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Resumo 

 

O Virus de Influenza Aviária é um agente patogénico importante tanto no contexto de saúde animal 

como humana, tendo sido isolado de várias espécies. A vacinação é vista cada vez mais como um 

método de controlo viável para este vírus. No entanto o emprego de vacinas colocou novos desafios 

ao diagnóstico laboratorial, nomeadamente distinguir entre aves vacinadas e aves naturalmente 

infectadas, visto os testes serológicos actualmente disponíveis não permitirem fazer esta distinção. 

Esta incapacidade de distinguir entre animais vacinados e animais infectados tem sido uma barreira 

considerável na aceitação da vacinação como medida de controlo para o vírus de influenza aviária, 

sendo assim importante o uso e desenvolvimento de estratégias DIVA que permitam distinguir aves 

infectados de aves vacinadas. 

Neste trabalho pretendia-se desenvolver testes ELISA capazes de detectar anticorpos contra NS1 e 

várias neuraminidases de Influenza Aviária, com a intenção de aplicar estes testes a estratégias 

DIVA. Com este objectivo procedeu-se à produção e purificação de proteínas recombinantes a de 

NS1 e NA que foram usadas no desenvolvimento destes testes. 

Foi possível desenvolver testes ELISA para NS1, N3 e N6 com sensibilidade e especifidade 

aceitáveis. Outros testes relativos a outros subtipos de NA estão em fases avançadas de avaliação. 

Os resultados até agora obtidos, embora promissores, não podem ser considerados 

inequivocamente conclusivos. Abre-se assim caminho para uma série de trabalho futuro com vista a 

tentar tornar estes testes funcionais em situações reais. 

 

Palavras Chave: Influenza Aviária, DIVA, vacinação, NS1, Neuraminidases 
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Abstract 

 

The Avian Influenza Virus is an important pathogen both in the context of animal and human health, 

having been isolated from several different species. Vaccination is seen increasingly more as a viable 

control method for this virus. However, vaccines that are currently available cause that vaccinated 

birds to be indistinguishable from infected birds using common serological analysis. 

This inability to distinguish between vaccinated and infected animals has been a considerable barrier 

in the acceptance of vaccination as a control measure for the Avian Influenza Virus, being therefore 

important the development of strategies that allow to distinguish between infected and vaccinated 

birds (DIVA). 

It was the intention of this work to develop ELISA assays capable of detecting antibodies against NS1 

and several neuraminidases of Avian Influenza, while having the goal of using of these assays in 

DIVA strategies. Therefore we proceeded to the production and purification of recombinant proteins 

to use in the development of these assays. 

After some optimization it was possible to develop assays to NS1, N3, and N6, with assays relative to 

other NA subtypes in advanced phases of evaluation. 

However these results are preliminary, therefore they cannot be considered unequivocally conclusive. 

It is then set the path for a series of future work with the goal of trying to turn these assays functional 

in real scenarios. 

 

Keywords: Avian Influenza, DIVA, vaccination, NS1, Neuraminidases 
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1 Introdução 

 

O Virus de Influenza Aviária (AIV) é um agente patogénico importante tanto no contexto de saúde 

animal como humana, tendo sido isolado de espécies várias incluindo aves, porcos, cavalos, felinos 

e humanos. [11, 25] 

O maior reservatório natural do vírus é constituído por aves aquáticas, nomeadamente as 

pertencentes à ordem dos Anseriformes e Charadriiformes, como é o caso de patos e gaivotas, não 

sendo no entanto reservado a estas [4]. 

 

De um ponto de vista clínico nas aves, o vírus pode ser classificado em dois patotipos: Os Vírus de 

Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (HPAI), restritos apenas a alguns subtipos de H5 e H7, que 

provocam doença sistémica e podem alcançar taxas de mortalidade em galináceos próximas de 

100%. Já os Vírus de Influenza Aviária de Baixa Patogenicidade (LPAI) apenas causam sintomas 

mais moderados ou inaparentes [4, 7, 23]. 

 

O aparecimento de variantes do vírus com potencial pandémico tanto em animais como em humanos 

é razão de preocupação a nível global. Ao se juntar a este facto factores tais como a influência 

humana na ecologia mundial devido às necessidades do crescimento económico e populacional, aos 

quais se inclui a facilidade de transportar bens e pessoas através de grandes distâncias, verifica-se 

que um vírus poderia espalhar-se por todo o mundo rapidamente. Sendo portanto necessária a 

habilidade de identificar e controlar rapidamente estes agentes particularmente perigosos [26].  

 

1.1 Taxonomia e morfologia do vírus de Influenza Aviária 

 

O vírus de Influenza A pertence à família Orthomyxoviridae, distinguindo-se dos vírus de Influenza B 

e C através de diferenças nas respectivas nucleoproteínas (NP) e matriz (M1). Adicionalmente 

Influenza B infecta apenas humanos e Influenza C afecta humanos e suínos, enquanto a Influenza A 

contém todas as variantes de gripe das aves, não estando no entanto limitada a estas [11, 25]. 

 

De um ponto de vista morfológico, os vírus de Influenza A são habitualmente partículas pleomórficas 

com um diâmetro entre 80 a 120 nm que eventualmente se tornam esféricas. Estas partículas 

consistem da nucleocápside contendo o genoma viral, rodeada pela proteína de matriz M1, estando 

por fim envolvidas por uma dupla camada lipídica derivada da célula do hospedeiro mas possuindo 

adicionalmente hemaglutininas (HA), neuraminidases (NA) e a proteína M2.[11, 25] 

O genoma do vírus é constituído por oito segmentos distintos de RNA de cadeia simples de 

polaridade negativa (-ssRNA). Os fragmentos estão associados à NP, formando oito nucleocápsides 
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com simetria helicoidal. Nas extremidades das nucleocápsides estão situados complexos proteicos 

contendo as polimerases PB1, PB2 e PA (formando a chamada polimerase viral (P)), este conjunto 

de RNA, polimerase viral e NP forma as denominadas ribonucleoproteínas (RNP). 

De modo a ser infeccioso o vírus necessita conter todos os oito segmentos de RNA, visto estes 

codificarem para 10 produtos distintos: PB1, PB2, PA, HA, NP, NA, M1, M2, NS1 e NEP. [11, 15, 25, 

26] 

 

 
Figura 1.1: Esquema do vírus de Influenza Aviária (Imagem adaptada de Fevereiro, 2006) 

 

O primeiro segmento de RNA codifica para a polimerase PB2. A PB2, além de pertencer ao já 

referido complexo P, actua durante o início da transcrição de mRNA viral ao reconhecer e ligar-se à 

estrutura cap1 de mRNA da célula hospedeira de forma a usar esse mRNA como primer para a 

transcrição de mRNA viral. A separação endonucleotídica da estrutura cap é também função, pelo 

menos parcial, de PB2. 

O segmento 2 de RNA codifica para a polimerase PB1. Esta polimerase é responsável pelo 

alongamento do mRNA viral assim como de RNA e vRNA. 

A polimerase PA é uma outra parte do complexo P juntamente com PB1 e PB2, sendo codificada 

pelo segmento 3. Após infecção irá localizar-se no núcleo da célula infectada, assim como a PB1 e 

PB2 [25]. A função da polimerase PA não é ainda conhecida, embora estudos indiquem que estará 

relacionada com transcrição e replicação do RNA viral, embora também já tenha sido relatado que 

esta tenha actividade de endonuclease, entre outras possíveis funções [15]. 
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A hemaglutinina, ou HA, codificada pelo segmento 4 e é uma proteína integral de membrana, sendo 

também o principal antigénio de superfície do vírus de Influenza Aviária. Tem como função ligar o 

virião ao ácido siálico terminal dos receptores da célula hospedeira [11]. 

HA sofre três tipos diferentes de alterações pós-tradução, sendo essas alterações uma clivagem 

proteolítica, glicosilação e acilação. O HA completamente processado consiste deste modo em HA1 

e HA2, sendo que a primeira possui uma quantidade variável de carbohidratos, e a segunda possui 

também uma quantidade variável de carbohidratos mais três resíduos de palmitato. A clivagem em 

HA1 e HA2 por proteases do hospedeiro provou ser um factor determinante na virulência do vírus [4, 

11, 25]. 

As moléculas de HA formam homotrímeros durante a maturação, consistindo de um caule e uma 

extremidade globular, sendo que a cabeça é composta por HA1 e compreende o local de ligação dos 

receptores da célula hospedeira assim como a maioria dos alvos antigénicos da molécula, enquanto 

que o caule é formado pelo HA2 e parte de HA1 e contém a sequência hidrofóbica transmembranar 

e uma âncora citoplasmática onde se encontra o palmitato.[25] 

Presentemente conhecem-se 16 subtipos diferentes de HA serologicamente distintos, identificados 

como H1 a H16. Estes 16 subtipos encontram-se perpetuados em aves aquáticas por todo o mundo, 

mas apenas dois, H5 e H7, evoluem de modo a tornar o vírus numa variante de alta patogenicidade 

para estas aves. H9, H6 e H3 têm linhagens estabelecidas em galinhas, embora a gravidade de 

infecção esteja dependente de agentes co-infectantes. H1, H2 e H3 já causaram pandemias ou 

epidemias em humanos, enquanto que H5, H7 e H9 já foram transmitidas a humanos, sendo que a 

variante Asiática de H5N1 é susceptível de causar mortalidade. Os restantes subtipos não 

representam uma ameaça presentemente, mas podem evoluir nesse sentido devido à elevada taxa 

de recombinação genética inerente ao vírus assim como à elevada taxa de mutação causada pela 

inexactidão da RNA polimerase viral [26].  

De facto, estima-se que a HA sofra mutações a uma taxa de 2x10-3 substituições de bases por 

posição por geração de vírus [25]. A selecção destas mutações ocorre devido, pelo menos 

parcialmente, à pressão imunológica que o hospedeiro provoca visto a HA ser o antigénio mais 

importante do vírus de Influenza Aviária, e portanto o principal alvo da resposta imune. Deste modo, 

e com a excepção do local de ligação dos receptores assim como a maioria dos resíduos de cisteína 

e prolina, a molécula de HA é altamente mutável [11, 25]. 

 

No segmento 5 está codificada a nucleoproteína NP. Esta nucleoproteína é transportada para o 

núcleo da célula hospedeira onde se liga e encapsida o RNA viral. Adicionalmente, crê-se que está 

responsável pela mudança da actividade da polimerase viral de síntese de mRNA para síntese de 

cRNA e vRNA. 

A NP é a segunda proteína mais abundante no virião, e portanto é abundantemente sintetizada nas 

células hospedeiras. A NP é fosforilada, sendo que o padrão de fosforilação está dependente das 

células hospedeiras e pode estar relacionado com a gama de hospedeiros do vírus. 
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Adicionalmente, a NP é o alvo principal da resposta citotóxica por parte das células T do hospedeiro 

[25]. 
  

