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RESUMO 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a semelhante filogenética e detectar genes de virulência 

de isolados de Escherichia coli de diferentes espécies de aves, bem como investigar seu 

potencial patogênico em ovos férteis de frangos de corte. No presente estudo foram realizados 

três experimentos voltados a análise, em diferentes aspectos, de E.coli isolados de variadas 

espécies de aves. No experimento 1, E.coli isoladas de patos e de perus foram inoculadas em 

pintos de frango de corte um dia para avaliar a patogenicidade das cepas. Foram testados, 

mediante PCR convencional, 50 isolados de E.coli originários de patos e 50 isolados de perus 

para detecção dos genes iss, iucD, papC e tsh, todos comumente encontrados em APEC. Dos 

100 isolados de E.coli analisados, em 42% (42/100) detectou-se um ou mais genes pesquisados 

e dos isolados positivos apenas 14,2% (6/42) tinham os quatro genes estudados. Após a 

realização de PCR convencional, ocorreu a seleção das cepas positivas para os quatro genes 

comuns a APEC. Foram selecionados três isolados originários de patos e três de perus, 

purificados separadamente e elaborado seis inoculos na concentração de 107 UFC/mL e 

inoculados via saco aéreo em pintos de um dia para avaliação da patogenicidade desses seis 

isolados positivos para os quatro genes. Os pintos foram avaliados duas vezes ao dia durante 

dez dias em relação a taxa de mortalidade, sinais clínicos e achados macroscópicos. Os pintos 

desafiados apresentaram sinais respiratórios (espirros, descarga nasal e estertor) e lesões 

macroscópicas tais como aerossaculite, persistência do saco da gema, pericardite e exsudato 

nos seios nasais. Diante dos resultados, conclui-se que E.coli originária tanto de patos e quanto 

de perus são potencialmente patogênicas para pintos de framgos de corte desafiados com um 

dia de vida. No experimento 2, embriões de frangos de corte foram desafiados com isolados de 

E.coli positivos para os genes iss, tsh, papC e iucD oriundos de galinha caipira, frango de corte, 

pato e peru com objetivo de analisar o quadro clínico patológico e hematológico, além do 

desempenho de frangos de corte criados até os 42 dias de vida. Embriões com 18 dias de 

incubação foram desafiados, via câmara de ar, com 0,1 mL de quatro diferentes inóculos, de 

acordo com o tratamento, (T2 – E.coli de galinha caipira, T3 – E.coli de frango de corte, T4 – 

E.coli de pato e T5 – E.coli de peru) com concentração de 107 UFC/mL e com solução salina 

estéril (T1 – grupo controle). Foram avaliados taxa de mortalidade embrionária e pós eclosão, 

sinais clínicos, alterações hematológicas, interferência do desempenho zootécnico e achados 

macroscópicos durante o período de incubação e criação até os 42 dias de vida. Aos 14, 28 e 42 

dias, uma ave de cada uma das quatro repetições dos cinco tratamentos. Independente da espécie 

de origem, os isolados de E.coli não foram capazes de causar mortalidade significativa em 

embriões desafiados aos 18 dias de incubação. Ao nascer e até os 42 dias de vida, frangos de 

corte desenvolveram doença de caráter respiratório, piora no desempenho zootécnico e não 

houve alterações hematológica significativa. No experimento 3, 33 isolados de E.coli 

originários de patos, perus, galinhas e pombos foram avaliados mediante PFGE e teste de 

sensibilidade aos antimicrobianos com objetivo de caracterizar seus respectivos perfis 

filogenéticos e susceptibilidade aos antimicrobianos comumente utilizados na avicultura. E.coli 

originárias de patos, perus, galinhas e pombos agruparam-se em um grupo com 41,1% de 

similaridade. Entre os 33 isolados de E.coli observou-se resistência a diferentes antimicrobianos 

testados (ampicilina, amoxicilina, ceftiofur, doxiciclina, enrofloxacina, neomicina, 

sulfametazole, sulfonamida, tetraciclina, cotrimoxazol e cloranfericol), principalmente a classe 

das tetraciclinas, seguida pelas fluoroquinolonas e sulfonamidas. Conclui-se que E.coli 

originárias de aves possuem perfis e comportamentos distintos. 

 

Palavras-chave: antimicrobianos, APEC, heterogeneidade, patogenicidade, genes de virulência 
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ABSTRACT 

The general objective of this work is to evaluate the phylogenetics and to detect virulence genes 

from Escherichia coli isolates from different bird species, as well as to investigate their 

pathogenic potential in fertile broiler eggs. In the present study three experiments were carried 

out to analyze, in different aspects, E. coli isolates from different bird species. In experiment 1, 

E. coli isolated from ducks and turkeys were inoculated into broiler chicks one day to evaluate 

the pathogenicity of the strains. Fifty isolates of E. coli originating from ducks and 50 isolates 

from turkeys were tested for the genes iss, iucD, papC and tsh, all commonly found in APEC. 

Of the 100 isolates of E.coli analyzed, 42% (42/100) detected one or more genes and only 

14.2% (6/42) had the four genes studied. After PCR, the positive strains were selected for the 

four genes common to APEC. Three isolates from ducks and three turkeys were purified 

separately and six inoculants were inoculated at 107 CFU / mL and inoculated via air sac in one 

- day - old chicks to evaluate the pathogenicity of these six positive isolates for the four genes. 

The chicks were evaluated twice a day for ten days in relation to mortality rate, clinical signs 

and macroscopic findings. The challenged chicks presented respiratory signs (sneezing, nasal 

discharge and rales) and macroscopic lesions such as aerossaculitis, persistence of the yolk sac, 

pericarditis and exudate in the nasal sinuses. In view of the results, it is concluded that E.coli 

originating from both ducks and turkeys are potentially pathogenic for day-old challenged 

cuttlefish chicks. In the experiment 2, embryos of broiler chickens were challenged with E. coli 

isolates positive for the iss, tsh, papC and iucD genes from hen, broiler, duck and turkey to 

analyze the pathological and hematological conditions , besides the performance of broiler 

chickens kept up to 42 days of age. Embryos with 18 days of incubation were challenged, via 

air chamber, with 0.1 mL of four different inoculants, according to the treatment, (T2 - E.coli 

of hen chicken, T3 - E.coli of broiler, T4 - E.coli of duck and T5 - E. coli of turkey) with 

concentration of 107 CFU / mL and with sterile saline solution (T1 - control group). Embryonic 

and post - hatch mortality rates, clinical signs, hematological alterations, interference of 

zootechnical performance and macroscopic findings during the incubation period and rearing 

up to 42 days of life were evaluated. At 14, 28 and 42 days, one bird from each of the four 

replicates of the five treatments. Regardless of the species of origin, E.coli isolates were not 

able to cause significant mortality in embryos challenged at 18 days of incubation. At birth and 

up to 42 days of age, broiler chickens developed respiratory disease, worsened zootechnical 

performance and there were no significant haematological changes. In the experiment 3, 33 E. 

coli isolates from ducks, turkeys, chickens and pigeons were evaluated by PFGE and 

antimicrobial susceptibility test to characterize their respective phylogenetic profiles and 

susceptibility to antimicrobials commonly used in poultry farming. E. coli originated from 

ducks, turkeys, chickens and pigeons grouped into a group with 41.1% similarity. Resistance 

to different antimicrobials tested (ampicillin, amoxicillin, ceftiofur, doxycycline, enrofloxacin, 

neomycin, sulfametazole, sulfonamide, tetracycline, cotrimoxazole and chloranfericol) was 

observed among the 33 isolates of E. coli, mainly tetracyclines, followed by fluoroquinolones 

and sulfonamides. It is concluded that E.coli originating from birds have different profiles and 

behaviors. 
 

Keywords: antimicrobials, APEC, heterogeneity, pathogenicity, virulence genes 
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o país que mais exporta carne de frango e é o segundo maior produtor 

mundial1. Para alcançar esta importante posição no comércio internacional, além de genética e 

tecnologia, o país também possui programas de biosseguridade eficientes que abrangem 

atributos pertinentes a saúde avícola, incluindo medidas de controle e profilaxia de doenças.  

Mesmo com a aplicação de medidas de biosseguridade, algumas enfermidades 

ainda ocorrem em aviculturas industriais, como as doenças bacterianas que causam prejuízos 

voltados aos custos com controle, tratamento e substituição de animais que morreram. Dentre 

essas enfermidades destaca-se a colibacilose, que ocorre em inúmeras espécies animais em 

consequência de infecção por Escherichia coli.  

Escherichia coli possui cepas com perfis particularmente diversificados, como as 

cepas comensais, importantes para a absorção de nutrientes e equilíbrio do microbioma e as 

patogênicas que podem causar infecções septicêmicas e mortalidade expressiva. Embora a 

atuação dessas duas classes seja diferenciada, E.coli comensais e patogênicas não são totamente 

distintas entre si. 

Genes ligados à virulência e à resistência aos antimicrobianos são alguns dos 

elementos que podem ser comuns entre cepas patogênicas e não patogênicas. É notável que 

arranjos complexos desses genes são frequentes em cepas patogênicas e alguns deles são 

restritos às mesmas. A identificação e distinção entre cepas patogênicas e não patogênicas por 

vezes pode ser complexa exatamente por compartilharem alguns genes. Essa distinção é 

necessária para compreender atributos voltados a expressão de genes, comportamento das cepas 

e aspectos que podem indicar a patogenicidade.  

A caracterização dos genes de virulência e resistência sérica em E.coli patogênica 

para aves (APEC) é uma das principais linhas de pesquisa atribuída a este patotipo. Tais estudos 

podem resultar em informações que determinem aspectos epidemiológicos relevantes à saúde 

das aves, facilitarem a identificação de novas cepas2  e ainda promoverem o desenvolvimento 

de imunógenos para diferentes espécies de aves3. 

Ainda que inúmeras pesquisas tenham sido realizadas com o objetivo de 

caracterizar APEC, existem poucas informações sobre seus perfis de virulência, especialmente 

quando a bactéria é isolada de outras espécies de aves que não Gallus gallus. O impacto na 

saúde avícola e a identificação de elementos facilitadores da transmissão de APEC interespécies 

também são aspectos que necessitam de maior esclarecimento. 
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O risco de transmissão de E.coli entre diferentes espécies de aves foi relatado por 

Hollmen et al.4, que isolaram APEC de duas espécies de patos selvagens e da fonte de água que 

esses animais tinham acesso, indicando que, além das aves selvagens albergarem um importante 

patógeno para saúde avícola, a contaminação ambiental pode ocorrer e torna-se uma fonte 

potencial de disseminação.  

Além do seu potencial de disseminação e perfil de virulência, algumas cepas de 

E.coli têm apresentado significativa multirresistência aos antimicrobianos5,6. Mesmo as 

consideradas não patogênicas podem ser resistentes a alguns antimicrobianos, fundamentando 

a premissa de que a transferência via plasmidial de resistência pode ocorrer facilmente entre 

gêneros e espécies bacterianas(7). Essa transferência é mediada, principalmente, pela aquisição 

de genes vinculados à resistência, que podem ser transferidos entre bactérias de um mesmo 

animal ou até mesmo entre as que compõem o microbioma de diferentes espécies de aves, 

tornando-se um agravo à saúde de animais domésticos e silvestres.  

A caracterização filogenética de isolados de diferentes espécies, como pato, perus 

e frangos de corte, permite esclarecer se existe um intercâmbio genético de relevância 

epidemiológicas para a sanidade avícola, corroborando com Umar et al.44 que detectaram E.coli 

do mesmo grupo filogenético em patos e frangos. 

Investigações sobre patógenos que podem prejudicar a produção de frangos de corte 

são essenciais para o sucesso desse seguimento, como a análise dos riscos que a criação de 

outras espécies pode trazer para a produção industrial de frangos. De acordo com a ocorrência 

de infecções por E.coli em diferentes espécies de aves, identificação de isolados de E.coli 

multirresistentes, transferência horizontal e vertical de genes de virulência e resistência, assim 

como a prática comum de criações mistas para subsistência, o esclarecimento sobre o 

comportamento desta bactéria em diferentes espécies de aves se faz necessário para elucidar e 

avaliar aspectos epidemiológicos a ela ligados. Baseado nessas informações o presente estudo 

foi desenvolvido com o objetivo de detectar a presença de alguns dos principais genes de 

virulência e resistência (iss, tsh, papC e iucD) em E.coli isoladas de diferentes espécies de aves, 

avaliar a semelhante filogenética, bem como investigar seu potencial patogênico em ovos férteis 

de frangos de corte.  

 

 

 

 

O Brasil é o país que mais exporta carne de frango e é o segundo maior produtor 

mundial(1). Para alcançar esta importante posição no comércio internacional, além de genética 
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e tecnologia, o país também possui programas de biosseguridade eficientes que abrangem 

atributos pertinentes a saúde avícola, incluindo medidas de controle e profilaxia de doenças.  

Mesmo com a aplicação de medidas de biosseguridade, algumas enfermidades 

ainda ocorrem em aviculturas industriais, como as doenças bacterianas que causam prejuízos 

voltados aos custos com controle, tratamento e substituição de animais que morreram. Dentre 

essas enfermidades destaca-se a colibacilose, que ocorre em inúmeras espécies animais em 

consequência de infecção por Escherichia coli.  

Escherichia coli possui cepas com perfis particularmente diversificados, como as 

cepas comensais, importantes para a absorção de nutrientes e equilíbrio do microbioma e as 

patogênicas que podem causar infecções septicêmicas e mortalidade expressiva. Embora a 

atuação dessas duas classes seja diferenciada, E.coli comensais e patogênicas não são totamente 

distintas entre si. 

Genes ligados à virulência e à resistência aos antimicrobianos são alguns dos 

elementos que podem ser comuns entre cepas patogênicas e não patogênicas. É notável que 

arranjos complexos desses genes são frequentes em cepas patogênicas e alguns deles são 

restritos às mesmas. A identificação e distinção entre cepas patogênicas e não patogênicas por 

vezes pode ser complexa exatamente por compartilharem alguns genes. Essa distinção é 

necessária para compreender atributos voltados a expressão de genes, comportamento das cepas 

e aspectos que podem indicar a patogenicidade.  

A caracterização dos genes de virulência e resistência sérica em E.coli patogênica 

para aves (APEC) é uma das principais linhas de pesquisa atribuída a este patotipo. Tais estudos 

podem resultar em informações que determinem aspectos epidemiológicos relevantes à saúde 

das aves, facilitarem a identificação de novas cepas(2)  e ainda promoverem o desenvolvimento 

de imunógenos para diferentes espécies de aves(3). 

Ainda que inúmeras pesquisas tenham sido realizadas com o objetivo de 

caracterizar APEC, existem poucas informações sobre seus perfis de virulência, especialmente 

quando a bactéria é isolada de outras espécies de aves que não Gallus gallus. O impacto na 

saúde avícola e a identificação de elementos facilitadores da transmissão de APEC interespécies 

também são aspectos que necessitam de maior esclarecimento. 

O risco de transmissão de E.coli entre diferentes espécies de aves foi relatado por 

Hollmen et al.(4), que isolaram APEC de duas espécies de patos selvagens e da fonte de água 

que esses animais tinham acesso, indicando que, além das aves selvagens albergarem um 

importante patógeno para saúde avícola, a contaminação ambiental pode ocorrer e torna-se uma 

fonte potencial de disseminação.  
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Além do seu potencial de disseminação e perfil de virulência, algumas cepas de 

E.coli têm apresentado significativa multirresistência aos antimicrobianos(5, 6). Mesmo as 

consideradas não patogênicas podem ser resistentes a alguns antimicrobianos, fundamentando 

a premissa de que a transferência via plasmidial de resistência pode ocorrer facilmente entre 

gêneros e espécies bacterianas(7). Essa transferência é mediada, principalmente, pela aquisição 

de genes vinculados à resistência, que podem ser transferidos entre bactérias de um mesmo 

animal ou até mesmo entre as que compõem o microbioma de diferentes espécies de aves, 

tornando-se um agravo à saúde de animais domésticos e silvestres.  

A caracterização filogenética de isolados de diferentes espécies, como pato, perus 

e frangos de corte, permite esclarecer se existe um intercâmbio genético de relevância 

epidemiológicas para a sanidade avícola, corroborando com Unno et al.(8) que detectaram E.coli 

do mesmo grupo filogenético em patos e frangos. 

Investigações sobre patógenos que podem prejudicar a produção de frangos de corte 

são essenciais para o sucesso desse seguimento, como a análise dos riscos que a criação de 

outras espécies pode trazer para a produção industrial de frangos. De acordo com a ocorrência 

de infecções por E.coli em diferentes espécies de aves, identificação de isolados de E.coli 

multirresistentes, transferência horizontal e vertical de genes de virulência e resistência, assim 

como a prática comum de criações mistas para subsistência, o esclarecimento sobre o 

comportamento desta bactéria em diferentes espécies de aves se faz necessário para elucidar e 

avaliar aspectos epidemiológicos a ela ligados. Baseado nessas informações o presente estudo 

foi desenvolvido com o objetivo de detectar a presença de alguns dos principais genes de 

virulência e resistência (iss, tsh, papC e iucD) em E.coli isoladas de diferentes espécies de aves, 

avaliar a semelhante filogenética, bem como investigar seu potencial patogênico em ovos férteis 

de frangos de corte.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Características gerais de Escherichia coli 

A família Enterobacteriaceae é composta por diferentes gêneros e espécies 

bacterianos, dentre eles E.coli, bactéria Gram negativa, anaeróbica facultativa, não formadora 

de esporos, em sua maioria móveis, integrante do microbioma entérico de animais e humanos(9-

11).  

Cepas de E.coli de importância em Medicina e Medicina Veterinária podem ser 

classificadas em três grandes grupos, de acordo com as características genéticas e 

comportamento clínico: cepas comensais intestinais, cepas patogênicas entéricas e cepas 

patogênicas extraintestinais(12). A maioria delas é comensal mas existem aquelas com elevada 

patogenicidade. Há elevada concentração de E.coli no trato intestinal de animais, 

aproximadamente 106 unidades formadores de colônias (UFC) de E.coli por grama de fezes, 

notando-se que cerc de 10 a 15% são potencialmente patogênicas(13).  

E.coli é classificada em patotipos, de acordo com a presença de fatores de virulência 

específicos. APEC é o patotipo assocado a doenças em aves(11, 14). São consideradas APEC as 

cepas que pertencem a clones específicos adaptados a campo que infectam apenas aves e 

possuem baixo risco de causar doença em outras espécies animais e no homem(14). APEC é um 

dos patotipos composto por estruturas antigênicas que permitem a sua diferenciação sorológica 

pela identificação dos antígenos capsular K, somático O, fimbrial F e flagelares H(9).   

O antígeno K é um polissacarídeo capsular que possibilita maior resistência das 

cepas bacterianas à fagocitose e outros mecanismos defesa ligados ao sistema imune do 

hospedeiro. O antígeno somático O ou lipopolissacarídeo (LPS), está envolvido com a liberação 

de endotoxinas durante a multiplicação ou destruição do microrganismo. O antígeno fimbrial F 

confere especificidade de aderência de E.coli nos tecidos e órgãos do hospedeiro. Por fim, o 

antígeno flagelar H está envolvido com a movimentação da estirpe pela presença de flagelos(10).  

 

2.2 Aspectos de virulência e patogenicidade de Escherichia coli patogênica para aves 

Cepas de uma mesma espécie bacteriana diferem entre si por possuírem e 

expressarem genes envolvidos com adesão, invasão, colonização e expressão de mecanismos 

de resistência ao hospedeiro(15). Esses genes podem estar localizados em plasmídeos, 

bacteriófagos ou em ilhas de patogenicidade (IP)(9).  

A relação entre o arranjo de genes de virulência e resistência aos antimicrobianos 

em patotipos de E.coli ainda não esta clara. Isto, provavelmente, está associado ao fato de que 

muitos genes pesquisados são codificados em ilhas de patogenicidade e em plasmídeos 
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adquiridos horizontalmente(16). Porém, mesmo com uma grande variabilidade de perfis de 

virulência, ainda existem genes conservados que podem ser utilizados para identificar e 

diferenciar estirpes de E.coli(17). 

Os principais fatores de virulência codificados por genes em APEC incluem 

adesinas, toxinas, mecanismos de aquisição de ferro e invasinas(13). Segundo Ewers et al.(18), os 

genes mais frequentes nesse patotipo são os da hemaglutinina termossensível (tsh), fímbria P 

(papC), aerobactina (iucD), gene associado a proteína “vacuolating” autotransportadora (vat), 

gene associado a colicina V, gene da proteína repressora de ferro (irp2), gene de resistência 

sérica (iss) e gene associado a produção de toxina enteroagregativa (astA) que, em conjunto, 

desempenham funções essenciais para a infecção.  

A adesão é um dos eventos iniciais da infecção e as cepas de E.coli apresentam 

algum tipo de mecanismo de aderência ao tecido hospedeiro(19). Existem adesinas fimbriais e 

afimbriais, ambas envolvidas com a adesão e invasão de APEC(12). A presença dessas adesinas 

é fundamental para infecção, já que a ausência deste mecanismo, comprovadamente, dificulta 

a adesão à célula hospedeira(20). 

