável pela apoptose devido a sua associação a estruturas apoptóticas. Este efeito foi 

observado em células T linfoblastóides e células mielóides, as quais são susceptíveis à 

infecção pelo CAV. Devido a sua capacidade de indução de apoptose em células 

mononucleares, a proteína VP3 também recebe o nome de Apoptina (ZHUANG et al., 1995). 
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Danen-van Oorschot et al. (1997) demonstraram que a Apoptina mata células 

seletivamente, agindo somente em células transformadas. Este efeito foi relacionado a 

diferenças na localização da proteína no interior da célula, sendo que em células primárias a 

Apoptina encontra-se no citoplasma, e em células tumorais localiza-se no núcleo. Alguns 

determinantes da localização intracelular de VP3 foram caracterizados, e entre eles estão: 1. 

um sinal de localização nuclear básico bipartido, localizado na porção C-terminal da proteína, 

é necessário para o acúmulo de VP3 no núcleo (WANG et al., 2004); 2. um sinal de 

exportação nuclear (CRM-1) ativo em células normais, porém inativo em células tumorais, 

contribui na determinação da especificidade da localização de VP3 nas células tumorais 

(POON et al., 2005); 3. a treonina na posição 108 de VP3, adjacente ao sinal de exportação 

nuclear, é especificamente fosforilada por uma quinase não identificada em células tumorais, 

porém isto não ocorre em células normais (ROHN et al., 2002), e a fosforilação neste sítio 

parece ser responsável pela especificidade da localização nuclear de VP3 em células tumorais 

(POON et al., 2005). 

Noteborn (2004) indica que a proteína VP2 também possui atividade apoptótica, 

porém em menor extensão que VP3. Peters et al. (2006) sugerem que mutações em VP2 

podem alterar o tráfico de VP3 para o núcleo, e desta forma, VP2 pode regular o estado de 

fosforilação de VP3 e conseqüentemente a indução de apoptose na célula. 

 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS 

 

 

O sequenciamento de amostras do CAV demonstrou que o genoma consiste de três 

fases abertas de leitura (ORF, do inglês, Open Reading Frame), as quais se sobrepõem 

parcialmente, e que codificam proteínas de 52 (ORF3), 24 (ORF1) e 13 KDa (ORF2), uma 

região promotora e um sinal de poliadenilação. A ORF2 localiza-se dentro da ORF1, 

enquanto a ORF1 sobrepõe parcialmente a ORF3 (VON BÜLOW; SCHAT, 1997). Todas as 

ORFs localizam-se na mesma fita de DNA (NOTEBORN et al., 1991). 

Meehan et al. (1992) através do sequenciamento e análise da forma replicativa do 

CAV, determinou que as regiões codificadoras das proteínas virais VP1 (ORF3), VP2 

(ORF1), e VP3 (ORF2), são compostas por 1347, 648 e 363 nucleotídeos, respectivamente. 
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A suposta região não codificadora do DNA do CAV compreende uma região com 

elevado conteúdo de G:C, e contém seqüências envolvidas na iniciação e regulação da 

transcrição. Também nesta região encontram-se quatro repetições de 19 nucleotídeos (nt) 

localizadas quatro nucleotídeos à esquerda do “CCAAT box”, estando estas repetições 

interrompidas por uma única inserção de 12 nt (MEEHAN et al., 1992). Há descrições de 

sequenciamentos do DNA de amostras do CAV que possuem nesta região, cinco repetições, 

ao invés de quatro (NOTEBORN et al., 1991). 

Evidências indicam que a configuração selvagem do vírus compreende quatro 

repetições, e que a presença de uma quinta repetição pode ser resultado de repetidas passagens 

virais em cultivo celular (MEEHAN et al., 1992; RENSHAW et al., 1996). A presença da 

quinta unidade repetitiva foi demonstrada por Meehan et al. (1997), após 30 passagens da 

amostra Cux-1 em cultivo celular, e consiste de uma inserção de 21 nt no genoma viral, sendo 

esta inserção composta pela repetição de 19 nt, antecedida por 2 nt variáveis. No entanto, 

amostras que contém quatro repetições, são tão patogênicas quanto as que possuem cinco 

(TODD et al., 1995). 

Para monitoramento e associação da região não codificadora com a atividade 

promotora, Phenix et al. (1994) avaliaram o nível da atividade promotora em clones que não 

continham as duas primeiras repetições de 19 pb, e detectaram uma redução da atividade 

transcricional entre 40 e 50%.  

A região N-terminal da maior ORF do genoma do CAV, codificadora da proteína 

VP1, codifica uma seqüência de aminoácidos (aa) muito semelhante à proteína histona. Esta 

proteína contém altos níveis de Arg e é capaz de se ligar e proteger o DNA. Provavelmente a 

região N-terminal de VP1 possua função de ligação ao DNA, talvez dentro do capsídeo viral 

(CLAESSENS et al., 1991; NOTEBORN et al., 1992).  

Apesar de o genoma do CAV ser altamente conservado, diferenças na seqüência 

de nucleotídeos de amostras isoladas em diversos países são detectadas. Variações mínimas 

foram identificadas a partir do alinhamento de diferentes seqüências de aminoácidos das 

proteínas VP2 e VP3, não tendo sido detectada variabilidade consistente em posições ou 

domínios. No entanto, comparações entre seqüências da proteína VP1 de diferentes amostras, 

revelaram a presença de uma região hipervariável compreendida entre os aminoácidos 139 e 

151. Outras regiões de VP1 que apresentam um certo grau de variabilidade, incluem a região 

amino-terminal, estendendo-se do aa 2 ao 29, e a região compreendida entre os aa 248 e 254 

(RENSHAW et al., 1996). 
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Análises de variações na região N-terminal de VP1 através do uso de 

endonucleases de restrição, podem determinar diferentes perfis moleculares existentes entre 

amostras isoladas em diversos países, pela ocorrência de sítios de restrição distintos (TODD 

et al., 1992). 

Estas discretas diferenças moleculares não resultam em variações antigênicas do 

vírus (MCNULTY et al., 1990). Porém, foram demonstradas diferenças biológicas entre 

amostras do CAV isoladas no campo, que variam significativamente em termos de habilidade 

de replicação em diferentes sublinhas de células MSB-1 (RENSHAW et al., 1996). Apesar de 

repetidas tentativas de isolamento in vitro das amostras isoladas no Brasil, as subpopulações 

de células se mostraram resistentes à infecção destas amostras (BRENTANO et al., 1991). O 

mesmo fato foi relatado por Simionatto et al. (2006) no estudo de caracterização e análise 

filogenética de amostras brasileiras do CAV sem isolamento em cultivo celular. A amostra 

americana CIA-1, quando comparada ao protótipo Cux-1, capaz de se replicar nas diferentes 

sublinhas de células MSB-1, apresentou efeito citopático inferior na sublinha MSB-1(S), e na 

sublinha MSB-1(L) não se obteve propagação desta amostra. (RENSHAW et al., 1996). 

Segundo Meehan et al. (1992), a região regulatória do genoma viral contém 

seqüências que podem exercer funções que contribuam com a especificidade celular 

demonstrada pelo CAV.   

Noteborn et al. (1998), investigando a influência do número de seqüências 

repetidas encontradas na região regulatória do DNA do CAV, e a função da inserção de 12 nt 

entre as unidades 2 e 3, concluíram que o número de repetições (4 ou 5) não bloqueia a 

propagação viral em células MSB-1. Porém, mutações na inserção de 12 nt, decorrentes tanto 

da modificação de sua seqüência, como de sua extensão, alteram a citopatogenicidade e os 

níveis de replicação viral, reduzindo a citopatogenicidade em células MSB-1. 

A caracterização genética do CAV e sua capacidade de se replicar em cultivo 

celular têm sido amplamente investigadas em diferentes países, porém dados conclusivos de 

determinantes da adaptação ao cultivo celular não foram alcançados (BROWN et al., 2000; 

CALNEK et al., 2000; VAN SANTEN et al., 2001; ISLAM et al., 2002; CHOWDHURY et 

al. 2003; NATESAN et al., 2006; SIMIONATTO et al., 2006). 
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1.4 REPLICAÇÃO 

 

 

A replicação do CAV ocorre principalmente em linfoblastos do timo, 

hemocitoblastos intra e extra-sinusoidais, e em células reticulares, com conseqüente depleção 

de linfócitos do córtex do timo e hipoplasia da medula óssea. No entanto, o antígeno viral 

pode ser detectado, além de no timo e medula óssea, em células linfóides infectadas 

provenientes de diferentes órgãos das galinhas (SMYTH et al., 1993). 

O CAV codifica um RNA mensageiro (mRNA) policistrônico de 

aproximadamente 2,1 Kb. A transcrição do DNA do CAV inicia-se no nucleotídeo 324, onde 

localiza-se o TATA box, e termina no nt 2317, onde está localizado o sítio de poliadenilação. 

(NOTEBORN et al., 1991, 1992).  

A região promotora contém, além do TATA box, que é a seqüência de ligação do 

fator de transcrição RNA polimerase II, outros elementos regulatórios de significativa 

importância (NOTEBORN et al., 1991; PHENIX et al., 1994). 

O receptor celular para a infecção pelo CAV ainda não é conhecido. Contudo, os 

virions entram na célula pelo mecanismo convencional de adsorção e penetração, e oito horas 

após a infecção de células MSB-1, o RNA transcrito pode ser identificado (VON BÜLOW; 

SCHAT, 1997).  

O DNA de fita simples e polaridade negativa é transcrito, originando uma fita 

complementar de DNA de polaridade positiva. Esta forma replicativa intermediária do 

genoma viral consiste de uma dupla fita de DNA de 2298 ou 2319 pb, dependendo da 

ausência ou presença da inserção de 21 pb. Esta dupla fita de DNA contém todos os 

elementos necessários para o ciclo de replicação viral e patogenicidade, e determinará a 

transcrição do RNA e a síntese do novo DNA de fita simples que irá compor o genoma de 

novas partículas virais maduras (NOTEBORN et al., 1991, 1992b, 1995; BRENTANO, 

2000). 

O códon de terminação da ORF codificadora de VP1 é seguida por repetições 

invertidas de 14 pb ricas em GC, e várias pequenas estruturas que formam grampos 

(hairpins), estruturas secundárias também ricas em GC. Esta parte do genoma está envolvida 

na terminação da transcrição e na poliadenilação do RNA transcrito (BIRNSTIEL et al., 1985; 

CLAESSENS et al., 1991). 
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Os ribossomos percorrem o mRNA do CAV, e a tradução protéica inicia-se 

alternativamente no códon de iniciação da primeira, segunda ou terceira ORF (NOTEBORN 

et al., 1995). 

Durante o processo de replicação viral em cultivo celular, detecta-se a presença de 

DNAs de fita dupla e de fita simples, lineares e circulares, sugerindo que o CAV utilize o 

mecanismo de replicação denominado círculo rolante (rolling circle) (MEEHAN et al.,1992). 

 

 

1.5 PATOGENIA E PATOGENICIDADE 

 

 

A galinha é o hospedeiro natural do CAV. Anticorpos contra o vírus não foram 

detectados no soro de perus e patos. Da inoculação experimental do CAV em perus, não se 

obteve reprodução dos sintomas clínicos de anemia, nem o desenvolvimento de anticorpos 

contra o vírus (MCNULTY, 1991). 

A disseminação do CAV ocorre pelas vias horizontal e vertical. Horizontalmente, 

a transmissão se dá através do contato de aves sadias com aves verticalmente infectadas, 

fomites contaminados ou ingestão de material contaminado com fezes infectadas. A infecção 

horizontal através da via respiratória foi demonstrada em aves experimentalmente infectadas 

(ROSENBERGER; CLOUD, 1989). A transmissão vertical implica a passagem direta do 

vírus da matriz à progênie, excluindo a contaminação do ovo após sua postura (HOOP, 1992). 

Após infecção pelo CAV, o vírus é eliminado pelas fezes por um período de 2 

semanas, podendo se estender até 5 semanas. Após o aparecimento de anticorpos contra o 

vírus, a excreção via fezes é interrompida (YUASA et al., 1983). Se a infecção iniciar-se 

durante a postura, as matrizes irão transmitir o vírus à progênie durante um período de 4 a 6 

semanas (MCLLROY, 1994).  

Aves infectadas nos primeiros dias de vida são susceptíveis à infecção pelo CAV e 

conseqüente desenvolvimento da doença clínica. Aves infectadas após 2 semanas de vida 

normalmente não apresentam sintomas ou lesões, porém continuam sendo susceptíveis à 

infecção, acarretando no desenvolvimento da doença subclínica (YUASA et al., 1983).  

A resistência à infecção pelo CAV em idades superiores à 2 semanas de vida 

(YUASA et al., 1979, 1983; YUASA; IMAI, 1986) está relacionada com o desenvolvimento 

da capacidade da ave em produzir anticorpos humorais (YUASA et al., 1988). 
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A presença de anticorpos maternos em pintos recém-nascidos pode prevenir a 

indução da infecção pelo CAV nas aves à campo até que a resistência associada à idade se 

estabeleça (YUASA et al., 1980; YUASA; YOSHIDA, 1983). A ausência ou níveis baixos de 

anticorpos neutralizantes nos primeiros dias de vida, acarretam na infecção clínica com 

desenvolvimento de sintomas e lesões. Em decorrência deste fato, temos também que quanto 

maior o número de aves infectadas verticalmente, maior será a disseminação horizontal do 

vírus no lote (BRENTANO, 2000). 

O desenvolvimento das lesões características em aves susceptíveis ocorre entre 2 e 

3 semanas após a infecção viral, o que acarreta em surtos da doença em lotes de aves de 2 a 5 

semanas de idade (YUASA et al., 1979). 

A manifestação clínica do CAV à campo pode ser influenciada por diversos 

fatores, além da amostra viral, alterando a patogenicidade. A ocorrência da doença de 

Gumboro concomitante à infecção pelo CAV, eleva a patogenicidade do CAV, pois a doença 

de Gumboro reprime a produção de anticorpos humorais (YOSHIDA et al., 1981). A 

associação de outras doenças imunosupressoras, como a doença de Marek, Leucose aviária, 

reovírus e micotoxinas, doença de Newcastle, Staphylococcus aureus e Cryptosporidium, 

agravam a patogenicidade do CAV devido ao severo prejuízo da imunidade mediada pelas 

células T e B (OTAKI et al., 1988; ADAIR et al., 1993; MCCONNELL et al., 1993a, 1993b; 

VON BÜLOW; SCHAT, 1997). 

McNulty et al. (1990) demonstraram que a habilidade do CAV em produzir 

anemia nas aves experimentalmente inoculadas, e a capacidade de disseminação horizontal do 

CAV, são dose-dependente. Doses elevadas produziram anemia em todas as aves inoculadas, 

enquanto pequenas doses reproduziram a doença em menor proporção, embora muitas destas 

aves tenham se tornado infectadas, e a excreção viral tenha sido suficiente para infectar aves 

em contato. Desta forma, a patogenicidade da doença à campo pode variar de acordo com o 

título viral à que as aves forem expostas. Tan e Tannock (2005), estudando a relação entre a 

carga viral e a extensão da patogenicidade do CAV, observaram que todas as aves dos grupos 

inoculados pelas vias intra-muscular ou oral, e a inoculação de embriões, apresentaram sinais 

clínicos típicos da doença, e que aves infectadas pelo contato não desenvolveram sinais 

clínicos do CAV e a carga viral dos tecidos destas aves foi menor que dos grupos citados 

acima.  