A neuraminidase, ou NA, é uma glicoproteína integral de membrana e o segundo antigénio mais 

importante da superfície do virião. Tem como função permitir que novas partículas virais possam 

escapar da célula hospedeira e difundir e para tal tem a capacidade de clivar o ácido siálico da 

extremidade de glicoproteínas e glicolípidos. 

A NA, tal como a HA, é um dos antigénios mais importantes do vírus de Influenza Aviária, e tal como 

a HA tem uma taxa de mutação elevada em parte devido a pressões imunológicas do hospedeiro.  

São conhecidos nove subtipos de NA, denominados N1 a N9, que são serologicamente distintos. 

Cada subtipo possui ainda múltiplas variantes [25]. 

 

A proteína de matriz M1 é a proteína mais abundante do virião de Influenza Aviária e forma um 

invólucro protector à volta das nucleocápsides virais dentro do envelope do virião. 

Dentro da célula hospedeira, encontra-se no citoplasma e no núcleo, não tendo actividade 

enzimática conhecida embora se acredite ter um papel de relevo na iniciação da montagem de novos 

viriões [25]. Adicionalmente, interage de maneira ainda não completamente compreendida com HA, 

NA, M2 e RNP [11]. 

 

M2 é transcrita colinearmente com M1 a partir do segmento 7 e posteriormente clivada. É outra 

proteína integral de membrana que também serve como sinal para transporte para a superfície 

celular. È um tetrâmero presente em grandes quantidades na superfície da célula hospedeira, 

embora apenas pequenas quantidades estejam presentes no virião. É um canal de protões com o 

intuito de controlar o pH do complexo de Golgi durante a síntese de HA e para permitir a acidificação 

do interior do virião e consequente libertação das RNPs após a entrada do vírus na célula 

hospedeira.[11, 25] 

 

Existem ainda duas proteínas, NS1 e NEP (posteriormente conhecida como NS2), que são 

codificadas pelo segmento 8. O mRNA de NS1 é colinear com o vRNA, enquanto que a NS2 é 

traduzida a partir de mRNA após splicing. 

Estas proteínas são abundantes na célula hospedeira mas a NS1 não se encontra no virião. Ambas 

as proteínas têm funções na replicação viral e expressão, embora estas não sejam completamente 

conhecidas [20, 25]. No entanto sabe-se que a NEP quando associada à matriz é responsável pelo 

transporte do complexo RNP do núcleo para o citoplasma, enquanto que a NS1 afecta o transporte, 

tradução e splicing de RNA [11]. 

A NS1 encontra-se bem conservada entre as diversas variantes de AIV. Existem no entanto duas 

linhagens de NS1, identificadas como NS1(A) e NS1(B), sendo que a NS1(A) encontra-se em 

variantes tanto de aves como de mamíferos, enquanto que a NS1(B) encontra-se na grande maioria 
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das variantes de aves [23]. Sabe-se ainda que a NS1 está implicada na inibição dos sistemas de 

defesa antivirais do hospedeiro [14, 16, 23]. 

 

1.2 Vacinação e estratégias DIVA. 

 

O objectivo principal da vacinação é usualmente limitado a prevenir e reduzir a prevalência de um 

agente infeccioso, embora seja ocasionalmente usada como ferramenta para a erradicação desse 

agente embora raramente tal tenha sido atingido. 

No caso da Influenza Aviária, o vírus encontra-se bastante difundido, sendo ainda bastante 

infeccioso, tornando a sua erradicação pouco viável. É no entanto possível controlar ou eliminar o 

agente patogénico de regiões ou países através de vacinação [2, 22]. 

 

De modo a que uma vacina possa ser considerada útil, é necessário ter três características distintas: 

Deve prevenir ou reduzir a incidência de uma doença, deve reduzir a libertação de vírus por animais 

infectados, impedindo deste modo a transmissão a outros animais, e por fim deve aumentar a 

resistência à infecção dos animais vacinados [2, 6, 22]. 

O custo da vacinação tem também de ser tido em conta. Em animais cujo valor comercial é baixo, 

como é o caso de galinhas, o custo da vacinação pode não compensar, de um ponto de vista 

económico, a protecção por esta fornecida. 

Adicionalmente, e no caso de Influenza Aviária, a vacinação depara-se com o problema do vírus, em 

particular a HA, sofrer mutações a um ritmo acelerado, significando que a vacinação pode perder 

eficiência com o passar do tempo, implicando o desenvolvimento constante de novas vacinas, sendo 

inclusivamente que a pressão exercida no vírus pela vacinação pode acelerar a taxa a que novas 

variantes do vírus surgem [8, 10, 22]. 

 

Apesar das vantagens da vacinação, um forte impedimento ao uso desta no caso de aves, é que a 

vacinação é usualmente usada para doenças que não estejam sujeitas a sanções ou restrições 

comerciais, visto que no passado o uso de vacinação levava ao pressuposto que a infecção era 

prevalente no país de origem dificultando deste modo transacções de animais ou produtos de 

animais que pudessem ser alvos da infecção, visto o país importador optar muitas vezes por uma 

estratégia de risco zero optando por não importar do país de origem. 

Deste modo, o país exportador necessita ter a capacidade de, através de testes de diagnóstico, 

provar que o produto está livre do agente infeccioso em questão, assim como mostrar que está 

empenhado na eliminação do agente infeccioso através da existência de programas de controlo. 

Adicionalmente, tem de se mostrar que a transacção de animais ou produtos animais provenientes 

do país onde existe a infecção não apresenta risco de espalhar o agente infeccioso para o país 

importador. 
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De modo a que a vacinação se torne uma forma de controlo aceite pelas entidades reguladoras do 

comércio, é necessário determinar se aves vacinadas, ou produtos originários destas, são seguros 

de modo a que possa ocorrer transacção comercial [22]. 

 

Por outro lado, as perdas financeiras inerentes à exterminação de animais infectados, suspeitos de 

estarem infectados, suspeitos de estarem expostos a contaminação, ou simplesmente se 

encontrarem em áreas com risco de infecção, podem ser extremamente elevadas tanto para a 

indústria como para o sector público e consumidores. Isto deve ser cuidadosamente balanceado com 

as vantagens comerciais da rápida erradicação do vírus assim como os custos potencialmente 

inferiores de estratégias alternativas como é o caso da vacinação, principalmente áreas com elevada 

densidade de aves onde a dificuldade de aplicar medidas rigorosas de segurança aumenta o risco de 

surtos de AIV que se mostraram difíceis de controlar, mesmo com a exterminação das aves [6, 22]. 

 

No entanto, um problema real é que as vacinas mortas disponíveis actualmente induzem a produção 

de um título de anticorpos detectável para todas as proteínas estruturais, incluindo proteínas de 

matriz e nucleoproteínas. Estas proteínas são usualmente utilizadas em testes para a detecção de 

anticorpos, nomeadamente testes AGID e testes ELISA comerciais, não permitindo que aves 

vacinadas sejam distinguíveis de aves infectadas usando análises serológicas comuns. 

Esta incapacidade de distinguir entre animais vacinados e animais infectados tem sido uma barreira 

considerável na aceitação da vacinação como medida de controlo para o vírus de influenza aviária. É 

assim importante o uso e desenvolvimento de estratégias que permitam distinguir aves infectados de 

aves vacinadas (DIVA) assim como distinguir aves vacinadas que foram posteriormente infectadas 

[7, 22]. 

 

Actualmente existem quatro estratégias básicas de vacinação DIVA, cada uma com pontos positivos 

e negativos, estas são o uso de aves sentinela, o uso de vacinas de subunidades, e as estratégias 

de neuraminidades heterólogas e NS1 [22].  

Este trabalho terá como foco principal as duas últimas estratégias. 

Uma breve descrição das quatro estratégias é apresentada de seguida. 

 

1.2.1 Aves Sentinelas 

 

Um método simples da detecção de contacto com o agente infeccioso em bandos de aves vacinadas 

é através do uso de aves sentinela não vacinadas.  

Isto implica a inclusão de aves marcadas juntamente com o resto do bando. Estas aves serão 

testadas regularmente para a presença de Influenza Aviária, dando uma ideia do contacto do bando 

com a doença. As desvantagens deste método devem-se, além do trabalho adicional de marcar ou 
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enjaular separadamente do resto do bando, ao facto destas aves, sendo mais susceptíveis, 

aumentarem o risco de infecção do bando [22]. 

 

1.2.2 Vacinas de subunidades 

 

Os antigénios mais importantes numa vacina contra o vírus de Influenza Aviária são a 

hemaglutininas e as neuraminidases, particularmente a primeira. Isto significa que é possível o 

desenvolvimento de vacinas usando somente estas duas proteínas, ou mesmo só hemaglutinina. 

Usando este método, as aves vacinadas não irão desenvolver anticorpos contra outras proteínas 

estruturais, como é o caso das proteínas de matriz ou nucleoproteínas que são usadas 

frequentemente como o alvo de análises serológicas tais como testes AGID e ELISA, sendo portanto 

que aves vacinadas terão resultados negativos nestes testes, enquanto que aves infectadas terão 

resultados positivos. 

 

Um dos maiores problemas inerentes a este método é um problema de licenciamento, visto serem 

usados vírus geneticamente modificados, incluindo vírus vivos. A legalização de vacinas usando 

estes vírus é complicada devido a receios de estes serem capazes de se transmitir a outros animais, 

espalhando o vírus, e mesmo a espécies que não a espécie alvo, assim como recombinar com vírus 

selvagens produzindo novas variantes [17, 22]. Isto é agravado pela desconfiança dos 

consumidores. 

Adicionalmente, a sensibilidade deste método em relação a animais vacinados e posteriormente 

infectados ainda não está inequivocamente comprovada. Devido à maior resistência ao vírus, estes 

animais não excretam quantidade de vírus detectáveis, ou não produzem proteínas virais distintas 

das da vacina em títulos suficiente para serem detectados através de análise serológica. Isto 

implicaria que o vírus poderia permanecer no animal, e consequentemente difundir-se, sem ser 

detectado [22]. 

 

1.2.3 Estratégia das neuraminidades heterólogas 

 

Como já foi referido anteriormente, hemaglutinina e neuraminidase são os antigénios mais 

importantes do vírus de Influenza Aviária, ou seja os anticorpos a estes direccionados são os que 

oferecem maior protecção, particularmente no caso da hemaglutinina. Deste modo, é possível 

desenvolver vacinas com uma hemaglutinina homóloga e uma neuraminidades heteróloga que ainda 

assim são eficazes contra o agente infeccioso em questão [7, 9, 22]. 
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Este método permite o uso de vacinas comuns desde que a neuraminidase seja diferente da estirpe 

infecciosa em circulação. A análise serológica para a neuraminidase da estirpe selvagem dará 

positivo para animais infectados e negativo para animais vacinados, enquanto a análise para a 

neuraminidase da vacina dará positivo para animais vacinados e negativo para animais naturalmente 

infectados. Animais vacinados e posteriormente infectados deverão também ser detectados [22]. 