As adesinas podem ter atuações e estruturas distintas de acordo com o tecido a ser 

infectado. A adesão inicial ao trato respiratório por APEC é mediada por adesinas fimbriais, 

com destaque para fimbrias tipo 1, P e curli(9). Já a adesão ao oviduto de aves reprodutoras é 

determinada apenas pela fímbria tipo 1(21). A adesina regulada pela temperatura, codificada pelo 

gene tsh, também está relacionada aos estágios iniciais da infecção respiratória. Este gene 

codifica proteínas termossensíveis com capacidade hemaglutinante envolvidas com a adesão à 

célula hospedeira(9) e, consequentemente, com o desenvolvimento de colibacilose(22). PapC é 

um dos genes que codificam a fímbria P, uma das adesinas mais frequentes em E. coli. Contudo, 

sua detecção não pode ser utilizada para classificação e identificação de cepas APEC, já que 

papC também é encontrado em E.coli não patogênicas (AFEC). Tal premissa pode ser reforçada 

pela detecção do gene papC tanto em AFEC (57,1%) quanto APEC (44,4%)(23). 

Outro mecanismo que confere patogenicidade às cepas de E.coli é a produção de 

toxinas. Porém, APEC tende a ser menos toxigênicas que os demais patotipos de E.coli, 

notando-se que enterotoxinas e verotoxinas raramente são produzidas por ela(24, 25). A 

endotoxina, lipídeo A (componente do LPS presente na membrana externa da bactéria), é uma 

das raras toxinas produzidas por APEC. Esta endotoxina pode ser liberada durante a 

multiplicação ou após a morte da bactéria e atua na ativação de mediadores da inflamação e de 

macrófagos(10). A toxina autotransporter vacuolating (IVA), codificada pelo gene vat é também 

produzida por esse patotipo. Esta tem ação citotóxica na célula hospedeira e está envolvida e 
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com o aumento da virulência das cepas de E.coli(13). Outras endotoxinas de importância para a 

espécie E.coli são as colicinas, codificadas pelo gene formador de feixes (brp), de natureza 

proteica com ação citotóxica para as células hospedeiras(26, 27). 

E.coli necessita também de mecanismos básicos para sobrevivência no organismo 

hospedeiro, como os sideróforos (enterobactina, yersinabactina e aerobactina). Sideróforos são 

sistemas de aquisição e assimilação de ferro proveniente do hospedeiro. Aerobactina é o 

principal sistema presente em APEC e possibilita sua sobrevivência e disseminação no 

organismo da ave(9). O sistema aerobactina é composto por quatro genes hidroxamatos 

sideróforos aerobactinas (iucABCD) e um receptor aerobactina de captação férrica, codficado 

pelo gene iutA(28). A importância do sistema aerobactina na patogenicidade de E.coli é 

estabelecida, no entanto, em algumas cepas esse sistema é incompleto, geralmente pela ausência 

de iucA. Nesses casos, a presença de outros sistemas de aquisição e assimilação de ferro, como 

o yersinabacterina e enterobactina, tornam a captação de ferro possível(29). 

O gene salmochelina (iroN) também está envolvido com aquisição de ferro e 

também é um dos genes de virulência comuns às cepas de APEC isoladas de aves com 

colibacilose. A existência desses genes que codificam fatores envolvidos com a aquisição e 

assimilação de ferro reforça a importância desse fator de virulência para E.coli(30).  

A existência de fatores associando a resistência do agente aos efeitos bactericidas 

do soro do hospedeiro, em algumas cepas de APEC, permitem a sobrevivência bacteriana 

durante o processo de infecção. Tanto iss quanto o traT (gene associado a proteína de superfície 

antifagocitose) são genes determinantes para a resistência sérica. Estes tornam as cepas APEC 

mais resistentes aos efeitos bactericidas do sistema complemento e à fagocitose e geralmente 

são detectadas em processos septicêmicos. Estes são genes plasmidiais, codificados pelo 

plasmídeo colV(9) frequente em APEC(23).  

Grande parte das cepas APEC isoladas de aves com colibacilose possui o gene iss. 

Estudos de Dissanayake et al.(31) reforçam tal afirmação, pois detectaram iss em 47% dos 

isolados de APEC originários de frangos de corte e poedeiras comerciais doentes e não houve 

sua detecção em E.coli comensais. Isolados provenientes de galinhas também apresentaram 

características semelhantes, o gene iss foi detectado em 72,2% das aves doentes e ausente nas 

das saudáveis(23). A forte associação entre iss e APEC, juntamente com a localização do gene 

na membrana externa, permite elaborar estratégias com o uso desse gene em vacinas para 

controle de colibacilose(3, 23, 31, 32). Estudos piloto com vacinas recombinantes contra 

colibacilose aviária baseadas no gene iss demonstraram imunização satisfatória. Galinhas 
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imunizadas com glutationa-S-transferase-iss (GST-iss) induziram resposta imunoprotetora em 

desafios com duas cepas de APEC distintas(3).  

 

2.3 Genes de virulência relacionados aos quadros clínicopatológicos em aves 

Colibacilose aviária é um termo atribuído a qualquer infecção, localizada ou 

sistêmica, causada por E.coli, que é um importante patógeno, tanto para a avicultura quanto 

para o alimento(9). Dada importância deste patógeno nas criações de aves, existe um amplo 

conhecimento a respeito dos aspectos clínicos e caracteristicas do agente obtidos a partir de 

pesquisas científicas, porém ainda são necessários maiores esclarecimentos em relação às 

infecções causadas por E.coli(12). 

Muitas cepas de E.coli são consideradas inócuas ou até mesmo benéficas ao 

organismo. No entanto, existem patotipos como E.coli produtora de Shiga toxina (STEC) que 

tem sido associados a doenças em humanos(33). Center for Disease Control (CDC) cita quinze 

patógenos associados a aproximadamente 95% das doenças veiculadas por alimentos, 

hospitalizações e morte nos Estados Unidos(34), entre os quais Escherichia coli O157:H7.  

Os diferentes quadros anatomopatológicos de colibacilose (onfalite, síndrome da 

cabeça inchada, salpingite, doença respiratória crônica) podem estar relacionados a condições 

ambientais e manejo38 e são atribuídos a características de virulência das cepas, via de infecção 

e sistema imunológico do hospedeiro(11, 35). A identificação de cepas bacterianas com diferentes 

características e níveis de patogenicidade geralmente ocorre pela sua contínua adaptação ao 

hospedeio e ao ambiente. Por este motivo, maior compreensão sobre o processo adaptativo dos 

microrganismos e técnicas para inviabilizar e diagnosticar patógenos são necessárias para evitar 

a doença(33).  

A onfalite é uma forma de colibacilose que decorre da contaminação da casca do 

ovo por ambiente contaminado ou pela contaminação da casca pela bactéria eliminada de aves 

reprodutoras infectadas(10). E.coli envolvidas com infecções via ovo normalmente não 

necessitam ser altamente virulentas, algumas vezes, até mesmo o comportamento oportunista 

das cepas comensais possibilita a infecção do embrião(36). Tal hipótese pode ser reforçada pelo 

fato de que E.coli isoladas de pintos com onfalite apresentam poucos genes característicos de 

APEC, como papA, tsh eipfAO141(37). 

Síndrome da cabeça inchada é outra forma de colibacilose caracterizada por edema 

facial, celulite no tecido subcutâneo da cabeça e presença de exsudato caseoso no espaço aéreo 

dos ossos do crânio(10, 13). As cepas de APEC que causam síndrome da cabeça inchada são 

consideravelmente distintas das que causam onfalite, de acordo com a combinação de genes de 
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virulência. Os genes frequentes em APEC originárias de galinhas com essa síndrome são; 

ipfAO154, fepC, irp2, fimA e csg, que ocorrem em 100%, 92,9%, 71,4%, 64,3% e 64,3% das 

cepas, respectivamente(37). 

Salpingite consiste em um processo infeccioso do oviduto ocasionado por APEC, 

que resulta na diminuição da produção de ovos em galinhas, patas e gansas(13). Em surtos de 

salpingite em galinhas poedeiras no Japão em 2009, o perfil de virulência de APEC foi 

composto pelos genes iss, irp2, iuc, cva/cvi(38). Combinações similares de genes também foram 

detectadas em aviculturas dinamarquesas entre os anos de 2010 e 2011, em que até 60% das 

cepas de APEC oriundas de 68 matrizes de corte com salpingite e peritonite apresentaram os 

genes iss, iucD, cvi/cva, fimH, traT, sitA, iroN, fyuA, iva e kpsMTll(39). 

Doença respiratória crônica ocorre em galinhas com quatro a nove semanas de idade 

e tem como complicação o desenvolvimento de infecções septicêmicas(10, 11). Os genes 

codificadores de adesinas autotransportadoras, upaB, aatA e aatB parecem estar envolvidos 

com os mecanismos iniciais de infecção do sistema respiratório(40). Análises qualitativas para 

traçar o perfil de virulência de APEC isoladas de galinhas e frangos com doença respiratória 

crônica, e também com salpingite, onfalite e síndrome da cabeça inchada, revelaram que o 

operon fim pode estar presente em até 86%, iucD em 90%, neuS em 60%, hlyA em 34%, tsh 

em 28%, iss em 26%, papEF em 18%, cnf 1 em 14%, curli em 94% e csgA em 26% dos 

isolados. Já a adesina afimbrial afaBC não é comumente detectada nas estirpes envolvidas com 

a doença. Estas implicações apoiam a afirmativa de que combinações de genes de virulência 

são diversificados, principalmente quando isolados de aves com diferentes quadros de 

colibacilose são analisados(41). 

 

2.4  Sensibilidade aos antimicrobianos 

Antimicrobianos são comumente usados em avicultura para combater infecções 

bacterianas. O uso abusivo de antimicrobianos na produção animal, a utilização de 

antimicrobianos como promotores de crescimento ou como preventivos de infecções são 

frequentes em criações de frangos de corte e atribuído as essas práticas acredita-se que tais 

procedimentos possam propiciar o surgimento de resistência aos antimicrobianos(42). Perfis 

difrencificados de resistência aos antimicrobianos foram detectados em cepas de E.coli isoladas 

de aves. Estes perfis sugerem a necessidade de vigilância e sistema de intervenção para 

controlar o uso indevido de antimicrobianos e surtos de APEC(43).  

O Brasil apresenta resultados preocupantes quando se analisa a susceptibilidade de 

bactérias aos antimicrobianos. Com o intuito de mitigar riscos de surgimento de bactérias 
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superresistentes, de insucesso no tratamento com antimicrobianos ou de transferência de 

resistência entre bactérias de animais, alimentos e humanos, o país possui legislações 

direcionadas à prevenção e controle de resistência aos antimicrobianos. O Plano de Ação 

Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos no Âmbito da Saúde 

Única foi elaborado com objetivo de criar e executar estratégias voltadas a prevenção e controle 

à resistência aos antimicrobianos, bem como conscientizar a população (incluindo profissionais 

das áreas de saúde humana, animal e ambiental) sobre o perigo determinado por esta 

resistência(44)  

Resultados de E.coli isoladas de frangos de corte com colibacilose referente à 

susceptibilidade aos antimicrobianos são preocupantes. Em amostras de órgãos de aves com 

colibacilose, 94% apresentaram resistência a três ou mais antimicrobianos e até mesmo 

multirresistência posto que 22% foram para cinco tipos diferentes de antimicrobianos(43).  

Elevada resistência têm sido relatada em análises de E.coli isoladas de aves e até mesmo em 

bactérias isoladas no ambiente. Cepas de origem ambiental também apresentaram mais de 75% 

de resistência a quinolonas e tetraciclinas(45). Resistência a cefepima (classe das cefalosporinas) 

(95,8%)(46), norflofloxacina (97,7%), eritromicina (até 96,1%)(47), ampicilina (até 98%), assim 

como cotrimoxazol (até 90%) e doxiciclina (62%)(43) foram detectadas em E.coli isoladas de 

animais.   

A multirresistência aos antimicrobianos é ainda mais crítica. E.coli isoladas de 

frangos com colibacilose podem apresentar alta taxa de multirresistência(47, 48). A disseminação 

de multirresistência em E.coli isoladas de frangos sugere um risco maior de surtos por bactérias 

com essa característica, com consequente dificuldade de controle ou combate(48). Não só as 

cepas patogênicas podem apresentar multirresistência, algumas cepas comensais também 

possuem tal característica como demonstrado por E.coli isoladas de fezes de perus saudáveis 

que apresentaram resistência a sete classes de antimicrobianos(49). 

E.coli resistentes aos beta-lactâmicos, tetraciclinas e sulfonamidas têm sido isoladas 

de diferentes espécies de aves, evidenciando a importância de aves como reservatório de cepas 

com potencial zoonótico e capazes de causar doenças extra-intestinais(25). Além de galinhas, tal 

resistência também foi identificada em aves aquáticas(8, 50). Tal premissa sugere que o convívio 

entre espécies pode facilitar a transmissão de resistência aos antimicrobianos. 

Um dos principais mecanismos de resistência aos antimicrobianos é a expressão 

dos genes de virulência beta-lactamase de espectro estendido (ESBL) e beta-lactamases tipo 

AmpC(51). Estes genes proporcionam o rápido desenvolvimento de resistência das 

enterobactérias às cefalosporinas de amplo espectro por hidrólise do anel beta-lactâmico destes 
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antimicrobianos. O Programa de Vigilância à Resistência Antimicrobiana Holandês isolou 153 

E.coli obtidas de amostras cecais de frangos saudáveis em diferentes abatedouros na Holanda, 

em que 80% dos isolados resistentes a cefotaxima carreavam o gene ESBL e 17% o gene 

AmpC(52).  

Animais e seus produtos destinados à alimentação humana, infectados e 

contaminados por E.coli produtoras de ESBL, podem veicular bactérias com capacidade de 

transferir resistência antimicrobiana a microbiota de quem os consomem. Além de alimentos, 

a água de lagos e lagoas contaminadas também podem veicular esses patógenos. Igualmente, é 

preocupante a detecção do gene ESBL em cepas comensais de E.coli isoladas de anseriformes, 

que também podem ser veículo para a disseminação de bactérias resistentes, já que os animais 

que as albergam estão aparentemente saudáveis(51). 

Em um surto de colisepticemia aviária em frangos, E.coli isoladas de baço e fígado 

apresentaram resistência a todos os antimicrobianos testados (ampicilina, tetraciclina, 

gentamicina, neomicina, sulfa-trimetoprim, enrofloxacina e norfloxacina). Ademais, esses 

isolados de E.coli eram positivos para os genes de adesão (fimH, papC, mat), invasão (tia), 

aquisição de ferro (iroN) e resistência ao soro (iss, ompA, traT), demonstrando a relevância 

desses genes na infecção por cepas APEC(48).  

Sabendo da existência de E.coli comensais e patogênicas, do seu comportamento 

oportunista, do seu comum perfil de multirresistência e da frequência de colibacilose nas 

aviculturas industriais e de subsistência brasileiras fazem-se necessários maiores estudos a fim 

de caracterizar fatores de risco, susceptibilidade, quadros anatomopatológicos e perfil genético 

não só de E.coli oriundas de galinhas mas também das outras espécies de aves comumente 

criadas no Brasil. Diante dessas informações, este estudo foi ralizado com o objetivo de 

identificar aspectos gerais e específicos sobre caraterísticas de E.coli isoladas de diferentes 

espécies de aves, assim como caracterizar a infecção e os quadros clínico patológicos atribuídos 

a essa bactéria. 

 

2.5 Eletroforese em campo pulsado – PFGE 

 

A eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE) é uma das alternativas de 

diagnóstico molecular utilizada na avaliação epidemiológica de patógenos(53), que permite a 

identificação de clones ou linhagens semelhantes que são potencialmente da mesma fonte(54),  

possibilitando veicular casos aparentemente não relacionados, compreendendo melhor os meios 

de contaminação e propagação de patógenos, permitindo melhores medidas de controle (55).   
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CAPÍTULO 2 – POTENCIAL PATOGÊNICO DE Escherichia coli ISOLADAS DE 

PATOS (Cairina moschata) E PERUS (Meleagris gallopavo) PARA PINTOS (Gallus 

gallus) DE UM DIA 
 

RESUMO 

Este estudo foi desenvolvido com os objetivos de detectar genes de virulência e resistência aos 

antimicrobianos e o potencial patogênico de E.coli isoladas de amostras obtidas de patos e perus 

aparentemente saudáveis. Cem isolados de E.coli (50 de patos e 50 de perus) foram purificados 

e submetidos a PCR convencional para detectar os genes iss, iucD, papC e tsh. As amostras 

positivas para os quatro genes pesquisados (três de patos e três de perus) foram utilizadas para 

elaboração de inoculos na concentração de 107 UFC/mL aplicados 0,1mL de cada, via saco 

aéreo torácico esquerdo em pintos de frangos de corte de um dia de via para avaliação da 

patogenicidades dos seis isolados de E.coli. O grupo controle foi desefiado com 0,1 mL de 

solução salina tamponada estéril a 0,85% Dos 100 isolados analisados, 42% (42/100) foram 

positivos para um ou mais genes e dos positivos em apenas 14,2% (6/42) apresentaram os quatro 

genes pesquisados. Os pintos de um dia utilizados para o teste de patogenicidade foram criados 

até dez dias de vida para avaliação da taxa de mortalidade e quadro clínico. Os sinais 

respiratórios, assim como as lesões macroscópicas (persistência do saco da gema, pericardite, 

aerossaculite, exsudato em seios nasais), foram predominantes entre os tratamentos inoculados, 

independente da espécie de aves que foi isolada, e se agravaram ao longo dos 10 dias de criação. 

Alguns isolados, mesmo entre os obtidos da mesma espécie de aves, produziram infecções 

distintas, com sinais clínicos e lesões macroscópicas de gravidades distintas. Então conclui-se 

que isolados de E.coli originários de patos e perus são patogênicos para pintos e promovem 

sinais e lesões principalmente de caráter respiratório.  

Palavras-chave: infecção, iss, iucD, papC, tsh 
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CHAPTER 2 –PATHOGENIC POTENCIAL OF Escherichia coli ISOLATED FROM 

DUCKS (Cairina moschata) AND PERUS (Meleagris gallopavo) FOR ONE-DAY-OLD 

CHICKENS (Gallus gallus)  

 

ABSTRACT 

This study was developed with the objective of detecting virulence and resistance genes and 

the pathogenic potential of E. coli isolated from samples obtained from apparently healthy 

ducks and turkeys. One hundred isolates of E.coli (50 ducks and 50 turkeys) were purified and 

subjected to standard PCR to detect genes as gene iss, iucD, papC and tsh. Positive samples for 

the four genes researched (three ducks and three turkeys) were used to prepare inoculum at a 

concentration of 107 CFU / mL, applied 0.1mL each, by left thoracic air sac in broiler chicks. 

Pathway to evaluate the pathogenicity of the six isolates of E.coli. The control group was 

challenged with 0.1 mL of 0.85% sterile buffered saline. Of the 100 isolates analyzed, 42% 

(42/100) were positive for one or more genes and positive for only 14.2% (6 / 42) presented the 

four genes researched. One-day-old chicks used for the pathogenicity test were reared up to ten 

days of age to assess mortality and clinical status. Respiratory signs, as well as macroscopic 

lesions (yolk sac persistence, pericarditis, aerosaculitis, sinus exudate), were predominant 

among the inoculated treatments, regardless of the bird species that was isolated, and worsened 

over 10 days. from creation. Some isolates, even among those obtained from the same bird 

species, produced distinct infections, with clinical signs and macroscopic lesions of different 

severities. It is concluded that E.coli isolates from ducks and turkeys are pathogenic to chicks 

and promote signs and lesions mainly of respiratory character 

 

Keywords: infection, iss, iucD, papC, tsh 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A patogenicidade é característica associada a capacidade do agente etiológico em 

interagir e sobreviver no organismo hospedeiro, resultando em doença. A patogenicidade tem 

sido correlacionada a numerosos fatores extrínsecos e intrínsecos atribuídos ao patógeno, ao 

hospedeiro e ao ambiente1. O entendimento sobre mecanismos básicos de comportamento do 

microrganismo permitem compreender as alterações no perfil de virulência e patogenicidade, 

assim como sua adaptação a diferentes ambientes2,3.  

Diferentes arranjos de genes de virulência podem interferir na adaptação do 

microrganismo a novos ambientes e na interação agente/hospedeiro4. Análises e caracterizações 

desses arranjos são essenciais para determinar a patogenicidade do agente, seu comportamento 

e evolução.  

E.coli patogênicas para aves (APEC) possuem arranjos complexos e diversificados 

de genes de virulência e resistência, que lhes atribuem patogenicidade5. Todavia, esses genes 

não estão presentes apenas em bactérias patogênicas, alguns sendo identificados inclusive nas 

reconhecidamente não patogênicas.  

Os genes detectados apenas em APEC podem auxiliar na diferenciação de cepas 

E.coli não patogênicas. Pap, tsh, iss e iuc6 são alguns dos estreitamente associados às cepas que 

compõe o patotipo APEC. Porém, apenas a presença de genes de virulência e resistência não é 

suficiente para determinar a patogenicidade da bactéria, pois esta, em determinadas 

circunstâncias, pode tê-los, mas não os expressar. Por isso, a avaliação da patogenicidade in 

vivo é capaz de produzir informações sobre a expressão de genes2,3.  