A mortalidade é bastante variável, oscilando entre 2,4% e 21%, e a morbidade 

geralmente é de 100% (GORYO et al., 1987b). 
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Isolamentos virais originados de diferentes partes do mundo pertencem a um 

mesmo sorotipo, apresentam alto grau de similaridade entre as seqüências de DNA, e 

produzem os mesmos efeitos patogênicos em aves inoculadas experimentalmente 

(MCNULTY et al., 1989; TODD et al., 1991, 1992). 

Poucos são os dados disponíveis com relação a diferenças na patogenicidade dos 

diversos isolados do CAV. Yuasa e Imai (1986) identificaram diferenças sutis na 

patogenicidade das amostras Gifu-1 e A2, com base na resistência à infecção relacionada à 

idade, e há indícios de que a amostra TK 5583, dentre as amostras japonesas, seja a mais 

patogênica (GORYO et al., 1987b). Portanto, todas as amostras de campo são patogênicas 

quando testadas experimentalmente. 

Todd et al. (1995) relatam a atenuação da amostra Cux-1 após consecutivas 

passagens do vírus em células MSB-1. A progressiva redução na patogenicidade da amostra 

Cux-1 foi observada após 50 passagens do vírus em célula. Diferenças no perfil molecular da 

amostra atenuada foram detectadas. Como a patogenicidade do clone atenuado após 173 

passagens em cultivo celular, denominado clone 10, foi restabelecida após 10 passagens em 

pintos, estas mudanças genéticas se caracterizaram como instáveis, limitando a aplicabilidade 

do clone 10 na produção de vacinas vivas. 

Scott et al. (1999) demonstraram que amostras de clones de DNA recombinante do 

CAV selecionados após terem sido passados 310 vezes em células MDCC-MSB-1, 

apresentaram patogenicidade reduzida e diferenças na reatividade a anticorpos monoclonais, e 

sugerem que esta última característica esteja relacionada à troca de aminoácidos que foram 

detectadas na seqüência traduzida de VP1. Resultados semelhantes foram relatados por Todd 

et al. (2002), onde mudanças nos aa 75, 89, 125, 141 e 144 da proteína VP1, as quais foram 

selecionadas após múltiplas passagens do clone de Cux-1 do CAV em cultivo celular, e que 

resultaram em baixa reatividade da amostra ao anticorpo monoclonal do vírus, podem ser 

responsáveis pela atenuação exibida por esta amostra viral. No entanto, Yamaguchi et al. 

(2001), trabalhando com clones com mutações pontuais, indicam que a substituição da 

glutamina por uma histidina no resíduo 394 de VP1 foi crucial para a redução da 

patogenicidade viral, porém não foram observadas diferenças óbvias entre os clones com 

glutamina ou histidina nesta posição, no que se refere à citopatogenicidade e antigenicidade 

avaliada por testes de imunofluorescência em células MDCC-MSB-1.  
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1.6 ANTIGENICIDADE 

 

 

Kato et al. (1995), avaliando a atividade de neutralização viral dos anti-soros 

contra as proteínas de fusão VP1, VP2 e VP3 concluíram que nenhum dos anti-soros, exceto o 

soro de galinha infectado com CAV, foi capaz de neutralizar o vírus, quando utilizados 

isoladamente. Este resultado sugeriu que estas proteínas não possuíam o epítopo de 

neutralização viral, e que o epítopo de neutralização viral dependeria da estrutura secundária 

da proteína construída com um ou mais componentes protéicos. 

Koch et al. (1995) verificaram que a produção simultânea das três proteínas 

recombinantes do CAV é necessária para a indução de uma resposta imune neutralizante 

contra o vírus, e que para se obter proteção suficiente em galinhas, é necessária a expressão, 

de pelo menos, das proteínas VP1 e VP2 na mesma célula. Sendo a proteína VP1 a proteína 

do capsídeo viral relacionada a indução de anticorpos neutralizantes, os autores sugerem que a 

associação da proteína VP2 seja necessária para o processo de maturação do virion ou para a 

formação dos epítopos neutralizantes. 

Chandratilleke et al. (1991), em ensaios com anticorpos monoclonais, indicaram 

que a proteína VP3 é a mais imunogênica na indução de anticorpos precipitantes, reativos em 

testes de imunofluorescência. 

 

 

1.7 SINAIS CLÍNICOS E ALTERAÇÕES ANATOMOPATOLOGIAS 

 

 

Clinicamente são observadas palidez da crista e barbela, anorexia, perda de peso, 

retardo no crescimento, palidez da medula óssea, atrofia do timo e da bursa, fígado 

amarelado, variados graus de palidez e hemorragias na musculatura e baixos valores do 

hematócrito (NOTEBORN et al., 1991; HU et al., 1993). 

Pode-se observar a ocorrência de lesões na pele, geralmente nas asas, podendo 

estar presente também na cabeça, na anca, no tórax e no abdome. A pele se torna azulada e 

rompe, liberando exsudato serosanguinolento. Este quadro decorre da concomitante infecção 

do CAV com infecções bacterianas secundárias ou com certas cepas de reovírus (YUASA et 

al., 1987; JORGENSEN, 1991). 
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Histopatologicamente, as lesões mais evidentes são encontradas entre 16 e 21 dias 

após a infecção, e constituem-se de extensiva depleção dos linfócitos do córtex com 

hiperplasia das células reticulares, resultando em completa perda da arquitetura do timo. Na 

medula óssea ocorre severa depressão dos eritrócitos, trombócitos e granulócitos, e de suas 

células precursoras, com substituição por tecido adiposo. O baço caracteriza-se por redução 

dos centros germinais, diminuição no número de linfócitos, hiperplasia de células reticulares, 

e ocasional presença de focos necróticos. No fígado observa-se edema intersticial, necrose 

focal, alterações degenerativas nos hepatócitos, trombos fibrinóides nos sinusóides hepáticos, 

e ocasional infiltração de macrófagos. A bursa pode apresentar moderada atrofia, 

demonstrando depleção linfocítica com hiperplasia de células do retículo na medula dos 

folículos. Freqüente presença de células linfóides com núcleo picnótico e vacúolos no 

citoplasma. Proliferação de células hematopoiéticas imaturas nos espaços intravasculares 

(YUASA et al., 1979; GORYO et al., 1987b; LUCIO et al., 1990; BRENTANO et al., 1991; 

ROSENBERGER; CLOUD, 1998). 

Estudos recentes confirmam que os principais órgãos alvo na patogênese da 

infecção pelo CAV são a medula óssea e o timo (TAN; TANNOCK, 2005). A destruição de 

hemocitoblastos na medula óssea resulta em severa depleção de células eritróides e mielóides 

e produz anemia, e a destruição de células precursoras de linfócitos T no timo induz severa 

atrofia (ADAIR, 2000).  

 

 

1.8 CONTROLE 

 

 

Levantamentos sorológicos para monitoramento da presença ou ausência de 

anticorpos contra o CAV em lotes de matrizes, constituem o requerimento básico para bem 

sucedidos controle e erradicação da infecção viral (VON BÜLOW, 1988).  

Para prevenção da doença clínica devido à infecção pelo CAV em frangos de 

corte, recomenda-se a imunização adequada dos lotes de matrizes para ativar a proteção da 

progênie através da imunidade passiva (VIELITZ; LANDGRAF, 1988). As aves devem 

soroconverter antes do início da postura. Caso contrário, se a soroconversão tiver início 

durante a postura, as matrizes irão transmitir o vírus à progênie durante um período de 4 a 6 

semanas (MCLLROY, 1994).  
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Como estratégia de controle de surtos da doença, lotes de aves com idade entre 12 

e 15 semanas, são avaliados quanto ao status imune, e aqueles que se apresentam, em 

avaliações sorológicas, negativos ou com níveis de anticorpos neutralizantes insuficientes 

para garantir proteção passiva da progênie, são expostos ao CAV (HOOP, 1992; FUSSEL, 

1998).  

Levantamentos sorológicos revelam a alta prevalência de anticorpos contra o CAV 

em galinhas adultas (LUCIO et al., 1990). O estudo da prevalência do vírus em matrizes, 

envolvendo 5 estados brasileiros com produção comercial intensiva de linhas de corte, 

constatou que 89% dos soros testados pelo teste de ELISA apresentavam anticorpos contra o 

CAV. Apesar da alta prevalência, observou-se a desuniformidade na imunidade ao vírus 

principalmente em lotes de aves de 6 a 24 semanas (BRENTANO, 2000). 

Anteriormente ao desenvolvimento da vacina, o controle de surtos da doença 

provocados pelo CAV, baseava-se na exposição das aves ao vírus através da adição à cama 

destas aves, de camas utilizadas por lotes que tivessem abrigado animais infectados. Este é 

um procedimento bastante controverso uma vez que facilita a disseminação de outros agentes 

infecciosos potencialmente presentes naquele material (MCNULTY, 1991). 

Vielitz e Landgraf (1988) substituíram esta prática pela exposição controlada das 

aves a uma suspensão preparada a partir do fígado de aves de afetadas, administrada via água 

de bebida. Esta vacina autógena pareceu ser efetiva em processos fora do controle. 

A prática da vacinação das matrizes com cepas atenuadas do CAV passou a ser 

adotada em alguns países (ROSENBERGER, 1992), e esta medida resulta em melhor 

performance da progênie devido à proteção passiva mais consistente e duradoura 

(ROSENBERGER; CLOUD, 1998). 

Atualmente no Brasil, existem duas vacinas comerciais que são utilizadas a campo. 

A Nobilis® CAV P4 (Intervet) consiste de uma vacina viva atenuada liofilizada que contém a 

amostra CAV P4 de alta imunogenicidade do vírus da anemia infecciosa das aves, produzida 

em cultivo celular de linhagens especiais. Pode ser administrada via subcutânea, 

intramuscular ou membrana da asa, podendo ser associada a vacinas contra 

bouba/encefalomielite aviária e reovírus aviário. A vacina TAD Thymo vac® (Lohman) é 

uma vacina viva atenuada liofilizada que contém a amostra Cux-1 do CAV. É administrada 

via água de bebida. Ambas são indicadas para a vacinação de reprodutoras, na prevenção da 

anemia infecciosa aviária, visando a proteção das progênies (frangos de corte e poedeiras 

comerciais).  
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É de senso comum, entretanto, que para controle adequado do CAV, deve haver 

monitoramento sorológico de lotes de matrizes antes do início do período de postura, 

assegurando-se que 100% das aves do lote sejam imunes, e que apresentem níveis de 

anticorpos neutralizantes capazes de proteger a progênie. É também de grande importância o 

controle de outros agentes imunosupressores, os quais, atuando em conjunto com o CAV, 

exacerbam os sintomas da doença. 

 

 

1.9 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

 

O diagnóstico laboratorial do CAV foi dividido em dois grupos: métodos indiretos 

e métodos diretos. 

 

 

1.9.1 Métodos Indiretos 

 

 

O soro diagnóstico do CAV pode ser realizado através dos testes de 

imunofluorescência indireta, imunoperoxidase, soroneutralização em cultivo celular ou 

ELISA. 

Yuasa et al. (1983), demonstraram com sucesso o emprego do teste de 

soroneutralização (SN) com o uso da célula MDCC-MSB-1. A partir de então, este teste 

passou a ser utilizado na investigação da soroprevalência do vírus em plantéis de aves. Para 

este fim, recomenda-se uma diluição constante do soro de 1:80 - 1:100. Diluições menores 

podem ocasionalmente ser citotóxicas ou causar inibição inespecífica do vírus (VON 

BÜLOW, 1988). 

Yuasa e Tezuka (1985) descreveram pela primeira vez o emprego do teste de 

imunofluorescência indireta (IFI) na detecção de anticorpos contra o CAV, a partir de soro 

sangüíneo de aves comerciais. Quando comparado ao teste de soroneutralização em cultivo 

celular, considerou-se o teste de IFI como sendo uma ferramenta mais rápida e prática, e com 

alto grau de sensibilidade. 
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Von Bülow (1988) demonstrou que apesar de a SN ser um método mais lento e 

laborioso, é um teste específico e mais sensível que a IFI, considerando o número de 

resultados falso-positivos e falso-negativos revelados pela IFI. O autor detectou um tipo de 

fluorescência nuclear granular não-específica, indistinguível da coloração específica ao CAV. 

Lamichhane et al. (1992) desenvolveram os testes de imunoperoxidase indireta 

(IPI) e um ELISA para detecção de anticorpos, e compararam a eficiência destes testes com a 

do teste de IFI, comumente utilizado em estudos sorológicos na ocasião. A média de 

concordância de 84% entre os resultados dos três testes, foi suficiente para indicar que todos 

eles poderiam ser aplicados em levantamentos sorológicos. Apesar de o teste IPI ter 

demonstrado sensibilidade um pouco inferior em relação aos outros dois testes, este apresenta 

a vantagem de produzir um sinal mais intenso que o observado na IFI, facilitando a 

interpretação dos resultados. Porém como desvantagem em relação ao ELISA, os testes IPI e 

IFI requerem um microscópio altamente especializado, além de um observador treinado que 

seja capaz de distinguir resultados falso-positivos. 

Todd et al. (1990) conceberam um ELISA indireto modificado para detecção de 

anticorpos do CAV, que utiliza anticorpos monoclonais para capturar o antígeno alvo. A 

comparação entre este ELISA e o teste de IFI, revelou 98,5% de concordância entre os 

resultados. 

Pallister et al. (1994) estabeleceram um ELISA indireto baseado na clonagem do 

gene codificador da VP1, e os resultados obtidos indicaram que este teste é específico e 

possui alta correlação com os resultados determinados pela IFI e SN, sendo então útil na 

determinação da imunidade de um lote de aves. 

No entanto, Michalski et al. (1996), investigando o uso do ELISA no 

monitoramento de lotes de aves SPF, encontraram elevado número de reações falso-positivas. 

Estes resultados foram relacionados com uma fração do soro não associada à reações de 

anticorpos IgG, sugerindo que a presença de IgM na fração 2 possa se responsável pela reação 

não específica, visto que o anticorpo secundário anti-IgG de galinha mostrou certa reação 

cruzada com moléculas IgG e IgM.  
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1.9.2 Métodos Diretos 

 

 

Dentre os métodos diretos estão citados abaixo: isolamento in vitro, isolamento in 

vivo, isolamento em ovos embrionados, hibridação do ácido nucléico e a reação em cadeia 

pela polimerase. 

 

 

1.9.2.1  Isolamento in vitro 

 

 

O vírus da anemia das galinhas não é capaz de se replicar em culturas celulares de 

tecidos de aves, nem em linhagens de células de mamíferos comumente utilizadas, além de 

não possuir efeito letal em ovos embrionados (YUASA et al., 1979).  

Yuasa et al. (1983), ao estudarem linhagens de células originárias de linfomas 

aviários, devido a observação do tropismo viral por tecidos linfóides (YUASA et al., 1979), 

obtiveram sucesso na propagação do vírus em culturas celulares de linfomas derivados de 

tumores esplênicos da doença de Marek. Esta linhagem celular recebeu a denominação de 

MDCC-MSB-1. Estas células possuem características de células T helper maduras, e 

expressam o receptor alfa/beta de células T (ADAIR et al., 1993), e representam o substrato 

mais comumente utilizado no isolamento in vitro, propagação e titulação do CAV. 