 

Esta estratégia foi inicialmente proposta à cerca de 20 anos, mas só recentemente recebeu atenção 

e começou a ser posta em prática, sendo que a primeira aplicação real da estratégia ocorreu em 

2000 quando um surto de H7N1 em Itália foi combatido através da vacinação de perus com  uma 

vacina derivada de H7N3 [7, 22]. 

O sucesso das primeiras experiências tem aumentado o interesse nesta estratégia. 

 

No entanto, esta estratégia está dependente da disponibilidade de estirpes adequadas para a 

criação das vacinas. Visto ser necessário a vacina ter não só uma neuraminidase distinta da estirpe 

infecciosa, mas também ser antigenicamente semelhante à estirpe infecciosa para garantir máxima 

protecção, isto implica a necessidade ou de recolher e armazenar uma vasta colecção de estirpes 

distintas para uso posterior na criação destas vacinas, permitindo uma resposta rápida caso ocorra 

um surto, ou a identificação de uma estirpe adequada para a vacina após a ocorrência de um surto, 

o que implica uma resposta mais lenta. Adicionalmente, é necessário estarem disponíveis os testes 

de diagnóstico correspondentes à vacina. 

O uso de genética reversa pode ajudar a compensar a indisponibilidade de uma estirpe adequada ao 

ser usada para criar em laboratório um vírus com a hemaglutinina da estirpe infecciosa recombinada 

com uma neuraminidase heteróloga proveniente de outra estirpe. Experimentalmente mostrou-se 

que este método poderia permitir responder a um surto num espaço de tempo aceitável, no entanto 

vários problemas legais teriam de ser resolvidos antes que este método pudesse ser usado 

regularmente no campo [22, 23]. 

 

Como por cada vacina é necessário estar disponível o teste de diagnóstico adequado, a 

acessibilidade a estes e ritmo a que podem ser produzidos limita também o alcance desta estratégia. 

Presentemente, existem testes de inibição de neuraminidase (NI) para todas as nove 

neuraminidases, mas não são desenhados para analisar uma grande quantidade de amostras 

simultaneamente [22]. Capua et al., desenvolveram testes para N1 e N3 usando testes de anticorpos 

por imunofluorescência (iIFAT) [7, 9], mas não se encontram ainda disponíveis testes para outras 

neuraminidases, e os resultados deste tipo de testes são complicados de interpretar. 

O desenvolvimento de testes ELISA foi sugerido, devido à sua sensibilidade e capacidade de 

analisar um grande número de amostras rapidamente. No entanto, e tanto quanto foi possível 

averiguar, ainda não existem teste desenvolvidos. 
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1.2.4 Estratégia NS1 

 

A proteína NS1 é produzida em grandes quantidades por células infectadas, mas não é incluída no 

invólucro viral. Isto permite desenvolver uma estratégia DIVA baseada na presença ou ausência 

desta proteína nos animais testados. 

Uma vez que vacinas mortas de Influenza Aviária são contêm principalmente proteínas estruturais do 

vírus, animais vacinados não desenvolvem anticorpos contra NS1 visto esta não estar presente, 

enquanto que em animais infectados a proteína será produzida durante a replicação viral e os 

animais irão consequentemente desenvolver anticorpos contra esta [5, 22]. 

Assim, este método permite não só distinguir animais vacinados de animais infectados, como 

permite ainda controlar se animais vacinados contraíram infecção posteriormente. Esta capacidade é 

uma mais valia em transacções comerciais, visto permitir garantir aos parceiros comerciais que o 

bando não foi exposto ao agente infeccioso. 

 

A principal vantagem desta estratégia em relação a outras estratégias DIVA é o facto desta 

estratégia permitir um único teste que funcione para qualquer vacina morta independentemente do 

subtipo de AIV usado na vacina, em oposição, por exemplo, à estratégia de neuraminidases 

heterólogas que requer múltiplos testes. Outra vantagem adicional em relação à estratégia das 

neuraminidases heterólogas é que este método permite que as vacinas possuam tanto NA como HA 

homólogas, aumentando assim a capacidade protectora da vacina [22]. 

Por outro lado, caso a vacina esteja contaminada com proteína NS1, existe a possibilidades de os 

resultados finais serem afectados, podendo inclusive surgir falsos positivos. Note-se que a maioria 

das vacinas comerciais destinadas a galinhas são obtidas a partir de líquido alantóico de ovos 

contendo embriões infectados e são apenas parcialmente purificados, e consequentemente estas 

contêm usualmente pequenas quantidades de proteína NS1 devido a células lisadas que despejam 

os seus conteúdos no fluído alantóico. Assim, e principalmente após várias vacinações, os animais 

poderão desenvolver anticorpos contra NS1, afectando a sensibilidade do teste [22, 23]. 

A potencial baixa sensibilidade deste método é portanto o seu maior defeito, embora tenham sido 

relatados estudos [23] que mostram que o uso de vacinas purificadas, ou a diluição prévia dos soros 

(visto animais infectados terem usualmente uma quantidade maior de anticorpos contra NS1 que 

animais vacinados) podem permitir o uso eficaz desta estratégia. 

 

1.3 Objectivos 

 

Neste trabalho teve-se como objectivo estudar a viabilidade de uma estratégia DIVA tanto pelo 

método das neuraminidases heterólogas como pela estratégia NS1. Nesse sentido foram produzidas 
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e purificadas proteínas recombinantes de NS1 e de vários subtipos de NA, tendo sido posteriormente 

utilizadas no desenvolvimento de testes ELISA. 

A sensibilidade e especificidade destes testes, bem como a sua capacidade para distinguir aves 

vacinadas de aves infectadas foram avaliadas com recurso à utilização de soros específicos contra 

as diferentes neuraminidases, soros de campo e soros provenientes de aves vacinadas. 
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2 Materiais e métodos 

2.1 Clonagem 

2.1.1 RT-PCR 

 

A NS1 e as neuraminidases N3 e N6 foram amplificadas por RT-PCR a partir de isolados 

laboratoriais de AIV, tendo a NS1 e a N3 sido amplificadas a partir de um isolado de H7N3, e a N6 

amplificada a partir de um isolado de H4N6. Os primers usados estão detalhados no Anexo 1, tendo 

sido desenhados de modo a adicionar locais de restrição EcoRI e XhoI no início e no final do 

fragmento, respectivamente.  

A reacção foi efectuada usando o OneStep RT-PCR Kit (Qiagen), sendo que a mistura de reacção 

consistiu em 1 µl de solução de enzimas, 1 µl de dNTPs, 5 µl de tampão 5x, um volume variável de 

RNA viral, 0,5 µl de cada primer (50 pmol/µl), e água estéril suficiente para perfazer um volume de 

25 µl. A quantidade de RNA usada foi de 5 µl para NS1 e 10 µl para N3 e N6. 

O programa de PCR usado para a NS1 consistiu num passo de transcrição reversa durante 45 

minutos a 50ºC, um passo de activação da Taq polimerase a 95ºC durante 15 minutos e 50 ciclos 

consistindo em desnaturação a 95ºC durante 30 segundos, hibridação a 52ºC durante 30 segundos e 

extensão a 72ºC durante 1 minuto. Houve ainda um passo final de extensão a 72ºC durante 10 

minutos. 

Para a N3 e N6 o programa consistiu em transcrição reversa durante 45 minutos a 45ºC, um passo 

inicial de desnaturação a 95ºC durante 15 minutos, 10 ciclos de desnaturação a 95ºC durante 30 

segundos, hibridação a 45ºC durante 30 segundos e extensão a 72ºC durante 2 minutos, 30 ciclos 

de desnaturação a 95ºC durante 30 segundos, hibridação a 60ºC durante 30 segundos e extensão a 

72ºC durante 2 minutos, terminando com um passo de extensão a 72ºC durante 5 minutos. 

 

2.1.2 Electroforese em gel de agarose 

 

O DNA foi analisado por electroforese em gel de agarose a 1% w/v de agarose em tampão TBE 

(Tris-borate-EDTA) e contendo uma concentração de brometo de etídio a 5 µl/100 ml. Às amostras 

foi adicionado uma quantidade apropriada de tampão de aplicação previamente a serem colocadas 

nos poços do gel. A electroforese foi realizada a 120 volts até as bandas estarem bem definidas e 

separadas. 
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2.1.3 Extracção do gel do DNA 

 

Os fragmentos separados por electroforese em gel de agarose foram excisados e seguidamente 

purificados usando o QIAEX II Gel Extraction Kit (Qiagen) seguindo as instruções do fabricante. O 

DNA purificado foi eluído com 20 µl de 10 mM tris.HCl pH 8.5. 

 

2.1.4 Construção de plasmídeos 

 

O produto de PCR purificado foi clonado no plasmídeo TA usando o The Original TA cloning Kit 

(Invitrogen), tendo a solução de reacção de ligação consistido em 2 µl de vector, 1 µl de tampão de 

ligação 10x, 1 µl de T4 DNA Ligase, 10 ng de produto de PCR, e volume de água estéril suficiente 

para perfazer 10 µl. A reacção foi realizada durante a noite a 14ºC. O plasmídeo assim obtido foi 

transformado em células de Escherichia coli DH5α competentes como descrito em 2.1.5, plaqueadas 

em placas de meio LB (Luria-Bertani) contendo canamicina a uma concentração final de 50 µg/ml, as 

quais foram revestidas previamente com 40 µl de IPTG 100 mM e 40 µl de X-gal 40 mg/ml, o que irá 

permitir distinguir entre colónias transformadas possuindo o plasmídeo contendo o fragmente 

pretendido e colónias transformadas cujo plasmídeo não inclui o fragmento. Isto porque o local de 

ligação do fragmento encontra-se dentro de uma região codificante para o gene lacZ (ver Anexo 2, 

Figura A1), de modo a que transformantes cujo vector possui uma ligação infrutífera irão produzir β-

galactosidase, que na presença de X-gal produzirão colónias azuis. 

Os plasmídeos assim obtidos foram denominados TA-NS1, TA-N3 e TA-N6 dependendo se 

possuíam como inserção a sequência para NS1, N3 e N6 respectivamente. 

Os clones assim obtidos foram lisados e o DNA plasmídico isolado e purificado através do processo 

descrito em 2.1.6. O plasmídeo purificado foi clivado com EcoRI (Biolabs) durante pelo menos 1 hora 

a 37ºC, e a presença do vector e fragmento foram confirmadas através de electroforese em gel de 

agarose como descrito em 2.1.2. A confirmação adicional foi feita por sequenciação parcial do 

fragmento como descrito em 2.1.7. 

 

Após confirmação, o fragmento foi excisado do plasmídeo pela digestão com EcoRI e XhoI (Biolabs). 

O plasmídeo pET-28a(+) (extraído de culturas laboratoriais) foi igualmente clivado com as enzimas 

de restrição mencionadas. Usou-se este vector visto adicionar uma cauda de histidinas N-terminal 

(Ver Anexo 2, Figura A2) ao produto expresso, facilitando deste modo a sua purificação e 

identificação. 