Tocante à avaliação da patogenicidade de E.coli, o teste de patogenicidade in vivo 

é considerado padrão ouro para classificar um isolado de E.coli como patogênico, o qual utiliza 

diferentes vias de inoculação para realização desse teste como subcutânea, nasofaringe, traqueal 

ou intra saco aéreo. De acordo com os sinais clínicos, com a taxa de mortalidade e com a 

velocidade de ocorrência das mortes, cepas patogênicas podem ser distintas das não 

patogênicas7-9. 

Diante da importância do estabelecimento e esclarecimento a respeito da infecção, 

assim como das lesões e manifestações clínicas causadas por E.coli, no presente trabalho pintos 

de um dia foram desafiados com E.coli originárias de patos e perus aparentemente saudáveis, 

contendo os genes papC, tsh, iss e iucD, com o objetivo de avaliar a sua patogenicidade de 

isolados de E.coli de patos e perus em frangos de corte. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local  

O experimento foi desenvolvido no Núcleo de Pesquisa de Doenças de Aves e 

laboratórios de Bacteriologia e Biologia molecular do Departamento de Medicina Veterinária, 

Setor de Medicina Veterinária Preventiva da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) entre os anos de 2014 e 2016. O protocolo experimental 

foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA – UFG sob o n° 046/16 (Anexo 

A).  

 

2.2 Delineamento experimental  

Foram utilizados 70 pintos de corte de um dia de vida da linhagem Coob que após 

pesagem, foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em sete tratamentos, 

com duas repetições compostas por cinco aves cada.  

O experimento foi desenvolvido com sete tratamentos, um tratamento controle em 

que os pintos foram desafiados com solução salina tamponada a 0,85% estéril e outros seis 

foram tratamentos contaminados. Cada cepa de E.coli representava um tratamento, sendo três 

isoladas de três indivíduos da espécie Cairina moschata (pato) e três da espécie Meleagris 

gallopavo (peru). O tratamento A correspondeu ao grupo controle, nos tratamentos B, C e G os 

pintos de um dia foram desafiados com E.coli isoladas de três diferentes patos e nos D, E, e F 

o desafio ocorreu com E.coli isoladas de três diferentes perus.  

As cepas utilizadas para o desafio foram isoladas de suabes de traqueia de patos e 

perus clinicamente saudáveis, positivas para os genes pap, tsh, iss e iuc, que faziam parte da 

bacterioteca do Laboratório de Bacteriologia da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. 

Cada uma das seis cepas foi cultivada e purificada separadamente e utilizadas para elaboração 

de seis inóculos para desafiar os pintos e avaliar a patogenicidade de cada uma delas 

separadamente.  

 

2.3 Detecção de genes de virulência e resistência em isolados compatíveis com E.coli 

Cem E.coli isoladas de suabes de traqueia de patos e perus clinicamente saudáveis 

(50 E.coli de cada uma das duas espécies) foram purificadas e posteriormente submetidas a 

Reação em Cadeia Polimerase (PCR) convencional.  

Para o procedimento de extração de DNA, as amostras foram previamente 

incubadas em caldo BHI a 37°C/24h para enriquecimento bacteriano. Para extração de DNA, 
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inicialmente foi colhido 1mL da suspensão da cultura bacteriana e centrifugadas de 2837 RCF 

(Força Centrífuga Relativa) por cinco minutos. Após o descarte do sobrenadante, os sedimentos 

foram ressuspendidos em 800μL de água MiliQ. Posterior a homogeneização, as amostras 

foram submetidas a uma nova centrifugação, nas mesmas condições. O sobrenadante foi 

descartado e 80μL de água MiliQ foram adicionados ao sedimento. Logo após, as amostras 

foram aquecidas à temperatura de 96°C/10 minutos. O sobrenadante obtido desse processo foi 

removido e mantido congelado em tubos de polipropileno a -20°C(10).  

Para as reações de amplificação para detecção dos diferentes genes de virulência 

foram empregados pares de oligonucleotídeos para papC, tsh, iucD e o gene de resistência iss 

(Quadro 1). 

 

QUADRO 1 - Sequência de primers segundo os genes analisados, tamanho dos pela técnica 

de PCR convencional.  

Gene Sequência de primer 5’-3’ Amplicon Referência 

papC 5’–TGATATCACGCAGTCAGTAGC-3’ 

5’–CCGGCCATATTCACATAA-3’ 
205pb Rodriguez-

Siek et al.11 

iss 5’-ATC ACA TAG GAT TCT GCC G-3’ 

5’-CAG CGG AGT ATA GAT GCC A-3’ 
309pb Ewers et al.12 

tsh 5’-ACT ATT CTC TGC AGG AAG TC-3’ 

5’-CTT CCG ATG TTC TGA ACG T-3’ 
829pb Ewers et al.12 

iucD 5’-TAC CGG ATT GTC ATA TGC AGA CCG T -3’ 

5’-AAT ATC TTC CTC CAG TCC GGA GAA G-3’ 
602pb Yu et al.13 

 

A amplificação do primer papC foi de acordo com Rodriguez-Sieket al.11 para um 

ciclo inicial (hotstart) de 94°C/5min, seguido de 30 ciclos repetidos de 94°C/30seg 

(anelamento), 58°C/30seg (extensão) e 72°C/2min (desnaturação), com extensão final de 

72ºC/2min 

Os reagentes e respectivas concentrações para produção de mastermix para 

detecção dos genes iss e tsh. Para os primers iss e tsh, após desnaturação inicial de 94°C durante 

3min, a amplificação foi realizada em 25 ciclos de 94°C/30seg (desnaturação), 58°C/30seg 

(anelamento), 68°C/30seg (extensão) e extensão final a 72°C/10min (modificado de EWERS 

et al.12).  

A concentração dos reagentes utilizados para elaboração do mastermix para 

detecção do gene iucD. O programa utilizado no termociclador para o gene iucD foi modificado 
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de YU et al.13 com um ciclo inicial de 63°C/2min, seguido de 30 ciclos repetidos de 53°C/2min, 

72°C/2min e 64°C/1min e finalizando o processo de extensão à 72oC/2min. 

Cepas de E.coli cedidas pela professora Drª Terezinha Knöbl do Laboratório de 

Ornitopatologia da Universidade de São Paulo foram utilizados como controles positivos na 

técnica de PCR. 

A concentração dos reagentes utilizados no mastermix para detecção do gene papC, 

tsh, iss e iucD foram as mesmas e estão descritas no Quadro 2.  

 

QUADRO 2 – Reagentes e suas respectivas concentrações utilizados para elaboração de 

mastermix (25µL) para amplificação com os primers utilizados para detecção 

do gene em isolados de Escherichia coli de patos e perus 

Componentes Concentração final 

Água ultra pura (Dnase/Rnase-Free Distilled Water 

– Invitogen) 

- 

Tampão 10X (PCRbuffer10xInvitrogen) 1X 

Mg Cl2 Invitrogen(50mM) 2,0 mM 

dNTP AmershamBiosciences(10mM) 0,2 mM 

Primerfoward 1 0,2 µM 

Primer reverse 2 0,2 µM 

Taq polimerase (Invitrogen) 1u 

DNA 2,0 ng 

 

2.4 Preparação do inóculo 

Três isolados de E.coli originários de patos e três de perus que continham os genes 

papC, tsh, iss e iucD foram utilizados nos testes de patogenicidade. Para isso, foram preparados 

inóculos dos isolados e de suspensão de solução salina para o tratamento controle.  

Os isolados foram purificados em ágar MacConkey e confirmados por testes 

bioquímicos. A identificação bioquímica consistiu nos testes de motilidade, produção de 

indol, hidrólise de urease, H2S, malonato, reação vermelho metila, reação no citrato de 

Simmons, glicose, sacarose e lactose. 

Em seguida, o cultivo foi ressuspendido em solução salina tamponada a 0,85% e 

com concentração de 2,0 x 107 UFC/mL ajustada com auxílio da escala Mac Farland. Após 

ajuste para a concentração desejada alíquotas da suspensão foram plaqueadas em MacConkey 

para contagem das UFC.  
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2.5 Inoculação em pintos de um dia 

O teste de patogenicidade foi modificado de Knobl et al.14 e Monroy et al.15 no qual 

pintos de um dia foram desafiados com 0,1mL de solução salina tamponada a 0,85% e inóculos 

bacterianos (concentração padronizada em 107 UFC/mL), via saco aéreo torácico esquerdo.  

Os animais foram monitorados três vezes ao dia, durante dez dias em relação a 

presença de sinais clínicos e mortalidade. Os sinais clínicos foram avaliados e classificados em 

nível severo, intermediário, leve14,15. No 11º dia de vida os pintos foram submetidos à eutanasia 

e necropsiados. As lesões foram identificadas e contabilizadas e as amostras foram colhidas 

para reisolamento de E.coli por técnica bacteriológica convencional.  

Foram preparados pool de órgãos (sacos aéreos, fígado, baço, pericárdio, traqueia 

e conteúdo intestinal) dos cinco pintos que compunham cada uma das repetições de cada 

tratamento. Assim, cada um dos sete tratamentos originou duas amostras dos seis órgãos 

colhidos, resultado em 84 amostras.  

As amostras foram fracionadas em 1g (com excessão do saco aéreo e pericárdio 

que foi realizado suabe), inoculadas em caldo de BHI a 37°C/18-24 horas e, posteriormente, 

plaqueadas em ágar MacConkey incubado a 37°C/24 horas. 

Três a cinco unidades formadoras de colônias com características fenotípicas 

compatíveis com E.coli foram selecionada e repicadas em tubos contendo ágar tríplice açúcar 

ferro (TSI), incubadas a 37°C/24 horas e confirmadas por testes bioquímicos. 

 

2.6 Avaliação da qualidade dos pintos ao nascimento 

Após eclosão, os pintos permaneceram dentro da incubadora até completa secagem 

da plumagem e foram avaliados quanto alterações no umbigo e viabilidade de pintos fracos. 

Posteriormente foram pesados e distribuídos de acordo com os tratamentos, os quais foram 

compostos de quatro repetições com 13, 14 ou 15 aves cada e criados em baterias na mesma 

ambiência. 

As aves inoculadas e não inoculadas foram mantidas em alojamentos separados, em 

baterias de aço galvanizado com quatro andares, equipadas com comedouros e bebedouros do 

tipo lineares e bandejas para retirada de excretas. As baterias foram aquecidas com lâmpadas 

incandescentes (uma por andar) de 60W até os 14 dias de idade. Durante todo o período 

experimental, as aves receberam alimentação e água ad libitum. 
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2.7 Programa Alimentar e manejo das aves  

O programa alimentar foi constituído por quatro rações experimentais diferentes: 

pré-inicial, inicial, crescimento e final, formulados de acordo com a composição dos alimentos 

e exigências nutricionais propostas por Rostagno15 (Tabela 1).  

 

TABELA 1 – Composição percentual das rações fornecidas às aves durante o período 

experimental (1-42 dias de idade). 

Ingredientes Pré inicial 

(1-7 dias) 

Inicial 

(8-21 dias) 

Crescimento 

(22-25 dias) 

Terminação 

(36-42 dias) 

Milho grão 54,9761 59,1291 61,7543 66,5028 

Farelo de soja (45%) 38,5778 35,0621 31,8362 27,5891 

Óleo de soja 2,2153 2,1751 3,1623 2,9765 

Fosfato de bicalcico 1,9035 1,5048 1,2698 1,0670 

Calcário 0,9140 0,9242 0,8646 0,7703 

Sal comum 0,5070 0,4815 0,4566 0,4438 

DL-Metionina 0,3597 0,2876 0,2565 0,2399 

Premix vitamínico* 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 

L-Lisina HCL 0,1385 0,0772 0,0617 0,1128 

L-Treonina 0,1080 0,0584 0,0380 0,0478 

Premix mineral** 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nutrientes Atendimento 

Energia metabolizável 

(kcal/kg) 
2,9500 3,0000 3,1000 3,1500 

Proteína bruta 22,2000 20,8000 19,5000 18,0000 

Lisina (%)  1,3100 1,1740 1,0780 1,0100 

Metionina + cisteína*** 

(%) 
0,9440 0,8460 0,7870 0,7370 

Metionina*** (%) 0,6526 0,5693 0,5253 0,4933 

Treonina 0,8520 0,7630 0,7010 0,6560 

Triptofano 0,2567 0,2388 0,2217 0,1999 

Cálcio (%) 0,9200 0,8190 0,7320 
 

0,6380 

Nutrientes Atendimento 

Fósforo disponível (%) 0,4700 0,3910 0,3420 0,2980 

Sódio 0,2200 0,2100 0,2000 0,1950 

Continua 
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* Suplemento vitamínico (níveis de garantia por kg do produto): vit. A, 1.680.000 UI; vit.D 3, 400.000 UI; vit. E, 3500 mg; vit. K, 360 mg; 

vit. B1, 436,50 mg; vit. B2, 1.200 mg; vit. B6, 624 mg; vit. B12, 2.400mcg; ác. Fólico, 200 mg; ác. pantotênico, 3.120 mg; niacina, 8.400 

mg; biotina, 10.000 mcg.  
** Suplemento mineral (níveis de garantia por kg do produto): zinco, 17.500 ppm; ferro, 12.500 ppm; cobre, 2.000 ppm; iodo, 187,50 ppm; 

selênio, 75 ppm.  *** Digestível 

 

2.8 Análise estatística  

Os dados referentes aos sinais clínicos, achados de necropsia e reisolamente 

bacteriano foram tabulados pelo programa Excel 2016 e interpretados mediante análise da 

frequência16. 
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3 RESULTADOS 

 

Dos 100 isolados de E.coli (50 de patos e 50 de perus) submetidas a PCR 

convencional em 58% (58/100) não se detectou nenhum dos genes testados e em 42% (42/100) 

dos isolados detectaram-se um ou mais. Nos de perus, em 12% (24/50) foram detectados um 

ou mais genes, já os de patos apresentaram menor frequência de detecção, pois 9% (18/50) dos 

isolados continham um ou mais genes. Dentre os 42% (42/100) positivos para um ou mais 

genes, 47,6% (20/42) continham apenas um gene, 21,4% (9/42) dois genes, 16,6% (7/42) três 

genes e 14,2% (6/42) positivos para os quatro genes de virulência e resistência testados (Tabela 

1).  

TABELA 1 – Distribuição de arranjos dos genes papC, tsh, iucD e iss em isolados de 

Escherichia coli provenientes de patos e perus obtidos na bacterioteca do 

laboratório de bacteriologia da Escola de Veterinária e Zootecnia – 

Universidade Federal de Goiás entre os anos de 2014 a 2016  

 

Três isolados de E.coli originários de patos assim como de perus não foram capazes 

de causar morte nos pintos desafiados durante os 10 dias de criação. Contudo, os isolados foram 

capazes de causar infecção e doença caracterizada por sinais clínicos com severidade variada, 

ressaltando-se que as alterações respiratórias foram as mais frequentes e mais intensas nos 

últimos dias de criação (nono e 10° dias de avaliação) (Tabela 2).  

 

 

Nº genes Arranjo Frequência Origem/ Frequência  

Dois 

papC+iucD 1 

pato (4) 

peru (5) 

papC +tsh 1 

papC +iss 2 

iucD +iss 1 

iucD+tsh 1 

iss +tsh 3 

Três 

papC +tsh+iss 2 

pato (3) 

peru (4) 

iucD +iss+tsh 2 

papC + iucD +iss 2 

papC + iucD +tsh 1 

Quatro papC + iucD+tsh+iss 4 
pato (2) 

peru (2) 



43 
 

TABELA 2 –Sinais clínicos por tratamento em pintos desafiados com isolados de Escherichia 

coli originários de patos e de perus positivos para os genes papC, iucD, iss e tsh  

Tratamentos 
Espirro 

 

Dispneia 

 

Secreção 

ocular 

 

Estertor 

 

A - - - - 

B 5  6  3 - 

C 10  4*  - 5 

D 8  10* 3 2 

E 3  6 - - 

F 2  2 5 - 

G 3  - - - 

TOTAL  

nº (%) 
31 (44,2%) 

28  

(40%) 
11 (15,7%) 

7  

(10%) 
Tratamento A – controle. Tratamentos B, C e G – pato. Tratamentos D, E e F – perus.  

*Sinais severos 

- ausência de sinais 

 

As complicações respiratórias observadas consistiram em dispneia, espirros e 

estertores. O espirro foi o sinal clínico mais evidente, acometendo 44,2% (31/70) das aves e 

observado em 86% (6/7) dos tratamentos, seguido de dispneia, observada em 40% (28/70) das 

aves e 71% (5/7) dos tratamentos. As aves d os tratamentos C (pato) e D (peru) desenvolveram 

severa dispneia. Os estertores foram os sinais respiratórios menos frequentes, pois apenas 10% 

(7/70) das aves apresentaram esta alteração, que foi observada em 28,6% (2/7) dos tratamentos. 

Secreção ocular foi o sinal menos frequente entre as alterações clínicas detectadas nas aves 

inoculadas. Apenas 15,7% (11/70) dos animais desenvolveram secreção ocular e foi um sinal 

presente em 42,8% (3/7) dos tratamentos.  

No final do experimento, as aves foram eutanasiadas e necropsiadas para 

identificação de lesões macroscópicas (Tabela 3 e Figura 1), colheita de material para 

bacteriologia e coleta de dados para avaliação do grau de patogenicidade dos isolados 

utilizados.  
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TABELA 3 – Achados macroscópicos em pintos desafiados com isolados de Escherichia coli 

originários de patos e de perus positivos para os genes papC, iucD, iss e tsh  

Tratamentos 
Persistência 

saco da gema 
Aerossaculite 

Alterações 

cardíacas  

Exsudato em 

seios nasais 

A 
- - - - 

B 
3 1 - - 

C 
5 9* 5 - 

D 
8 7* 3 4 

E 
2 1 - - 

F 
3 8 - 1 

G 
3 6 1 - 

TOTAL  

nº (%) 

25 

(35,7%) 

32 

(45,7%) 

8 

(11,4%) 

5 

(7,1%) 
Tratamento A – controle. Tratamentos B, C e G – pato. Tratamentos D, E e F – perus.  

- ausência de lesões 

*lesões moderadas a graves 

 

  

FIGURA 1 – Achados macroscópicos distribuídos de acordo com cada tratamento e número 

de aves acometidas 
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A
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B
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C
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Como observado na Tabela 3, não foram encontradas alterações macroscópica nas 

aves que compuseram o tratamento A (controle). Nos demais tratamentos observaram-se lesões 

que indicavam comprometimento do sistema respiratório e, dentre as alterações macroscópicas, 

a lesão mais frequente foi a aerossaculite, com graus variados de severidade.  

A aerossaculite foi detectada em 45,7% (32/70) das aves inoculadas, seguida por 

persistência do saco da gema, em 35,7% (25/70), alterações cardíacas (pericardite, edema de 

saco pericárdico e hidropericardio) em 11,4% (8/70) e exsudato em seios nasais, em 7,1% (5/70) 

das aves. 

Das amostras de órgãos colhidas durante a necropsia, foi detectada E.coli em 

diferentes tecidos. E.coli foi reisolada da traqueia e dos sacos aéreos em todas a amostras 

analisadas das aves desafiadas (Figura 2). O fígado e o baço apresentaram frequência de 

recuperação de 71,4% (10/14), enquanto que o pericárdio e o conteúdo intestinal apresentaram 

E.coli em 50% (7/14) das amostras. 

 

 

 

FIGURA 2 – Frequências de Escherichia coli reisoladas de pool dos órgãos de aves que compunham 

das duas repetições de cada tratamento  

 

A bactéria foi reisolada em todos os tratamentos, alguns deles nas duas repetições, 

outros em apenas uma. E.coli originárias de perus foram reisoladas em todas as repetições dos 

três tratamentos. Já em órgãos de pintos inoculados com E.coli originárias de patos, por vezes 

só foi possível reisolar a bactéria em uma das repetições, como no caso das amostras de 

pericárdio do tratamento B (pato), em que não foi possível reisolar a bactéria do órgão de uma 

das repetições.  
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Baseado nos sinais clínicos, achados macroscópicos e posterior recuperação de 

E.coli, os isolados foram diferenciadas quanto ao nível de patogenicidade (Quadro 3).  

 

QUADRO 3 – Resultado do teste de patogenicidade em pintos de um dia desafiados com 

isolados de Escherichia coli originários de pato e de peru positivos para os 

genes papC, iucD, iss e tsh  

Tratamento Origem 

Severidade 

dos sinais 

clínicos 

Severidade das 

lesões 

macroscópicas  

Classificação de 

patogenicidade  

B Pato + + leve 

C Pato ++ ++ intermediária 

D Peru + ++ intermediária 

E Peru + + leve 

F Peru + + leve 

G Pato + + leve 

+ leve; ++ intermediária; +++ severa  



47 
 

4 DISCUSSÃO 

 

E.coli trata-se de uma bactéria natural do trato gastrointestinal (TGI) de mamíferos 

e aves17,18 e parece também ser natural de traqueia de perus e patos, como constatado no presente 

estudo em que foram isoladas de aves clinicamente saudáveis. Mesmo que oriundos de aves 

aparentemente saudáveis, os isolados de E.coli apresentaram percentagens variados e arranjos 

distintos de genes de virulência e resistência.  

Os genes comuns ao patotipo APEC analisados (papC, iucD, tsh e iss) apresentaram 

baixa frequência tanto nos isolados de E.coli de perus quanto nos de patos, resultado que está 

de acordo com Subedi et al19 e Knöbl et al6, que observaram essa baixa frequência de genes que 

caracterizam cepas pertencentes ao patotipo APEC em isolados de aves clinicamente saudáveis. 