As células crescem em suspensão, e requerem passagens a cada 2 ou 3 dias 

(MCNULTY, 1991). Podem ser cultivadas em condições estacionárias, mas exigem 

ambientes úmidos com temperatura de 39°C, contendo 5% de CO2 (YUASA et al., 1983). 

A replicação do vírus está limitada à células que estejam em divisão ativa, 

atingindo crescimento detectável entre 48 e 72 horas após infecção celular (MEEHAN et al., 

1992). A multiplicação viral é lenta, e para a obtenção de títulos finais de infectividade pelo 

CAV, podem ser necessárias de 7 a 10 passagens das células inoculadas (YUASA et al., 

1983). 

O efeito citopático causado pela replicação viral altera a morfologia celular, 

caracterizando-se pelo aumento do tamanho e refratilidade da célula, formação de grumos 

celulares e morte celular, e o meio se torna alcalino (MCNULTY, 1991). 
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Como citado anteriormente, foram descritas diferenças na capacidade de 

replicação de amostras do CAV em diferentes sublinhas de células MDCC-MSB-1. Calnek et 

al. (2000), comparando a susceptibilidade de um grande número de populações de células 

derivadas de tumores da doença de Marek, confirmaram a variação da permissividade nas 

diferentes linhas e sublinhas de células MDCC aos isolados virais. Estes dados sugerem que 

receptores presentes nas diferentes sublinhas sejam determinantes da permissividade distinta à 

replicação observada entre amostras do CAV. 

 

 

1.9.2.2  Isolamento in vivo 

 

 

Pintos livres de patógenos específicos (SPF) de um dia de idade, são utilizados na 

reprodução dos sintomas clínicos do CAV e de lesões macro e microscópicas. As aves são 

inoculadas por via intramuscular ou intraperitoneal, com 0,1ml de suspensões preparadas a 

partir de órgãos de aves com suspeita de contaminação pelo vírus. As suspensões, na 

concentração de 10% a 20%, são tratadas com clorofórmio para eliminação de contaminantes 

virais. Os órgãos mais comumente utilizados são fígado, timo e baço, separadamente ou em 

conjunto. O aparecimento das lesões características da infecção pelo CAV é mais pronunciado 

após o 12° dia da inoculação. A confirmação da presença do antígeno viral está associada a 

lesões macroscópicas de atrofia do timo, palidez da medula óssea, acompanhada ou não de 

hemorragias musculares, além do hematócrito com valores inferiores a 27%. Também pode 

ser observada palidez e atrofia do fígado, hemorragias na mucosa do pró-ventrículo, e atrofia 

da bursa (YUASA et al., 1979; GORYO et al., 1987b; YUASA et al., 1988; McNULTY et al., 

1990; TODD et al., 1995). 

 

 

1.9.2.3  Isolamento em ovos embrionados 

 

 

Este método não é comumente empregado no isolamento do CAV, devido a 

inespecificidade das lesões e dos baixos títulos virais produzidos. O aparecimento das lesões e 
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a taxa de mortalidade dos embriões são dependentes da cepa inoculada. A exemplo, as 

amostras padrão Cux-1 e Gifu-1, não desenvolvem lesões, enquanto a amostra CL-1 provoca 

mortalidade acima de 50%, embriões hemorrágicos, pequenos e edematosos (LAMICHHANE 

et al., 1991; VON BÜLOW; SCHAT, 1997; BRENTANO, 2000). 

 

 

1.9.2.4  Hibridação do ácido nucléico 

 

 

Todd et al. (1991) conceberam um método de hibridização capaz de detectar o 

DNA do CAV em tecidos de aves infectadas. A sonda de DNA marcada com 32P foi 

preparada a partir de fragmentos clonados, representando o genoma completo do vírus, e 

apresentou sensibilidade entre 1 e 10 pg. O DNA específico do CAV foi detectado no tecido 

de aves de 5 a 42 dias após a infecção, e as maiores quantidades foram encontradas no timo. 

Em comparação ao isolamento viral, o método de hibridização é mais rápido, porém é 

também bastante laborioso e requer muito boa padronização de sua especificidade. 

Noteborn et al. (1992a), descreveram a detecção do DNA do CAV através dos 

métodos de hibridização e de reação em cadeia pela polimerase (PCR). Os autores concluíram 

que o clone utilizado na técnica de hibridização, obtido da amostra Cux-1, é altamente 

semelhante à amostras de campo isoladas em diferentes países, e que os primers utilizados no 

PCR, amplificando um fragmento de 186 pb, também detectaram especificamente o DNA do 

CAV nestas amostras. Desta forma, estes dois testes podem ser aplicados na pesquisa e 

diagnóstico da infecção pelo CAV. 

Allan et al. (1993) demonstraram o uso da hibridização para detecção do CAV em 

tecidos fixados em formalina e embebidos em parafina. Em ensaios imunohistoquímicos, a 

detecção do antígeno viral é severamente prejudicada por períodos de fixação superiores à 6 

horas. A grande vantagem da técnica foi possibilitar a detecção do antígeno viral em tecidos, 

mesmo após uma semana de fixação, facilitando tanto o diagnóstico como estudos de 

patogenicidade viral. 

Sander et al. (1997) relataram o uso da técnica de hibridização em esfregaço de 

sangue para diagnóstico do CAV e consideraram este método como sendo rápido e fácil na 

identificação de aves infectadas. 
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1.9.2.5  Reação em cadeia pela polimerase 

 

 

A reação em cadeia pela polimerase (PCR, do inglês, Polymerase Chain Reaction) 

é uma técnica baseada na amplificação de uma seqüência específica do genoma. É um método 

extremamente sensível, e desde sua introdução em 1985, tem sido extensivamente aplicado na 

pesquisa.  

Com a clonagem e sequenciamento do genoma da amostra Cuxhaven-1 

(NOTEBORN et al., 1991) foi possível a introdução do PCR na detecção e estudo do CAV. 

Tham e Stanislawek (1992) demonstraram a aplicação da técnica na detecção 

direta do DNA viral em suspensões de órgãos de aves com suspeita clínica de contaminação 

pelo CAV. Utilizando oligonucleotídeos capazes de amplificar um fragmento de 583 pb, o 

sistema foi capaz de detectar um mínimo de 1 fg de DNA viral dos isolados virais. 

Todd et al. (1992) delinearam um par de oligonucleotídeos capazes de amplificar 

um fragmento de 675 pb dirigidos para a região N-terminal do gene codificador da proteína 

do capsídeo viral. Este trabalho envolveu análise de 14 isolados do CAV provenientes de 

diferentes países, cultivados em células MSB-1. A análise da sensibilidade do sistema revelou 

que o produto do PCR pode ser detectado em gel de agarose, após amplificação de um 

mínimo de 10 fg do DNA viral. Quando o método de hibridização foi utilizado, pode-se 

detectar o produto amplificado a partir de 1 fg do DNA alvo. 

Em 2005 foi publicado o trabalho que descreve o uso de um par de 

oligonucleotídeo que foi utilizado na amplificação de amostras brasileiras do CAV, o qual foi 

capaz de amplificar especificamente o fragmento de 713 pb do DNA viral, compreendendo o 

gene de VP3, 567 pares de base do gene de VP2 e 324 pares de base da região N-terminal de 

VP1. Este par de primer permitiu excelente amplificação do DNA do CAV para fins de 

diagnóstico e sequenciamento do DNA viral (NOGUEIRA et al., 2005). 

Soiné et al. (1993) desenvolveram o “nested PCR” que consiste da reamplificação 

do produto resultante da primeira síntese enzimática, através do uso de oligonucleotídeos 

dirigidos para a região interna da seqüência amplificada. Os autores indicaram que após a 

reamplificação, mesmo o produto amplificado a partir de uma molécula de DNA, originou 

sinal visível na eletroforese. Levando-se em consideração o alto risco de contaminação 

cruzada e os cuidados necessários para evitá-la, esta técnica pode ser aplicada na detecção de 

infecções subclínicas do CAV em galinhas, assim como contaminações em cultivos celulares, 

preparações virais e em vacinas.  
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Trabalhos recentes demonstram a aplicação da técnica de PCR em tempo real (do 

inglês, Real-Time PCR) na determinação da carga viral em aves infectadas, e na determinação 

do número de cópias do DNA viral em linfócitos (MARKOWSKI-GRIMSRUD et al., 2002; 

MARKOWSKI-GRIMSRUD; SCHAT, 2003). Esta técnica também foi adaptada para medir 

anticorpos neutralizantes do CAV (VAN SANTEN et al., 2004). 

 

Este trabalho demonstra a clonagem, expressão e purificação da proteína VP3 do 

CAV, e os resultados encontrados foram publicados na revista Comparative Immunology 

Microbiology & Infectious Diseases (CIMID), conforme apêndice A. A capacidade desta 

proteína recombinante de diferenciar soros de galinhas infectadas de soros de galinhas 

normais, será avaliada através da padronização da técnica de imunodiagnóstico (ELISA) em 

estudos futuros. 



35 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

• Clonar o gene codificador da proteína viral VP3 do vírus da anemia infecciosa das 

galinhas. 

 

• Expressar a proteína recombinante do vírus da anemia infecciosa das galinhas em um 

sistema procariótico (Escherichia coli). 

 

• Purificar a proteína recombinante expressada. 

 

• Obter soros de aves contendo anticorpos para o vírus da anemia infecciosa das 

galinhas através da infecção experimental com os vírus de campo e vacinal. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

Neste estudo foram utilizadas as amostras Cux-1, BR47/90, BR15/90 e BR303/99. 

A amostra de referência Cux-1 foi gentilmente cedida por K. Schat (Universidade de Cornell, 

Estados Unidos) e as amostras BR47/90, BR15/90 e BR303/99, foram isoladas de frangos de 

corte no Estado de Santa Catarina, com suspeita clínica de anemia, apresentando 

desuniformidade, palidez, diferentes graus de atrofia de órgãos linfóides e hemorragias 

musculares. A confirmação do isolamento do CAV deu-se pela reprodução de sintomas de 

severa anemia e atrofia linfóide generalizada em pintos SPF de um dia inoculados 

experimentalmente com amostras de campo do vírus, na forma de suspensões de órgãos de 

aves suspeitas de CAV. A identificação do vírus foi ainda determinada através de microscopia 

eletrônica e testes de imunofluorescência indireta com anticorpos monoclonais específicos 

para CAV em cortes congelados de tecidos das aves inoculadas experimentalmente 

(BRENTANO et al., 1991).  

 

 

3.1 CULTIVO VIRAL 

 

 

A amostra de referência Cux-1 foi propagada em células linfóides MDCC-MSB-1 

na concentração de 0,1ml vírus/ 1.000.000 células. As amostras de campo BR47/90 e 

BR15/90, não adaptadas a cultivo celular, haviam sido previamente propagadas em pintos 

SPF de um dia de idade e congeladas na forma de suspensão de fígado, timo, baço e medula 

óssea das aves infectadas.  

 

 

3.1.1 Preparo da suspensão de órgãos 

 

 

Foram preparadas suspensões do pool de fígado, timo e baço, a partir do material 

coletado das aves experimentalmente inoculadas. O material foi macerado utilizando-se um 

macerador de vidro do tipo “Ten Broek”, com PBS estéril a 4°C, numa proporção de 10% de 

órgão para 90% de PBS. A suspensão foi então congelada a - 70°C e descongelada a 
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temperatura ambiente, duas vezes. Em seguida, foi centrifugada a 700xg, durante 10 minutos, 

para a coleta do sobrenadante.  

 

 

3.2 EXTRAÇÃO DO DNA 

 

 

Foi realizada a extração do DNA da amostra de referência Cux-1 propagada em 

células linfóides MSB-1 e da suspensão de fígado das amostras brasileiras, através do método 

de extração utilizando isotiocianato de guanidina. 

Este método envolveu a agitação de 200µl da suspensão do tecido com 800µl do 

tampão de lise (120g de isotiocianato de guanidina [Gibco BRL®], 1ml de Triton 100X 

[Sigma®], 111,2ml Tris-HCl [0,1M pH 6,4] e 8,8ml de EDTA [0,5M pH 8]), contendo 40µl 

da suspensão carreadora (5ml H2O, 1g Terra Diatomácia [Sigma®] e 50µl HCl 37%), durante 

1 minuto. Após agitação, os tubos foram deixados na bancada durante 10 minutos, e então 

centrifugados a 14.000xg durante 90 segundos. O sobrenadante foi descartado e o pelet foi 

subsequentemente lavado duas vezes com tampão de lavagem (120g isotiocianato de 

guanidina [Gibco BRL®], 100ml Tris-HCl [0,1M pH 6,4]), duas vezes com etanol 70% e uma 

vez com acetona. O procedimento de lavagem do pelet se dava adicionando-se 500µl da 

solução de lavagem apropriada e agitação em vortex durante 15 segundos. Após centrifugação 

a 14.000xg durante 90 segundos, o sobrenadante era descartado. Após descarte da acetona, os 

tubos foram mantidos abertos em estufa a 56°C durante 20 minutos, para secagem do pelet. 

Em seguida adicionou-se 100µl do tampão TE ao pelet de DNA, agitou-se por 1 minuto, e 

manteve-se a 52°C durante 10 minutos. Os tubos foram então agitados por 1 minuto e 

centrifugados a 14.000xg por 5 minutos. O sobrenadante contendo o DNA viral foi transferido 

para tubos estéreis devidamente identificados, e mantidos a -20°C até sua utilização na técnica 

de PCR. 
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3.3 REALIZAÇÃO DO PCR 

 

 

• Primers aplicados no sistema de clonagem e expressão pTrcHis2 TOPO® TA 

Expression Kits (Invitrogen®) 

 

 

Com vistas ao desenvolvimento de PCR para fins de clonagem da proteína VP3 do 

vírus da anemia das aves no sistema da Invitrogen®, foi desenhado um par de primer que 

amplifica o fragmento de 360pb, correspondente à proteína viral VP3 (TOPO3F: 5´ AAC 

GCT CTC CAA GAA GAT AC 3´ e TOPO3R: 5´ CAG TCT TAT ACA CCT TCT TGC 3´). 

A idealização dos primers foi baseada na seqüência da amostra Cux-1, obtida 

através do GenBank, número de acesso M81223. O produto amplificado contém todo o gene 

codificador da proteína, tendo sido excluídos destes primers os códons de iniciação (ATG) e 

de parada da proteína em questão, para eficiente expressão no sistema de clonagem utilizado.  

As propriedades físico-químicas e características de desempenho destes primers 

foram analisadas com o auxílio do programa OLIGO (RYCHLIK; RHOADS, 1989).  

 

 

• Amplificação do DNA 
 

 

A otimização da técnica de PCR foi realizada com o DNA extraído de cultura de 

células MSB-1 infectadas com a amostra padrão Cux-1 e com o DNA extraído das amostras 

de campo BR15/90 e BR47/90, amplificados inicialmente sob diferentes concentrações de 

cloreto de magnésio (1mM e 2mM), diferentes temperaturas de anelamento dos primers (60, 

55 e 50°C), e diferentes temperaturas de extensão do DNA (72 e 68°C). 