A solução de reaacção de ligação a pET-28a(+) continha volume de vector suficiente para 

aproximadamente 25 ng, volume de fragmento suficiente para 25 ng no caso de N3 e N6 e 10 ng no 

caso de NS1, 1.5 µl de T4 DNA ligase (Roche), 1 µl de tampão de ligação 10x respectivo da ligase, e 
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água estéril suficiente para perfazer um volume de 10 µl. A ligação foi realizada durante a noite a 

16ºC, ou a 4ºC caso se pretendesse que a ligação decorresse durante um período de tempo mais 

alargado. 

Os plasmídeos assim obtidos foram denominados pET-NS1, pET -N3 e pET -N6 dependendo se 

possuíam como inserção a sequência para NS1, N3 e N6 respectivamente. 

Os novos plasmídeos foram transformados em células de Escherichia coli DH5α competentes, 

plaqueadas em placas com meio LB contendo canamicina (conc. final. 50 µg/ml). Os plasmídeos 

isolados e purificados como previamente descrito, a partir destes clones foram clivados com as 

enzimas de restrição usadas anteriormente e a presença de fragmento e vector foi confirmada por 

electroforese em gel de agarose. 

Seguidamente, os plasmídeos foram transformados em células de Escherichia coli JM109 

competentes, plaqueadas em placas com meio LB contendo canamicina (conc. final. 50 µg/ml). O 

plasmídeo foi novamente retirado e purificado para confirmação, primeiro com clivagem do 

fragmento como anteriormente descrito e seguidamente através da sequenciação completa do 

fragmento, assim como da região anterior a este de modo a verificar que o fragmento está livre de 

erros capazes de induzir alterações indesejadas no produto final, assim como verificar a presença da 

cauda de histidinas.  

 

2.1.5 Transformação de células competentes 

 

A transformação de células competentes foi realizada por choque térmico. Os tubos crio-preservados 

contendo 50 µl de suspensão de células competentes (produção local) foram transferidos para um 

recipiente com gelo enquanto descongelavam. 

Após descongelação, adicionou-se a solução contendo o plasmídeo e agitou-se suavemente com a 

ponta da pipeta. As células foram mantidas em gelo durante pelo menos 10 minutos, mas nunca 

mais de 30 minutos, após os quais foram colocados num banho a 42ºC durante 30 segundos sendo 

seguidamente recolocados no recipiente com gelo. 

Adicionou-se 250 µl de meio LB e incubou-se com agitação e a 37ºC durante 1 hora, após a qual as 

células foram plaqueadas. 

 

2.1.6 Isolamento e purificação de DNA plasmídico 

 

As colónias de células foram crescidas em 5 ml de meio LB contendo 5 µl canamicina (50 mg/ml) 

durante a noite a 37ºC com agitação. 
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Transferiu-se 2 ml de cultura para eppendorfs e centrifugou-se durante 1 minuto a 11000 g, 

descartando-se o sobrenadante.  

O pellet foi ressuspendido no líquido residual e adicionou-se 750 µl de uma solução de STET (5% 

triton X-100, 8% sacarose, 50 mM EDTA, 50 mM tris.HCl pH 8.0), com 10 µl/ml de lisozima (20 

mg/ml) e 5 µl/ml de RNAse (10 mg/ml) preparada previamente. Os tubos foram seguidamente 

agitados, de modo a obter uma boa suspensão, e colocados em água a ferver durante 5 minutos (as 

tampas dos tubos foram furadas de modo a impedir um aumento de pressão dentro destes). 

Seguidamente, centrifugaram-se os tubos durante 10 minutos a 16100 g e transferiu-se o 

sobrenadante para tubos contendo 750 µl de isopropanol. Agitaram-se os tubos e centrifugou-se 

durante 15 minutos a 4ºC e 16100 g. 

O sobrenadante foi descartado e o pellet seco, tendo sido ressuspendido em 50 µl de água estéril. 

 

2.1.7 Sequenciação 

 

Os fragmentos de DNA foram sequenciados utilizando o BigDye Terminator v1.1 cycle Sequencing 

Kit (Applied Byosystems). A mistura de reacção consistiu em 4 µl de Ready Reaction Mix, 2 µl 

tampão sequenciação 5x, 1 µl de primer a 4 pmol/µl (primers indicados no Anexo 1), solução de DNA 

suficiente para 150-300 ng (concentração de DNA medida espectrofotometricamente usando o Gene 

Quant II (Pharmacia Biotech)) e água estéril suficiente para perfazer 20 µl. 

O programa de termociclador usado consistia num passo inicial de desnaturação de 1 minuto a 96ºC, 

ao qual se seguiam 25 ciclos de um passo de desnaturação durante 10 segundos a 96ºC, um passo 

de hibridação durante 5 segundos a uma temperatura que dependeu do primer usado e um passo de 

alongamento de 1minuto a 60ºC. 

Concluída a reacção, o DNA foi precipitado através da adição de 2 µl de EDTA 125 mM, 2 µl de 

Acetato de sódio 3 M, 50 µl etanol 95%, agitou-se e colocou-se a mistura -20 ºC durante pelo menos 

15 minutos. Após este passo, a mistura foi centrifugada durante 15 minutos a 16100 g e o 

sobrenadante pipetado e descartado, adicionou-se 200 µl etanol 70%, agitou-se e centrifugou-se 

durante 10 minutos a 16100 g e 4ºC. Finalmente pipetou-se e descartou-se o sobrenadante, sendo o 

pellet seco. Após secagem do pellet adicionou-se 20 µl Hi-Di Formamida e a leitura foi realizada 

usando o 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). 
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2.2 Produção de proteínas 

2.2.1 Expressão de proteínas 

 

O pré-inóculo foi obtido a partir de colónias de células ou congelado, tendo sido crescido em 4 ml de 

meio LB contendo 4 µl canamicina (50 mg/ml) durante a noite a 37ºC com agitação. O pré-inóculo foi 

transferido para 200 ml de meio LB contendo 200 µl canamicina e deixou-se crescer a 37ºC com 

agitação durante 3 horas ao fim das quais se adicionou 200 µl IPTG 1M (isopropyl-β-

thiogalactopyranoside) de modo a induzir a expressão proteica. A indução decorreu durante mais 4 

horas.  

Transferiu-se o meio de cultura para tubos e centrifugou-se durante 5 min a 5000g, sendo o 

sobrenadante descartado. Neste ponto o pellet foi congelado a -80ºC durante a noite.  

Quando usado o método das spin columns, usou-se metade dos volumes descritos, o restante 

protocolo foi idêntico. 

As proteínas recombinantes assim produzidas serão identificadas como His-NS1, His-N3 e His-N6 

dependendo de serem derivadas de NS1, N3 ou N6, respectivamente. 

 

2.2.2 Purificação 

 

Dependendo da disponibilidade de material, assim como do rendimento obtido, as proteínas 

produzidas foram purificadas por um de três métodos distintos. Após purificação, a solução contendo 

as proteínas foi guardada a 4ºC. 

 

2.2.2.1  Método da Ureia 

 

Após descongelação, ressupendeu-se o pellet em 1 ml de tampão de ligação (tampão fosfato 100 

mM, 8 M Ureia, pH 7.0) e sonicado em ciclos de 30 segundos intervalados com pausas de 30 

segundos até toda a viscosidade desaparecer (aproximadamente 30 ciclos). Centrifugou-se a 

suspensão a 10000 g e 4ºC durante 25 minutos, de modo a remover os restos celulares, e filtrou-se 

o sobrenadante com um filtro 0.45 µm. No filtrado encontrava-se a proteína de interesse. 
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2.2.2.2  Método dos Corpos de Inclusão 

 

O pellet obtido, após descongelação, foi ressuspendido em 2 ml de tampão de lavagem de corpos de 

inclusão (20 mM Tris.HCl pH 7.5, 10 mM EDTA, 1% Triton X-100) ao qual se adicionou lisozima de 

modo a esta ficar numa concentração final de 100 µg/ml. 

A suspensão foi sonicada em ciclos de 30 segundos de sonicação alternados com 30 segundos em 

pausa até todo a viscosidade desaparecer (aproximadamente 45 ciclos). O líquido foi transferido 

para eppendorfs e centrifugado a 10000g e 4ºC durante 10 minutos. O pellet foi seguidamente 

ressuspendido em 1 ml de tampão de lavagem de corpos de inclusão e voltou-se a centrifugar a 

10000g e 4ºC durante 5 minutos. 

O pellet foi ressuspendido em 1 ml de tampão de solubilização (50 mM CAPS pH 11, 0.3% N-

lauriylsarcosine, 1 mM DTT) e, após incubar os tubos alguns minutos à temperatura ambiente, 

realizou-se uma nova centrifugação a 10000g a 4ºC durante 5 minutos. 

A proteína encontrava-se agora no sobrenadante. 

  

2.2.2.3  Método das Spin Columns 

 

Este método teve por base o kit Ni-NTA Spin Columns (Qiagen), tendo sido realizadas algumas 

alterações às instruções do fabricante. 

As células descongeladas foram ressuspendidas em tampão B (8 M ureia, 0.1 M NaH2PO4, 0.01 M 

Tris.HCl pH 8.0), e seguidamente sonicadas em ciclos consistindo de 30 segundos sonicação 

alternados com pausas de 30 segundos (aproximadamente 45 ciclos) até a solução se encontrar 

translúcida (note-se que este passo difere do protocolo do fabricante, sendo que segundo este a 

sonicação não seria necessária, sendo apenas necessário incubar a solução durante 1 hora à 

temperatura ambiente com agitação – tal não produziu os resultados pretendidos). O lisado celular 

assim obtido foi centrifugado durante 20 minutos a 10000 g de modo a remover os fragmentos 

celulares. 

As spin columns foram equilibradas através da adição de 600 µl de tampão B e sujeitas a 

centrifugação a 700 g durante 2 minutos. O clarificado celular foi adicionado às colunas em volumes 

de 600 µl e as colunas foram centrifugadas a 700 g durante 2 minutos de modo a facilitar a 

passagem do líquido, assim como a ligação da proteína de interesse a estas. As colunas foram 

seguidamente lavadas duas vezes com 600 µl de tampão C (8 M ureia, 0.1 M NaH2PO4, 0.01 M 

Tris.HCl pH 6.3) sendo que para tal foi necessário centrifugar novamente as colunas a 700 g durante 

2 minutos. 
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Finalmente, a proteína foi eluída com duas passagens de 200 µl tampão E (8 M ureia, 0.1 M 

NaH2PO4, 0.01 M Tris.HCl pH 4.5) pelas colunas. A proteína de interesse encontrava-se agora no 

eluído. 

 

2.2.3 Análise proteínas 

2.2.3.1  SDS-PAGE 

 

Amostras de proteínas, quer purificadas, quer resultantes de pontos intermédios da purificação, 

foram separadas por SDS-PAGE.  

O gel de separação era constítuido por 1,675 ml água destilada, 1.25 ml Tris HCl 1.5 M pH 8.8, 50 µl 

SDS 10%, 2 ml acrilamida/bis, 25 µl persulfato de amónio 10% e 2,5 µl de TEMED. Enquanto o gel 

de aplicação foi obtido pela mistura de 1,5 ml água destilada, 625 µl de 0,5 Tris HCl pH 6,8, 25 µl 

SDS 10%, 325 µl Acrilamida/Bis, 17,5 µl persulfato de amónio 10% 3 2,5 µl TEMED. Usualmente não 

se usou o volume total preparado. 