Contudo, é mais frequente a detecção dos genes papC, iucD, tsh e iss em isolados de E.coli 

obtidos de aves doentes, como de perus com colibacilose. Esta característica de patogenicidade, 

atrelada aos isolados de E.coli oriundos de aves doentes não é comum apenas em aviários 

brasileiros20 mas também em outros países21. Analisando-se a diferença entre a frequência de 

detecção de genes de virulência e resistência em E.coli isoladas de aves saudáveis e doentes, 

pode-se inferir que isolados obtidos de aves com colibacilose sejam significativamente mais 

patogênicos que os obtidos de animais sadios.  

E.coli isoladas de aves doentes e saudáveis podem conter genes em comum, porém 

arranjos complexos de genes são mais prevalentes em isolados obtidos de aves doentes(5). A 

possibilidade dos diferentes tipos de isolados de E.coli terem genes comuns entre si apoia a 

frequência, mesmo que baixa, destes genes em bactérias isoladas de aves clinicamente 

saudáveis. Subedi et al.19 sustentam ainda mais este fundamento pois referem que em isolados 

de E.coli de aves doentes há uma maior detecção de genes que caracterizam APEC como a 

presença de adesinas diversificadas, sistema de assimilação de ferro e maior resistência ao efeito 

bactericida do soro 6, 19, 22, 23. 

Mesmo com a baixa frequência de genes ligados a patogenicidade nos isolados 

analisados, é possível sugerir que a sua presença em E.coli isoladas de perus e patos pode estar 

associada à criação, muitas vezes, precária e consorciada a outras espécies, principalmente 

galinhas. Além disso, deve ser considerado o uso frequente de antimicrobianos de forma 

indiscriminada em criações para subsistência, o que favorece a permuta e aquisição de genes 

ligados a patogenicidade. Erros de manejo, superlotação e estresse também podem interferir no 

sistema imune do hospedeiro24,25 e consequentemente facilitar a troca de genes e mutação entre 
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isolados de E.coli. Por outro lado, os achados deste estudo encontraram respaldo em Schouler 

et al.26, que relataram que apenas a presença destes genes não é suficiente para categorizar 

isolados de E.coli como patogênicos, pois eles têm sido identificados em aves aparentemente 

saudáveis. 

Com o propósito de investigar a patogenicidade destes isolados em Gallus gallus 

fez-se a inoculação de três isolados contendo os genes iss, tsh, papC e iucD em sacos aéreos 

dos pintos de um dia de vida. A inoculação em sacos aéreos é uma via considerada prática e 

método padrão ouro para avaliar e graduar a patogenicidade de isolados bacterianos, pois, de 

acordo com Dho et al.27, Smith et al.9, Goren et al.7 e Piercy et al.28, permite o desenvolvimento 

de lesões homogêneas e típicas de colibacilose se comparado com as vias subcutânea, 

nasofaringeana e traqueal.  

Neste estudo, não se observou a morte das aves inoculadas com as cepas contendo 

os quatro genes. Sabe-se que alguns isolados podem apresentar genes mas não expressá-los. A 

presença de genes associados à virulência não é suficiente para garantir que a cepa causará 

doença29. Isso porque a colibacilose é uma enfermidade multifatorial, então além do 

comportamento patogênico da cepa, são necessários fatores ligados a aspectos ambientais, de 

manejo e de condições do hospedeiro para desenvolvimento da doença29. Este quadro pode ser 

demonstrado pela ocorrência de alta taxa de mortalidade em frangos com colisepticemia cujo 

desenvolvimento teve envolvimento com fatores ambientais e aspectos ligados ao hospedeiro, 

como idade precoce de desafio30. Por isso, a não ocorrência de mortes durante a fase 

experimental pode ser atribuída em parte, uma vez que não haviam fatores externos como 

oscilação constante de temperatura e ligados ao hospedeiro como doenças concomitantes, 

devendo ser ressaltado que o ambiente de experimentação era controlado e o manejo adequado.  

Assim como o agravamento dos sinais clínicos, pode ser que a mortalidade também 

pode ocorrer tardiamente. Dessa forma, a não ocorrência de mortes durante os dez dias de 

criação pode estar associada a provável baixa capacidade dos isolados de E.coli utilizados de 

causar lesões graves e letais ou até mesmo a invasão mais lenta do organismo. Em outros testes 

de patogenicidade realizados com pintos de um dia, a mortalidade ocorreu tardiamente15. 

Mortes precoces e taxa de mortalidade elevada são mais significativas em E.coli isoladas de 

aves doentes2, 31 do que de aves sadias, pois a velocidade de invasão, colonização e o grau de 

disseminação no organismo hospedeiro estão associados a isolados patogênicos de E.coli, 

capazes de causar doença no indivíduo32. Também é estabelecido que a estocagem de isolados 

bacterianos pode atenuar sua patogenicidade.  
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Como não ocorreram mortes dos pintos inoculados, a patogenicidade dos isolados 

de E.coli foi avaliada e estabelecida pelos sinais clínicos e alterações macroscópicas, como 

realizado por Arshad et al.33. Dos seis isolados (três originários de perus e três de patos), 

nenhum foi considerado de elevada patogenicidade pois, com base em Knobl et al.14 e Monroy 

et al.15, para ser considerado de alta patogenicidade o isolado, além de produzir quadro clínico 

grave deverá causar morte em poucas horas. Assim, de acordo com as alterações clínicas e com 

os achados macroscópicos detectados nos pintos inoculados, dois isolados foram considerados 

de patogenicidade intermediária e os demais de patogenicidade baixa (Quadro 3).  

Os sinais, assim como as lesões das aves inoculadas variaram entre os diversos 

tratamentos mas foram compatíveis com quadro de colibacilose. Dentre os sinais, destacaram-

se os espirros, dispneia de intensidade variável e secreções oculares que indicam 

comprometimento do trato respiratório. Estes resultados estão de acordo com os descritos por 

Ferreira34, Barnes et al.32, Kunert Filho et al.35 que referiram alterações respiratórias como 

quadro comum em aves com colibacilose devido à porta de entrada da bactéria, geralmente, ser 

a via traqueal, seguida de invasão e destruição do epitélio colunar pseudo estratificado ciliado 

local, sinais clínicos decorrentes de lesões no sistema respiratório, como identificados nos 

pintos desafiados. Neste trabalho pode estar relacionado à disseminação da bactéria no 

organismo animal, desenvolvimento de processo infeccioso em sacos aéreos34,36, estendendo-

se para outros órgãos, caracterizando evolução e agravamento da infecção.  

O agravamento dos sinais clínicos no últimos dias de experimento pode ser 

entendido pelo maior tempo de adaptação da cepa ao hospedeiro ou desenvolvimento de outros 

mecanismo para infecção, já que E.coli foram isoladas de outras espécies de aves, que não 

Gallus gallus. Possivelmente a criação de patos, perus e galinhas no mesmo ambiente 

possibilitou a permuta de genes de virulência bacterianos, no entanto, o patógeno teve de se 

adaptar ao novo hospedeiro, como citado por Ferreira34,Maturana et al. 36 e Lynne et al.37. 

Observou-se que a patogenicidade variou com a origem dos isolados e mesmos os 

obtidos da mesma espécie de origem também se comportaram de forma diferente. As aves que 

compuseram o tratamento G (pato) não apresentaram alterações respiratórias, o que sugere 

dificuldade de colonização do sistema respiratório deste isolado de E.coli. Comportamento 

distinto entre isolados de E.coli proveniente da mesma espécie de ave já foi relatada35 indicando 

que não existe padrão de infecção mesmo quando a bactéria pertence à mesma origem.   

Estertor foi um sinal observado apenas nas aves dos tratamentos C (pato) e D (peru). 

Tal sinal caracteriza um quadro respiratório mais grave, geralmente associado a dispneia. As 

aves destes tratamentos também foram as únicas em que se detectou quadro severo de dispneia, 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55181729700&amp;eid=2-s2.0-84947569985
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indicando ainda mais que o sinal clínico estertor respiratório está associado a lesão grave em 

epitélio respiratório. Tanto os estertores quanto a dispneia e demais alterações clínicas 

resultantes de injúrias ao sistema respiratório são as principais complicações clínicas em aves 

infectadas com E.coli34.  

Outro aspecto observado neste estudo foi o comportamento clínico distinto entre 

pintos desafiados com isolados de E.coli originários da mesma espécie ave. O isolado de E.coli 

originário de pato utilizado para desafiar as aves do tratamento C ocasionou um quadro clínico 

mais severo e com uma maior diversidade de sinais que os demais isolados de patos, indicando 

que não existe um padrão comportamental entre os isolados oriundos dessas aves aquáticas 

neste experimento. A não padronização de isolados de E.coli observada nesse estudo concorda 

com Ferreira38, que citaram alterações diversificadas decorrentes de infecções por E.coli em 

aves.  

E.coli originárias de patos, sobretudo o isolado utilizado para desafiar aves do 

tratamento C, determinaram espirros e dispneia em um grande número de animais. Estas 

alterações clínicas decorrem principalmente de lesões em sacos aéreos32. Infecções por E.coli 

em patos são caracterizadas por aerossaculite grave39 pois, após lesão em epitélio respiratório 

superior, ocorrem infecções sistêmicas, atingindo os sacos aéreos dos patos40. 

A secreção ocular foi também um sinal exclusivo, entre os isolados originários de 

patos, das aves inoculadas com isolado de E.coli do tratamento B, com 27,27% (3/11) de 

frequência, sugerindo maior facilidade de invasão a este tipo tecido por E.coli isolada de patos 

do que quando isolada de perus. A facilidade na invasão pode estar relacionada à presença de 

arranjos de genes de virulência específicos41. A presença de secreção ocular é apoiada por 

Ewers et al.42 que referiram esta alteração como sinal característico de aves com colibacilose, 

relacionado ao processo inflamatório causado pela presença de E.coli, principalmente, em seios 

nasais.  

Os isolados de E.coli originários de perus, em sua maioria, foram capazes de 

promover lesões que resultaram no aparecimento de secreções nasais nas aves inoculadas. 

Porém, o isolado de E.coli originário de peru utilizado para inocular as aves do tratamento E, 

promoveu um comportamento clínico distinto dos demais isolados originários também de 

perus. Além das aves desse tratamento terem apresentado sinais clínicos com menor frequência, 

o isolado não foi capaz de causar lesões que resultassem no surgimento de secreção nasal e 

estertores como os demais isolados oriundos de perus.  

Ao se avaliar as lesões macroscópicas, verificou-se maior ocorrência de 

aerossaculite em graus variados, desde opacidade e secreções mucosas até a presença de áreas 
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de necrose caseosa. Tal variabilidade de aerossaculite associada a infecções por E.coli é 

validada por Casagrande et al.43, que relataram a existência de lesões caracterizadas por 

deposição de espuma até material fibrocaseoso. Provavelmente a via de inoculação utilizada 

influenciou no aparecimento da aerossaculite. Além disso, a escassez de macrófagos nos sacos 

aéreos pode ter aumentado à vulnerabilidade de colonização e invasão de E.coli44.  

As aves que apresentaram aerossaculite mais severa foram as dos tratamentos C 

(E.coli originária de pato) e D (E.coli originária de peru). Estas mesmas aves também 

desenvolveram transtornos respiratórios mais graves entre os demais tratamentos. Essa 

gravidade do quadro clínico associada à severidade da lesão nos sacos aéreos está de acordo 

com Russell45. O autor citou que a característica da aerossaculite está ligada à gravidade do 

quadro respiratório, assim como ao comprometimento de estruturas adjacentes, podendo atingir 

até mesmo a carcaça da ave. A avaliação do grau de aerossaculite, assim como a extensão da 

lesão, devem ser analisadas até mesmo para evitar a comercialização de carcaças impróprias de 

aves46. 

A traqueíte não foi um achado macroscópico frequente nos animais desafiadosao 

contrário do observado por Ferreira34 e Barnes et al.32, que verificaram a lesão como alteração 

do trato respiratório comum em infecções de E.coli em aves. A baixa ocorrência desta lesão 

pode ser atribuída à via de inoculação do agente, uma vez que, as aves deste experimento foram 

inoculadas via saco aéreo e em infecções naturais a via de predileção é traqueal32.  

Outra alteração observada foi a persistência do saco da gema que geralmente 

decorre da multiplicação de E.coli no conteúdo que compõem a estrutura38. De acordo com 

Barnes et al.32, imediatamente após o nascimento, o saco da gema começa a regredir e sua 

presença depois de dez dias da eclosão pode estar associada a um processo infeccioso. Com 

isso, a persistência do saco da gema em aves com mais de dez dias de vida desafiadas neste 

estudo e a confirmação da presença de E.coli por análise bacteriológica indicaram a 

interferência da bactéria na absorção do saco vitelino.   

O exsudato em seios nasais observado em algumas aves está provavelmente 

associada a injúrias causadas ao epitélio dos seios nasais e, como resposta do organismo 

hospedeiro, ocorre maior produção de muco pelas células secretoras e migração de células 

inflamatórias32. Sinusite já foi descrita em outras espécies de aves em consequência de 

infecções por APEC35. Já a pericardite detectada nos pintos inoculados é uma lesão comum a 

algumas formas de colibacilose47-49 e segundo Ozaki et al.50, ela pode se manifestar em torno 

de sete dias após a infecção. No presente estudo, as lesões cardíacas foram identificadas apenas 
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em 6,3% (9/70) das aves desafiadas, sugerindo que alguns isolados foram suficientemente 

invasivoss para alcançar o músculo cardíaco.  

Outro aspecto importante identificado neste estudo foi o comportamento, por vezes 

distinto, dos isolados de E.coli originários da mesma espécie de ave, que produziram lesões em 

órgãos distintos ou as mesmas lesões, porém em frequências diferentes.  

Todos os isolados de E.coli oriundos de patos foram capazes de atingir o saco da 

gema e interferir na sua absorção, indicando possível tecido alvo da bactéria quando isolada de 

patos. Outra característica comum aos mesmos foi a ausência de lesões em seios nasais, 

sugerindo uma aparente incapacidade destes isolados de causar lesão nesse órgão. Este 

resultado diferiu dos isolados oriundos de perus que foram, em sua maioria, capazes de causar 

lesão nos seios nasais, respaldado por Ferreira38 que relatam sinusite como uma lesão comum 

em infecções por APEC.  

Também não houve um padrão semelhante de alterações macroscópicas causadas 

pelas cepas de E.coli isoladas de perus, reforçando a inexistência de padrão de infecção e clínico 

patológico de E.coli associado à espécie de isolamento. No isolado do tratamento D observou-

se persistência do saco da gema com maior frequência. Além disso, foi o único, entre os isolados 

de perus, capaz de causar lesões cardíacas. Este isolado, excepcionalmente, produziu lesões em 

todos os órgãos analisados, diferindo dos demais de perus. Essa diversidade de comportamento 

de E.coli observada no presente estudo está de acordo com Knobl et al.14 e Ewers et al.12, que 

relacionaram esta heterogeneidade principalmente às características ligadas à virulência que 

cada cepa pode conter.  

O comportamento clínico e a presença e frequência de achados macroscópicos 

distintos não só entre os isolados de patos e perus, mas principalmente entre os isolados obtidos 

da mesma espécie de ave indicaram, ainda, que uma possível presença de arranjos diferentes de 

genes pode ter influenciado na infecção. Os genes (iss, tsh, papC e iucD) são comuns a APEC6, 

mas não são os únicos característicos do patotipo(1, 51-53). Existe uma diversidade de arranjos de 

genes de virulência e resistência sérica descritos entre os isolados de E.coli compatíveis com 

APEC52. Os perfis desses arranjos entre os isolados de E.coli ainda não são bem estabelecidos 

mas sabe-se que vários fatores podem influenciá-los, incluindo permuta de genes de forma 

horizontal42.  

Em relação à presença de achados macroscópicos e recuperação de E.coli dos 

órgãos, notou-se uma frequência maior de recuperação dos isolados do que a observação de 

lesão macroscópica em órgãos, indicando que em dez dias a bactéria ainda não causou danos 

suficientes para serem observados à necropsia ou a incapacidade desses isolados de causaram 
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injúrias graves. Isso condiz com afirmação de Li et al.39 que relataram que APEC pode replicar 

em vários tecidos em um curto período de tempo ou pode se disseminar no organismo de forma 

mais lenta, causando lesões tardias. 

A elevada frequência de reisolamento de E.coli de todos os tipos de amostras 

colhidas durante a necropsia (saco aéreo, baço, fígado, traqueia, pericárdio e conteúdo 

intestinal) condiz com demais pesquisas54 que indicaram estes órgãos como tecidos-alvos para 

infecções de E.coli em aves. Destacam-se os sacos aéreos e traqueia, locais com 100% de 

recuperação (em todas as amostras houve isolamento da bactéria), principais órgãos descritos 

como tecidos de predileção para colonização de E.coli. Também é importante ressaltar que 

durante o experimento algumas situações como estresse, elevada densidade e qualidade da cama 

que, geralmente, são fatores que interferem na infecção e gravidade da doença não foram 

significativos como acontece à campo.   

Por fim, com a associação dos sinais clínicos aos achados de necropsia e 

recuperação de E.coli dos órgãos foi possível confirmar infecção sistêmica39 dos isolados de 

E.coli de patos e perus. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Cepas de E.coli de perus e patos apresentam potencial patogênico para pintos e 

desenvolvem infecção sistêmica. A expressão genes de virulência e resistência influencia no 

desenvolvimento da infecção e alterações clinicopatológicas em pintos mesmo que as cepas 

tenham sido isoladas de patos e perus. Os órgãos que compõem o sistema respiratório são os 

mais acometidos em infecções por E.coli de patos e perus. 

Tanto E.coli isoladas de perus quanto de patos não apresentaram um padrão de 

infecção, manifestação clínica e lesões em órgãos iguais entre si mesmo que inoculadas em 

pintos com a mesma idade, manejo e tipo de criação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

REFERÊNCIAS 

1. Shtylla T, Circella E, Kumbe I, Çabeli P, Shoshi N, Camarda A. Genotyping of virulence 

factors in avian pathogenic E. coli by multiplex PCR. Comptes Rendus de L'Academie 

Bulgare des Sciences. 2012;65(12):1759-66. 

 

2. Silveira WD, Ferreira A, Brocchi M, Hollanda LM, Castro AFP, Yamada AT, et al. 

Biological characteristics and pathogenicity of avian Escherichia coli strains. Vet 

Microbiol. 2002;85(1):47-53. 

 

3. Fantinatti F, Silveira WD, Castro AFP. Characteristics associated with pathogenicity of 

avian septicaemic Escherichia coli strains. Veterinary Microbiology. 1994;41(1-2):75-86. 

 

4. Wang J, Tang p, Tan D, Wang L, Zhang S, Qiu Y, et al. The Pathogenicity of Chicken 

Pathogenic Escherichia coli Is Associated with the Numbers and Combination Patterns of 

Virulence-Associated Genes. Open J Vet Med [Internet]. 2015; 5:[243-54 pp.]. 

 

5. Paixão AC, Ferreira AC, Fontes M, Themudo P, Albuquerque T, Soares MC, et al. 

Detection of virulence-associated genes in pathogenic and commensal avian Escherichia 

coli isolates. Poultry Science. 2016;95(7):1646-52. 

 

6. Knöbl T, Godoy SN, Matushima ER, Guimarães MB, Ferreira AJP. Molecular 

characterization of virulence factors in Escherichia coli strains isolated from parrots with 

colibacilosis. Caracterização molecular dos fatores de virulência de estirpes de Escherichia 

coli isoladas de papagaios com colibacilose aviária. 2008;45(SUPPL.):54-60. 

 

7. Goren E. Observations on experimental infection of chicks with Escherichia coli. Avian 

Pathology. 1978;7(2):213-24. 

 

8. Dho M, JP L. Escherichia coli colonization of the trachea in poultry: comparison of virulent 

and virulent strains in gnotoxenic chickens. Avian Dis [Internet]. 1982; 26. 

 

9. Smith HW, Cook JKA, Parsell ZE. The experimental infection of chickens with mixtures 

of infectious bronchitis virus and Escherichia coli. Journal of General Virology. 

1985;66(4):777-86. 

 

10. Silva IMM, Evêncio-Neto J, Silva RM, Lucena-Silva N, Magalhães J, Baliza M. 

Caracterização genotípica dos isolados de Escherichia coli provenientes de frangos de 

corte. Arq Bras Med Vet Zoo [Internet]. 2011; 63(333-9). 

 

11. Rodriguez-Siek KE, Giddings CW, Doetkott C, Johnson TJ, Nolan LK. Characterizing the 

APEC pathotype. Vet Res. 2005;36(2):241-56. 

 

12. Ewers C, Janssen T, Kiessling S, Philipp HC, Wieler LH. Rapid detection of virulence-

associated genes in avian pathogenic Escherichia coli by multiplex polymerase chain 

reaction. Avian Dis. 2005;49(2):269-73. 

 

13. Yu J, Kaper J. Cloning and Characterization of the eae gene of Enterohemorrhagic 

Escherichia coli. Mol Microbiol [Internet]. 1992; 6:[411-7 pp.].  