As condições determinadas como sendo ideais foram aplicadas na amplificação do 

material para clonagem do DNA. A amplificação do DNA com os primers TOPO3F e 

TOPO3R foi executada em 50µl de volume da reação contendo 1X (20mM Tris-HCl [pH 

8,4]; 50mM KCl) do tampão específico para a enzima Taq DNA Polymerase (Invitrogen®), 

cloreto de magnésio na concentração de 2mM, deoxinucleotídeos trifosfato (Amersham®) na 

concentração final de 200µM cada, 30 pmoles de cada primer, 1 unidade da enzima Taq DNA 

Polymerase (Invitrogen®), e 5µl de DNA. Os ciclos para PCR consistiram de desnaturação 
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inicial de 3 minutos a 95°C, 35 ciclos termais, com cada ciclo compreendendo 1 minuto a 

95°C (desnaturação), 30 segundos a 55°C (anelamento dos primers), e 1 minuto a 68°C 

(extensão do DNA) e extensão final de 10 minutos a 68°C. O produto da reação foi mantido a 

4°C até sua utilização. 

 

 

3.4 ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE 

 

 

Os produtos amplificados por PCR foram analisados por eletroforese em gel de 

agarose a 0,8%, imerso em tampão Tris-Borato-EDTA 0,5X, em cuba horizontal, a 100V. As 

bandas de DNA foram coradas com brometo de etídeo (1µg/ml), visualizadas através do uso 

de um transiluminador UV e registradas em disquete. 

 

 

3.5 CLONAGEM DO GENE CODIFICADOR DA PROTEÍNA VP3 DO CAV  

 

 

Com vistas à clonagem do gene codificador da proteína VP3 do vírus da anemia 

infecciosa das galinhas, utilizou-se o kit pTrcHis2 TOPO (Invitrogen®, número de catálogo 

K4400-01), conforme descrito nos itens a seguir. 

 

 

3.5.1 Reação de clonagem e Transformação de células competentes 

 

 

Para a clonagem do gene codificador da proteína VP3 do vírus da anemia das aves 

neste sistema da Invitrogen®, as recomendações do fabricante foram seguidas, utilizando-se 

1µl do produto de PCR fresco da amplificação do gene de VP3. Ao DNA foram acrescidos 

1µl do vetor pTrcHis2 TOPO® e 3µl de água ultra pura estéril. Ao final da transformação de 

células competentes One Shot® E. coli TOPO10, em placas de ágar LB (triptona 

bacteriológica 1%, extrato de levedura 0,5%, NaCl 1%, agar bacteriológico 1,5%) contendo 

50µg/ml de ampicilina e 0,5% de glicose, foram semeados 10, 30 e 50µl das células 
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transformadas, em triplicata. Após incubação das placas a 37°C por 18 horas, colônias foram 

selecionadas para análise por PCR e para congelamento em glicerol. 

 

 

3.5.2 Seleção de colônias para análise por PCR 

 

 

Colônias isoladas foram transferidas para nova placa de ágar LB contendo 

50µg/ml de ampicilina e 0,5% de glicose, e foram identificadas. Após incubação a 37°C por 

18 horas, com ponteira estéril, estas colônias foram transferidas individualmente para tubos de 

0,2ml contendo 5µl de água ultra pura. Os tubos foram aquecidos a 94°C por 10 minutos, e 

mantidos a 4°C até a adição de 45µl da reação de PCR e subseqüente amplificação do DNA, 

que se deu da forma descrita no item 3.4.2, seguindo-se as melhores condições de 

amplificação do gene. Os produtos de PCR foram analisados em gel de agarose 1% TBE 

0,5X. 

 

 

3.5.3 Congelamento de colônias 

 

 

Colônias isoladas foram removidas das placas de ágar LB e foram semeadas em 

3ml de meio SOC (triptona bacteriológica 2%, extrato de levedura 0,5%, NaCl 0,05%, KCl 

2,5mM, MgCl2 10mM, glicose 20mM e MgSO4 10mM), contendo 50µg/ml de ampicilina. 

Esta cultura foi mantida a 37°C sob agitação (200rpm), até a densidade ótica (OD600) alcançar 

0,5. Foram transferidos 850µl da cultura para frascos de congelamento contendo 150µl de 

glicerol estéril. Os tubos foram mantidos no gelo por 1 hora, e congelados a -70°C. 

 

 

3.6 EXTRAÇÃO DO DNA PLASMIDEAL 

 

 

Para a extração do DNA plasmideal foi utilizado o kit FastPlasmidTM Mini 

(Eppendorf®, número de catálogo 955150601). Colônias que, supostamente poderiam conter 
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o DNA recombinante, foram semeadas, isoladamente, em 1,5ml de meio LB (triptona 

bacteriológica 1%, extrato de levedura 0,5%, NaCl 1%), contendo 50µg/ml de ampicilina e 

0,5% de glicose. Esta cultura foi mantida a 37°C, 200rpm, por 16 horas, em tubos estéreis de 

1,5ml do tipo Lid-Bac (Eppendorf®). A extração do DNA plasmideal se deu de acordo com 

as instruções do fabricante. O produto final da extração foi mantido a -20°C, até sua aplicação 

em gel de agarose 1% TBE 0,5X, e posterior aplicação na reação de sequenciamento 

automático do DNA. 

 

 

3.7 SEQUENCIAMENTO AUTOMÁTICO DO DNA 

 

 

Com o objetivo de se verificar se o inserto clonado encontrava-se na orientação 

correta, possibilitando a expressão da proteína VP3 do CAV, foi realizado o seqüenciamento 

automático do DNA plasmideal obtido conforme descrito no item 3.7. 

Para a reação de sequenciamento automático foi utilizado o sistema BigDyeTM 

terminator – cycle sequencing ready reaction – Applied Biosystems (Perkin Elmer). Cada 

reação de sequenciamento continha 4µl do Terminator ready reaction mix contendo 

dideoxinucleotídeos (ddNTPs) marcados, 4µl do tampão de sequenciamento (200mM TrisHCl 

pH 9,0, 5mM MgCl2), 4 pmoles do primer fornecido pelo kit de clonagem utilizado neste 

estudo (pTrcHis2 Forward ou Reverse) e 11,7µl do DNA purificado. A reação foi realizada 

em 25 ciclos de 30 segundos a 96°C, 15 segundos a 50°C e 4 minutos a 60°C. 

O DNA amplificado na reação de sequenciamento foi purificado por precipitação 

em 60µl de isopropanol puro e 20µl de água ultra pura estéril. A mistura foi agitada em vortex 

e em seguida incubada por 20 minutos a temperatura ambiente. Após centrifugação a 

13.000xg por 20 minutos, o sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspenso em 250µl 

de etanol 75% a -20°C. A solução foi centrifugada a 13.000xg por 5 minutos e o sobrenadante 

descartado. A secagem do pelet de DNA foi realizada em bloco aquecido a 90°C por 1 

minuto, e conservado a -70°C até sua aplicação no seqüenciador automático. 

Para resolução das reações de sequenciamento, o DNA amplificado com ddNTPs e 

precipitado como descrito acima, foi aplicado em seqüenciador automático de DNA ABI 

PRISMTM modelo 3100 (Perkin Elmer-Applied Biosystems) com detecção para marcadores 

fluorescentes induzidos por laser.  
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Para alinhamento e análise das seqüências obtidas pela reação de sequenciamento 

foram utilizados os softwares Chromas, ClustalX e BioEdit 4.8. 

 

 

3.8 EXPRESSÃO DA PROTEÍNA VP3 RECOMBINANTE EM E. COLI 

 

 

Uma única colônia recombinante do gene clonado foi inoculada em 2ml de meio 

LB contendo 50µg/ml de ampicilina, e a cultura foi mantida a 37°C, sob agitação a 250 rpm 

por 18 horas. Nestas mesmas condições foram inoculados o controle negativo da expressão 

(células One Shot® TOP10) e o controle positivo da expressão (células One Shot® TOP10 

contendo pTrcHis2-TOPO®/lacZ). Em seguida, 0,2ml da cultura de 18 horas foram diluídos 

em 10ml de meio LB contendo 50µg/ml de ampicilina, e mantidas a 37°C e 250 rpm, até que 

atingissem OD600 em torno de 0,5 (fase mid-log de crescimento celular). Neste momento, uma 

alíquota de 1ml de células de cada frasco de cultura foi removida e centrifugada a 12.000xg 

por 30 segundos. O sobrenadante foi descartado, e o pelet celular congelado a -20°C. Esta 

amostra foi denominada de “tempo zero”. Aos 9ml de cultura foi adicionado IPTG na 

concentração final de 1mM, e as culturas foram mantidas a 37°C sob agitação. Foram 

coletadas alíquotas de 1ml destas culturas induzidas, de hora em hora, durante um período de 

5 horas, e cada alíquota foi tratada da forma descrita para a alíquota “tempo zero”, e 

identificada de acordo com o tempo de expressão e a origem da cultura. 

Os pelets celulares congelados foram analisados através da eletroforese em gel de 

dodecil sulfato de sódio poliacrilamida (SDS-PAGE, do inglês, Sodium Dodecyl Sulfate-

Polyacrylamide Gel Electrophoresis) 12,5%, em cuba vertical contendo o tampão específico 

de corrida (Tris 0,5%, glicina 1,44% e SDS 0,1%). 

 

 

3.9 EXTRAÇÃO DA PROTEÍNA VP3 RECOMBINANTE DO LISADO BACTERIANO 

 

 

Para extração da proteína recombinante da cultura celular, foram induzidos 100ml 

de cultura, de acordo com o descrito no item 3.9, e 3 horas após a indução da expressão 

protéica com 1mM de IPTG, a cultura foi centrifugada durante 10 minutos a 7.000xg. Em 
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seguida, 1ml do sobrenadante foi coletado e identificado de acordo com a origem da cultura: 

“VP3-M” e “NR-M”, onde “M” significa meio de cultura e “NR” refere-se à proteína não-

recombinante ou controle negativo da expressão. Após descarte do meio de cultura, o pelet foi 

ressuspendido em 5ml do tampão de ligação (NaH2PO4 50mM, NaCl 0,5M, pH 8,0) contendo 

0,1mg/ml de lisozima e a suspensão foi incubada no gelo por 10 minutos. Em seguida, foram 

realizados três ciclos de congelamento e descongelamento, utilizando-se -80°C para 

congelamento e 37°C para descongelamento. A suspensão celular foi então sonicada três 

vezes durante 50 segundos, no equipamento Sonicator Ultrasonic Processor (Misonix 

incorporated), pulsos na potência de 50% / 1 segundo, e o lisado foi centrifugado a 10.000xg 

por 30 minutos. O sobrenadante foi coletado e denominado “VP3-S” e “NR-S”, onde o “S” 

refere-se ao sobrenadante da primeira fração da extração protéica. O pelet foi ressuspendido 

em 5ml do tampão de denaturação (uréia 8M, fosfato de sódio 20mM, NaCl 500mM, pH 7,8) 

e gentilmente agitado sob temperatura ambiente durante 30 minutos para se atingir total 

solubilização da proteína. O extrato protéico foi centrifugado a 10.000xg por 30 minutos e o 

sobrenadante foi coletado e denominado “VP3-SD” e “NR-SD”, onde “SD” refere-se ao 

sobrenadante denaturado. O pelet celular foi ressuspendido em 5ml do tampão de ligação e 

denominado “VP3-P” e “NR-P”, onde o “P” refere-se ao pelet suspenso. Todas as frações da 

extração protéica foram analisadas através de SDS-PAGE. 

 

 

3.10 ELETROFORESE EM GEL SDS-POLIACRILAMIDA 

 

 

Para a análise dos resultados da expressão, extração e purificação da proteína 

recombinante VP3, realizou-se a eletroforese em gel SDS-poliacrilamida. 

 

 

3.10.1 Preparo das amostras 

 

 

Os pelets celulares foram suspensos em 100µl de água ultra pura acrescidos de 

100µl do tampão de amostra 2X (2-mercaptoetanol 1%, Tris-HCl 62,5mM pH 6,8, SDS 2%, 

glicerol 10%, azul de bromofenol 0,001%) e fervidos por 5 minutos. A eletroforese em gel de 
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dodecil sulfato de sódio e poliacrilamida 12,5%, foi realizada a 200V em sistema de tampão 

descontínuo (LAEMMLI, 1970). 

 

 

3.10.2 Coloração do gel SDS-poliacrilamida pelo nitrato de prata 

 

 

A coloração do gel iniciou-se pela sua fixação em solução contendo 50% de 

etanol, 12% de ácido acético glacial e 0,5ml/l de formaldeído 37%, durante 1 hora sob 

agitação. Em seguida o fixador foi retirado e o gel foi lavado com solução de etanol 50% 

durante 20 minutos, por três vezes. Após as lavagens o gel foi mantido por 1 minuto em 

solução de tiossulfato de sódio 0,02%, e foi lavado rapidamente com água destilada por três 

vezes. Adicionou-se a solução corante contendo 0,2% de nitrato de prata e 0,75ml/l de 

formaldeído 37%, preparada imediatamente antes do uso, e o gel foi incubado sob agitação 

por 20 minutos. O corante foi então eliminado e o gel foi lavado rapidamente, três vezes, em 

água destilada. Ao final da terceira lavagem, a água foi removida e adicionou-se 100ml da 

solução reveladora (carbonato de sódio 6%, tiossulfato de sódio 4mg/L, 0,5ml/l de 

formaldeído 37%). O gel foi incubado, sob agitação, até que as bandas se tornassem 

nitidamente visíveis. O revelador foi então removido, e o gel lavado em água destilada, duas 

vezes por 2 minutos. Para deter o processo de revelação o gel foi incubado em solução de 

etanol 50% e ácido acético glacial 12% por 10 minutos. O gel era então conservado em 

solução de etanol 50%. 

 

 

3.11 WESTERN BLOTTING 

 

 

Para a confirmação de resultados obtidos neste trabalho durante os processos de 

expressão, extração e purificação da proteína VP3 do CAV, utilizou-se a técnica de 

imunodiagnóstico Western blotting.  
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3.11.1 Método 

 

 

As amostras aplicadas nesta técnica foram ressuspendidas em tampão de amostra 

2X e fervidas por 5 minutos, para a realização do SDS-PAGE. Ao final da eletroforese, o gel 

era incubado em tampão de transferência (Tris 48mM, glicina 39mM, SDS 0,037% e metanol 

20%, pH 8,3) por 30 minutos sob agitação. A membrana de PVDF 0,2µm (Bio-Rad®) era 

ativada em metanol por 1 minuto, e em seguida mergulhada em tampão de transferência, 

juntamente com o filtro de papel Whatman 3mm. O “sanduíche” era montado colocando-se 

duas folhas de papel filtro, a membrana de PVDF, o gel de acrilamida e mais três folhas de 

papel filtro, um sobre o outro, nesta ordem. A cuba de transferência era então submetida à 

fonte Bio-Rad 1.3 em 12 volts, ajustando-se o tempo de transferência das proteínas para 1.2, o 

que corresponde a aproximadamente uma hora e trinta minutos. Ao término da transferência, 

a membrana de PVDF contendo as proteínas transferidas, era bloqueada por 2 horas com leite 

desnatado 5% em tampão fosfato salino (PBS) 0,1M pH 7,4 (140ml de fosfato de sódio 

monobásico 0,2M, 360ml de fosfato de sódio dibásico 0,2M, 8,5g de cloreto de sódio e água 

ultra pura qsp 1 litro). Em seguida, a membrana era lavada com PBS-Tween 20 (PBS 0,1M 

pH 7,4 e 0,02% Tween 20) durante 5 minutos, por três vezes. Após o descarte desta solução, 

adicionou-se o soro absorvido contendo o anticorpo contra o vírus da anemia das aves, diluído 

em leite desnatado 1% em PBS 0,1M pH 7,4, na proporção de 1:50. A incubação se deu por 1 

hora sob agitação. Seguindo o descarte do soro, a membrana foi lavada com PBS-Tween 20 

durante 5 minutos, por três vezes. Após o descarte da terceira lavagem, incubou-se a 

membrana por 1 hora com o anticorpo anti-IgG de galinha conjugado com peroxidase (Sigma-

Aldrich®), diluído em leite desnatado 1% em PBS 0,1M pH 7,4, na proporção de 1:2.000. 