Adicionou-se igual volume de tampão de amostra (para 20 ml: 5 ml 0.5 M Tris.HCl pH 6.8, 0.6 ml 2-β-

mercaptoetanol, 8 ml SDS 10%, 0.5 ml azul bromofenol 2%, 4 ml glicerol, 1.9 ml água destilada, pH 

ajustado a 7.4) às amostras e colocou-se em água a ferver durante 5 minutos antes de aplicar no 

gel, para promover a desnaturação das proteínas. 

Após fervura das amostras, submergiu-se o gel em tampão de corrida (3g/l Tris base, 14.4 g/l glicina, 

3 g/l SDS, em água destilada) e aplicaram-se as amostras nos poços. Correu-se o gel a 200V 

durante aproximadamente 1 hora. 

 

2.2.3.2  Coloração com prata 

 

Os géis obtidos por SDS-PAGE foram corados através deste método, de modo a permitir confirmar a 

presença das proteínas pretendidas. 

O gel foi mergulhado em metanol a 50% de modo a desidratar durante aproximadamente 30 

minutos. 

0,8 g de Nitrato de Prata foram dissolvidos em 4 ml de água destilada. Uma outra solução foi 

preparada através da adição de 1,4 ml de amoníaco a 25% a 21 ml de hidróxido de sódio 0,36%. A 

primeira solução foi adicionada à segunda lentamente e com agitação, sendo seguidamente 

adicionada água desionizada até perfazer 100 ml. 

O gel foi imerso nesta solução e mantido sob agitação durante 15 minutos. Após este período, o gel 

foi lavado abundantemente com água desionizada e seguidamente revelado com uma solução 
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contendo 2,5 ml de ácido cítrico 1%, 0,25 ml de formaldeído 38% e com água suficiente para 

perfazer 500 ml, esta solução foi preparada imediatamente antes de usada. 

Após as bandas se encontrarem bem visíveis e definidas, parou-se a revelação primeiro lavando o 

gel com água desionizada e depois colocando o gel numa solução aquosa contendo 45% metanol e 

10% ácido acético. 

 

2.2.3.3  Western Blot/Imunoblot 

 

As proteínas separadas em gel por SDS-PAGE foram transferidas para membrana PVDF. O 

aparelho de transferência foi montado e adicionou-se tampão de transferência (3 g/l Tris base, 14.4 

g/l glicina, 200 ml/l metanol, água destilada). A transferência foi realizada a 250 mA durante 1 hora. 

Após transferência, a membrana foi cortada em tiras e cada tira foi incubada durante a noite nos 

soros a serem testados diluídos a 1/50 em tampão de bloqueio (composição variável). Após 

incubação, a membrana foi lavada com TBS Tween (4.84 g Tris base, 58.48 g NaCl, 2 l água 

destilada, 1 ml Tween 20, pH 7.5), tendo sido seguidamente incubada em soro de coelho anti-galinha 

marcado com peroxidase (Zymed) diluído a 1/1000 em tampão de bloqueio durante pelo menos 2 

horas. 

A membrana foi então lavada com TBS Tween e seguidamente com TBS (4.84 g Tris base, 58.48 g 

NaCl, 2 l água destilada, pH 7.5). Revelou-se usando uma solução consistindo em 25 ml TBS, 5 ml 

4-cloro-naftol (3 mg/ml 4-cloro-naftol em metanol), e 30 µl peróxido de hidrogénio. 

No caso do soro usado ser um soro anti-His (Amersham Biosciences), este foi diluído a 1/1000 em 

tampão de bloqueio tendo por composição 10% leite em pó e 0.05% Tween 20 em PBS (0.9% NaCl, 

10 mM fosfato de sódio, pH 7.2), as lavagens foram realizadas com PBS Tween (0.9% NaCl, 10 mM 

fosfato de sódio, 0.05% Tween 20, pH 7.2) em vez de TBS Tween, embora a lavagem com TBS se 

mantenha, e usou-se soro anti-rato diluído a 1/1000 em vez de soro anti-galinha. 

 

2.3 ELISA 

 

Os testes ELISA desenvolvidos foram testes indirectos. Assim, os poços, usualmente em tiras de 

oito, foram revestidos através da aplicação de 100 µl de uma solução de antigénio diluído em tampão 

carbonato/bicarbonato (15 mM Na2CO3, 35 mM NaHCO3, pH 9.6) em cada poço e deixando a 

incubar durante a noite a 4ºC. A diluição do antigénio dependeu do antigénio usado e do método de 

purificação, tendo sido realizadas numa primeira fase testes ELISA comparativos entre os resultados 

obtidos a várias diluições de antigénio para um controlo positivo e negativo. 

Os soros testados, incluindo os controlos positivos e negativos, foram diluídos a 1/500 em tampão de 

bloqueio e incubados durante 30 minutos a 37ºC, diferentes composições para o tampão de bloqueio 
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foram testadas para cada antigénio usado sendo no entanto que todos tinham por base tampão de 

diluição de soro (TDS) (2.5 mM NaH2PO4, 7.5 mM Na2HPO4,, 500 mM NaCl, 0.05% Tween 80), 

usualmente contendo 5% de leite em pó, e quantidades variáveis de extracto de bactérias (obtido 

através da lise de uma cultura bacteriana pelo método da Ureia), 1ª colheita (sobrenadante 

correspondente à primeira centrifugação do método dos corpos de inclusão, note-se que o 

sobrenadante usado não foi o correspondente à proteína testada) e soro Newborn. 

O soro anti-galinha marcado com peroxidase foi diluído a 1/10000 no tampão de bloqueio e incubado 

a 37ºC durante 30 minutos a 1 hora. 

As placas revestidas com antigénio foram lavadas com uma solução de Tween 20 a 0.05% em água 

pelo menos 4 vezes usando um aparelho de lavagem (Ultrawash Plus (Dynex Technologies) ou 

aparelho de lavagem TECAN). Após os poços estarem lavados, 100 µl do soro diluído em tampão de 

bloqueio foi colocado no poço e ficou a incubar durante mais 30 minutos a 37ºC. Lavaram-se os 

poços como anteriormente e adicionou-se 100 µl de anti-galinha diluído, incubou-se durante 30 

minutos a 37ºC. 

Após incubação com anti-galinha, os poços foram novamente lavados e colocou-se 100 µl de TMB 

(3,3’,5,5’-Tetrametilbenzidina) em cada poço, deixou-se reagir durante aproximadamente 5 minutos e 

parou-se a reacção com 100 µl de ácido sulfúrico 2M por poço. 

A leitura foi realizada a 450 nm versus 630 nm num leitor placas ELISA (TECAN) 
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3 Resultados 

3.1 Clonagem e sequenciação 

 

Os fragmentos amplificados por RT-PCR foram clonados com sucesso tanto em TA como em pET-

28a(+), embora no segundo caso a taxa de sucesso tenha sido mais baixa, dependendo usualmente 

da qualidade tanto do fragmento como do plasmídeo, mas também das quantidades de ambos 

usadas. 

 

A sequenciação dos fragmentos foi também ela realizada com sucesso, embora nem todos os 

primers usados (ver Anexo 1) tenham produzido resultados viáveis, nomeadamente os primers T7-

prom e T7-term sendo que apenas o T7-prom produziu resultados viáveis na leitura de pET-N6, não 

tendo produzido resultados viáveis em nenhuma outra situação. 

 

3.2 Purificação de proteínas 

3.2.1 His-NS1 

 

A His-NS1 foi purificada com sucesso por todos os três métodos de purificação descritos com 

diferentes graus de rendimento e pureza. De notar que os três métodos não foram aplicados 

simultaneamente, o método da Ureia foi a primeiro a ser usado, sendo que o método dos corpos de 

inclusão começou a ser usado algum tempo depois de modo a tentar obter um produto mais livre de 

impurezas. O método das Spin Columns foi usado na tentativa de obter melhores rendimentos que o 

método dos Corpos de Inclusão, mas pureza superior ou idêntica, adicionalmente este método só se 

encontrou disponível várias semanas após o início dos testes com as proteínas purificadas pelos 

outros dois métodos. 

 

A Figura 3.1 apresenta um Western Blot comparando entre os rendimentos da His-NS1 extraída pelo 

método dos corpos de inclusão e da Ureia. Visto ter sido usado um soro anti-histidinas, as ligações 

foram específicas para a His-NS1, devido à cauda de histidinas adicionada durante a clonagem, de 

modo a que esta figura não nos permite tirar conclusões sobre a pureza relativa, ao contrário da 

Figura 3.2 que compara resultados de dois Western Blots obtidos para His-NS1 purificada pelo 

método da Ureia e purificada pelo método dos Corpos de Inclusão, utilizando um soro positivo e um 

soro negativo. 
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Figura 3.1: Western Blot comparando His-NS1 obtida pelo método dos Corpos de Inclusão (CI) e pelo método da Ureia (U) 

usando soro anti-His 

 

 
Figura 3.2: Comparação entre os resultados de Western Blots obtidos para His-NS1 purificada pelo método da Ureia (U) e 

pelo método dos Corpos de Inclusão (CI). (+) representa o controlo positivo e (-) representa o controlo negativo. Para Ureia, 

soros diluídos em tampão de bloqueio composto por TBS Tween ao qual foi adicionado 5% leite em pó e 10% extracto de 

bactérias. Para Corpos de Inclusão, soros diluídos em tampão de bloqueio composto por TBS Tween ao qual foi adicionado 

5% leite em pó e 3% 1ª Colheita. 

 

Verificou-se portanto que apesar de ambos os métodos apresentarem ligações inespecíficas, estas 

eram de menor importância no caso da His-NS1 purificada pelo método dos Corpos de inclusão, tal 

como se verificou durante a realização dos testes ELISA (ver ponto 3.3.1.1).  

A existência de ligações inespecíficas para His-NS1 purificada pelo método da Ureia é confirmada 

pelos resultados apresentados na Figura 3.3, que realiza a comparação entre Imunoblots obtidos 

para His-NS1 purificada pelo método da Ureia e pelo método das Spin Columns. Note-se que apesar 

de ambos os métodos apresentarem ligações inespecíficas tanto no controlo positivo como no 

controlo negativo, a His-NS1 purificada pelo método Ureia, ao contrário da His-NS1 purificada pelo 

método das Spin Columns, apresenta ligações inespecíficas com o soro SPF que corresponde a 

aves criadas em condições livres de patogénicos específicos. 
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Figura 3.3: Comparação entre os resultados de imunoblots obtidos para His-NS1 purificada pelo método da Ureia (U) e pelo 

método das Spin Columns (SC). (+) representa o controlo positivo, (-) representa o controlo negativo e SPF representa um 

soro proveniente de aves criadas em condições livres de patogénicos. Para Ureia, soros diluídos em tampão de bloqueio 

composto por TBS Tween ao qual foi adicionado 5% leite em pó, 10% extracto de bactérias e 5% Newborn. Para Spin 

columns, soros diluídos em tampão de bloqueio composto por TBS Tween ao qual foi adicionado 5% leite em pó e 5% 

Newborn. 