 



56 
 

14. KNÖBL, T. Caracterização epidemiológica molecular e de virulência de Escherichia coli 

sfa+ isoladas de aves. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia; 2005.  

 

15. Monroy MAR, Knöbl T, Bottino JÁ, Ferreira CSA, Ferreira AJP. Virulence characteristics 

of Escherichia coli isolates obtained from broiler breeders with salpingitis. Comparative 

Immunology, Microbiology & Infectious Diseases [Internet]. 2005; 28:[1-15 pp.]. 

 

16. IBM S. Estatística Aplicada à Experimentação Animal. Belo Horizonte: Fundação de 

ensino e Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia; 2002. 221 p. 

 

17. McFall-Ngai M, Hadfield MG, Bosch TCG, Carey HV, Domazet-Lošo T, Douglas AE, et 

al. Animals in a bacterial world, a new imperative for the life sciences. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America. 2013;110(9):3229-36. 

 

18. Knutie SA, Gabor CR, Kohl KD, Rohr JR. Do host-associated gut microbiota mediate the 

effect of an herbicide on disease risk in frogs? Journal of Animal Ecology. 2018;87(2):489-

99. 

 

19. Subedi M, Luitel H, Devkota B, Bhattarai RK, Phuyal S, Panthi P, et al. Antibiotic 

resistance pattern and virulence genes content in avian pathogenic Escherichia coli (APEC) 

from broiler chickens in Chitwan, Nepal. BMC Veterinary Research. 2018;14(1). 

 

20. Cunha MPV, De Oliveira MGX, De Oliveira MCV, Da Silva KC, Gomes CR, Moreno 

AM, et al. Virulence profiles, phylogenetic background, and antibiotic resistance of 

Escherichia coli isolated from turkeys with airsacculitis. Scientific World Journal. 

2014;2014. 

 

21. Giovanardi D, Lupini C, Pesente P, Rossi G, Ortali G, Catelli E. Characterization and 

antimicrobial resistance analysis of avian pathogenic Escherichia coli isolated from Italian 

turkey flocks. Poultry Science. 2013;92(10):2661-7.  

 

22. De Carli S, Ikuta N, Lehmann FKM, Da Silveira VP, De Melo Predebon G, Fonseca ASK, 

et al. Virulence gene content in Escherichia coli isolates from poultry flocks with clinical 

signs of colibacillosis in Brazil. Poultry Science. 2015;94(11):2635-40. 

 

23. A. MM, A. SM, Elshimaa R. Virulence genes content and antimicrobial resistance in 

Escherichia coli from broiler chicken. Vet Med Int [Internet]. 2014; 1:[1-6 pp.]. 

 

24. Messina S, Edwards DP, Eens M, Costantini D. Physiological and immunological 

responses of birds and mammals to forest degradation: A meta-analysis. Biological 

Conservation. 2018;224:223-9. 

 

25. Farag MR, Alagawany M. Physiological alterations of poultry to the high environmental 

temperature. Journal of Thermal Biology. 2018;76:101-6. 

 

26. Schouler C, Schaeffer B, Brée A, Mora A, Dahbi G, Biet F, et al. Diagnostic strategy for 

identifying avian pathogenic Escherichia coli based on four patterns of virulence genes. 

Journal of Clinical Microbiology. 2012;50(5):1673-8. 



57 
 

27. Dho M, Lafont JP. Escherichia coli colonization of the trachea in poultry: comparison of 

virulent and avirulent strains in gnotoxenic chickens. Avian diseases. 1982;26(4):787-97. 

 

28. Piercy DWT, West B. Experimental Escherichia coli infection in broiler chickens: Course 

of the disease induced by inoculation via the air sac route. Journal of Comparative 

Pathology. 1976;86(2):203-10. 

 

29. Hussein AHM, Ghanem IAI, Eid AAM, Ali MA, Sherwood JS, Li G, et al. Molecular and 

phenotypic characterization of Escherichia coli isolated from broiler chicken flocks in 

Egypt. Avian Diseases. 2013;57(3):602-11. 

 

30. Wang X, Zhai W, Li J, Liu D, Zhang Q, Shen Z, et al. Presence of an mcr-3 variant in 

aeromonas caviae, proteus mirabilis, and Escherichia coli from one domestic duck. 

Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2018;62(2). 

 

31. Ruaa LR A-S, Al-Mayah AAS. Pathogenicity Testing of Several APEC Isolates Obtained 

from Naturally Infected Broiler Birds Reared in Basrah. Intern J Poultry Scien [Internet]. 

2014; 13:[374-78 pp.]. 

 

32. Barnes HJ, Nolan LK, Vaillancourt J. Colibacillosis. In: Saif YM, Fadly AM, Glisson JR, 

Mcdougald LR, Nolan LK, Swayne DE, editors. Diseases of poultry. 12 ed. Iowa: Iowa 

State University Press; 2008. p. 691-738. 

 

33. Arshad N, Neubauer C, Hasnain S, Hess M. Peganum harmala can minimize Escherichia 

coli infection in poultry, but long-term feeding may induce side effects. Poultry Science. 

2008;87(2):240-9. 

 

34. Ferreira AJP KT. Enfermidades bacterianas.  Doença das aves: Facta; 2009. p. 457-74. 

 

35. Kunert Filho HC, Carvalho D, Grassotti TT, Soares BD, Rossato JM, Cunha AC, et al. 

Avian pathogenic Escherichia coli - Methods for improved diagnosis. World's Poultry 

Science Journal. 2015;71(2):249-58. 

 

36. Maturana VG, Pace F, Carlos C, Mistretta PM, Amabile de Campos T, Nakazato G, et al. 

Subpathotupes of Avian Pathogenic Escherichia coli (APEC) exist as defined by their 

Syndromes and Virulence traits2011; 5:[55-64 pp.]. 

 

37. Lynne AM, Kariyawasam S, Wannemuehler Y, Johnson TJ, Johnson SJ, Sinha AS, et al. 

Recombinant Iss as a Potential Vaccine for Avian Colibacillosis. Avian Diseases. 

2012;56(1):192-9. 

 

38. Ferreira AJP RL, Ferreira CSA. Colibacilose.  Patologia Aviária. Barueri: Manole LTDA; 

2009. p. p.67-74. 

 

39. Li R, Li N, Zhang J, Wang Y, Liu J, Cai Y, et al. Expression of immune-related genes of 

ducks infected with avian pathogenic Escherichia coli (APEC). Frontiers in Microbiology. 

2016;7. 

 

40. Guabiraba R, Schouler C. Avian colibacillosis: Still many black holes. FEMS 

Microbiology Letters. 2015;362(15). 



58 
 

 

41. DD. H. Escherichia coli.  Microbiologia Veterinária. 2 ed. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan SA; 2003. p. p. 63-9. 

 

42. Ewers C, Janssen T, Kiessling S, Philipp HC, Wieler LH. Molecular epidemiology of avian 

pathogenic Escherichia coli (APEC) isolated from colisepticemia in poultry. Vet 

Microbiol. 2004;104(1-2):91-101. 

 

43. Casagrande R, Machado G, Guerra P, Castro L, Spanamberg A, Silva S, et al. 

Caracterização anatomopatológica e bacteriológica em frangos de corte condenados 

totalmente por colibacilose sob Serviço de Inspeção Federal. Pesq Vet Bras [Internet]. 

2017; 37:[949-57 pp.]. 

 

44. Ghunaim H, Abu-Madi MA, Kariyawasam S. Advances in vaccination against avian 

pathogenic Escherichia coli respiratory disease: Potentials and limitations. Veterinary 

Microbiology. 2014;172(1-2):13-22. 

 

45. Russell SM. The effect of airsacculitis on bird weights, uniformity, fecal contamination, 

processing errors, and populations of Campylobacter spp. and Escherichia coli. Poultry 

Science. 2003;82(8):1326-31. 

 

46. Pathogen Reduction: Hazard Analysis and  Critical Control Point (HACCP) Systems 144 

(1996). 

 

47. Casagrande RA, Machado G, Guerra PR, Castro LA, Spanamberg A, Silva SC, et al. 

Pathological and bacteriological characterization on broilers totally condemned due to 

colibacillosis under the control of the Federal Inspection Service. Pesquisa Veterinaria 

Brasileira. 2017;37(9):949-57. 

 

48. Kasuya K, Shimokubo N, Kosuge C, Takayama K, Yoshida E, Osaka H. Three Cases of 

Escherichia coli Meningitis in Chicks Imported to Japan. Avian Diseases. 2017;61(1):135-

8. 

 

49. Someya A, Otsuki K, Murase T. Characterization of Escherichia coli strains obtained from 

layer chickens affected with colibacillosis in a commercial egg-producing farm. Journal of 

Veterinary Medical Science. 2007;69(10):1009-14. 

 

50. Ozaki H, Yonehara K, Murase T. Virulence of Escherichia coli isolates obtained from layer 

chickens with colibacillosis associated with pericarditis, perihepatitis, and salpingitis in 

experimentally infected chicks and embryonated eggs. Avian Diseases. 2018;62(2):233-6. 

 

51. Arabi S, Jafarpour M, Mirinargesi M, Asl SB, Naghshbandi R, Shabanpour M. Molecular 

characterization of avian pathogenic Escherichia coli in broilers bred in Northern Iran. 

Global Veterinaria. 2013;10(4):382-6. 

 

52. Kwon SG, Cha SY, Choi EJ, Kim B, Song HJ, Jang HK. Epidemiological prevalence of 

avian pathogenic Escherichia coli differentiated by multiplex PCR from commercial 

chickens and Hatchery in Korea. Journal of Bacteriology and Virology. 2008;38(4):179-

88. 



59 
 

53. Huja S, Oren Y, Trost E, Brzuszkiewicz E, Biran D, Blom J, et al. Genomic avenue to 

avian colisepticemia. mBio. 2015;6(1). 

 

54. Maciel JF, Matter LB, Trindade MM, Camillo G, Lovato M, de Ávila Botton S, et al. 

Virulence factors and antimicrobial susceptibility profile of extraintestinal Escherichia coli 

isolated from an avian colisepticemia outbreak. Microbial Pathogenesis. 2017;103:119-22. 



60 
 

CAPÍTULO 3 – INFECÇÃO EXPERIMENTAL POR Escherichia coli PATOGÊNICAS 

ORIGINÁRIAS DE GALINHAS (Gallus gallus), PATOS (Cairina Moschata) E PERUS 

(Meleagris gallopavo) EM FRANGOS DE CORTE 

 

RESUMO 

Este estudo foi desenvolvido com os objetivos de analisar o quadro clínico patológico e 

hematológico, e desempenho zootécnico de frangos de corte desafiados com isolados de E.coli 

(isoladas de pato, peru e galinha) ainda na fase embrionária e criados até os 42 dias de vida. 

Aos 18 dias de incubação, embriões foram desafiados (via câmara de ar) com isolados de 

Escherichia coli (E.coli) positivos para os genes iss, tsh, papC e iucD oriundos de galinha 

caipira, frango de corte, pato e peru. Monitoramento clínico, investigação de lesões, de 

parâmetros zootécnicos e avaliação sobre a permanência desses quatro genes após a infecção 

foram realizadas neste estudo. As alterações clínicas (espirros e secreção ocular) e 

macroscópicas (aerossaculite) de caráter respiratórios foram as mais frequentes. Aves 

desafiadas com E.coli apresentaram piora no desempenho zootécnico. Alguns dos isolados de 

E.coli recuperados dos órgãos das aves necropsiadas perderam um ou mais dos quatro genes 

estudos. O gene iss foi o mais preservado entre E.coli reisolada de órgãos das aves inoculadas. 

Em resumo, os sinais clínicos bem como as lesões em órgãos decorrente de infecções por E.coli 

em aves são mais comumente atribuídas ao sistema respiratório. E.coli isoladas de pato, peru e 

galinha não são capazes de causar alterações hematológicas significativas em frangos de corte 

e a perda de genes pode ocorrer durante a infecção. 

 

Palavras-chave: alterações hematológicas, lesões em órgãos, sinais clínicos 

 

CHAPTER 3 – EXPERIMENTAL INFECTION BY PATHOGENIC ESCHERICHIA 

COLI ISOLATED FROM CHICKENS (Gallus gallus), DUCKS (Cairina Moschata) AND 

PERUS (Meleagris gallopavo) IN BROILERS 

ABSTRACT 

This study was developed with the objective of analyzing the pathological and hematological 

clinical picture and the zootechnical performance of broilers challenged with E. coli isolates 

still in the embryonic stage and raised up to 42 days of age. At 18 days of incubation, embryos 

were challenged (via the air chamber) with Escherichia coli (E.coli) isolates positive for the iss, 

tsh, papC and iucD genes from hen, broiler, duck and turkey. Clinical monitoring, investigation 

of lesions, zootechnical parameters and evaluation of the permanence of these four genes after 

infection were performed in this study. Clinical changes (sneezing and ocular secretion) and 

macroscopic (aerossaculitis) of respiratory character were the most frequent. Birds challenged 

with E. coli showed worsening of zootechnical performance. Some of the isolates of E.coli 

reisolated from necropsied bird organs lost one or more of the four gene studies. The iss gene 

was the most preserved among E. coli reisolated from organs of the inoculated birds. In 

summary, clinical signs as well as organ damage from E.coli infections in birds are more 

commonly attributed to the respiratory system. E.coli isolates isolated from duck, turkey and 

chicken are not capable of causing significant hematological changes in broilers and the loss of 

genes may occur during infection. 

 

Keywords: hematological alterations, signs, organ injury 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Criações de aves para subsistência são comuns no Brasil e geralmente são mistas, 

onde diferentes espécies de aves vivem no mesmo ambiente, o que possivelmente facilita a 

permuta e disseminação de patógenos entre e interespécies, incluindo as aves silvestres.  

As criações para subsistência nem sempre possuem instalações tecnificadas1, 

diferente dos criatórios industriais de frangos de corte, galinhas poedeiras, aves reprodutores e 

perus. Nesses criatórios é comum criar, além de galinhas, também patos, perus, galinhas 

d’angola, gansos e marrecos. Nestes ambientes, as enfermidades bacterianas ocorrem com 

maior frequência2, com destaque para infecções por espécies que compõem a família 

Enterobacteriaceae.  

Escherichia coli (E.coli) é uma bactéria anaeróbica facultativa presente no trato 

gastrointestinal de animais e seres humanos e pertence ao grupo de enterobactérias. Ela tem 

ocorrência comensal, porém, alguns sorotipos podem causar doenças graves em humanos assim 

como em outros mamíferos e aves3, 4.  

Por ser comum a diferentes animais, E.coli, em alguns casos, pode facilmente 

transitar entre espécies, causando síndromes diversificadas, incluindo injúrias sistêmicas5,6. Até 

mesmo E.coli isoladas de animais clinicamente saudáveis podem apresentar características 

preocupantes, pois já foram detectados genes ligados à virulência nestas cepas7. Em decorrência 

dessas características comuns entre cepas avirulentas e virulentas são necessárias mais 

pesquisas a fim de compreender o comportamento epidemiológico da pluralidade de cepas que 

compõe a espécie Escherichia coli. A diversidade genômica é o principal fator envolvido com 

a variabilidade observada entre as cepas de E.coli. Diversidade tanto genotípica quanto 

fenotípica que dificulta a avaliação de risco e a tipagem de cepas pertencentes a esta espécie 

bacteriana8, 9.  

Infecções por E.coli em aves podem causar injúrias locais e sistêmicas, aquelas com 

potencial septicêmico são inclusas como uma das mais letais para diferentes animais e o 

homem. Existem cepas exclusivamente patogênicas para aves que têm potencial septicêmico, 

essas pertencem à classe de E. coli patogênicas extraintestinais (ExPEC) e são denominadas de 

E.coli patogênicas para aves (APEC)10. 

Além da diferença de comportamento no organismo hospedeiro, órgão-alvo, perfil 

de virulência, acredita-se que algumas cepas de APEC podem apresentar características 

distintas de acordo com a espécie de ave acometida. Perus são considerados reservatórios de 

cepas patogênicas e resistentes a diferentes antimicrobianos11. Já os patos podem apresentar 

https://www.google.com.br/search?q=enterobacteriaceae&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiQo4jqwb3cAhXCIpAKHRrRB9UQkeECCCUoAA
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taxa de morbidade e mortalidade significativas consequentes de infecções bacterianas12. APEC 

isoladas de patos, perus e gansos dispõem de algumas características particulares deste patotipo, 

dentre elas a variedade de arranjos de genes de virulência13. Essa variedade pode interferir na 

patogenia, no comportamento clínico e nas lesões apresentadas de acordo, até mesmo, com a 

espécie de ave infectada.  

A multiplicidade do patotipo APEC é tão ampla que, uma só ave pode albergar 

diferentes estirpes de E.coli14. Este princípio se fundamenta em estudo epidemiológico 

longitudinal em frangas e poedeiras, que evidenciou heterogeneidade entre genótipos e 

sorotipos E.coli, além de não apresentarem clonicidade dentro de uma mesma espécie (E.coli 

de diferentes filos em uma só ave)14.  

Isto posto, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de analisar o quadro clínico, 

patológico e hematológico de frangos de corte criados até os 42 dias de vida desafiados, ainda 

na fase embrionária, com isolados de E.coli positivas para os genes iss, tsh, papC e iucD 

oriundos de diferentes espécies de aves.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local  

O experimento foi desenvolvido no Núcleo de Pesquisa de Doenças de Aves e 

Laboratório de Bacteriologia e de Biologia molecular do Departamento de Medicina 

Veterinária, Setor de Medicina Veterinária Preventiva da Escola de Veterinária e Zootecnia 

(EVZ) da Universidade Federal de Goiás (UFG). O protocolo experimental foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA – UFG sob o n° 046/16 (Anexo A).  

 

2.2 Delineamento experimental  

Para realização do experimento foram utilizados 300 ovos férteis da linhagem 

Cobb, distribuídos aleatoriamente em cinco incubadoras com 60 ovos cada (uma incubadora 

para E.coli de cada origem de isolamento e o grupo controle). Aos 18 dias de incubação, os 

ovos foram submetidos à ovoscopia para eliminação dos ovos claros e embriões mortos. Os 

embriões viáveis foram desafiados via câmara de ar com 0,1mL de inóculo a 2,0 x 107 Unidades 

Formadoras de Colônias (UFC)/mL para os tratamentos contaminados e com 0,1mL de solução 

salina tamponada 0,85% esterilizada para o grupo controle. Após a inoculação, os ovos foram 

recolocados nas incubadoras, separados por tratamento, onde se mantiveram à mesma 

temperatura e umidade.  

O tratamento 1 (T1) consiste no grupo controle, no qual os embriões foram 

inoculados com solução salina tamponada. Os embriões do tratamento 2 (T2) foram desafiados 

com E.coli isolada de galinha caipira. No tratamento 3 (T3) o desafio ocorreu com E.coli 

oriunda de frango de corte. O tratamento 4 (T4) refere-se à inoculação com E.coli isolada de 

pato. Por fim, no tratamento 5 (T5) os embriões foram inoculados com E.coli de peru.  

 

2.3 Seleção de isolados de Escherichia coli   

E.coli isoladas de galinha caipira, frango de corte, pato e peru contendo os genes 

iss, papC, iucD e tsh, foram inoculadas em ovos férteis de frangos de corte da linhagem Cobb.  

Para o preparo do inoculo, os isolados foram repicados em ágar MacConkey, 

incubados a 37ºC/18-24h e posteriormente mantidas em temperatura de incubação de 37°C/24 

horas. Em seguida, as UFC obtidas foram ressuspendidas em solução salina tamponada a 

0,85%, e ajustadas, com auxílio da escala Mac Farland, para a concentração de 2,0 x 106 

UFC/mL. A concentração foi confirmada por plaqueamento das diluições seriadas em ágar 

MacConkey. 
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2.4 Avaliação da qualidade dos pintos ao nascimento 

Após eclosão, os pintos permaneceram dentro da incubadora até completa secagem 

da plumagem e foram avaliados quanto as alterações no umbigo e viabilidade de pintos fracos. 

Posteriormente foram pesados e distribuídos de acordo com os tratamentos, os quais foram 

compostos de quatro repetições com 13, 14 ou 15 aves cada (números referentes a taxa de 

eclodibilidade de cada tratamento) e criados em baterias na mesma ambiência. 

As aves inoculadas e não inoculadas foram mantidas em alojamentos separados, em 

baterias de aço galvanizado com quatro andares, equipadas com comedouros e bebedouros do 

tipo lineares e bandejas para retirada de excretas. As baterias foram aquecidas com lâmpadas 

incandescentes (uma por andar) de 60W até os 14 dias de idade. Durante todo o período 

experimental, as aves receberam alimentação e água ad libitum. 

 

2.5 Programa Alimentar e manejo das aves  

O programa alimentar foi constituído por quatro rações experimentais diferentes: 

pré-inicial, inicial, crescimento e final, formulados de acordo com a composição dos alimentos 

e exigências nutricionais propostas por Rostagno15 (Tabela 1).  

 

TABELA 1 – Composição percentual das rações fornecidas às aves durante o período 

experimental (1-42 dias de idade). 