Lavou-se novamente a membrana com PBS-Tween 20, três lavagens de 10 minutos. 

Descartou-se a solução da última lavagem, e adicionou-se à membrana o revelador preparado 

imediatamente antes do uso, contendo 6mg de diaminobenzina tetrahidrocloreto (DAB), 9ml 

de Tris-HCl 0,01M pH 7,6 e 1ml de cloreto de cobalto 0,1%. Logo em seguida, adicionou-se 

10µl de peróxido de hidrogênio 30%, e a membrana foi mantida nesta solução até o 

aparecimento das bandas. A reação era interrompida com água destilada, e a membrana era 

mantida em papel filtro até sua secagem. 
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3.11.2 Absorção do soro de galinha 

 

 

As células One Shot® E. coli TOP10 obtidas a partir do estoque de glicerol foram 

cultivadas em 45ml de meio LB a 37°C, 200rpm, durante 17 horas. O volume total da cultura 

foi dividido em dois tubos de centrífuga, e centrifugados a 10.000xg, 4°C, por 18 minutos. O 

meio de cultura foi descartado, e os pelets foram identificados como 1 e 2. O pelet celular 1 

foi suspenso em 1ml de soro hiperimune coletado de aves inoculadas experimentalmente com 

o vírus da anemia das aves. O pelet celular 2 foi suspenso em 200µl de PBS 0,1M pH 7,3, e 

fervido durante 5 minutos. Em seguida, adicionou-se 1ml de soro hiperimune da mesma 

partida do soro utilizado no pelet 1. Os dois tubos foram mantidos em banho-maria a 37°C 

durante 3 horas. Após este período, reuniu-se em um único frasco os dois pelets celulares 

tratados, e este foi mantido em banho-maria a 37°C por mais duas horas. Ao final da 

incubação, o soro do CAV absorvido foi obtido através da coleta do sobrenadante oriundo da 

centrifugação a 11.000xg, 4°C durante 20 minutos. Este soro absorvido foi aliquotado e 

congelado a -20°C. 

 

 

3.12 PURIFICAÇÃO DA PROTEÍNA RECOMBINANTE NA COLUNA DE 

AFINIDADE PELO NÍQUEL  

 

 

Para a tentativa de purificação da proteína VP3 do vírus da anemia das aves, fez-se 

uso da coluna de afinidade pelo níquel (Amersham®, número de catálogo 17-5247-01), de 

acordo com as recomendações do fabricante. Como o fabricante sugeria a adição de imidazol 

no tampão de ligação, na concentração final entre 20 e 40mM, foram feitas tentativas de 

purificação da proteína viral adicionando-se ao respectivo tampão de cada fração da extração 

protéica utilizada, imidazol nas concentrações de 20, 30, 40 e 50mM. Avaliou-se também o 

perfil da purificação de VP3 sem o uso de imidazol. Todas as frações obtidas durante o 

processo de purificação da proteína foram coletadas em coletor automático e mantidas a 4°C 

até a aplicação em gel de SDS-poliacrilamida 12,5% para a verificação dos resultados. 
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Foram empregadas as frações VP3-SD e VP3-S da extração protéica, pois a 

proteína viral encontrava-se em diferentes conformações nestas duas frações, ou seja, 

denaturada na fração VP3-SD e não denaturada na fração VP3-S.  

Para a purificação da proteína através do uso da coluna de afinidade, utilizou-se o 

equipamento ÄKTA FPLC UPC-900 (Amersham®), onde é possível acompanhar, através de 

gráficos em tempo real, o perfil da purificação além de permitir a aplicação do gradiente 

linear de imidazol no tampão de eluição, possibilitando a realização da eluição protéica com 

todas as concentrações de imidazol no gradiente entre 0 e 500mM. 

 

 

3.13 ELUIÇÃO DA PROTEÍNA VP3 RECOMBINANTE A PARTIR DO GEL DE 

POLIACRILAMIDA 

 

 

Para eluição da proteína recombinante do gel de poliacrilamida, procedeu-se a 

eletroforese da fração VP3-P da extração protéica, em gel preparativo 12,5%. Ao término da 

eletroforese, com o auxílio de uma lâmina limpa, foram removidas duas tiras das laterais do 

gel, as quais foram coradas pelo nitrato de prata. Durante este período, o gel foi mantido na 

placa de vidro. As tiras de gel coradas foram alinhadas com a porção do gel não corada, e a 

região que presumidamente continha a banda da proteína VP3 foi removida e cortada em 

pequenos pedaços. Dois métodos de eluição protéica foram utilizados com o objetivo de se 

avaliar a eficiência destes na obtenção da proteína VP3 pura.  

 

 

3.13.1 Eluição passiva  

 

 

Para a realização da eluição passiva da proteína VP3 do CAV a partir do gel de 

poliacrilamida, os fragmentos de gel obtidos conforme descrito acima foram completamente 

imersos em tampão de eluição (Tris-HCl 50mM, NaCl 150mM, EDTA 0,1mM, pH 7,5) e 

realizou-se incubação a 30°C, sob agitação, durante 18 horas. O sobrenadante foi obtido após 

centrifugação a 11.000xg por 10 minutos, e uma alíquota foi examinada através de SDS-

PAGE e Western blotting para verificar a presença da proteína recombinante VP3. 
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3.13.2 Eletroeluição  

 

 

Para a realização da eletroeluição da proteína VP3 a partir do gel de 

poliacrilamida, utilizou-se o equipamento Mini-PROTEAN® II Cell (Bio-Rad). A 

eletroeluição foi realizada a 12V durante 90 minutos em tampão de descontinuidade (Tris 

0,3%, Glicina 1,44%, SDS 0,1%). Uma alíquota do produto final da purificação foi 

examinada através de SDS-PAGE e Western blotting para verificar a presença da proteína 

recombinante VP3. 

 

 

3.14 INFECÇÃO EXPERIMENTAL 

 

 

Com o objetivo de se obter soro de galinha contendo anticorpos contra o vírus da 

anemia das galinhas, procedeu-se a infecção experimental. Foram determinados três grupos de 

aves, onde dois continham 10 animais e o terceiro 11 animais, e estes grupos foram mantidos 

em um mesmo aviário, em gaiolas dispostas distantes umas das outras. Dois destes três grupos 

foram vacinados contra o vírus da anemia das galinhas, tendo sido utilizadas vacinas de dois 

diferentes fabricantes, e o terceiro grupo foi infectado com o vírus patogênico. 

Aves de um dia de idade deste mesmo lote de pintos foram sangradas sem que 

tivessem sido submetidas à inoculação experimental, e o soro obtido a partir deste sangue foi 

utilizado como soro controle negativo. 

 

 

3.14.1 Infecção experimental com vírus patogênico 

 

 

A infecção experimental com vírus patogênico realizou-se através do uso da 

suspensão de fígado, baço e timo a 2%, da amostra BR303/99, isolada a partir de surto de 

anemia infecciosa das galinhas a campo no ano de 1999, no Estado de Santa Catarina. 

Procedeu-se à inoculação de 0,2ml desta suspensão em aves de um dia de idade, via 

subcutânea. Colheitas de sangue foram realizadas aos 14, 28 e 34 dias pós-infecção (dpi). O 

soro obtido foi mantido à -20°C até sua avaliação através da técnica de ELISA.  
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Aos 34 dpi, após identificação e sacrifício das aves, seguiu-se a colheita de fígado, 

timo e baço para posterior análise da suspensão de órgãos de cada ave através da técnica de 

PCR. A extração e amplificação do DNA viral foram realizadas de acordo com o descrito nos 

itens 3.3 e 3.4, respectivamente. 

 

 

3.14.2 Infecção experimental com vírus vacinais 

 

 

Cada ave dos dois grupos vacinados contra o vírus da anemia das galinhas recebeu 

a dose de 0,1ml da respectiva vacina, volume este que corresponde a uma dose dez vezes 

maior que a recomendada pelos fabricantes das vacinas. A primeira dose da vacina, realizada 

nas aves de um dia de idade, foi administrada aos grupos A e B pela via recomendada pelos 

fabricantes. Cinco dias após a administração da primeira dose, as aves foram revacinadas, 

seguindo-se a mesma metodologia. Aos trinta dias de vida, cada ave recebeu 0,1ml da 

respectiva vacina através da via intramuscular. Colheitas de sangue foram realizadas aos 14, 

28 e 44 dias após a primeira vacinação. O soro obtido foi mantido à -20°C até sua avaliação 

através da técnica de ELISA.  

 

 

3.14.3 ELISA para detecção de anticorpos anti CAV 

 

 

Os soros das colheitas realizadas durante a infecção experimental foram testados 

através de um kit comercial de teste de ELISA competitivo, para diagnóstico de anticorpos 

para o CAV (FlockChek® CAV, IDEXX Laboratories Inc., EUA). Por ser um ELISA 

competitivo, os níveis de anticorpos são inversamente proporcionais às densidades óticas lidas 

no teste. Os procedimentos dos testes foram conduzidos segundo instruções do fabricante. Os 

resultados foram calculados e interpretados através do software xChek Assay Management 

System versão 3.3 , fornecido pelo fabricante, em que as densidades óticas de cada uma das 

amostras são divididas pela média dos controles negativos da placa, gerando um índice 

denominado razão S/N (do inglês, Sample/Negative). Amostras com razão S/N maiores que 

0,6 são consideradas negativas dentro dos limites do teste. Amostras com razão S/N menores 

ou iguais a 0,6 são consideradas positivas para anticorpos contra o CAV.  
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Os resultados dos soros testados foram organizados em grupos, de acordo com o 

valor da razão S/N: grupo razão S/N 0,0 composto por soros com valores da razão S/N 

compreendidos entre 0,000 e 0,099, grupo razão S/N 0,1 (razão S/N entre 0,1 e 0,199), grupo 

razão S/N 0,2 (razão S/N entre 0,2 e 0,299), grupo razão S/N 0,3 (razão S/N entre 0,3 e 

0,399), grupo razão S/N 0,4 (razão S/N entre 0,4 e 0,499), grupo razão S/N 0,5 (razão S/N 

entre 0,5 e 0,599), grupo razão S/N 0,6 (razão S/N entre 0,6 e 0,699), grupo razão S/N 0,7 

(razão S/N entre 0,7 e 0,799), grupo razão S/N 0,8 (razão S/N entre 0,8 e 0,899), grupo razão 

S/N 0,9 (razão S/N entre 0,9 e 0,999), grupo razão S/N 1 (razão S/N igual ou maior que 1). 

Os resultados emitidos na razão S/N foram transferidos para uma planilha de 

cálculo (Excell Microsoft Inc.) e a representação gráfica de anticorpos para o CAV foi 

realizada para os diferentes grupos de aves infectadas experimentalmente, assim como para o 

grupo de aves de um dia de idade. 
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos durante a execução deste trabalho estão descritos nos itens a 

seguir. 

 

 

4.1 DESENHO DOS PRIMERS E AMPLIFICAÇÃO DO DNA 

 
 

O par de primer desenhado para este trabalho teve como objetivo a amplificação 

do gene codificador da proteína VP3 do CAV. Para a garantia de sua especificidade e 

sensibilidade, foram avaliados os efeitos das condições da reação de PCR em si, como 

diferentes concentrações de magnésio, diferentes temperaturas de anelamento dos primers, e 

diferentes temperaturas de extensão do DNA. 

A sensibilidade do PCR foi avaliada através da amplificação do DNA com 

diferentes temperaturas de anelamento dos primers, que variou de 60 a 50°C, e observou-se 

que na temperatura de 55°C não houve comprometimento da especificidade da reação de 

PCR. Com relação às diferentes concentrações de magnésio empregadas nas reações de PCR 

(1mM e 2mM), observou-se que o aumento da concentração de magnésio favoreceu a 

amplificação do gene em questão. No que se refere à temperatura de extensão do DNA, onde 

foram avaliadas as temperaturas de 72 e 68°C, com a segunda obteve-se um produto de PCR 

de maior intensidade. 

A amplificação de um fragmento de tamanho esperado de 360 pares de base no 

PCR implantado com os primers TOPO3F e TOPO3R, na ausência de outros fragmentos, 

evidenciou a especificidade destes oligonucleotídeos, nas condições aplicadas ao teste (Figura 

1). Desta forma, foi possível a aplicação direta deste produto amplificado na técnica de 

clonagem do gene da proteína VP3 amplificado a partir do DNA da amostra de campo 

BR47/90. 
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4.2 CLONAGEM DO GENE CODIFICADOR DA PROTEÍNA VP3 DO CAV 

 

 

Seguindo-se as recomendações do fabricante e os volumes descritos no item 3.6.1 

foi possível observar o crescimento de colônias em todas as placas semeadas com as células 

competentes transformadas. Para a pesquisa de colônias que apresentavam o vetor pTrcHis2 

contendo o gene da proteína VP3 do CAV, colônias isoladas selecionadas aleatoriamente, 

foram submetidas à técnica de PCR com os primers TOPO3F e TOPO3R que amplificam o 

gene de VP3.  

Na seleção de colônias contendo o gene de VP3 clonado, através da técnica de 

PCR utilizando-se os primers citados acima, foi possível a obtenção de um resultado claro e 

específico, sem interferência de bandas inespecíficas, mesmo quando da utilização direta da 

colônia bacteriana como template do PCR. Como resultado das análises por PCR, todas as 

colônias pesquisadas apresentaram amplificação do DNA da proteína viral, o que indica alta 

eficiência deste sistema de clonagem. 

 

 

4.3 EXTRAÇÃO E SEQUENCIAMENTO DO DNA PLASMIDEAL 

 

 

A extração do DNA plasmideal de colônias provenientes do experimento de 

clonagem do gene de VP3, foi realizada através do uso do kit comercial da Eppendorf, 

conforme citado no item 3.7. Como resultado deste procedimento de extração plasmideal, 

obteve-se de forma simples e rápida, quantidades suficientes de DNA para posterior aplicação 

na técnica de sequenciamento, e ainda possibilitou a manutenção deste DNA de forma segura 

no laboratório, sob congelamento a -20°C. 

Colônias positivas ao PCR foram submetidas ao sequenciamento automático do 

DNA, para verificar se o inserto clonado se encontrava na orientação correta, o que torna 

possível a expressão da proteína viral. Através do sequenciamento automático do DNA 

observou-se que em torno de 60% das amostras seqüenciadas continham a construção 

desejada, ou seja, o inserto clonado no vetor na orientação correta, e estes clones foram 

denominados pTrc-VP3 e mantidos a -80°C para posterior expressão da proteína 

recombinante. 
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4.4 EXPRESSÃO DA PROTEÍNA RECOMBINANTE 

 

 

Para a expressão do gene clonado da proteína viral VP3, foram seguidos os 

procedimentos descritos no item 3.9. A indução da expressão protéica foi mantida por cinco 

horas, com coleta de alíquotas das culturas de hora em hora. Ao término do piloto de 

expressão, as amostras coletas foram analisadas em gel SDS-poliacrilamida. O controle 

positivo da expressão era sempre realizado, para assegurar o bom funcionamento do sistema 

de expressão, e gerou a banda de tamanho esperado (120 KDa). O controle negativo servia 

como padrão da expressão protéica da bactéria utilizada neste estudo. 