 

No entanto durante a realização dos testes ELISA, e anteriormente à obtenção de His-NS1 purificada 

pelo método das Spin Columns, optou-se por usar primariamente His-NS1 purificada pelo método da 

Ureia devido ao maior rendimento e por não se terem considerado as diferenças de resultados muito 

significativas 

 

3.2.2 His-N3 

 

Entre os vários métodos de purificação de proteínas usados no decorrer deste trabalho, optou-se no 

caso da His-N3 e His-N6 por usar apenas o método dos corpos de inclusão na purificação destes, 

visto que provou produzir um produto final contendo menos contaminações que o método da Ureia. 

Adicionalmente, o método das Spin Columns só se encontrou disponível após a obtenção de 

resultados aceitáveis nos testes ELISA para His-N3 e His-N6, tendo ainda demonstrado ser 

ineficiente na purificação das proteínas recombinadas derivadas das neuraminidases devido a 

perdas elevadas no processo (especificamente N2 e N7, sobre as quais existe ainda trabalho a 

decorrer). 
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Adicionalmente, e devido aos bons resultados obtidos nos teste ELISA para esta proteína (ver ponto 

3.3.2), não foram realizados testes adicionais além de confirmação por coloração de prata. 

 

3.2.3 His-N6 

 

Por razões idênticas às apresentadas para a His-N3, a His-N6 foi purificada apenas pelo método dos 

corpos de inclusão. No entanto, o rendimento e pureza desta aparentavam ser inferiores às obtidas 

para a His-N3. 

A realização posterior de um imunoblot, com resultados apresentados na Figura 3.4, permitiu 

verificar a existência de algumas ligações inespecíficas não sendo no entanto consideradas 

particularmente graves, como se verificou pelos resultados dos testes ELISA (ver ponto 3.3.3). A 

presença de uma segunda banda apenas no controlo positivo sugere que esta seja devido a uma 

forma degradada da proteína. 

 

 
Figura 3.4: Resultado de um imunoblot para His-N6 purificada pelo método dos corpos de inclusão. (+) representa o controlo 

positivo e (-) representa o controlo negativo, soros diluídos em tampão de bloqueio composto por TBS Tween ao qual foi 

adicionado 5% leite em pó e 3% 1ª colheita. 
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3.3 ELISA 

3.3.1 His-NS1 

 

De modo a tentar optimizar os testes ELISA para His-NS1, os principais factores analisados foram o 

método de purificação usado na obtenção da proteína e o tampão de bloqueio usados na diluição 

dos soros.  

Em todos os testes ELISA em que se utilizou a His-NS1 como revestimento, o controlo positivo foi 

um soro de anti-H5N2 e o controlo negativo um soro negativo para AIV fornecidos pelo laboratório de 

referência. 

Os soros de campo testados incluem uma mistura se soros que apresentaram resultados positivos e 

negativos para AIV em testes ELISA comerciais. 

 

3.3.1.1  Método de purificação 

 

Os três métodos de purificação de proteínas descritos na secção de materiais e métodos foram 

usados na produção e purificação de His-NS1 na tentativa de descobrir aquele que permitiria melhor 

produzir e optimizar um teste ELISA tendo por base esta proteína. 

A Tabela 3.1 possui dados que permitem realizar uma comparação geral dos resultados obtidos 

pelos três métodos para o controlo positivo, para o controlo negativo e para um soro de campo que 

se mostrou particularmente problemático, aqui identificado como sendo o Soro B1 β. O soro B1 β era 

um soro de campo cuja análise deu resultado negativo para AIV através de uma ELISA comercial de 

bloqueio contra a nucleoproteína universal para AIV. 

 

Tabela 3.1: Comparação dos métodos de purificação e suas consequências em teste ELISA para His-NS1 

Método 
purificação 

Controlo 
positivo 

Controlo 
Negativo 

Soro 
B1 β 

Diluição 
antigénio Tampão de bloqueio 

Método da 
Ureia 1.368 0.086 1.566 1/5000 

TDS + 10% extracto de 
bactérias + 5% Newborn + 5% 

leite em pó 
Corpos 
inclusão 0.728 0.06 0.163 1/100 TDS + 5% leite em pó + 3% 

1ªcolheita 
Spin 

Columns 
0.638 0.069 0.257 1/5000 TDS + 5% leite em pó + 5% 

Newborn 
 

Os resultados apresentados na Tabela 3.1 provêm de vários teste ELISA realizados em ocasiões 

distintas, apresentando portanto condições de teste diferentes, nomeadamente no que diz respeito 

ao tampão de bloqueio usado, mas também a alterações nos tempos de incubação e de revelação.  
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A Tabela 3.2 apresenta os resultados de uma ELISA comparativa entre His-NS1 produzida pelo 

método dos Corpos de Inclusão e pelo método da Ureia. O ensaio foi produzido simultaneamente e 

nas mesmas condições para os dois métodos. 

Visto o método das Spin Columns só se encontrar disponível algum tempo posteriormente à 

realização destes ensaios, não se realizou um ensaio comparativo entre este método e os outros 

dois. 

 

Tabela 3.2: Resultado de uma ELISA comparativa entre His-NS1 purificada pelo método da Ureia e pelo método dos corpos 

de inclusão. A análise inclui um controlo positivo (+), um controlo negativo (-), treze soros de campo e um soro anti-H7N7 

fornecido pelo laboratório de referência. Células com as mesmas coordenadas para o método dos Corpos de Inclusão e para 

o método da Ureia correspondem ao mesmo soro. Para o método dos Corpos de Inclusão o antigénio encontra-se diluído a 

1/200 e para o método da Ureia a 1/5000. O tampão de bloqueio era constituído por TDS aos quais foi adicionado 3% de 1ª 

colheita, 10% extracto de bactérias e 5% de leite em pó 

 Corpos Inclusão Método da Ureia 
 1 2 1 2 

A 2.905 (+) 0.212 3.198 (+) 0.493 
B 0.494 0.205 0.85 0.359 
C 0.31 0.308 0.546 0.864 
D 0.268 0.217 0.33 0.336 
E 0.362 0.131 0.433 0.189 
F 0.236 0.208 0.303 0.613 
G 0.154 0.268 0.163 0.407 
H 0.563* 0.256 (-) 1.624* 0.688 (-) 

* Soro anti-H7N7 

3.3.1.2  Tampão de bloqueio 

 

Um dos principais factores testados de modo a optimizar os testes ELISA para His-NS1, 

nomeadamente de modo a reduzir a leitura de fundo, foi o uso de tampões de bloqueio com 

diferentes composições. Como referidos anteriormente, todos os tampões de bloqueio usados 

tiveram como base TDS, usualmente contendo 5% de leite em pó, e quantidades variáveis de 

extracto de bactérias, 1ª colheita e soro fetal de Newborn. 

As Tabela 3.3 a Tabela 3.6 mostram os resultados comparativos para vários tampões de bloqueio 

em várias condições.  
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Tabela 3.3: Resultado de uma ELISA comparativa entre dois tampões de bloqueio para His-NS1 purificada pelo método dos 

Corpos de Inclusão e pelo método da Ureia a diferentes diluições do antigénio. A análise inclui um controlo positivo (+), um 

controlo negativo. O tampão de Bloqueio A era constituído por TDS aos quais foi adicionado 3% de 1ª colheita e 5% de leite 

em pó enquanto o tampão de Bloqueio B era constituído por TDS aos quais foi adicionado 10% de extracto de bactérias e 5% 

de leite em pó. 

 Bloqueio A Bloqueio B 
 Corpos de Inclusão Método da Ureia Corpos de Inclusão Método da Ureia 

Diluição Antigénio (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) 
1:100 1.937 0.163 2.066 0.248 1.899 0.156 2.121 0.367 
1:200 1 0.103 2.104 0.245 0.965 0.124 2.089 0.382 
1:400 0.479 0.081 2.099 0.24 0.446 0.118 2.121 0.358 
1:800 0.195 0.092 2.067 0.257 0.221 0.13 2.051 0.331 
1:1600 0.148 0.093 1.971 0.281 0.135 0.109 2.029 0.377 
1:3200 0.122 0.083 2.06 0.314 0.12 0.11 1.955 0.4 
1:6400 0.118 0.083 1.754 0.278 0.101 0.119 1.769 0.324 
1:12800 0.116 0.13 1.557 0.228 0.122 0.125 1.48 0.295 

 

Tabela 3.4: Resultado de uma ELISA comparativa entre dois tampões de bloqueio para His-NS1 purificada pelo método da 

Ureia. A análise inclui um controlo positivo (+), um controlo negativo (-), treze soros de campo e um soro de anti-H7N7 

fornecido pelo laboratório de referência. Células com as mesmas coordenadas para o Bloqueio C e para o Bloqueio A 

correspondem ao mesmo soro. O antigénio encontra-se diluído a 1/5000. O tampão de Bloqueio C era constituído por TDS 

aos quais foi adicionado 3% de 1ª colheita, 10% extracto de bactérias e 5% de leite em pó enquanto o tampão de Bloqueio A 

era constituído por TDS aos quais foi adicionado 3% de 1ª colheita e 5% de leite em pó. 

 Bloqueio C Bloqueio A 
 1 2 1 2 

A 3.198 (+) 0.493 3.084 (+) 0.513 
B 0.85 (-) 0.359 0.535 (-) 0.377 
C 0.546 0.864 0.488 0.646 
D 0.33 0.336 0.338 0.322 
E 0.433 0.189 0.502 0.348 
F 0.303 0.613 0.366 0.406 
G 0.163 0.407 0.207 0.411 
H 1.624* 0.688 1.094* 0.546 

* Soro H7N7 

 

Tabela 3.5: Resultado de uma ELISA comparativa entre dois tampões de bloqueio para His-NS1 purificada pelo método da 

Ureia. A análise inclui um controlo positivo (+), um controlo negativo (-), doze soros de campo, um soro de anti-H7N1 e um 

soro de anti-H7N7 fornecidos pelo laboratório de referência. Células com as mesmas coordenadas para o Bloqueio B e para o 

Bloqueio D correspondem ao mesmo soro. O antigénio encontra-se diluído a 1/5000. O tampão de Bloqueio B era constituído 

por TDS aos quais foi adicionado 10% extracto de bactérias e 5% de leite em pó enquanto o tampão de Bloqueio D era 

constituído por TDS aos quais foi adicionado 10% extracto de bactérias, 5% de leite em pó e 5% Soro de Newborn. 