Ingredientes 
Pré 

inicial 

(1-7 dias) 

Inicial 

(8-21 dias) 

Crescimento 

(22-25 dias) 

Terminação 

(36-42 dias) 

Milho grão 54,9761 59,1291 61,7543 66,5028 

Farelo de soja (45%) 38,5778 35,0621 31,8362 27,5891 

Óleo de soja 2,2153 2,1751 3,1623 2,9765 

Fosfato de bicalcico 1,9035 1,5048 1,2698 1,0670 

Calcário 0,9140 0,9242 0,8646 0,7703 

Sal comum 0,5070 0,4815 0,4566 0,4438 

DL-Metionina 0,3597 0,2876 0,2565 0,2399 

Premix vitamínico* 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 

L-Lisina HCL 0,1385 0,0772 0,0617 0,1128 

L-Treonina 0,1080 0,0584 0,0380 0,0478 

Premix mineral** 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

     
Continua  
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* Suplemento vitamínico (níveis de garantia por kg do produto): vit. A, 1.680.000 UI; vit.D 3, 400.000 UI; vit. E, 3500 mg; vit. K, 360 mg; 
vit. B1, 436,50 mg; vit. B2, 1.200 mg; vit. B6, 624 mg; vit. B12, 2.400mcg; ác. Fólico, 200 mg; ác. pantotênico, 3.120 mg; niacina, 8.400 

mg; biotina, 10.000 mcg.  

** Suplemento mineral (níveis de garantia por kg do produto): zinco, 17.500 ppm; ferro, 12.500 ppm; cobre, 2.000 ppm; iodo, 187,50 ppm; 
selênio, 75 ppm.  

*** Digestível 

 

2.6 Avaliação de desempenho 

As pesagens das aves, assim como das rações, ocorreram ao primeiro, sétimo, 

vigésimo primeiro, trigésimo quinto e quadragésimo segundo dia de criação para cálculo de 

consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar. As aves mortas foram identificadas e 

pesadas para o ajuste do consumo de ração e conversão alimentar, bem como necropsiadas e as 

eventuais alterações macroscópicas detectadas.  

Para análise do desempenho das aves foram observados os seguintes parâmetros:  

 peso Médio (PM): obtido dividindo-se o peso total das aves de cada parcela, 

pelo número total de aves da parcela, PM=PF/NMA;  

 ganho de Peso (GP): calculado pela diferença entre o peso final e o peso inicial 

das aves somado ao peso da ave morta e dividido pelo número médio de aves, GP= [(PF-PI) + 

Peso da ave morta]/NMA;  

 consumo de ração (CR): calculado pela razão entre o consumo de ração total 

(fornecido – sobra) e o número total de aves;  

 conversão alimentar (CA): calculada pela razão: CR/PM;  

 mortalidade corrigida: para análise estatística o valor em percentagem de 

mortalidade será transformado em Arc seno (%Mort. /100)+0,05)0,5. 

Ingredientes Pré inicial 

(1-7 dias) 

Inicial 

(8-21 dias) 

Crescimento 

(22-25 dias) 

Terminação 

(36-42 dias) 

Nutrientes Atendimento 

Energia metabolizável 

(kcal/kg) 
2,9500 3,0000 3,1000 3,1500 

Proteína bruta 22,2000 20,8000 19,5000 18,0000 

Lisina (%)  1,3100 1,1740 1,0780 1,0100 

Metionina + cisteína*** (%) 0,9440 0,8460 0,7870 0,7370 

Metionina*** (%) 0,6526 0,5693 0,5253 0,4933 

Treonina 0,8520 0,7630 0,7010 0,6560 

Triptofano 0,2567 0,2388 0,2217 0,1999 

Cálcio (%) 0,9200 0,8190 0,7320 0,6380 

Fósforo disponível (%) 0,4700 0,3910 0,3420 0,2980 

Sódio 0,2200 0,2100 0,2000 0,1950 
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2.7 Avaliação dos sinais clínicos  

As aves foram avaliadas duas vezes ao dia, durante os 42 dias de criação e os sinais 

clínicos analisados. Aos 14 dias de vida foram vacinadas contra Doença de Newcastle, 

individualmente por via ocular com vacina LaSota na dose de 0,03mL (New-Vacin, laboratório 

Bio-Vet, Vargem Grande-SP).  

 

2.8 Avaliação de alterações anatomopatológicosErro! Indicador não definido.  

Uma ave por repetição de cada tratamento, foi eutanasiada e necropsiada aos 14, 28 

e 42 dias de vida para avaliação de alterações macroscópicas. Os órgãos (saco aéreo, pericárdio, 

baço, fígado, traqueia, pulmão e conteúdo intestinal e de saco da gema) foram coletados e 

analisados macroscopicamente para identificação de lesões e uma porção separada para análise 

bacteriológica.  

 

2.9 Bacteriologia  

Suabe de saco aéreo e fragmentos de pericárdio, baço, fígado, traqueia, pulmão e 

conteúdo intestinal e de saco da gema também foram coletados para recuperação de E.coli. 

Inicialmente, as amostras foram maceradas e inoculadas em caldo de BHI a 37° C, durante 18-

24 horas, e posteriormente plaqueadas em ágar MacConkey. 

Foram selecionadas três a cinco unidades formadoras de colônias compatíveis com 

E.coli e repicadas em tubos contendo ágar tríplice açúcar ferro (TSI), incubadas a 37°C, durante 

24 horas. A identificação de E.coli por testes bioquímicos fenotípicos caracterizou-se por testes 

de motilidade, produção de indol, hidrólise de urease, H2S, malonato, reação vermelho metila, 

reação no citrato de Simmons, glicose, glucose e lactose. 

 

2.10 Hematologia  

Amostras de sangue foram coletadas de cada uma das quatro repetições dos cinco 

tratamentos. A amostra foi coletada e dividida em duas alíquotas, uma armazenada em tubo 

com EDTA e outro tubo sem EDTA para realização de hemograma, leucograma e teste 

bioquímico.  

Antes do processamento do sangue, as amostras foram avaliadas quanto à presença 

de fibrina ou coágulo em amostra acondicionadas em tubos com EDTA, em caso positivo as 

amostras eram descartadas.  
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2.11 Reação em Cadeia Polimerase  

Cinquenta isolados de E.coli recuperados de órgãos foram escolhidos ao acaso entre 

os tratamentos contaminados (T2 a T5) para detecção dos genes papC, iucD, tsh e iss. O número 

de amostras por tratamento e órgão coletados podem ser observados na Tabela 2. Em algumas 

aves com alterações locomotoras também foram coletadas secreções articulares.  

 

TABELA 2 – Distribuição dos isolados de Escherichia coli recuperados de suabes de sacos 

aéreos e fragmentos de órgãos de frangos de corte dos cinco tratamentos 

submetidos a detecção dos genes iss, papC, iucD e tsh 

Amostra T1 T2 T3 T4 T5 
Nº total de 

amostras 

Saco aéreo - 2 2 2 2 8 

Traqueia - 3 3 2 3 11 

Baço - 1 1 2 1 5 

Fígado - 1 3 3 3 10 

Saco da gema - 1 3 2 1 7 

Pericárdio - - 1 1 1 3 

Pulmão - - - 3 - 3 

Conteúdo 

intestinal 
- 1 - - - 1 

TOTAL - 9 13 15 11 48 

 

Antes da extração de DNA as amostras foram purificadas e enriquecidas em caldo 

BHI a 37ºC/24h. Para extração de DNA, inicialmente foi colhido 1mL da suspensão da cultura 

bacteriana em BHI e centrifugado de 2837 RCF (Força Centrífuga Relativa) por cinco minutos. 

Após o descarte do sobrenadante, os sedimentos foram ressuspendidos em 800μL de água 

MiliQ. Posterior a homogeneização, as amostras foram submetidas a uma nova centrifugação, 

nas mesmas condições. O sobrenadante foi descartado e 80μL de água MiliQ foram 

adicionadas. Logo após, as amostras foram aquecidas à temperatura de 96°C durante dez 

minutos. O sobrenadante obtido desse processo foi removido e mantido congelado em tubos de 

polipropileno à -20°C para teste de PCR16. 

Para as reações dos diferentes genes de virulência foram empregados pares de 

oligonucleotídeos para papC, tsh, iucD e o gene de resistência iss (Quadro 1). 
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QUADRO 1 - Sequência de primers segundo os genes analisados e gerados, tamanho dos 

amplicons pela técnica de PCR.  

Gene Sequência de primer 5’-3’ Amplicon Referência 

papC 5’–TGATATCACGCAGTCAGTAGC-3’ 

5’–CCGGCCATATTCACATAA-3’ 
205pb Rodriguez-

Siek et al.17 

iss 5’-ATC ACA TAG GAT TCT GCC G-3’ 

5’-CAG CGG AGT ATA GAT GCC A-3’ 
309pb Ewers et al.18 

tsh 5’-ACT ATT CTC TGC AGG AAG TC-3’ 

5’-CTT CCG ATG TTC TGA ACG T-3’ 
829pb Ewers et al.18 

iucD 5’-TAC CGG ATT GTC ATA TGC AGA CCG T -3’ 

5’-AAT ATC TTC CTC CAG TCC GGA GAA G-3’ 
602pb Yu et al.19 

 

Para a solução-trabalho (MasteMix) que foram utilizadas para PCR convencional, 

algumas concentrações foram ajustadas dos protocolos de referências. No Quadro 2 estão 

descritos os parâmetros utilizados para amplificação de cada primer pesquisado. 

 

QUADRO 2 – Reagentes e suas respectivas concentrações utilizados para elaboração de 

mastermix (25µL) para amplificação com os primers utilizados para detecção 

do gene em isolados de Escherichia coli de patos e perus 

Componentes Concentração final 

Água ultra pura (Dnase/Rnase-Free Distilled Water 

– Invitogen) 

- 

Tampão 10X (PCRbuffer10xInvitrogen) 1X 

Mg Cl2 Invitrogen(50mM) 2,0 mM 

dNTP AmershamBiosciences(10mM) 0,2 mM 

Primerfoward 1 0,2 µM 

Primer reverse 2 0,2 µM 

Taq polimerase (Invitrogen) 1u 

DNA 2,0 ng 

 

A amplificação do primer papC foi de acordo com Rodriguez-Sieket al.17 para um 

ciclo inicial (hotstart) de 94°C/5min, seguido de 30 ciclos repetidos de 94°C/30seg 

(anelamento), 58°C/30seg (extensão) e 72°C/2min (desnaturação), com extensão final de 

72ºC/2min. 

Para os primers iss e tsh, após desnaturação inicial de 94°C durante 3min, a 

amplificação foi realizada em 25 ciclos de 94°C/30seg (desnaturação), 58°C/30seg 
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(anelamento), 68°C/30seg (extensão) e extensão final a 72°C/10min (modificado de EWERS 

et al.18 

A concentração dos reagentes utilizados para elaboração do mastermix para 

detecção do gene iucD. O programa utilizado no termociclador para o gene iucD foi modificado 

de YU et al.13 com um ciclo inicial de 63°C/2min, seguido de 30 ciclos repetidos de 53°C/2min, 

72°C/2min e 64°C/1min e finalizando o processo de extensão à 72oC/2min. 

Cepas de E.coli cedidas pela professora Drª Terezinha Knöbl do Laboratório de 

Ornitopatologia da Universidade de São Paulo foram utilizados como controles positivos na 

técnica de PCR. 

 

2.12 Análise estatística  

O estudo foi desenvolvido em delineamento inteiramente casualizado. As 

frequências foram comparadas pelo Teste Exato de Fischer para cada intervalo de tempo 

separadamente, ou entre os tempos para os sinais clínicos e achados macroscópicos. As 

variáveis de desempenho e mortalidade corrigida foram submetidas à comparação de média 

pelo Teste de Tukey. Foi adotado nível de 0,05 de significância em todos os testes. O software 

R (Core Development Core Team, 2018) foi utilizado para execução da análise estatística. 

Já as análises estatísticas dos dados hematológicos foram realizadas com uso do 

programa R (versão 3.4.3). A normalidade da distribuição dos dados foi verificada por meio do 

teste de Shapiro Wilk. Os tratamentos foram testados por análise de variância (ANOVA) ou 

pelo teste de Kruskall-Wallis. Nos casos em que a hipótese de normalidade do teste de Shapiro 

Wilk foi rejeitada para pelo menos um dos grupos, optou-se por usar o teste de Kruskall-Wallis 

para testar o efeito de tratamento. As diferenças entre os grupos foram verificadas pelo teste de 

Tukey ou teste de Dunn, considerando nível de significância igual a 5%.   
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3 RESULTADOS 

Logo após o nascimento, os pintos provenientes de cada uma das incubadoras 

foram, separadamente, pesados e o número de ovos eclodidos e não eclodidos foi quantificado 

(Tabela 3).  

 

TABELA 3 –  Viabilidade embrionária e peso das aves nascidas entre os tratamentos  

Tratamentos Peso médio 
Número de pintos 

nascidos 

Embriões não 

nascidos 

1 42,17g 56 1 

2 41,67g 55 3 

3 42,03g 54 0 

4 42,61g 52 2 

5 42,27g 58 1 

TOTAL  275 7 
T1 – Controle; T2 – E.coli isolada de galinha caipira; T3 – E.coli isolada de frango de corte; T4 – E.coli isolada 

de pato; T5 – E.coli isolada de peru 

*O número que resta no somatório dos viáveis e não nascidos, para totalizar 60 ovos incubados foram os ovos 

claros descartados durante a ovoscopia.  

 

Às 528h de incubação sete ovos que não eclodiram foram submetidos ao 

embriodiagnóstico (Tabela 4). Amostras do saco da gema, pool de coração, fígado, intestinos 

dos embriões mortos assim como membranas da casca foram coletadas em condições de 

assepsia para pesquisa de E.coli.  

 

TABELA 4 – Escherichia coli isoladas a partir de amostras de saco da gema, pool de órgãos, 

intestino e membranas da casca coletadas a partir dos embriões que não eclodiram 

depois de 528 horas de incubação 

Tratamentos 

Embriões 

não 

eclodidos  

Saco da 

gema  

n (%) 

Pool de 

órgãos 

n (%) 

Intestino 

n (%) 

Membranas da 

casca 

n (%) 

1 1 - - - - 

2 3 3 (100) 3 (100) 3(100) 2 (66,6) 

3 - - - - - 

4 2 2 (100) 2 (100) 2 (100) 2 (100) 

5 1 - - - 1 (100) 

TOTAL  7  5 5 5 5 
T1 – Controle; T2 – E.coli isolada de galinha caipira; T3 – E.coli isolada de frango de corte; T4 – 

E.coli isolada de pato; T5 – E.coli isolada de peru 

 

Verifica-se na Tabela 5 os resultados do teste de qualidade dos pintos eclodidos. 

Não se observou diferença significativa na qualidade dos pintos de um dia desafiados entre os 

tratamentos. A qualidade de umbigo foi prejudicada nos pintos desafiados, pois 10,9% (30/275) 
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das aves apresentaram esta alteração ao nascer (má oclusão e umbigo não cicatrizado), porém 

sem diferença significativa. 

 

TABELA 5 – Avaliação da qualidade dos pintos de um dia, desafiados e não desafiados com 

isolados de Escherichia coli de galinha caipira, frango de corte, pato e peru 

Tratamentos 
Número de 

aves  

Alterações de 

umbigo* 
Pintos fracos Total 

N % N % N % 

1 56 1 1,7 2  3,5 3 5,4 

2 55 8 14,5 2  3,6 10 18,1 

3 54 6  11,1 3 5,5 9 16,6 

4 52 5  9,6 5 9,6 10  19,2 

5 58 10 17 4 6,8 14 24,1 

TOTAL 275 30 (10,9) 16 (5,8) 46 (16,7) 
T1 – Controle; T2 – E.coli isolada de galinha caipira; T3 – E.coli isolada de frango de corte; T4 – E.coli isolada 

de pato; T5 – E.coli isolada de peru 

*Má oclusão e umbigo não cicatrizado  

 

 

Verifica-se, pela análise dos dados da Tabela 6, que o peso médio das aves 

apresentou diferença estatística (p<0,05) aos 21 e 35 dias de vida do T2 (E.coli de galinha 

caipira), T4 (E.coli de pato) e T5 (E.coli de peru) em relação ao T1 (Controle). As aves dos 

tratamentos T2 (E.coli de galinha caipira), T4 (E.coli de pato) e T5 (E.coli de peru) 

apresentaram peso significativamente mais leve (p<0,05) que as aves do T1 (Controle).  
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TABELA 6 – - Média e desvio padrão para peso médio, ganho de peso, consumo de ração, 

conversão alimentar e mortalidade corrigida (p<0,05) das aves dos cinco 

tratamentos aos sete, 21, 35 e 42 dias de vida 

A presença de letras maiúsculas diferentes na mesma coluna indica diferença (p<0,05) entre os 

tratamentos pelo Teste de Tukey, para determinado tempo de vida. 

T1 – Controle; T2 – E.coli isolada de galinha caipira; T3 – E.coli isolada de frango de corte; T4 – 

E.coli isolada de pato; T5 – E.coli isolada de peru 

 

Também na Tabela 6 verifica-se que o ganho de peso aos sete dias de vida das aves 

apresentou-se diferente (p<0,05) do grupo controle (T1) em relação aos demais tratamentos. 

Aos 21 dias de vida o ganho de peso das aves do tratamento controle (T1) continuou maior 

(p<0,05) que nas aves de T2 (E.coli de galinha caipira), T4 (E.coli de pato) e T5 (E.coli de peru) 

e semelhante as aves do T3 (E.coli de frango de corte) (p<0,05). Já aos 35 e 42 dias de vida não 

houve diferença entre os tratamentos (p<0,05).   

Na Tabela 6 também é possível observar quanto ao consumo de ração que, aos sete 

dias de vida, as aves dos tratamentos T1, T2 e T3 consumiram quantidades semelhantes de 

ração entre si e maiores que os animais de T4 e T5. Já aos 35 dias de vida, as aves do tratamento 

controle (T1) consumiram menos ração do que as aves desafiadas por E.coli (T2, T3, T4 e T5) 

(p<0,05).  

Tratamentos Peso Médio Ganho de Peso Consumo de ração 

7 dias de vida 

1 96,67 ± 27,83 A 84,79 ± 14,06A 130,12 ± 3,16A 

2 88,32 ± 4,53A 59,51 ± 4,85B 117,35 ± 9,69A,B 

3 98,86 ± 1,96A 57,03 ± 1,30B 105,75 ± 21,95A,B 

4 98,54 ± 11,18A 66,27 ± 11,08B 95,00 ± 3,54B 

5 91,63 ± 2,75A 62,39 ± 1,76B 101,19 ± 7,45B 

21 dias de vida 

1 866,45 ± 17,7A 851,76 ± 13,75A 1103,72 ± 49,16A 

2 778,23 ± 18,6B 675,52 ± 25,51B 965,91 ± 20,67B 

3 818,20 ± 32,66A,B 814,19 ± 31,08A,B 959,36 ± 66,24B 

4 750,29 ± 38,56B 739,46 ± 35,39B 946,67 ± 53,55B 

5 765,20 ± 70,60B 758,27 ± 74,72B 936,76 ± 60,41B 

35 dias de vida 

1 1465,73 ± 94,45A 1389,34 ± 60,96A 1196,88 ± 68,69B 

2 1328,27 ± 155,49A 1491,68 ± 161,25A 1454,29 ± 36,88A 

3 1367,76 ± 228,55A 1541,20 ± 239,86A 1569,05 ± 41,32A 

4 1451,08 ± 60,79A 1624,30 ± 64,13A 1407,51 ± 40,55A 

5 1224,91 ± 135,35A 1371,26 ± 109,79A 1696,88 ± 37,69A 

42 dias de vida 

1 1739,70 ± 69,87A 1654,85 ± 106,40- 1927,75 ± 98,09A 

2 1771,74 ± 47,38A 1843,42 ± 67,93A 1870,11 ± 94,41A 

3 1773,17 ± 47,17A 1831,61 ± 50,42A 1829,52 ± 74,65A 

4 1698,14 ± 92,69A 1762,26 ± 60,24A 1880,54 ± 138,41A 

5 1690,41 ± 70,42A 1733,77 ± 70,93A 1749,58 ± 64,20A 
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Com relação à sintomatologia, os sinais clínicos observados durante a fase 

experimental foram anotados desde o primeiro dia de alojamento até os 42 dias. Verificou-se 

predominância de espirros, cloaca empastada e secreção ocular ao longo do experimento, e aos 

21 dias de vida sinais de apatia e prostração foram visualizados. Prostração foi observada, 

principalmente nas aves inoculadas com E.coli de galinha caipira. Os principais sinais clínicos 

observados nos 42 dias de alojamento estão disponibilizados na Tabela 7.   

 

TABELA 7 – Distribuição dos sinais clínicos identificados em cada um dos cinco tratamentos 

ao final dos 42 dias de criação 

*espirro pós vacinal (vacina contra Newcastle) 

T1 – Controle; T2 – E.coli isolada de galinha caipira; T3 – E.coli isolada de frango de corte; T4 – E.coli isolada 

de pato; T5 – E.coli isolada de peru 

 

Foi verificada diferença (p<0,05) em relação a cloaca empastada entre avaliadas e 

os tratamentos. Aos 14 dias de vida, as aves desafiadas por E.coli apresentaram maior 

frequência de cloaca empastada (p<0,05) em relação ao tratamento controle. Aos 28 dias de 

vida cloaca empastada foi significativamente maior (p<0,05) nas aves dos tratamentos que as 

aves foram inoculadas com E.coli de galinha caipira, de frango de corte e de pato em relação 

as aves do grupo controle e as desafiadas com E.coli de peru.  