Ao término do piloto da expressão da proteína VP3, comparando-se o resultado da 

expressão do clone com o padrão do controle negativo, observou-se a presença de uma banda 

no padrão eletroforético do clone que se diferenciava do controle negativo da expressão. Esta 

banda posicionada pouco acima da marca de 20 KDa já podia ser notada logo na primeira 

hora pós-indução da expressão protéica, e tornou-se muito evidente na terceira hora após a 

indução da expressão com IPTG. Este resultado está demonstrado na figura 2. Para 

confirmação da expressão de VP3 neste sistema, foi realizada a técnica de imunodiagnóstico 

Western blotting, como descrito no item 3.12. Como resultado, obteve-se uma banda forte e 

específica, indicando que a expressão de VP3 foi realizada com sucesso, considerando-se alta 

a especificidade da técnica Western blotting.  

 

 

4.5 EXTRAÇÃO DA PROTEÍNA VP3 RECOMBINANTE DO LISADO BACTERIANO 

 

 

Todas as frações obtidas no processo de extração protéica foram avaliadas por 

SDS-PAGE, seguido de coloração do gel pelo nitrato de prata. No processo de extração, além 

da utilização da cultura induzida do clone pTrc-VP3 em células E. coli TOP10, utilizou-se 

também o controle negativo da expressão induzido, para a avaliação de diferenças entre os 

padrões eletroforéticos destas duas culturas.  

O resultado revelou a presença de uma proteína posicionada ligeiramente acima da 

marca de 20 Kda, que corresponde ao tamanho esperado da proteína recombinante VP3 do 

CAV. Esta proteína não se encontrou solubilizada no meio de cultura, porém pode ser 

detectada nas três frações do processo de extração (Figura 3). Este resultado indica que a 
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proteína recombinante VP3 encontra-se tanto parcialmente solúvel como parcialmente na 

forma de corpúsculos de inclusão.  

Todas as frações do processo de extração protéica foram analisadas pela técnica de 

Werstern blotting e o soro policlonal de galinha infectada reconheceu a banda correspondente 

à proteína recombinante nas frações VP3-S, VP3-SD e VP3-P, como mostra a figura 4. 

 

 

4.6 PURIFICAÇÃO DA PROTEÍNA RECOMBINANTE NA COLUNA DE AFINIDADE 

PELO NÍQUEL  

 

 

Para a purificação da proteína recombinante através do uso da coluna de afinidade 

pelo níquel, foram utilizadas as frações VP3-SD e VP3-P da extração protéica, adicionando-se 

imidazol nas concentrações de 20, 30, 40 e 50mM, nos respectivos tampões de cada fração. 

Os processos de purificação protéica realizados no equipamento da Amersham foram 

acompanhados através de gráficos em tempo real que demonstravam o perfil da purificação. 

Os resultados obtidos nas tentativas de purificação de VP3, tanto da fração VP3-SD como da 

fração VP3-P, nas diferentes concentrações de imidazol no tampão de ligação, indicaram um 

pico alto de proteínas logo após a aplicação da amostra na coluna, e ausência de picos 

protéicos durante o processo de eluição da proteína no gradiente de imidazol utilizado (entre 0 

e 500mM), como mostra a figura 5. A avaliação através de SDS-PAGE das frações coletadas 

durante o processo de purificação, confirmaram a ausência da purificação da proteína de 

interesse, estando esta presente entre as demais proteínas da bactéria que não aderiram à 

coluna. 

Avaliando-se o perfil da purificação das frações VP3-SD e VP3-P na ausência de 

imidazol, observou-se novamente a presença de um pico protéico alto emitido logo após a 

aplicação da amostra na coluna, e outros poucos picos menores presentes na etapa de eluição 

protéica (Figura 6). Análises através de SDS-PAGE demonstraram a presença da proteína 

recombinante VP3 entre as demais proteínas da bactéria que não aderiram à coluna, assim 

como nas frações coletadas durante o processo de eluição, representadas pelos picos A e B da 

figura 6. No entanto, não foi possível alcançar a purificação da proteína de interesse devido a 

eluição simultânea de proteínas da bactéria E. coli. 
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4.7 ELUIÇÃO DA PROTEÍNA VP3 RECOMBINANTE A PARTIR DO GEL DE 

POLIACRILAMIDA 

 

 

A purificação da proteína recombinante VP3 do CAV foi realizada através da 

eluição da banda correspondente à mesma, a partir de gel SDS-poliacrilamida. Utilizou-se a 

fração VP3-P do processo de extração protéica, pois esta fração apresentou menor quantidade 

de proteínas da bactéria, o que facilitou o corte da banda de interesse, sem a interferência de 

contaminantes. Utilizando-se este processo, foi possível obter quantidades equivalentes a 

200µg da proteína recombinante, a partir de 100ml da cultura pTrc-VP3 induzida com IPTG, 

conforme resultados da quantificação protéica realizada pelo Micro BCA Protein Assay 

Reagent Kit (Pierce®, número de catálogo 23235). De acordo com o resultado observado 

através de SDS-PAGE após a purificação de VP3 recombinante, pode-se dizer que a 

purificação protéica foi alcançada (Figura 7).  

Para a confirmação deste resultado, esta proteína purificada foi submetida à 

técnica de Western blotting, e mais uma vez o soro policlonal de galinha contendo anticorpos 

anti-CAV, reconheceu o antígeno presente na membrana de PVDF (Figura 8). 

Ao avaliar a eficiência dos métodos de eluição da proteína recombinante a partir 

do gel de poliacrilamida – eluição passiva e eletroeluição – pode-se concluir que ambos são 

eficientes para este fim, viabilizando a obtenção da proteína pura em concentrações 

suficientes para sua aplicação nas técnicas de imunodiagnóstico. 

 

 

4.8 INFECÇÃO EXPERIMENTAL 

 

 

Os resultados dos levantamentos sorológicos para o CAV estão demonstrados em 

gráficos, de acordo com os grupos que foram determinados na instalação do experimento: 

grupo aves de um dia de idade (Gráfico 1), grupo vírus patogênico (Gráfico 2), grupo 

vacinado A (Gráfico 3) e grupo vacinado B (Gráfico 4).  

Dos 10 soros testados provenientes das aves de um dia de idade, 60% não 

apresentaram anticorpos para o CAV. A presença de 40% de positividade sugere a 

transmissão passiva da imunidade das matrizes à progênie. 
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Observando-se a resposta imunológica das aves do grupo vírus patogênico 

(Gráfico 2), apresentaram-se positivos os três soros da colheita de 14 dpi e 75% dos oito soros 

testados da colheita de 28 dpi. Do total de 10 aves deste grupo, 60% apresentaram anticorpos 

aos 34 dpi.  

Apenas dois soros da colheita de 14 dias foram avaliados dentro do grupo 

vacinado A, e estes foram positivos para o CAV. Já na colheita de 28 dias, dos 9 soros 

testados, apenas 33,33% continham anticorpos para o CAV em níveis considerados 

protetores. No entanto, avaliando-se o soro do total de aves do grupo, 60% encontrou-se 

concentrado entre os grupos razão S/N 0,2 e 0,4, indicando níveis altos de anticorpos séricos 

para o vírus.  

O perfil do levantamento sorológico do grupo vacinado B demonstrou alta 

desuniformidade quanto à resposta imune das aves, ocorrendo grande variação nos títulos de 

anticorpos e a presença de aves negativas nas três diferentes colheitas que foram realizadas.  

Apesar de não ter havido a ocorrência da doença clínica no grupo vírus 

patogênico, foi possível detectar o CAV em todas as suspensões de órgãos, através da técnica 

de PCR, de todas as aves do grupo. 
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Figura 1 - Detecção dos produtos de PCR de 360 pb amplificados com o par de primer TOPO3F e 

TOPO3R. Gel de agarose 1% corado com Brometo de Etídio 1µg/ml. M: Peso Molecular 
(100 Base-pair Ladder Gibco®) 

 
 

360pb

1 2 3 4 M

Canaleta Amostra 
1 Cux-1 
2 P47/90 
3 P15/90 

4 Controle negativo 
de amplificação 
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A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canaleta Tempo de 
expressão (horas) Amostra 

1 0 Controle negativo 
2 0 Controle positivo 
3 0 pTrc-VP3 
4 1 Controle negativo 
5 1 Controle positivo 
6 1 pTrc-VP3 
7 2 Controle negativo 
8 2 Controle positivo 
9 2 pTrc-VP3 

10 5 Controle positivo 
11 5 pTrc-VP3 

 
 
B 
 
 
 

Canaleta Tempo de 
expressão (horas) Amostra 

1 3 Controle negativo 
2 3 Controle positivo 
3 3 pTrc-VP3 
4 4 Controle negativo 
5 4 Controle positivo 
6 4 pTrc-VP3 
7 5 Controle negativo 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Eletroforese do piloto da expressão da proteína VP3 do CAV. SDS-PAGE 12,5% corado 

com Comassie blue. M: Peso Molecular (Pharmacia®) 
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Figura 3 - Perfil da extração protéica. Canaleta 1, controle negativo da expressão, 

fração NR-S; canaleta 2, fração VP3-S; canaleta 3, fração VP3-SD; 
canaleta 4, fração VP3-P. M: Padrão de peso molecular (Wide Range 
6.500-205.000, Sigma®).SDS-PAGE 12,5% corado pelo nitrato de prata  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 - Perfil da técnica de Western blotting utilizando soro policlonal de galinha 

contendo anticorpos anti-CAV, realizado com as frações da extração da 
proteína VP3. Canaleta 1, controle negativo da expressão, fração NR-S; 
canaleta 2, fração VP3-S; canaleta 3, fração VP3-SD; canaleta 4, fração 
VP3-P 
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Figura 5 - Demonstração gráfica do perfil da purificação da proteína VP3 através do uso da coluna de 

afinidade pelo níquel, com o emprego de imidazol no tampão de ligação 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 - Demonstração gráfica do perfil da purificação da proteína VP3 através do uso da coluna de 

afinidade pelo níquel, sem o emprego de imidazol no tampão de ligação 
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B

Legenda para as figuras 5 e 6: 
             Gradiente linear de imidazol (0 – 500mM) 
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Figura 7 - Purificação de VP3 a partir do gel de SDS-poliacrilamida 12,5%. 

Canaleta 1, proteína VP3 eluída do gel; canaleta 2, fração VP3-P. 
M: Padrão de peso molecular (Wide Range 6.500-205.000, 
Sigma®).SDS-PAGE 12,5% corado pelo nitrato de prata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 - Membrana do Western blotting realizado com soro policlonal de 

galinha contendo anticorpos anti-CAV. Canaleta 1, controle 
negativo da expressão protéica; canaleta 2, proteína VP3 eluída do 
gel SDS-poliacrilamida 
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Anticorpos para CAV grupo aves de 1 dia de idade 
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Gráfico 1 - Anticorpos anti CAV no soro de aves de um dia de idade. Valores da razão S/N 

determinados pela análise através do uso do kit de ELISA (IDEXX®) 
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Gráfico 2 - Anticorpos anti CAV no soro de aves infectadas com vírus patogênico, obtidos nos dias 

14, 28 e 34 pós-infecção. Valores da razão S/N determinados pela análise através do uso 
do kit de ELISA (IDEXX®) 
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Anticorpos para CAV grupo vacinado A

2 2

1

2

4

3

2

1 1

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Grupo razão S/N

N
º d

e 
so

ro
s

14 d 28 d 44 d

Soros Positivos Soros Negativos

 
Gráfico 3 - Anticorpos anti CAV no soro de aves vacinadas com a vacina A, obtidos nos dias 14, 28 e 

44 pós-vacinação. Valores da razão S/N determinados pela análise através do uso do kit de 
ELISA (IDEXX®) 
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Gráfico 4 - Anticorpos anti CAV no soro de aves vacinadas com a vacina B, obtidos nos dias 14, 28 e 

44 pós-vacinação. Valores da razão S/N determinados pela análise através do uso do kit de 
ELISA (IDEXX®) 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Com o objetivo de clonar e expressar o gene da proteína VP3 do vírus da anemia 

das galinhas, o DNA do gene codificador desta proteína não estrutural foi amplificado e 

inserido no vetor de expressão pTrcHis2. Através do uso deste sistema de expressão protéica, 

obteve-se a proteína recombinante expressa como uma proteína de fusão contendo uma cauda 

de seis histidinas, para posterior purificação e avaliação da viabilidade do emprego desta 

proteína recombinante purificada em ensaios imunoenzimáticos. 

A metodologia de extração do DNA viral utilizada no presente trabalho, 

envolvendo o uso de isotiocianato de guanidina e terra-diatomácia, foi uma adaptação do 

protocolo descrito por Boom et al. (1990). Este protocolo permitiu a extração de DNA viral 

presente nas suspensões de fígado, timo ou baço, provenientes de aves inoculadas 

experimentalmente pelo CAV, assim como em culturas de células MDCC-MSB-1. Em um 

estudo prévio da avaliação do efeito de diferentes métodos de extração de DNA no produto 

final da reação de PCR, observou-se que a extração com guanidina e terra-diatomácia 

permitiu a obtenção do DNA com maior pureza (TODD et al., 1992). Como os resultados 

encontrados neste estudo corroboraram aqueles encontrados por Todd et al. (1992), 

convencionou-se o uso da metodologia descrita no item 3.3, uma vez que esta permitiu a 

otimização da técnica de PCR. 

Os primers TOPO3F e TOPO3R foram delineados para a amplificação total do 

gene codificador da proteína VP3 do CAV, tendo sido excluídos apenas os códons de 

iniciação e de parada desta ORF, adequando-se o produto amplificado para a posterior 

inserção no plasmídeo de expressão. Ao desenhar estes primers para a reação de PCR, 

procurou-se alcançar uma relação ótima entre especificidade e eficiência de amplificação. A 

concentração de magnésio mostra-se bastante importante por afetar a hibridização dos primers 

ao DNA alvo, a temperatura de separação das fitas do DNA, a especificidade do produto de 

PCR, a atividade da enzima Taq polimerase, e a dimerização de primers, efeitos que 

prejudicam a fidelidade do experimento (HIRATA; HIRATA, 1997). Analisou-se a 

concentração ideal do íon magnésio na padronização da reação de PCR neste estudo, e 

conforme apresentado em resultados (item 4.1), convencionou-se o uso de 2mM de cloreto de 

magnésio, pois nesta concentração foi possível alcançar a amplificação desejável do 

fragmento de DNA, sem a ocorrência de reações inespecíficas. Segundo Persing (1993), o 

aumento da concentração do magnésio acarreta diminuição da estringência de ligação do 
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primer, ao passo que a redução da concentração deste íon pode resultar em queda da 

eficiência da reação. 

Uma vez que a amplificação do gene alvo foi alcançada com alta especificidade, a 

aplicação direta do produto de PCR fresco no experimento de clonagem pode ser realizada. 