 Bloqueio B Bloqueio D 
 1 2 1 2 

A 2.072 (+) 0.617 1.117 (+) 0.314 
B 0.188** 0.628 0.129** 0.442 
C 0.408* 0.16 0.269* 0.062 
D 0.585 1.094 0.464 0.65 
E 0.12 0.528 0.101 0.276 
F 0.358 0.2 0.282 0.122 
G 1.304 1.375 1.01 1.016 
H 1.15 0.125 (-) 0.539 0.085 (-) 

* Soro anti-H7N7    ** Soro anti-H7N1 
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Tabela 3.6: Resultado de uma ELISA comparativa entre dois tampões de bloqueio para His-NS1 purificada pelo método das 

Spin Columns. A análise inclui um controlo positivo (+), um controlo negativo (-) e seis soros de campo. Células na mesma 

linha correspondem ao mesmo soro. O antigénio encontra-se diluído a 1/5000. O tampão de Bloqueio E era constituído por 

TDS aos quais foi adicionado 5% extracto de bactérias e 5% de leite em pó enquanto o tampão de Bloqueio F era constituído 

por TDS aos quais foi adicionado 5% de leite em pó e 5% Soro de Newborn. 

 Bloqueio E Bloqueio F 
A 0.742 (+) 0.638 (+) 
B 0.123 (-) 0.069 (-) 
C 0.166 0.187 
D 0.402 0.257 
E 0.25 0.186 
F 0.603 0.531 
G 0.318 0.23 
H 0.18 0.236 

3.3.1.3  Outras Optimizações 

 

Outros pontos testados durante a optimização dos ensaios incluíram a incubação dos soros à 

temperatura ambiente, o bloqueio dos poços (por incubação com tampão de bloqueio a 37ºC durante 

1 hora com tampão de bloqueio) anteriormente à adição dos soros, e a inactivação dos soros 

(aquecimento a 56ºC durante 30 minutos e centrifugação durante 2 minutos a 16100 g), no entanto 

os resultados obtidos por estes métodos não mostraram produzir diferenças significativas, não sendo 

portanto esses resultados apresentados.  

 

3.3.1.4  Distinguindo aves vacinadas de infectadas 

 

A principal característica que estes testes necessitavam ter, era a capacidade de distinguir entre 

aves vacinadas e aves infectadas. Deste modo, dois testes foram realizados de modo a analisar esta 

capacidade.  

O primeiro teste, cujos resultados se apresentam na Tabela 3.7, testou a capacidade de identificar 

soros específicos contra diferentes subtipos de AIV, e devido ao facto que a sequência de NS1 se 

encontra bem conservada entre as várias variantes seria de esperar que todos os soros provenientes 

de aves infectadas com AIV produzissem resultados positivos neste teste. No entanto até à data de 

escrita deste trabalho não foi possível confirmar o método de obtenção dos soros positivos para AIV 

usados como controlo, sem esta confirmação não é possível concluir qual o significado dos 

resultados obtidos visto que no caso dos soros terem sido obtidos a partir da inoculação de aves 

com o vírus morto, não será de esperar que este desenvolva anticorpos contra NS1 visto esta não 

ser produzida. 
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De qualquer modo, e apesar do teste falhar na identificação de vários dos soros, ficou mostrada a 

capacidade do teste identificar vários tipos de AIV. Note-se que uma réplica do teste usando como 

revestimento NS1 purificada pelo método dos Corpos de Inclusão confirmou os resultados obtidos. 

 

A capacidade de distinguir animais vacinados obteve resultados menos ambíguos, como se pode 

verificar pelos resultados apresentados na Tabela 3.8, sendo que todos os soros provenientes de 

animais vacinados contra AIV produziram resultados inequivocamente negativos, embora tenham 

originado resultados positivos em testes ELISA comerciais para AIV. 

 

Tabela 3.7: Resultado de uma ELISA realizada com o intuito de verificar a capacidade deste tipo de teste identificar soros de 

animais infectados por diferentes variantes de AIV. A análise inclui um controlo positivo (+), um controlo negativo (-), vinte e 

um soros anti AIV fornecidos pelo laboratório de referência em três anos distintos (identificados pelos prefixos α, β e δ) e um 

soro negativo (δ−APMV3) fornecido pelo laboratório de referência. Utilizou-se como antigénio His-NS1 purificada pelo método 

da Ureia diluído a 1/5000. O tampão de bloqueio era constituído por TDS aos quais foi adicionado 10% extracto de bactérias, 

5% de leite em pó e 5% Soro de Newborn. 

 1 2 3 1 2 3 
A (+) β−H5N1 δ−H7N7 0.697 1.387 0.122 
B (-) β−H5N9 δ−H6N8 0.046 0.797 0.452 
C α−H7N1 β−H5N1 δ−H5N2 0.04 0.065 0.054 
D α−H7N7 β−H7N7 δ−H9N9 0.096 0.808 0.063 
E α−H4N6 β−H7N1 δ−H5N2 0.134 0.208 0.923 
F α−H5N7 β−H7N1 δ−APMV3 0.523 0.71 0.038 
G α−H5N2ost. β−H5N2 δ−H5N9 0.69 0.048 0.023 
H α−H7N3 δ−H5N2 δ−H7N7 1.316 0.293 0.28 

 

Tabela 3.8: Resultado de uma ELISA realizada com o intuito de verificar a capacidade deste tipo de teste identificar soros de 

animais vacinados contra AIV. A análise inclui um controlo positivo (+), um controlo negativo (-), vinte e oito soros de campo 

provenientes de aves vacinadas contra AIV. Utilizou-se como antigénio His-Ns1 purificada pelo método das Spin Columns 

diluído a 1/5000. O tampão de bloqueio era constituído por TDS aos quais foi adicionado 5% de leite em pó e 5% Soro de 

Newborn. 

 1 2 3 4 
A 0.362 (+) 0.053 0.097 0.036 
B 0.108 (-) 0.081 0.036 0.047 
C 0.057 0.069 0.045 0.051 
D 0.064 0.049 0.037 0.047 
E 0.048 0.057 0.038 0.048 
F 0.062 0.113 0.038 0.055 
G 0.053 0.054 0.046  
H 0.07 0.068 0.06  

 

3.3.2 His-N3 

 

Visto a His-N3 ter sido purificada somente pelo método dos Corpos de inclusão, e devido à 

inexistência de soros AIV contendo N3 além do usado como controlo, a optimização dos testes 
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ELISA revestidas com His-N3 passou apenas pelo teste de tampões de bloqueio e a verificação de 

que não ocorreriam falsos positivos. 

Em todos os testes ELISA usando a His-N3 como revestimento, o controlo positivo foi um soro de 

H7N3 e o controlo negativo um soro negativo para AIV fornecido pelo laboratório de referência. 

Verificou-se que os testes ELISA revestidos com His-N3 possuíam usualmente uma leitura de fundo 

relativamente baixa, sendo que todos os falsos positivos ou resultados ambíguos que surgiram foram 

corrigidos com a alteração do tampão de bloqueio usado (ver Tabela 3.9). 

Um aumento na diluição do antigénio aparenta ter reduzido ainda mais a leitura de fundo. 

Adicionalmente, soros de AIV não contendo anticorpos contra N3 não são detectados, como 

esperado. Estes resultados podem ser verificados na Tabela 3.10. 

 

Tabela 3.9: Resultados de testes ELISA, comparando entre dois tampões de bloqueio para His-N3 purificada pelo método dos 

Corpos de Inclusão. A análise inclui um controlo positivo (+), um controlo negativo (-) e seis soros de campo negativos para 

AIV. Células na mesma linha correspondem ao mesmo soro. O antigénio encontra-se diluído a 1/500. O Bloqueio F era 

constituído por TDS aos quais foi adicionado 5% de leite em pó e 5% Soro de Newborn enquanto o tampão de tampão de 

Bloqueio E era constituído por TDS aos quais foi adicionado 5% extracto de bactérias e 5% de leite em pó. 

 Bloqueio F Bloqueio E 
A 1.555(+) 2.741(+) 
B 0.092(-) 0.151(-) 
C 1.616 1.525 
D 1.313 0.964 
E 0.99 1.029 
F 0.948 0.31 
G 0.101 0.191 
H 0.564 0.401 

 

Tabela 3.10: Resultado típico de uma ELISA revestida com His-N3 purificada pelo método dos Corpos de Inclusão. A análise 

inclui um controlo positivo (+), um controlo negativo (-), três soros anti AIV fornecidos pelo laboratório de referência (H5N2, 

H7N7 e H7N2) não contendo anticorpos contra N3 e três soros de campo negativos para AIV (soros A1, B1 e C1). O antigénio 

encontra-se diluído a 1/1000. O tampão de bloqueio era constituído por TDS aos quais foi adicionado 3% de 1ª colheita e 5% 

de leite em pó. 

Soros Leitura 
(+) 0.985 
(-) 0.028 

H5N2 0.014 
H7N7 0.022 
H7N1 0.022 

A1 0.209 
B1 0.034 
C1 0.035 
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3.3.3 His-N6 

 

O tratamento e tipo de testes realizados para a His-N6 foi semelhante à His-N3 por razões também 

elas semelhantes. 

Em todos os testes ELISA usando a His-N6 como revestimento, o controlo positivo foi um soro de 

H4N6 e o controlo negativo um soro negativo para AIV fornecidos pelo laboratório de referência. 

 

Apesar da leitura de fundo no caso dos testes ELISA revestidos com His-N6 ser consideravelmente 

superior ao obtido com a His-N3, todos os falsos positivos continuaram a ser corrigidos através da 

mudança de tampão de bloqueio (ver Tabela 3.11). 

 

Tabela 3.11: Resultados de testes ELISA, comparando entre dois tampões de bloqueio para His-N6 purificada pelo método 

dos Corpos de Inclusão. A análise inclui um controlo positivo (+), um controlo negativo (-) e catorze soros de campo negativos 

para AIV. Células com as mesmas coordenadas correspondem ao mesmo soro. O antigénio encontra-se diluído a 1/500 no 

primeiro caso e a 1/200 no segundo. O Bloqueio F era constituído por TDS aos quais foi adicionado 5% de leite em pó e 5% 

Soro de Newborn enquanto o tampão de Bloqueio A era constituído por TDS aos quais foi adicionado 3% de 1ª colheita e 5% 

de leite em pó. 

 Bloqueio F Bloqueio A 
 1 2 1 2 

A 1.242 (+) 2.326 0.702 (+) 0.421 
B 0.173 (-) 2.016 0.18 (-) 0.252 
C 1.022 1.004 0.465 0.193 
D 1.75 0.176 0.405 0.129 
E 1.143 0.512 0.296 0.206 
F 0.21 2.666 0.139 0.231 
G 0.2 2.168 0.143 0.493 
H 0.308 2.331 0.221 0.21 
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4 Discussão 

 

Mais do que tentar desenvolver ensaios ELISA funcionais, este trabalho teve como objectivo 

principal estudar a viabilidade destas estratégias DIVA e deste método de análise. Em todos os 

casos testados este objectivo foi atingido, tendo sido obtidos resultados viáveis. 

O método de clonagem, produção e purificação dos antigénios foi bem sucedido, embora uma certa 

experimentação com os métodos de purificação tenha sido necessária. Os produtos finais 

funcionaram como pretendido não obstante a ocorrência de ligações inespecíficas que foram 

corrigidas através do uso de antigénio mais puro assim como através da optimização do tampão de 

bloqueio usado. 