Para análise dos órgãos as aves foram eutanasiadas e posteriormente necropsiadas. 

As alterações macroscópicas observadas estão descritas na Tabela 8, porém não houve 

diferença (p<0,05) na frequência de lesão nos órgãos, nem nas lesões detectadas entre os 

tratamentos. 

Tratamentos Nº aves 
Espirros 

Cloaca 

empastada 

Secreção 

ocular 
Incoordenação 

N % N % N % N % 

1 56 9* 16 - - - - - - 

2 55 8 14,5 10 18,2 3 5,4 - - 

3 53 - - 8 15,1 - - 1 1,8 

4 54 3 5,5 6 11,1 - 
 

- 5 9,2 

5 57 16 28 6 10,5 - - 1 1,7 

TOTAL 275 36 30 3 7 
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TABELA 8 – Frequência de achados macroscópicos em 20 aves eutanasiadas e necropsiadas aos 14, 28 e 42 dias de vida, totalizando 60 

aves submetidas ao procedimento de necropsia 

T1 – Controle; T2 – E.coli isolada de galinha caipira; T3 – E.coli isolada de frango de corte; T4 – E.coli isolada de pato; T5 – E.coli isolada de peru 

 - ausência de achados macroscópicos

Tratamentos Nº aves 
Aerossaculite Pericardite 

Persistência 

saco da gema 

Alterações 

hepáticas  
Peritonite 

Nº. animais 

com lesão 

N % N % N % N % N % 

14 dias de vida 

1 4 - - - - 1 25 1 25 - - 1 

2 4 - - - - 2 50 - - - - 2 

3 4 2 50 - - 3 75 2 50 - - 4 

4 4 2 50 - - 3 75 2 50 1 25 4 

5 4 1 25 - - 2 50 1 25 - - 4 

28 dias de vida 

1 4 - - - - 1 25 1 25 - - 2 

2 4 3 75 - - 1 25 - - 1 25 4 

3 4 2 50 - - 3 75 2 50 1 25 4 

4 4 3 75 - - 2 50 1 25 - - 4 

5 4 2 50 - - 2 50 - - - - 2 

42 dias de vida 

1 4 - - - - - - - - - - - 

2 4 3 75 - - - - 1 25 - - 3 

3 4 3 75 - - - - - - - - 3 

4 4 2 50 1 25 - - 1 25 - - 2 

5 4 2 50 1 25 - - 1 25 - - 2 

TOTAL 60 25 2 20 13 3 41 
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Alterações locomotoras também foram visualizadas nas aves necropsiadas. Aos 14 

dias de vida uma ave (T4) apresentou este tipo de alteração, aos 28 dias seis aves (uma ave de 

T3, quatro de T4 e uma de T5) apresentaram e aos 42 dias seis aves (todas as seis pertenciam 

ao T4) tinham lesões em tecido ósseo e estruturas adjacentes (dados não mostrados na Tabela 

8).  

Amostras de órgãos, com ou sem lesão, foram colhidas para análise bacteriológica 

a fim de avaliar a disseminação em órgãos a partir do reisolamento de E.coli. As amostras foram 

constituídas a partir de pool de órgãos das aves referentes às repetições de cada tratamento. Oito 

tipos de amostras (saco aéreo, pericárdio, traqueia, conteudo intestinal, fígado, baço, pulmão e 

saco da gema) foram colhidas e analisadas em relação a presença de E.coli (Tabela 9). Porém, 

não houve diferença significativa na recuperação de E.coli entre os tratamentos ou órgãos.  
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TABELA 9 – Análise bacteriológica para recuperação de Escherichia coli a partir de fragmentos de órgãos de 12 frangos de corte 

experimentalmente desafiados de cada tratamento ao longo dos 42 dias de criação  

CI – Conteúdo intestinal 

SG – Saco da gema 

   T1 – Controle; T2 – E.coli isolada de galinha caipira; T3 – E.coli isolada de frango de corte; T4 – E.coli isolada de pato; T5 – E.coli isolada de peru 

   - Amostra negativa para E.coli  

Tratamentos 
Nº 

aves 

Saco 

aéreo 
Pericárdio  Baço Fígado  CI Traqueia Pulmão SG 

Nº. animais 

com lesão 

MACRO 

N % N % N % N % N % N % N % N %  

1 12 1  8,3 - - 1 8,3 2 16,6 4  33,3 - - -  - - 3 

2 12 2  16,6 - - 1  8,3 - - 8 66,6 6  50 2 16,6 2 16,6 9 

3 12 2  16,6 - - 1 8,3 3 25 6 50 6 50 2  16,6 3 25 11 

4 12 3  25 2  16,6 2  16,6 4 33,3 6 50 5 41,6 5 41,6 5 41,6 10 

5 12 5 41,6 1 8,3 1 8,3 5 41,6 9 75 6  50 - - 2 16,6 8 

TOTAL 60 13 3 6 19 33 23 9 12 41 
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A partir da análise da série branca e vermelha de amostras de sangue colhidas das 

aves desafiadas foi possível observar que não houve diferença significativa entre os 

tratamentos em relação a maioria das variáveis avaliadas. A única variável que foi observada 

diferença significativa foi a hemoglobina (Tabela 10).  

 

TABELA 10 – Variáveis hematológicas analisadas nos indivíduos desafiados, representadas 

em valores absolutos – M e valores relativos - DP.  

Variável 

Tratamentos   

1 2 3 4 5  

M(DP) M(DP) M(DP) M(DP) M(DP) p-valor 

Plaquetas2 
44000.00 

(6994.12) 

45666.67 

(15927.87) 

46833.33 

(14281.80) 

47555.56 

(16786.24) 

45500.00 

(20106.86) 

0.960 

Plaquetas2 
22.00 

(8.50) 

22.83 

(7.96) 

23.42 

(7.14) 

23.78 

(8.39) 

22.75 

(10.05) 

0.960 

Hematocrito2 
32.64 

(6.28) 

31.42 

(4.94) 

31.00 

(3.98) 

29.11 

(6.68) 

29.00 

(4.11) 

0.713 

Leucocitos_T2 
11636.36 

(5886.81) 

6583.33 

(3860.25) 

9333.33 

(6661.74) 

12166.67 

(6194.76) 

11187.50 

(5470.29) 

0.042 

Leucocitos_C2 
23.27 

(11.77) 

13.17 

(7.72) 

18.67 

(13.32) 

24.33 

(12.39) 

22.38 

(10.94) 

0.042 

Heterofilos2 
52.36 

(9.24) 

45.33 

(11.50) 

48.50 

(14.66) 

44.33 

(11.80) 

45.88 

(9.28) 

0.432 

Heterofilos_22 
6265.46 

(3575.03) 

3209.58 

(2372.28) 

5130.83 

(5454.94) 

5759.44 

(3950.57) 

5040.63 

(2677.61) 

0.130 

Linfocitos1 
33.09 

(8.61) 

44.83 

(11.20) 

40.00 

(15.33) 

40.22 

(18.88) 

39.75 

(9.84) 

0.349 

Linfocitos_21 
3722.27 

(1935.14) 

2684.17 

(1138.93) 

3173.33 

(1391.86) 

3923.33 

(740.27) 

4601.88 

(2606.50) 

0.112 

Monocitos2 
9.18 

(4.02) 

6.58 

(2.97) 

7.25 

(4.11) 

11.89 

(10.59) 

5.63 

(2.26) 

0.310 

Monocitos_22 
1124.55 

(909.83) 

463.33 

(463.64) 

634.58 

(460.60) 

1994.44 

(2859.49) 

625.00 

(417.72) 

0.060 

Basofilos2 
1.10 

(0.70) 

0.25 

(0.62) 

0.58 

(1.00) 

0.44 

(1.01) 

2.13 

(2.53) 

0.037 

Basofilos_22 
125.45 

(129.00) 

18.75 

(44.83) 

58.75 

(111.97) 

61.11 

(149.57) 

225.00 

(336.54) 

0.038 

Hemacias2 
2.55 

(0.28) 

2.36 

(0.25) 

2.37 

(0.39) 

2.19 

(0.35) 

2.39 

(0.22) 

0.212 

Hemoglobina1 
7.87 

(0.90) 

8.24 

(1.38)* 

7.39 

(1.07) 

6.62 

(1.43)* 

7.34 

(0.88) 

0.035 

VCM1 
127.94 

(20.18) 

134.63 

(27.82) 

132.66 

(18.77) 

132.45 

(20.67) 

121.06 

(12.01) 

0.660 

HCM2 
30.96 

(3.35) 

35.09 

(6.24) 

31.63 

(5.05) 

30.26 

(4.83) 

30.75 

(3.35) 

0.319 

CHCM2 
24.52 

(3.30) 

25.59 

(7.47) 

27.01 

(3.81) 

24.03 

(2.24) 

22.95 

(3.59) 

0.436 

M = Média; DP = Desvio Padrão da Média. 

* Valores que diferem estatisticamente considerando p<0.05. 
1ANOVA; analises post hoc com o teste de Tukey. 2Kruskall-Wallis; analises com o teste de Dunn. 

 

Na análise da série vermelha, a hemoglobina foi a única variável que apresentou 

diferença significativa. As aves desafiadas por E.coli de galinhas caipiras e de patos 
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apresentaram alteração em hemoglobina. Aves de ambos os tratamentos demonstraram maior 

desvio padrão que os demais tratamentos (Figura 1).  

 

 
FIGURA 1 – Média e desvio padrão de 

hemoglobina das aves desafiadas 

distribuídos por tratamento  
 

Após recuperação de E.coli a partir dos órgãos das aves desafiadas, 50 isolados 

foram submetidos a PCR convencional para avaliar a possível perda de genes de virulência e 

resistência ao longo da infecção. Todas as amostras apresentaram um ou mais dos quatro genes 

que continham antes da inoculação. Porém, foi possível observar a perda de alguns genes após 

infecção. O gene mais perdido foi o gene iucD, em apenas 58% (29/50) dos isolados 

recuperados este gene foi detectado, seguido pelo gene papC em que 74% (37/50) foram 

positivas para o gene e o gene tsh em que 78% (39/50) dos isolados foram positivos. O gene 

que menos foi perdido pelos isolados de E.coli foi o iss, pois 90% (45/50) permaneceram 

positivas para ele.  

Os isolados de E.coli provenientes de patos apresentaram um dos maiores índices 

de preservação desses genes. As 16 amostras de órgãos, de aves desafiadas com E.coli 

originárias de patos, coletadas para recuperação bacteriana apresentaram 69% (11/16) de 

preservação dos quatro genes estudados. Já os isolados de E.coli provenientes de perus foram 

os que mais perderam genes durante a infecção, pois 27% (3/11) dos genes foram preservados.  
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4 DISCUSSÃOA administração do inóculo via câmara de ar neste estudo buscou mimetizar 

condições naturais a campo, em que os animais são desafiados nos primeiros dias de vida ou 

até mesmo quando ovos férteis se contaminam quando expostos a ambiente impróprio20,21. 

Assim, ao perfurar as membranas da casca para eclodir do ovo, o pinto aspirou o inóculo, 

mimetizando infecções por via respiratória ou oral, que comumente ocorrem a campo22. 

A inoculação dos embriões aos 18 dias de incubação, via câmara de ar, inóculos 

preparados a partir de isolados de E.coli  que continham os genes iss, tsh, papC e iucD na 

concentração de 107, não determinou morte embrionária significativa (p<0,005) entre os 

tratamentos. A mortalidade embrionária observada a partir do dia de inoculação equivaleu a 

2,5% (7/275), em desacordo com Wooley et al.23 que compararam a taxa de morte embrionária 

em ovos férteis desafiados com os ovos com E.coli patogênicas e não patogênicas e mesmo 

E.coli consideradas não patogênicas causaram mortalidade equivalente a 10%. Porém, a via de 

inoculação, idade do embrião e concentração do inoculo distintas podem justificar essa 

contradição, uma vez que os autores desafiaram os embriões aos 12 dias de incubação, via 

cavidade alantoide, com inoculo de concentração de 1010 UFG/mL.  

O fato da inoculação via câmara de ar ser menos invasiva que a via alantóide pode 

ter influenciado negativamente na ação da bactéria sobre o embrião, pois, ocorreu mortalidade 

significativa em estudo com embriões desafiados via cavidade alantoide com inóculo menos 

concentrado (1010 UFC/mL)23 do que o utilizado no presente estudo. Além disso, em relação a 

influência da idade do embrião na mortalidade, aos 18 dias de incubação os embriões 

conseguem responder melhor ao desafio que embriões mais jovens23, uma vez que nesta fase 

de incubação a imunidade inata já está devidamente estabelecida.  

Os embriões não eclodidos do grupo controle foram submetidos ao 

embriodiagnóstico e processados bacteriologicamente e foram negativos para a pesquisa de 

E.coli, o que sugere que as mortes ocorridas não foram por E.coli. Já em embriões dos outros 

tratamentos, E.coli foi reisolada dos órgãos dos embriões e dos resíduos dos ovos.  

Não foi possível reisolar E.coli do pool de órgãos, intestino e saco da gema dos 

embriões inoculados com E.coli originárias de perus, entretanto a bactéria foi reisolada das 

membranas da casca, comprovando que o procedimento de inoculação (via casca) ocorreu 

corretamente. A recuperação de E.coli a partir de membrana da casca ocorreu não só nos 

embriões que compunham o grupo inoculado com E.coli originárias de perus, mas em todos os 

embriões dos tratamentos em que ocorreu a mortalidade. Amostras de membrana da casca, 

também foi possível reisolar E.coli em 100% das amostras de saco da gema, pool de órgãos e 

intestino de todos os embriões analisados que não os desafiados por E.coli de peru.  
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A invaginação inadequada do saco da gema na cavidade celomática, encontrada em 

86% (6/7) dos embriões embriodiagnóstico, pode ter sido influenciada pela infecção 

bacteriana25. Aos 19 dias de incubação, o saco da gema invagina normalmente e o umbigo oclui 

e cicatriza após o nascimento24. Essa alteração pode justificar ainda a frequência de 33,3% 

(20/60) de persistência do saco da gema nas aves necropsiadas durante os 42 dias de 

experimento, uma vez decorre de uma complicação de onfalite associado à infecções de E.coli6.  

Em relação a qualidade do pinto ao nascer, o peso médio dos pintos ao nascimento 

não foi influenciado pelos tratamentos (p>0,05), provavelmente pela idade de inoculação. Aos 

18 dias de incubação os órgãos já estão praticamente desenvolvidos. Dos 19 aos 21 dias de 

incubação o evento mais predominante é o posicionamento do embrião dentro do ovo para 

eclosão, não havendo mais evolução do embrião propriamente dito26. 

Foram identificados pintos de má qualidade dentre os eclodidos, principalmente 

oriundos dos embriões desafiados por E.coli originária de peru. Tanto onfalite quanto 

persistência de saco da gema foram alterações presentes nas aves desafiadas por E.coli 

originárias de galinha caipira, frango de corte, pato e peru. O inóculo foi capaz de atingir saco 

da gema e interferir na cicatrização do umbigo, o que está de acordo com Montgomery et al.22 

que citaram que infecções por E.coli (originárias de contaminações da casca do ovo) se 

proliferam no conteúdo do saco da gema impedindo a sua absorção, e por invasão de vasos 

locais e disseminação do tecido periférico atinge facilmente o umbigo.  

Em relação ao desempenho das aves ao longo do experimento houve diferença 

significativa entre algumas variáveis, corroborando com Russel27, que relatou a influência 

negativa de infecções por E.coli no desempenho das aves de corte. Aos 21 dias de vida, as aves 

do tratamento controle apresentaram maior peso médio (p<0,05) que as inoculadas com E.coli 

originária de galinha caipira, de pato e de peru. Porém, não houve diferença estatística (p<0,05) 

do peso médio entre as aves desafiadas com E.coli originária de frango de corte e o grupo 

controle. A diferença significativa entre o tratamento controle e os demais tratamentos aos 35 

dias de vida, reforça a influência da infecção por E.coli no peso médio das aves.  

Tais informações, em relação ao peso médio entre o grupo controle e os demais 

tratamentos, sugerem um maior impacto nesta variável quando o desafio é realizado com E.coli 

originárias de outras espécies de aves (pato e peru) ou que uma possível perda de genes de 

virulência destes isolados ao longo da infecção tornaram a doença mais branda. A perda de 

genes ligados ao sistema de aquisição e assimilação de ferro em isolados de E.coli  pode 

interferir na patogênese da doença. O gene iucD, ligado ao sistema de aquisição de ferro, foi o 

gene menos detectado nos isolados de E.coli recuperados dos órgãos das aves desafiadas. Este 

fato indica que mesmo com a disseminação e proliferação bacteriana no organismo hospedeiro, 
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confirmada pela recuperação de E.coli dos órgãos das aves deste estudo, a ausência de alguns 

genes como o gene iucD torna a bactéria incapaz de causar danos sistêmicos que alteram o 

estado geral do animal e poderiam interferir no ganho de peso28.  

O ganho de peso também apresentou diferença estatística entre os tratamentos, que 

foi significativamente menor (p<0,05) nas aves dos tratamentos contaminados em comparação 

aos animais do tratamento controle, o que indica influência da infecção por E.coli nessa 

variável. Este resultado corrobora com Russell27, que relataram menor ganho de peso em 

frangos com aerossaculite ocasionada por infecção de E.coli. Processos infecciosos de maneira 

geral, prejudicam os índices zootécnicos de animais de produção26, possivelmente pelo dano 

causado em órgãos que deixam de exercer suas funções e pelo gasto energético do organismo 

na tentativa de controlar a infecção.  

O consumo de ração também foi significativamente influenciado pela infecção por 

E.coli. Aos 35 dias dias de vida as aves inoculadas com E.coli originárias de galinha caipira, 

frango de corte, pato e peru ingeriram maior quantidade de ração que as aves do tratamento 

controle e ainda assim o ganho de peso foi menor nestes animais. Maior consumo de ração e 

menor ganho de peso indicam piora da conversão alimentar e refletem as perdas econômicas 

associadas à infecções de E.coli a campo26.   

Em relação a sintomatologia, os sinais clínicos foram observados durante o todo 

experimento, contudo houve uma piora no quadro clínico entre 15 a 28 dias de vida. Sinais mais 

graves nesta idade indicam, de forma geral, que após a inoculação iniciou-se a replicação e 

lesão ao tecido hospedeiro já nos primeiros dias de vida, apresentando maior índice a partir dos 

15 dias de vida e com declínio de infectividade após os 28 dias de vida. O declínio dos sinais 

clínicos pode estar associado com o desenvolvimento da imunidade da ave, pois a partir da 

terceira semana de vida as aves já possuem o sistema imunológico desenvolvido(29), 

conseguindo então controlar a infecção por E.coli. Pode estar relacionado, ainda, a aplicação 

da vacina contra Newcastle, que ocorreu aos 14 dias de vida das aves, que por ser uma vacina 

atenuada pode acabar ocasionando lesões brandas no epitélio respiratório6 ou até mesmo devido 

ao estresse de manipulação para aplicação da vacina, uma vez que a mesma foi administrada 

individualmente por via ocular. A idade em que as aves apresentaram piora do quadro clínico é 

respaldado por Guabiraba e Schouler30, que referiram que os sinais clínicos comumente 

aparecem tardiamente em frangos. Os mesmos autores relataram que os transtornos 

respiratórios são os mais frequentes em infecções por E.coli, como apresentado pelas aves 

desafiadas no presente estudo.  

A severidade dos sinais clínicos foi menor do que a descrita em outros relatos31,32, 

observação esta, fundamentada pela não ocorrência de mortes durante o período de 
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experimentação e presença de sinais, em sua maioria, brandos nas aves desafiadas. A 

sintomatologia não tão severa pode estar associada a maior dificuldade de invasão de E.coli 

originária de outras espécies de aves, que não a Gallus gallus; resposta do organismo 

hospedeiro; necessidade de arranjos de genes mais complexos ou até mesmo pela perda que 

genes de virulência observada em alguns isolados de E.coli recuperados dos órgão das aves 

necropsiadas. Esta última ressalva está de acordo com Stordeur et al.33 que relataram a 

importância da presença de determinados genes de virulência para o aparecimento e 

agravamento do quadro clínico em aves experimentalmente inoculadas com E.coli.  

Os genes tsh e pap são importantes para adesão ao epitélio hospedeiro, porém nem 

todos os isolados de E.coli recuperados dos órgãos das aves desafiadas e necropsiadas 

permaneceram com estes genes pós infecção. A perda desses genes pode ter atenuado a 

patogenicidade da bactéria, tornando-a incapaz de causar injúrias graves e de desenvolver 

manifestações clínicas severas34. 

O quadro clínico demonstrado pelas aves desafiadas foi basicamente de caráter 

respiratório (Tabela 7), tais como espirros e alteração ocular. No entanto só houve diferença 

significativa no número de aves com espirros com idade entre 28 dias de vida, entre o tratamento 

controle e os tratamentos em que se utilizou E.coli originárias de galinha caipira e de pato. Os 

espirros observados nas aves com essa idade podem não só estar associados a infecção por 

E.coli, mas também por efeito adverso da vacina contra Doença de Newcastle que comumente 

causa irritação das vias aéreas superiores. Devida a esta irritação algumas aves podem 

apresentar sinais respiratórios por poucos dias6.  