Para a realização da clonagem e expressão da proteína recombinante VP3, foi 

selecionado o vetor procariótico pTrcHis2 contendo um promotor induzido por IPTG e 

designado à síntese de proteínas externas ligadas a uma cauda de seis histidinas. De acordo 

com o resultado da averiguação das colônias resultantes do experimento de clonagem, 

alcançado através da amplificação do gene alvo utilizando-se os primers TOPO3F e 

TOPO3R, conclui-se que este sistema de clonagem, aplicado nas condições descritas neste 

estudo, constitui-se uma ferramenta eficaz na clonagem de genes externos, já que o gene 

clonado foi detectado em todas as amplificações realizadas. Realizou-se o sequenciamento do 

DNA plasmideal para a pesquisa de construções contendo o gene de VP3 inserido na 

orientação correta no plasmídeo de expressão, uma vez que este sistema não permite a 

clonagem direcional de genes, e o sucesso dos experimentos de expressão da proteína viral 

depende da correta inserção do gene. 

Partindo-se de uma colônia isolada, sabidamente contendo a construção pTrc-VP3 

que contém o gene da proteína do CAV inserido adequadamente, foi possível alcançar 

satisfatoriamente a expressão da proteína recombinante VP3. O peso molecular obtido da 

proteína de fusão VP3 expressada, de aproximadamente 21 KDa, está dentro do padrão 

esperado. Considerando-se que segundo Koch et al. (1995) o peso molecular da proteína VP3 

do CAV é de 16 KDa, e acrescentando-se a este valor aproximadamente 4 KDa que 

corresponde à inclusão de 30 aminoácidos adicionais na porção C-terminal da proteína e dois 

aminoácidos localizados antes do códon de iniciação, oriundos da seqüência do plasmídeo, a 

banda observada através do SDS-PAGE corresponde à proteína VP3 recombinante com cauda 

de histidina. A expressão de VP3 em corpúsculos de inclusão foi observada neste estudo, e 

sua solubilização em um denaturante forte foi parcialmente alcançada com o uso de tampão 

contendo 8 M uréia, porém a proteína ainda foi encontrada na fração insolúvel VP3-P. 

Proteínas produzidas em E. coli ou outros hospedeiros bacterianos estão freqüentemente 

presentes nos corpos de inclusão insolúveis. Considerados altamente imunogênicos, os corpos 

de inclusão normalmente contêm proteínas da E. coli além da proteína alvo expressada. A 

eficiência da separação física dos corpos de inclusão do lisado celular está relacionada ao 

tamanho do lisado celular e à liberação do corpo de inclusão (VAN HEE et al., 2004).  
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Após a extração da proteína recombinante do lisado celular, foram conduzidos 

diferentes processos para a obtenção da proteína pura. Através da utilização da coluna de 

afinidade impregnada com níquel na tentativa de purificação da proteína recombinante VP3, 

dois perfis de purificação foram obtidos. Primeiramente foi avaliado o efeito de diferentes 

concentrações de imidazol no tampão de ligação. O objetivo de se utilizar este componente no 

tampão de ligação é impedir a ligação de proteínas inespecíficas que interagem com a coluna, 

favorecendo a ligação de VP3 à matriz da coluna. No entanto, o resultado obtido nos 

diferentes procedimentos de purificação protéica utilizando-se as diferentes concentrações de 

imidazol descritas no item 4.6, foi consistente e indicou a ausência de ligação de proteínas à 

matriz da coluna, uma vez que picos protéicos foram observados apenas nas frações obtidas 

logo após a aplicação da amostra na coluna. Nenhum sinal de eluição protéica foi observado 

durante o emprego do gradiente linear de imidazol. Os resultados das diferentes frações 

obtidas durante o processo de purificação da proteína recombinante VP3 que foram avaliadas 

através da eletroforese em SDS-PAGE e coloração de prata, corroboraram esta observação, 

apontando a presença de VP3 entre as demais proteínas que não aderiram à matriz da coluna e 

a ausência de proteínas em frações obtidas durante o processo de eluição protéica (resultados 

não demonstrados). 

Em decorrência destas observações, foi realizada a tentativa de purificação da 

proteína recombinante VP3 através do uso da coluna de afinidade impregnada com níquel, 

porém sem a utilização do imidazol no tampão de ligação. O segundo perfil de purificação foi 

determinado, onde foram observados picos protéicos durante o processo de eluição de 

proteínas. Através da análise por SDS-PAGE, foi possível observar a presença da proteína 

VP3 tanto nas primeiras frações coletadas, como nas frações obtidas durante o processo de 

eluição protéica (resultados não demonstrados). No entanto, a proteína recombinante VP3 foi 

detectada entre outras proteínas da bactéria E. coli que foram juntamente eluídas. Dessa 

forma, este resultado não se mostrou satisfatório, pois na fração purificada há a presença de 

muitas proteínas, prejudicando a utilização deste produto em procedimentos subseqüentes. De 

acordo com estes resultados, sugere-se que a afinidade da proteína recombinante VP3 pela 

coluna de afinidade impregnada com níquel é baixa, pois somente na ausência de imidazol no 

tampão de ligação é que foi possível obter a purificação parcial da proteína de interesse. Com 

o objetivo de averiguar a possibilidade de a cauda de histidina não exposta, inviabilizando sua 

ligação à matriz da coluna, foram empregadas neste processo de purificação protéica, as 

frações VP3-DS e VP3-P do processo de extração protéica. Teoricamente a proteína 

recombinante se apresentaria de diferentes formas nestas frações, ou seja, denaturada e não 
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denaturada, respectivamente. No entanto, não foram observadas diferenças entre os resultados 

obtidos após o emprego destas diferentes frações da extração protéica na coluna em questão. 

Estão descritos na literatura trabalhos envolvendo a purificação de proteínas de fusão através 

do uso de colunas impregnadas com níquel (LOA et al., 2004; JOHNE et al., 2004), onde 

grandes quantidades da proteína pura são obtidas de forma simples e rápida. Porém, no caso 

específico da proteína recombinante VP3 não foi possível aplicar este método de purificação. 

Em conseqüência da purificação parcial obtida através do uso da coluna de 

afinidade impregnada com o níquel, utilizou-se a purificação da proteína VP3 recombinante 

pela eluição a partir do gel de poliacrilamida. Este processo de purificação constitui-se em um 

método relativamente simples e barato para a obtenção da proteína pura, porém longo e 

laborioso (2Pierce Biotechnology, 2004), impedindo a obtenção da proteína pura em larga 

escala. Isto faz com que sua eficiência seja superada por outros métodos de purificação 

protéica, como o método da cromatografia pela afinidade. No entanto, através do emprego 

desta técnica, foi possível obter 200µg da proteína pura a partir de 100mL da cultura de pTrc-

VP3 induzida com IPTG.  

A proteína VP3 clonada e purificada neste estudo foi reconhecida por anticorpos 

do CAV na técnica de Western blotting, indicando que VP3 recombinante expressada no 

sistema do vetor pTrcHis2 foi reconhecida pelo anticorpo policlonal anti CAV, podendo ser 

utilizada como possível antígeno na detecção de anticorpos anti CAV.  

Com o objetivo de obter soros de aves contendo anticorpos anti CAV, foi realizada 

a infecção experimental em aves de um dia de idade. De acordo com os resultados da infecção 

experimental com vírus patogênico, observou-se que 71% dos soros avaliados através do kit 

comercial de ELISA (IDEXX®) apresentaram anticorpos anti CAV, porém estes anticorpos 

se distribuíram de forma heterogênea dentro do grupo. Em decorrência da não identificação 

das aves no início do experimento, não foi possível avaliar a cinética humoral. Não se 

observou o desenvolvimento da doença clínica nas aves deste grupo, onde todas as aves 

apresentaram crescimento uniforme e semelhante ao das aves dos grupos vacinados e 

ausência de sintomatologia característica do CAV. Porém, o resultado positivo obtido através 

da técnica de PCR realizado a partir do macerado de órgãos destas aves com 34 dias, indicou 

a ocorrência da multiplicação viral, sugerindo uma infecção sub clínica. Este fato pode ter 

ocorrido em conseqüência da baixa dose viral presente no inóculo utilizado, dose esta capaz 

de favorecer a multiplicação do CAV, porém sem que se atingisse concentração suficiente 

                                                 
2 Pierce Biotechnology, Inc. Rockford, IL, EUA, 2004 
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para o desenvolvimento da doença clínica. Faz-se necessário considerar que de acordo com os 

resultados da análise dos soros das aves de um dia de idade do lote de aves submetido a este 

experimento, houve a detecção de anticorpos anti CAV, sugerindo a transmissão passiva da 

imunidade das matrizes à progênie, e assim, a possível interferência destes anticorpos 

maternos na defesa de determinadas aves em resposta à inoculação viral. 

Diferentemente da infecção experimental com o vírus patogênico, onde a 

inoculação viral foi realizada de acordo com a metodologia que se preconiza, ou seja, em aves 

de um dia de idade susceptíveis à doença, a vacinação das aves não foi realizada de acordo 

com os protocolos sugeridos pelas empresas fabricantes das vacinas empregadas neste estudo. 

Devido ao fato de não terem sido seguidas às recomendações de dosagem da vacina, idade de 

vacinação, e de terem sido realizadas duas revacinações durante o curso do experimento, nada 

pode ser afirmado com relação à eficácia das vacinas em questão. O objetivo do uso das 

vacinas foi simplesmente à obtenção de soros contendo anticorpos anti CAV, o que foi 

alcançado em 52% dos soros testados através do kit comercial de ELISA (IDEXX®).  

Estudos envolvendo proteínas de fusão continuarão sendo realizados para a 

obtenção de proteínas recombinantes através de metodologias de purificação que viabilizem a 

obtenção do antígeno viral altamente purificado e em grandes quantidades. O uso da proteína 

recombinante VP3 será avaliado no desenvolvimento de um ensaio imunoenzimático (ELISA) 

para a detecção de anticorpos anti CAV. 

Como a infecção pelo CAV apresenta um impacto econômico negativo à indústria 

aviária, o controle dos níveis de anticorpos contra o CAV presente em aves na fase de 

produção deve ser realizado. Esta é uma medida de prevenção de disseminação da doença e 

limitação de perdas econômicas. O CAV pode ser transmitido entre as aves tanto pela via 

vertical como pela horizontal. A disseminação horizontal normalmente ocorre pela via oral-

fecal, mas a infecção através da via respiratória foi demonstrada em aves infectadas 

experimentalmente (ROSENBERGER; CLOUD, 1989). Como a disseminação vertical é 

considerada a mais importante via de disseminação do vírus (HOOP, 1992) o conhecimento 

da prevalência do vírus e a distribuição de anticorpos nas aves reprodutoras são essenciais 

para o planejamento das medidas de controle da anemia infecciosa das galinhas. 

O CAV foi isolado a partir de galinhas em todos os países de intensa produção 

avícola. O primeiro isolamento do vírus no Brasil (BRENTANO et al., 1991) indicou o início 

de uma doença que ainda persiste no país. Os resultados de um levantamento sorológico 

conduzido em cinco estados representativos na produção comercial de aves do Brasil 

(BRENTANO et al., 2000) mostraram que a disseminação viral era gradual e progressiva em 
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lotes de frangos susceptíveis à transmissão vertical do CAV. A presença de aves incapazes de 

transferir uma imunidade passiva eficiente à progênie indica a necessidade da implantação de 

um sistema de monitoramento e controle mais rígido da doença. A proteína VP3 expressada 

pode ser uma ferramenta útil para o desenvolvimento de um imunoensaio para o 

monitoramento dos lotes de aves de produção contra o CAV no Brasil. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

• Os primers TOPO3F e TOPO3R desenhados neste trabalho, amplificam 

especificamente um fragmento do DNA do Vírus da Anemia das Galinhas de dimensão 

correspondente a 360 pares de base, que corresponde ao gene da proteína VP3 do CAV. 

 

 

• O sistema de clonagem e expressão empregado neste trabalho possibilitou a clonagem 

do gene codificador da proteína VP3 do vírus da anemia das galinhas. 

 

 

• A proteína VP3 purificada foi reconhecida por anticorpos do vírus da anemia das 

galinhas, sugerindo que a proteína recombinante expressada neste sistema de clonagem e 

expressão pode ser avaliada como possível antígeno para detecção de anticorpos contra o 

CAV. 
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Abstract

Purification of chicken anemia virus (CAV) VP3 protein, expressed in a prokaryotic

expression system as histidine-tagged fusion protein is demonstrated in the present study.

CAV particle was obtained from infected liver of chicken and DNA was extracted. The VP3

protein gene was amplified from the extracted DNA by polymerase chain reaction (PCR) and

cloned. The recombinant expression construct (pTrc-VP3) was identified by PCR and

sequencing analysis. Expression of VP3 protein with a molecular mass of approximately

21 kDa was confirmed by Western blotting analysis with CAV-specific antibodies. The in vitro

expressed VP3 protein was purified to near homogeneity by elution from the gel, as judged by

sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis analysis. The purified VP3 protein

was recognized by CAV antibodies in a Western blotting assay. This finding indicates that

recombinant VP3 expressed in the pTrcHis2 vector system can be used as antigen to detect

anti-CAV antibodies.
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Résumé

La purification de la protéine VP3 du virus de l’anémie des poules (CAV), exprimée dans

un système d’expression procaryotique est démontrée dans cette étude. La particule de

CAV est obtenue à partir du foie de poule infecté, et l0ADN a été extrait. Le gène de la

protéine VP3 a été amplifié à partir de l0ADN extrait, par PCR et cloné. Le produit de

recombinaison de l’expression (pTrc-VP3) a été identifié par PCR et séquenc-age. L’expression

de la protéine de fusion VP3 de poids moléculaire approximativement de 21 kDa, a été

déterminée par la technique de Western blott. Par élution du gel, la protéine VP3 a été purifiée

avec homogénéité, et passée sur gel de polyacrilamide dodecyl sulfate de sodium. La protéine

VP3 purifiée a été reconnue par des anticorps de CAV par la méthode Western blott.

Ce résultat indique que la protéine VP3 de recombinaison exprimée dans le système du

vecteur pTrcHis2 peut être utilisée comme antigène pour détecter des anticorps contre

CAV.

r 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Mots clés: CAV; Virus de l’anémie des oiseaux; Clonage; Expression; VP3; Antigène de CAV; pTrcHis2
1. Introduction

Chicken anemia virus (CAV) is a non-enveloped virus with a circular single-
stranded DNA of about 2.3 kilobases [1] and is the sole member of the genus
Gyrovirus within the family Circoviridae [2]. The disease is characterized by increased
mortality, reduced weight gain, anemia, aplasia of bone marrow and atrophy of
thymus [3–8]. The major economic loss caused by this virus is associated with severe
immunosuppression and increased mortality due to secondary infections. CAV
spreads both horizontally and vertically in chickens. Older chickens are susceptible
to virus replication, but do not develop clinical signs [9]. Studies of CAV outbreak
indicate that the transmission of the virus to the progeny keeps for 3–6 weeks after
the initial infection of the breeder flocks, and during this period the majority of the
breeders can become infected and spreads the virus in the flock [4]. The clinical
disease is mainly noticed in young chicks of 10–14 days of age, which usually acquire
the infection vertically [10].

CAV multiplies via a circular double-stranded replicative intermediate. The major
transcript from the CAV genome is an unspliced polycistronic mRNA of about 2100
nucleotides and its genome comprises three partially or completely overlapping open
reading frames (ORF) encoding three putative proteins [11,12]. Viral protein (VP) 1
is the structural capsid protein [1,12]. The 30 kDa protein (VP2) is a non-structural
protein which possesses a dual-specificity protein phosphatase (DSP) [13]. It is
suggested that VP2 protein phosphatase activity is not essential, but is required for
efficient virus replication. It is likely that CAV VP2 is a multifunctional protein with
a non-structural role in virus infection and replication [14]. The third viral protein,
VP3, also named apoptin, is a strong inducer apoptosis in chicken thymocytes and
chicken lymphoblastoid cell lines [15,16].