 

4.1 NS1 

 

Tumpey et al. produziram um teste ELISA capaz de detectar anticorpos contra NS1 [23], tendo no 

entanto notado que soros provenientes de aves mais velhas (idade superior a 4 semanas) e usando 

NS1 não purificada a leitura de fundo era elevada. Adicionalmente, notaram que soros de aves 

vacinadas com vacinas comerciais muitas vezes produziam uma pequena, mas detectável, 

quantidade de anticorpos contra NS1, embora em diluições de soros superior a 1/200 esta se 

tornava negligenciável. 

Os resultados obtidos neste trabalho aparentam concordar com os resultados obtidos por Tumpey et 

al. Verificou-se que usando o método da Ureia para purificar a His-NS1, sendo dos três métodos 

usados aquele que produzia um resultado menos puro, as leituras de fundo eram usualmente 

maiores, sendo necessário o uso de tampões de bloqueio mais complexos de modo a impedir 

ligações inespecíficas e obter resultados viáveis. Por outro lado, a His-NS1 purificada pelo método 

dos Corpos de Inclusão ou pelo método das Spin Columns, era capaz de produzir resultados viáveis 

com tampões de bloqueio relativamente simples embora nalguns casos a leitura de fundo se 

mantivesse elevada. Deve-se no entanto notar que estes muitas vezes coincidiam com soros que 

produziram resultados positivos em testes ELISA comerciais para AIV cujos resultados não foram 

confirmados por outros métodos, como é o caso do soro F na Tabela 3.6. 

Uma vez que não se sabe o método de produção dos soros testados cujo resultado se encontra na 

Tabela 3.7, não se sabe quão significativos os resultados obtidos são, visto que caso todos fossem 

obtidos a partir de animais infectados seria de esperar que todos os soros de AIV produzissem 

resultados positivos devido ao facto da sequência de NS1 se encontrar bem conservada entre as 

várias variantes. De qualquer modo o teste produzido neste trabalho mostra uma boa capacidade de 

identificar soros infectados por AIV independentemente da variante. A possibilidade de alguns soros 
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possuírem NS1(A) e outros NS1(B) justificar os resultados obtidos parece pouco provável tendo em 

conta que esta diferença não alterou significativamente os resultados obtidos por Tumpey et al. 

 

4.2 N3 e N6 

 

Como já foi anteriormente mencionado, Capua et al. desenvolveram testes para N1 e N3 usando 

testes de anticorpos por imunofluorescência [7, 9], que poderiam ser usados em estratégias de 

vacinação DIVA, tendo no entanto notado que este método é lento e de difícil interpretação quando 

comparado com testes ELISA, problema que se faria notar mais durante campanhas de vacinação 

ou outras alturas em que seria necessário analisar um grande volume de amostras rapidamente. 

No entanto, e tanto quanto foi possível averiguar, ainda não existem disponíveis testes desse tipo, 

razão pela qual um do objectivos deste trabalho incluía estudar a sua viabilidade.  

Nos dois casos apresentados neste trabalho, N3 e N6, foi possível obter resultados que distinguiam 

claramente entre soros de controlo contendo anticorpos contra N3 ou N6 e soros de campo e de 

controlo negativos para estes subtipos de NA. Note-se no entanto que em ambos os casos surgiram 

falsos positivos (ver Tabela 3.9 e Tabela 3.11), algo que foi corrigido através do uso de um tampão 

de bloqueio diferente mais adequado ao método de purificação usado. 

A presença de tampão de bloqueio mostrou-se portanto importante em ambos os casos, embora, e 

contrariamente ao que acontecia para a His-NS1, o soro fetal de Newborn não aparente ter um efeito 

significativo no caso das neuraminidases testadas. 

 

Leituras de fundo elevadas foram encontradas em ambos os casos, o que poderá significar ligações 

inespecíficas, embora no caso da His-N3 estas leituras tenham sido optimizadas para valores mais 

aceitáveis. A optimização para His-N6 falhou em produzir resultados com qualidade idêntica aos 

obtidos para a His-N3, embora seja de notar que os soros testados foram usualmente diferentes e a 

diluição do antigénio no caso da His-N6 seja menor. 

As diferenças de rendimento entre His-N3 e His-N6 podem ser inerentes ao processo de produção e 

purificação ou inerentes às diferenças entre as duas proteínas. De qualquer modo, os resultados 

obtidos comprovam a viabilidade deste tipo de testes para os dois casos, embora mais trabalho seja 

recomendável. 

 

De notar que apesar das proteínas recombinantes de NA produzidas não possuírem nenhuma das 

alterações pós-transcrição presentes em vírus reais, os soros positivos foram ainda capazes de 

interagir correctamente com estas, pelo menos de modo a produzir resultados viáveis. 
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4.3 Trabalho futuro 

 

Tendo sido obtidos resultados favoráveis em todas as situações testadas, dentro dos limites 

impostos, abre-se caminho para uma série de trabalho futuro com vista a tentar tornar estes 

resultados não só inequivocamente viáveis, mas também, e mais importante, funcionais em 

situações reais. 

 

 Um dos maiores entraves à obtenção de resultados genuinamente conclusivos sobre a viabilidade 

destas estratégias, foi a ausência de soros de controlo com origem conhecida. Embora o uso de 

soros de campo permita ter um conhecimento do verdadeiro comportamento dos testes ELISA 

desenvolvidos em situações de vida real, a ausência de uma multiplicidade de soros de controlo 

inibe a aptidão de determinar a capacidade dos ensaios de distinguir soros contendo anticorpos 

contra o antigénio pretendido. Isto foi particularmente notório no teste cujos resultados são 

apresentados na Tabela 3.7, visto embora se soubesse que os soros testados continham anticorpos 

contra AIV que seriam detectados usando métodos mais tradicionais de análise, o desconhecimento 

do método de produção destes (à altura de escrita), nomeadamente se foram obtidos a partir de 

inoculações com vírus vivos ou mortos, não nos permite concluir com certezas se o ensaio de facto 

funcionou e todos os soros com resultados opostos ao esperado não contêm anticorpos contra NS1 

(porque os soros foram obtidos a partir de inoculação de aves com vírus mortos, por exemplo) ou se 

simplesmente o teste falhou nesses casos, embora os resultados deste e outros ensaios indiquem 

que a primeira situação seja a mais provável. 

Adicionalmente, os ensaios realizados para N3 e N6 possuíam apenas um controlo positivo, sendo 

obviamente limitados na sua capacidade de testar o reconhecimento de animais possuindo 

anticorpos contra as neuraminidases testadas. 

Uma outra limitação com que se deparou frequentemente foi a ocorrência de ligações inespecíficas 

durante a realização dos testes ELISA. Apesar de a completa remoção destas ligações ser 

improvável, a optimização do método de produção e purificação dos antigénios pode ser uma 

estratégia a ter em conta. Uma outra estratégia, para a qual estudos estão a decorrer aquando da 

altura de escrita, é o uso de anticorpos monoclonais com vista ao desenvolvimento de testes ELISA 

de bloqueio. Em principio este método permitiria ligações mais específicas, diminuindo assim a 

necessidade de tampões de bloqueio e reduzindo a leitura de fundo. 

Por fim, e visto os resultados terem mostrado ser viáveis, o trabalho referente à aplicação destes 

métodos às restantes neuraminidases encontra-se no momento da escrita em curso. Sendo que N2 

e N7 foram já clonadas e produzidas com sucesso, encontrando-se em fase de optimização de 

testes ELISA. N1 foi também ela clonada com sucesso, preparando-se para entrar na fase de 

produção. 
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5 Conclusão 

 

Com base nos objectivos apresentados anteriormente, verifica-se que este trabalho foi geralmente 

bem sucedido, embora tenha servido mais como uma plataforma para trabalho futuro. 

Desenvolveu-se com sucesso testes ELISA viáveis para NS1, N3 e N6, ainda que trabalho adicional 

seja recomendável. A aplicação dos métodos aqui usados estão também a ser aplicados com 

sucesso a outras neuraminidases com N2 e N7 a entrar na fase de optimização dos testes ELISA e 

com N1 eficientemente clonada e a entrar em fase de produção. 

 

Os testes desenvolvidos mostraram serem capazes de distinguir entre soros positivos e negativos, 

apesar da existência de ligações inespecíficas, principalmente no caso da NS1. Adicionalmente, os 

testes desenvolvidos para NS1 mostraram serem capazes de distinguir soros provenientes de aves 

vacinadas e aves infectadas. 

 

Limitações relativamente aos soros disponíveis, e em parte aos métodos de purificação de proteínas, 

implicaram que resultados inequivocamente conclusivos não tenham sido obtidos dentro de tempo 

útil, mas como já foi referido trabalho adicional de modo a produzir esses resultados encontra-se a 

decorrer. 
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ANEXO 1 

 

Tabela A1: Lista de primers usados no decorrer deste trabalho para amplificação por RT-PCR e para sequênciação. Primers usados em RT-PCR e para sequênciação estão 

identificados através do nome da proteína para o qual foram usados na coluna identificada como RT-PCR e/ou sequênciação. A coluna Thib inclui os valores para a temperatura de 

hibridação usada para a sequenciação. 

Identificação Sequência (5’-3’) RT-PCR Sequenciação Thib(ºC) 
T7-prom TAA TAC GAC TCA CTA TAG G  NS1, N3, N6 50 
T7-term GCT AGT TAT TGC TCA GCG G  N6 55 
EcoNS1-F AAA AGA ATT CAT GGA TTC CAA CAC TGT GTC NS1 NS1 60 
XhoNS1-R AAA ACT CGA GTC AAA CTT CTG ACT CAA CTG T NS1 NS1 60 
N3/N6-R ATA GGG (CT)TC CCT TGT GAC TA  N3, N6 53 
N3-ITA(663F) TGT AGT CGC TGT TAC AGA TG  N3 53 
N3-ITA(746R) GCT TTA TTA TCT TCC CTT CTC G  N3 53 
NeurUni(358)R CC(AGT) A(AT)(CT) CT(AGT) A(CT)(AGCT) (GC)C(AG) TTG TC(CT) TT  N3, N6 50 
NeuUNI(855)F CA(CT) (AT)T(ACT) GA(AG) GA(AG) TG(CT) TC(AGCT) TG(CT) TA  N3, N6 50 
EcoN3/N6-F AAA AGA ATT CAT GAA TCC AAA TCA GAA GAT AA N3, N6 N3,N6 60 
XhoN3-R AAA ACT CGA GCT ACT TGG GCA TAA ACC CA N3   
XhoN6-R AAA ACT CGA GCT ACT TAA AGT AGA TGA TTT N6 N6 60 
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ANEXO 2 

 
Figura A1: Mapa do plasmídeo TA (Adaptado do manual fornecido pelo fabricante (Invitrogen)) 
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Figura A2: Mapa do plasmídeo pET-28a(+) (Adaptado de folha de especificações Novagen) 