ARTICLE IN PRESS

E.O. Nogueira-Dantas et al. / Comp. Immun. Microbiol. Infect. Dis. 30 (2007) 133–142 135
Many animal viruses encode proteins that are potent inducers of apoptosis, a
common mechanism to facilitate viral egress and promote viral spreading [17]. CAV
VP3 apoptin selectively induces apoptosis in transformed cells while leaving primary
normal cells intact [18]. The transformed cell-specific killing effects of apoptin are
largely related to differences in subcellular localization of the protein. In primary
cells, apoptin is localized in the cytoplasm, whereas in transformed cells, apoptin is
nuclear [19]. Peters et al [14] suggested that VP2 mutations could alter the trafficking
of VP3 into the nucleus that normally occurs in transformed cell lines. Thus, VP2
may regulate the phosphorylation state of VP3 and therefore the induction of
apoptosis in a cell. As virus replication occurs within the nucleus, it is possible that
compartmentalization of VP3 in the cytoplasm may result in prolongation of the
latent period.

In this paper, CAV VP3 gene has been cloned and expressed, and the capability of
the recombinant VP3 purified protein to differentiate positive serum of chicken
infected with CAV from normal chicken serum will be evaluated in enzyme-linked
immunosorbent assays (ELISA) in future study.
2. Materials and methods

2.1. Virus sample

The CAV isolate BR47/90 was obtained from field outbreak in Santa Catarina
State, Brazil, in 1990 [20]. The agent was maintained in the laboratory of
EMBRAPA CNPSA by inoculation of 1-day old SPF chickens, and the organ
suspensions were kept frozen at �80 1C.

2.2. Cloning of VP3 gene in the expression vector pTrcHis2 TOPO

CAV BR47/90 DNA was extracted from infected livers of SPF chickens by a
method using guanidinium thiocyanate [21]. Primers TOPO3F (50 AACGCTCTC-
CAAGAAGATAC 30) and TOPO3R (50 CAGTCTTATACACCTTCTTGC 30),
were designed according to nucleotide sequence of CAV VP3 gene as reported for the
reference strain Cux-1, GenBank access number M81223. CAV VP3 protein gene was
amplified by polymerase chain reaction (PCR) with these two primers TOPO3F and
TOPO3R. The amplified product containing the entire open reading frame (360 bp)
was cloned into the plasmid pTrcHis2 TOPO (Invitrogens). The pTrcHis2 expression
system allows the expression of recombinant VP3 protein with a six histidine-tagged
sequence on the C-terminal end. The construct was transformed to competent
Escherichia coli strain TOP10 (Invitrogens) according to the manufacture’s
instructions. Transformants were grown in Luria–Bertani (LB) medium containing
50mg/ml ampicillin and 0.5% glucose. Plasmids were purified by FastPlasmid

TM

mini-
prep kit (Eppendorfs) and sequenced by BigDye

TM

terminator-cycle sequencing
ready reaction-Applied Biosystems (Perkin Elmers) to confirm that the inserted CAV
VP3 gene was in frame. The correct construct was referred as pTrc-VP3.
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2.3. Expression of recombinant VP3 protein in E. coli

For expression of the recombinant protein, E. coli TOP10 transformed with
pTrc-VP3 plasmid DNA were inoculated in a tube containing 2ml of LB medium
supplemented with 50 mg/ml ampicillin, and cultured overnight at 37 1C in a shaking
incubator (200 rpm). The 2ml culture was transferred to a 500ml flask containing
100ml of LB broth supplemented with 50 mg/ml ampicillin. The flask was shaken
at 37 1C until the culture reached an O.D. 600 of 0.5. Protein expression was
induced by addition of 1mM isopropyl b-D-thiogalactopyranoside (IPTG).
Before the addition of IPTG and at 1, 2, 3, 4 and 5 h after the addition of IPTG,
1ml of the culture was collected and centrifuged. The bacteria pellet was
resuspended in Laemmli sample buffer [22] and boiled for 5min before analysis
with sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and
Western blotting.

2.4. Extraction of recombinant VP3 protein from bacterial cell lysate

The 100ml induced culture pellet was harvested by centrifugation at 11,000 rpm
for 15min. The supernatant was saved and named VP3-M. The cell pellet was
resuspended in 5ml native binding buffer [NBB(50mM NaH2PO4, 0.5M NaCl, pH
8.0)] containing 0.1mg/ml lysozyme until the pellet became a single-cell suspension,
and was then incubated on ice for 10min. After that was performed three freeze-
thaw cycles using �80 1C for freezing and 37 1C water bath for thawing. The cell
suspension was sonicated three times for 50 s and then the lysate was centrifuged at
11,000 rpm for 30min. The supernatant was saved and labeled VP3-S. The pellet was
resuspended in 5ml of denature binding buffer [DBB(8M urea, 20mM sodium
phosphate pH 7.8, 500mM NaCl)] and gently rotated at room temperature for
30min to ensure solubilization of the proteins. The extracted protein was centrifuged
at 11,000 rpm for 30min and the supernatant was saved and labeled VP3-DS. The
cell pellet was resuspended in 5ml NBB and labeled VP3-P. All the fractions of the
extraction procedure were analyzed by SDS-PAGE and Western blotting to detect
the presence of recombinant VP3 protein.

2.5. Chicken sera

Serum samples were obtained from commercial broiler breeder flocks and by
experimentally infecting 1-day old SPF chicks with BR242/90 isolate of CAV and
collecting the whole blood at 28 days post infection (dpi). Aliquots of these sera were
pooled for use as CAV positive control polyclonal serum.

2.6. SDS-polyacrylamide gel electrophoresis and Western immunoblotting

The samples were solubilized in sample buffer containing 62.5mM Tris-HCl pH
6.8, 2% SDS, 10% glycerol, 0.001% bromophenol blue, and 1% 2-mercaptoethanol
and boiled for 5min. Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis was
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carried out using the discontinuous buffer system [22]. Polypeptide bands were
revealed by silver staining [23]. For immunoblotting, polypeptides separated by
SDS-PAGE were electrotransferred onto PVDF membrane 0.2 mm (Bio-Rad) with
transfer buffer containing 48mM Tris, 38.6mM glycine, 20% (v/v) methanol,
0.037% SDS, pH 8.3. Electrotransfer was carried out at 12V for 90min. The PVDF
membrane was incubated for 2 h in 0.1M PBS buffer pH 7.4 containing 5% skim
milk. After washing three times in 0.1M PBS buffer pH 7.4 containing 0.02% Tween
20 (PBS-T), membrane was incubated for 1 h at room temperature with chicken anti-
CAV antiserum at 1:50 of dilution in 0.1M PBS buffer pH 7.4 containing 1% skim
milk (PBS-SM). Three times of washing with PBS-T was followed by addition of
peroxidase-conjugated anti-chicken IgG (Sigma-Aldrichs) at 1:2000 of dilution
in PBS-SM. After incubation of 1 h at room temperature, the membrane was washed
three times with PBS-T and covered with a solution containing 6mg 3,30-
diaminobenzidine (DAB), 9ml 0.01M Tris-HCl pH 7.6 and 1ml 0.1% cobalt
chloride. The blot was allowed to develop and the reaction was stopped by washing
the membrane in distilled water.

2.7. Elution of recombinant VP3 protein from polyacrylamide gel

After gel electrophoresis, with a clean scalpel, a strip on the right and left of the gel
was cut off and stained. The rest of the gel was maintained on a glass plate. The
stained strip of gel was aligned with the unstained gel portion and the region just
above and below, presumed to contain the VP3 protein band, was excised and placed
in microcentrifuge tubes. The gel pieces was completely immersed in elution buffer
(50mM Tris-HCl, 150mM NaCl, 0.1mM EDTA, pH 7.5) and incubation was
carried on a rotary shaker at 30 1C overnight. The supernatant was obtained after
centrifugation at 11,000 rpm for 10min, and an aliquot was examined for the
presence of the recombinant VP3 protein by SDS-PAGE and Western blotting with
CAV positive SPF chicken sera.
3. Results

3.1. Construction and expression of VP3 gene in the expression vector pTrcHis2

PCR with primers designed for the amplification of the complete VP3 protein gene
resulted in a DNA fragment of the expected size of VP3. Insertion of the VP3 gene
DNA fragment in the correct reading frame was confirmed by sequencing of
both strands and was in frame with the downstream six histidine-tagged sequence in
the vector.

Expression of the construct, pTrc-VP3, in the host cell E. coli TOP10 was induced
with IPTG. SDS-PAGE analysis of the time course studies of IPTG induction of
expression of the recombinant fusion protein indicated that the expression of VP3
protein increased from 1 to 5 h. The induction with IPTG for 3 h was selected in
order to produce the largest amount of recombinant protein.
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3.2. Extraction and purification of recombinant VP3 protein

All the fractions obtained in the extraction procedure were examined by SDS-
PAGE followed by silver staining and revealed the presence of a protein slightly
above 20 kDa in size. This is in good agreement with the calculated molecular mass
for the protein. The recombinant VP3 protein was not soluble in the media (fraction
VP3-M) but was present in the first extraction buffer (VP3-S). Evidence for VP3
expression into inclusion bodies was indicated by the requirement for its
solubilization in strong denaturant and was partially achieved with 8M urea-
containing buffer. A high concentration of denatured recombinant protein was
obtained in a soluble form (fraction VP3-DS), but the solubilization of the protein
was incomplete, and VP3 was still found in the insoluble fraction (VP3-P) (Fig. 1).
Both the soluble and insoluble fractions were analyzed for the content of native
recombinant VP3 protein by Western blotting analysis with CAV antibodies and the
identity of the protein band was confirmed (Fig. 2).

Protein purification was carried out under either insoluble or denaturing
conditions in the presence of 8M urea through the passive elution of VP3 from
polyacrylamide gel pieces. This technique allowed the recovery of pure recombinant
protein. Based on spectrophotometric measurement of protein concentration in the
eluted fraction, it was calculated that at least 200 mg of purified recombinant VP3
protein could be obtained per 100ml of bacterial culture (Fig. 3). The purified VP3
protein was recognized by polyclonal antibodies to CAV in Western blotting assay
(Fig. 4).
Fig. 1. Electrophoretic analysis of fractions obtained after extraction of recombinant VP3 protein from

bacterial cell lysate. Lane 1: negative expression control; lane 2: first fraction of VP3 extraction, VP3-S;

lane 3: VP3-DS fraction; lane 4: VP3-P fraction; M: Molecular weight, wide range 6.500–205.000, Sigmas.

SDS-PAGE 12.5% silver stained.
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expression control; lane 2: first fraction of VP3 extraction, VP3-S; lane 3: VP3-DS fraction; lane 4: VP3-P

fraction.
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4. Discussion

The set of primers designed in this study was able to specifically amplify the CAV
VP3 protein gene. For cloning and expression of recombinant VP3 protein, the
prokaryotic vector pTrcHis2 containing an IPTG-inducible promoter and designed
for synthesis of foreign proteins fused to a hexahistidine tag was selected. Histidine-
tagged recombinant VP3 protein containing additional vector-derived amino acid
residues at both ends was expressed efficiently. Purification of recombinant VP3
protein by polyacrylamide gel elution is demonstrated in the present study. The
expression and purification procedures here described provide a simple and efficient
method to obtain pure VP3 protein of CAV. The yield from 100ml of bacterial
culture could be 200 mg of pure VP3 protein after extraction and gel elution.

The predicted molecular mass observed at approximately 21kDa of the expressed
fusion VP3 protein is within the expected range. There are 30 additional amino acids
for the histidine tag in the C-terminal of the expressed fusion VP3 protein and two
amino acids located before the initiation codon. These extra amino acids increased the
molecular mass of the expressed target protein by approximately 4 kDa, in agreement
with the molecular mass of CAV VP3 protein reported to be of 16kDa [24].

VP3 expression into inclusion bodies was observed in this study, and its
solubilization in strong denaturant was partially achieved with 8M urea-containing
buffer, but VP3 was still found in the insoluble fraction VP3-P. Frequently proteins
produced in E. coli or other bacterial hosts collect in insoluble inclusion bodies.
Though highly immunogenic, inclusion bodies frequently contain endogenous E. coli

proteins in addition to the overexpressed protein of interest. The efficiency of
physical separation of inclusion bodies from cell debris is related to cell debris size
and inclusion body release [25].
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Fig. 4. PVDF membrane of Western blotting assay of VP3 purified protein. Lane 1: negative expression

control; lane 2: VP3 purified protein.

Fig. 3. Electrophoretic analysis of recombinant VP3 protein purified by gel elution. Lane 1: recombinant

VP3 protein, fraction VP3-P; lane 2: purified recombinant VP3 protein. M: Molecular weight, wide range

6.500–205.000, Sigmas. SDS-PAGE 12.5% silver stained.
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The purified VP3 protein cloned and expressed in this study was recognized by
antibodies to CAV in Western blotting assay, indicating that the recombinant VP3
expressed in the pTrcHis2 vector system can be used as antigen to detect anti-CAV
antibodies. In further studies the use of this recombinant protein will be evaluated in
the development of an enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of
antibodies to CAV (ELISA).

CAV infection has a negative economic impact on the chicken industry and the
control of anti-CAV antibody levels present in layer hens must be done in order to
prevent spread of the disease and to limit economic losses. CAV can be transmitted
between chickens by both the horizontal and vertical routes. Horizontal spread
usually occurs via the oral-faecal route, but infection via the respiratory route has
also been demonstrated in experimentally infected birds [26]. Since vertical spread
through hatched chickens is considered to be the most important means of
dissemination of the virus [27–30], the knowledge of the prevalence of the virus and
distribution of antibodies on layer hens is essential for designing control measures
against chicken infectious anemia.

CAV has been isolated from chickens in all major chicken-producing countries of the
world. The first isolate of the virus in Brazil [20] indicated the beginning of a disease
that still persists in the country. The results of a serological survey conducted in five
States representative of commercial broiler flock production in Brazil [31] provided
evidence for a gradual and progressive virus spread in broiler flocks with chickens
susceptible to vertical transmission of CAV and incapable of adequate transfer of
passive immunity to the progeny. The VP3 expressed protein should be a useful tool for
further development of immunoassays to screen breeder flocks against CAV in Brazil.
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This work was supported by Fundac- ão de Amparo a Pesquisa do Estado de São
Paulo (FAPESP), grant no. 03/06729-0.
References

[1] Todd D, Creelan JL, Mackie DP, Rixon F, McNulty MS. Purification and biochemical

characterization of chicken anemia agent. J Gen Virol 1990;71:819–23.

[2] Pringle CR. Virus taxonomy at the eleventh international congress of virology, Sydney, Australia.

Arch Virol 1999;144:2065–70.

[3] Coombes AL, Crawford GR. Recommended storage and resuscitation conditions for the MDCC-

MSB-1 cell line. Avian Dis 1998;42:168–72.

[4] McNulty MS. Chicken anaemia agent: a review. Avian Pathol 1991;20:187–203.

[5] Pope CR. Chicken anemia agent. Vet Immunol Immunopathol 1991;30:51–65.

[6] Rosenberger JK, Cloud SS. Chicken anemia virus. Poult Sci 1998;77:1190–2.

[7] Todd D. Circoviruses: immunosuppressive threats to avian species: a review. Avian Pathol

2000;29:373–94.
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