A vacina foi administrada a fim de avaliar possível influência do quadro clínico das 

aves desafiadas por E.coli após vacinação contra Doença de Newcastle, mas esse efeito só pode 

ser avaliado com precisão no grupo controle. Era esperado que no período pós vacinal as aves 

contaminadas agravassem progressivamente os sinais respiratório6. Entretanto, a piora ocorreu 

durante cinco a sete dias, pois, quando as aves atingiram a idade entre 29 a 42 dias de vida o 

quadro diminuiu de forma significativa. Por isso, neste estudo, deve ser considerada a idade de 

maior ocorrência de alterações respiratórias causadas pela infecção por E.coli na faixa etária 

entre 1 a 14 dias de vida, já que neste período não houve nenhum tipo de interferência externa 

como dano epitelial causado por vacinas vivas atenuadas.  

Outro sinal clínico observado nas aves desafiadas foi cloaca empastada, alteração 

clínica infrequente e ainda pouco esclarecida35. Cloaca empastada foi o segundo sinal clínico 

mais observado entre os animais e predominante entre as aves dos tratamentos contaminados. 

A frequência de detecção deste sinal nos animais deste experimento (Tabela 7) discorda de 

Ferreira29 e Barnes4, que caracterizaram infecções e lesões por APEC associadas a alterações 
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extraintestinais. Raros casos de APEC associada como agente causal de transtorno digestivos 

foram descritos6. Cloaca empastada foi mais frequente em pintos com idade entre 1 a 14 dias, 

após este período esse sinal foi cada vez menos evidente. No entanto, a melhora do quadro 

intestinal nem sempre ocorre com o avançar da idade, uma vez que aves adultas também podem 

apresentar esse tipo de transtorno decorrente de infecções por E.coli35.   

Transtornos locomotores também integraram a sintomatologia das aves desafiadas 

por E.coli, foram o terceiro sinal clínico mais frequente entre as aves experimentalmente 

inoculadas. Estas alterações decorrem de infecções sistêmicas em que a bactéria consegue 

atingir diferentes órgãos e estruturas, incluindo ossos e articulações30, 36. Contrariamente aos 

demais sinais, os transtornos locomotores se tornaram mais evidentes conforme os animais 

ficavam mais velhos. Tal fato, está de acordo com Huff et al.37, que indicaram que não é uma 

alteração de aves muito jovens, possivelmente pelo agravamento das lesões decorrente ao ganho 

de peso acelerado, comprometendo ainda mais as estruturas ósseas.  

O isolamento de E.coli em estruturas ósseas e tecidos sinoviais indica capacidade 

septicêmica de alguns isolados6. O acometimento dessas regiões pode estar relacionado à 

presença de arranjos de genes de virulência e resistência que possibilitaram esse comportamento 

bacteriano. A presença do gene papC nos isolados de E.coli utilizados para o desafio 

possivelmente foi um dos principais genes envolvidos com a invasão às estruturas ósseas e 

tecidos adjacentes pois, de acordo com Szemiako et al.38 a expressão do gene pap em conjunto 

com outros genes é um dos principais envolvidos com processos septicêmicos.  

As alterações locomotoras detectadas nas aves foram claudicação associada a 

aumento de volume em articulação tibiometatarsiana (uni ou bilateral), paresia de membros 

pélvicos, andar cambaleante, sinovite, deformidades angulares e pododermatites. Estes sinais 

coincidem com os detectados por Braga et al.39 em frangos de corte, os quais relataram que este 

tipo de transtorno não é decorrente da ação de um único perfil de cepa de E.coli, mas sim de 

uma variedade de cepas. A estrutura óssea mais acometida foi o osso tibiotarso, validada por 

Mutalib et al.40, que acrescentaram ainda a vértebra toracolombar e úmero como locais também 

frequentemente acometidos. Distúrbios locomotores foram identificados em aves inoculadas 

com E.coli originárias de frango de corte, pato e peru, porém sem diferença significativa (p> 

0,05) entre os tratamentos.  

Alterações oculares, tais como lacrimejamento, vermelhidão, edema periocular 

foram detectados no presente estudo, corroborando com Ferreira26 que citou estas afecções 

oculares como resultado de infecções por E.coli, que se agravam. Todavia, essas alterações 

foram as menos frequentes entre as aves desafiadas, possivelmente pela inexistência de um 

arranjo de genes de virulência que permitisse a invasão desse tipo de tecido. Os genes iss e tsh, 
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presentes nos isolados de E.coli utilizados para o desafio fazem parte de um complexo de genes 

que participa da invasão ocular ou periocular41. Porém, a baixa frequência de alterações 

oculares sugere que apenas a presença dos genes iss e tsh não é suficiente para causar lesão 

nesse tecido, sendo necessária a ação em conjunto com outros genes41.   

O achado de necropsia mais comum de colibacilose foi a aerossaculite, pois a 

doença se inicia como uma infecção respiratória. A evolução desta infecção é seguida por 

infecções generalizadas, promovendo perihepatite, pericardite e colisepticemia42. As aves 

experimentalmente desafiadas neste estudo apresentaram lesões comuns a infecções por 

APEC32 tais como aerossaculite, pericardite, persistência do saco da gema, alterações hepáticas, 

peritonite e artrites. 

Aerossaculite prevaleceu entre as aves desafiadas no presente experimento, sendo 

mais presente nas aves necropsiadas aos 28 e 42 dias de vida, em desacordo com Abu et al.43 

que vincularam aerossaculite à aves jovens. A maior frequência de aerossaculite em aves a 

partir dos 28 dias de vida pode estar associado a lesão causada pela vacina contra Newcastle, 

administrada aos 14 dias de vida, que pode ter facilitado a invasão e disseminação de E.coli até 

os sacos aéreos. Para o desenvolvimento de aerossaculite também são necessários alguns genes 

ligados à virulência, como o gene papC, presente nos isolados utilizados para desafiar as aves 

deste estudo, que codifica antígenos fimbriais ligados a adesão aos sacos aéreos33.  

A inflamação dos sacos aéreos decorrente por infecção de E.coli foi detectada em 

graus variados de severidade. Frequência e severidade maiores desta lesão já foram descritas e 

a presença de genes de virulência que codificam fatores de adesão como os fimbriais, são 

determinantes para a ação bacteriana e desenvolvimento de aerossaculite33. Diante disso, pode-

se sugerir que a perda dos genes papC e tsh pode ter influenciado na frequência e na gravidade 

desta lesão em aves deste estudo.  

Persistência do saco da gema pode ser uma alteração decorrente a infecções por 

APEC6 antes da eclosão44. Este achado foi identificado nas aves necropsiadas ao longo deste 

estudo, sendo mais frequente entre os animais com 14 e 28 dias (Tabela 8). Assim como a E.coli 

interviu na invaginação do saco da gema, observada durante embriodiagnóstico dos embriões 

não nascidos,também pode ter interferido na sua absorção.    

A persistência de saco da gema causada por infecções de E.coli pode estar 

correlacionada a ocorrência de onfalite ou demais alterações no umbigo22, pois, assim como a 

má qualidade de umbigo (não totalmente ocluído, não cicatrizado) foi a principal alteração em 

pintos de um dia (Tabela 5), a persistência do saco da gema foi a lesão mais comum entre as 

aves com 14 dias de vida. Tais informações embasam ainda mais o fundamento de que aves 

jovens são mais propensas ao desenvolvimento de alterações no umbigo e em saco da gema e 
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indicam correlação entre presença de má qualidade de umbigo em pintos de um dia e a 

persistência de saco da gema na fase adulta. 

A correlação entre a má qualidade de umbigo e persistência do saco da gema nas 

aves deste estudo foi respaldada por Giovanardi et al.44, que isolaram E.coli em amostras de 

saco da gema provenientes de pintos com onfalite. A presença de gene de virulência papC nos 

isolados E.coli também pode ter facilitado a invasão e multiplicação deste microrganismo no 

saco da gema, já que este é um dos únicos genes presentes em APEC causadoras de onfalite e 

de persistência do saco da gema45, 46.  

A infecção por APEC começa originalmente no trato respiratório e via corrente 

sanguínea pode infectar órgãos internos28, como o fígado. Lesões hepáticas tais como 

congestão, aumento de volume, esteatose e perihepatite detectadas nas aves desafiadas, foram 

citados como achados de necropsia em frangos de corte43, patos e perus com colibacilose33. A 

presença e expressão dos genes ligados a adesão em APEC como papC e tsh, assim como de 

iucD responsável pela assimilação de ferro, são importantes para o desenvolvimento de injúrias 

hepáticas como perihepatite11.  

A necessidade de fatores de virulência para o desenvolvimento de danos em órgãos 

sugere que mesmo com a perda de genes, alguns isolados de E.coli conseguem alcançar órgãos 

distintos da sua porta de entrada, como fígado e pericárdio. A invasão desses órgãos pode estar 

associada a persistência do gene iss, uma vez que ele foi o mais preservado entre os isolados de 

E.coli recuperados das aves necropsiadas, gene associado à maior resistência de APEC aos 

efeitos bactericidas do soro hospedeiro, o que possibilita a permanência e infecção da bactéria, 

facilitando a ocorrência de lesões sistêmicas como perihepatites e endocardites47,48.  

Pericardite encontrada nas aves contaminadas pode ter decorrido de uma infecção 

primária em sacos aéreos que, por extensão, contaminam o saco pericárdico26. No entanto a 

frequência desta lesão foi baixa, possivelmente porque muitos isolados de E.coli perderam 

genes de virulência fundamentais para invasão e disseminação do agente6. A expressão do gene 

pap é comum à cepas de APEC que causam pericardite33, porém, em muitos isolados de E.coli 

recuperados dos órgãos das aves esse gene não foi mais detectado, indicando que a perda do 

gene papC possa ter interferido com a baixa ocorrência de pericardite.  

A pericardite foi detectada apenas nas aves inoculadas com E.coli isolada de patos 

e de peru. A ocorrência desta lesão nos animais desafiados com E.coli originária de pato pode 

ser justificada pela maior preservação dos genes iss, tsh, papC e iucD neste isolado, o que 

possivelmente facilitou sua disseminação entre os órgãos. Entretanto, os isolados de E.coli 

provenientes de peru foram os que mais perderam genes ao longo da infecção, mas, mesmo 
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assim foram capazes de causar pericardite, propondo que cepas desta origem possuem outros 

genes que codificam fatores de virulência que permitem a infecção37,49,50. 

Apenas uma ave desafiada desenvolveu peritonite e esta pertencia ao grupo de 

animais desafiados com E.coli isolada de pato, sugerindo maior sensibilidade de frangos frente 

a infecções com E.coli de pato. A ocorrência deste caso de peritonite também pode estar ligada 

a maior capacidade de preservação de seus genes ligados a virulência e resistência, pois como 

mencionado anteriormente, esse foi o isolado que mais preservou os genes detectados 

previamente ao desafio das aves. Além disso, a ave necropsiada tinha 14 dias de vida, o que 

pode ter facilitado o desenvolvimento de uma lesão mais severa pois seu sistema imunológico 

ainda estava em desenvolvimento nesta idade29.  

A associação do quadro clinico patológico com a presença dos genes iss, tsh, papC 

e iucD nos isolados de E.coli recuperados dos órgãos das aves necropsiadas pode esclarecer a 

diversidade de infecção encontrada neste estudo. A preservação destes genes pode explicar não 

só a ocorrência mas a frequência e severidade das lesões macroscópicas (Tabela 8)51,52.  

Em relação as aspectos hematológicos observados neste estudo, a alteração de 

hemoglobina presente nos animais inoculados com isolados de E.coli oriundas de galinha 

caipira e pato não é comum em aves com colibacilose53. As aves demonstraram desvio padrão 

mais alto do que os demais tratamentos, evidenciando que não houve um valor próximo entre 

o valor médio de hemoglobina das aves que compunha esses tratamentos. Uma possibilidade 

para elucidar essa alteração na hemoglobina é a ação do gene iucD, responsável pela 

assimilação de ferro por E.coli. Sabe-se que hemoglobina é uma proteína conjugada, sendo um 

dos seus componentes ferro, então, quaisquer fenômenos que reduzam a concentração de ferro 

no organismo podem provocar alteração nesta proteína48.  

A inoculação de E.coli isolada de diferentes espécies de aves pode ter influenciado 

na perda dos genes iss, tsh, papC e iucD, e até mesmo na aquisição de outros genes (não 

avaliados neste estudo) possibilitando assim, uma ampliação no espectro de espécies e locais 

que podem ser infectados54. No que se refere à perda e conservação dos genes durante a infecção 

por E.coli observada nesse estudo, bactérias são conhecidamente microrganismos com 

potencial de mutação, perda e aquisição de genes6. Particularmente em isolados de E.coli, não 

apenas os módulos genéticos móveis, mas também as mutações pontuais facilitam a rápida 

adaptação da bactéria à diferentes nichos54. O tempo decorrido entre o isolamento da bactéria e 

a realização da PCR pode influenciar na perda de genes, mas neste estudo o referido teste 

molecular foi realizado poucos dias após o isolamento de E.coli.  

Em relação a nova análise de genes de virulência e resistência detectados 

previamente ao desafio foi possível observar a perda de alguns destes genes. Este 
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comportamento bacteriano é esperado pois, a aquisição de genes por via horizontal, perda de 

genes e outras modificações genômicas, como rearranjos de DNA e mutações pontuais, são 

comuns em bactérias8.  

Essas modificações podem alterar constantemente o conteúdo do genoma e, assim, 

a adequação e competitividade de variantes individuais em certos nichos8, sugerindo que as 

perdas de genes detectada em E.coli reisoladas dos órgãos das aves necropsiadas podem ter 

relação com algum tipo de adequação genética ao infectar o novo hospedeiro, principalmente 

quando se trata dos isolados de E.coli proveniente de outras espécies de aves, que não Gallus 

gallus.  

Além dos genes associados a virulência e resistência, comuns à APEC pesquisados 

nesse estudo, sabe-se que é necessário um arranjo de genes muito mais complexo e que a 

detecção de genes não significa que a bactéria os está expressando. Por isso, a detecção de genes 

pode não ser suficiente para garantir que a cepa de E.coli causará a doença55, justificando assim 

a sintomatologia discreta das aves inoculadas por alguns dos isolados de E.coli utilizados nesse 

estudo.  

O gene iucD foi o mais perdido, em apenas 58% (29/50) dos isolados de E.coli 

recuperados esse gene foi detectado. O gene iucD é apenas uma das diversas subunidades do 

sistema aerobactina para composição de ferro56, sugerindo que esse gene pode não ser 

fundamental para o funcionamento deste sistema de assimilação de ferro. A preservação dos 

genes papC e tsh teve frequência mais alta que o gene iucD. A existência e preservação pós 

infecção desses genes discorda de Stordeur et al.33 que mencionaram a baixa frequência de 

alguns desses, principalmente E.coli isoladas de patos e perus. 

 Tanto papC quanto tsh são genes ligados a adesão da bactéria ao tecido 

hospedeiro57,58 e a perda desses, em alguns dos isolados de E.coli, pode estar ligada a pressão 

exercida por elementos ligados ao sistema imune na tentativa de neutralizá-lo e destruí-lo, 

tornando assim a cepa fraca devido a perda de genes importantes.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Distúrbios respiratórios predominaram em infecções por E.coli, independente da 

espécie de origem. Os sinais clínicos bem como as lesões em órgãos decorrente de infecções 

por E.coli em aves são mais comumente atribuídas ao sistema respiratório. E.coli isoladas de 

pato, peru e galinha não são capazes de causar alterações hematológicas significativas em 

frangos de corte e a perda de genes pode ocorrer durante a infecção.  
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CAPÍTULO 4 – CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR E SUSCETIBILIDADE AOS 

ANTIMICROBIANOS EM Escherichia coli ISOLADAS DE GALINHAS (Gallus gallus), 

PATOS (Cairina moschata), PERUS (Meleagris pallopavo) E POMBOS (Columba livia) ERRO! 

INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

 

RESUMO 

Escherichia coli (E.coli) faz parte do microbiota de diversas espécies de aves saudáveis e 

doentes e pode ser classificada de acordo as estruturas antigênicas, suscetibilidade aos 

antimicrobianos, local de atuação ou grupo filogenético. O presente estudo foi desenvolvido 

com o objetivo de analisar 33 isolados de E.coli provenientes de diferentes espécies de aves em 

relação aos aspectos filogenéticos e perfil de resistência aos antimicrobianos. Mediante a 

análise por PFGE, foram obtidos 30 pulsotipos distintos, com número de bandas variando entre 

12 e 19 e os isolados agruparam-se em três grupos com similaridade entre eles de 93,8 a 65,3%. 

Entre os 33 isolados de E.coli testados, foi possível identificar resistência a classe das 

tetraciclinas, seguida pelas fluoroquinolonas e sulfonamidas. Em conclusão, E.coli isoladas de 

galinhas, patos, perus e pombos possuem uma variabilidade significativa entre si e não 

houveram agrupamentos de acordo com a espécies de origem de E.coli. Além disso, os isolados 

apresentaram resistência significativa frente aos antimicrobianos testados, sendo E.coli 

oriundas de galinhas as com maior frequência de resistência e E.coli de pombos as com menor.  
 

Palavras-chave: PFGE, resistência, tipagem 

 

CHAPTER 4 - PHILOGENETICAL CHARACTERIZATION AND ANTIMICROBIAL 

RESISTANCE OF Escherichia coli ISOLATED OF CHICKENS (Gallus gallus), DUCK (Cairina 

moschata), PERUS (Meleagris pallopavo) AND POMBOS (Columba livia) 

ABSTRACT 

Escherichia coli (E.coli) is part of the microbiome of several species of healthy and diseased 

birds and can be classified according to antigenic structures, antimicrobial susceptibility, place 

of action or phylogenetic group. The present study was developed with the objective of 

analyzing 33 isolates of E. coli from different bird species in relation to phylogenetic aspects 

and antimicrobial resistance profile. By PFGE analysis, 30 distinct pulses were obtained, with 

a number of bands varying between 12 and 19 and the isolates were grouped into three groups 

with similarity between them from 93.8 to 65.3%. Among the 33 E. coli isolates tested, it was 

possible to identify resistance to the class of tetracyclines, followed by fluoroquinolones and 

sulfonamides. In conclusion, E.coli isolated from chickens, ducks, turkeys and pigeons have a 

significant variability among them and there were no groupings according to E.coli species of 

origin. In addition, the isolates presented significant resistance against the tested antimicrobials, 

with E. coli coming from hens at the most frequent resistance and E.coli from pigeons at least. 

 

Keywords: PFGE, resistance, typing 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Escherichia coli patogênica para aves (APEC) consiste em um grupo heterogêneo 

de cepas com diferentes características de virulência1,2 que, ao longo dos anos, tem sido 

relacionado aos impactos econômicos em avicultura, multirresistência aos antimicrobianos e 

possível potencial zoonótico. A identificação de novas cepas APEC, assim como as mutações, 

as combinações de genes de virulência e os mecanismos de resistência são especialmente 

relevantes devido à alta capacidade adaptativa dos microrganismos e a capacidade de mutar e 

alterar suas características fenotípicas e genotípicas. 

Tanto as características moleculares relacionadas a aspectos epidemiológicos 

quanto ao comportamento do patotipo APEC no organismo hospedeiro ainda não foram 

totalmente elucidados. Diante de tal situação, diversas pesquisas têm sido realizadas à procura 

de marcadores moleculares e em busca de estabelecer perfis de virulência, grau de similaridade, 

origem e padrões de susceptibilidade aos antimicrobianos que possam caracterizar o patotipo 

APEC por completo. Caracterização molecular e detalhamento dos arranjos de genes de 

virulência e resistência comuns ao patotipo podem auxiliar e eluscidar mais aspectos voltados 

ao patotipo.   

Análises filogenéticas em APEC podem estabelecer aspectos epidemiológicos entre 

microrganismos de diferentes espécies de aves e o impacto em suas criações. Estas se baseiam 

na busca de clones (cepas de uma mesma matriz ou genótipo) para identificar perfis similares 

e definir a relação histórica ou evolutiva com base nessas características, incluindo genes ou 

fragmentos de DNA.  

Os marcadores moleculares, como os genes conservados de uma única cepa de 

E.coli, têm se tornado importantes ferramentas na análise filogenética3, pois sua aplicação 

auxilia em estudos de taxonomia, evolução, genética de populações, fluxo gênico e hibridação4. 

A identificação de clones ou cepas semelhantes que são potencialmente da mesma 

fonte5 possibilita associar surtos de doenças aparentemente não relacionados, compreendendo 

melhor os meios de contaminação e propagação de patógenos. Com a aplicação dessas 

informações filogenéticas a estudos epidemiológicos é possível elaborar até mesmo medidas de 

controle e prevenção mais adequadas para doenças6.  

O aumento da resistência aos antimicrobianos, produzida provavelmente por 

inúmeras variáveis como a maior exposição a antimicrobianos de amplo espectro7, também é 

uma preocupação atribuída a bactéria E.coli. O desenvolvimento de resistência a diferentes 

classes de antimicrobianos por bactérias é admitido como um dos mais importantes desafios 

globais de saúde8,9, devendo se destacar as elevadas pressões de seleção como fator 
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grandemente envolvido na promoção de resistência em bactérias comensais e patogênicas, 

incluindo E.coli.  

Aves podem ser um importante reservatório de bactérias resistentes aos 

antimicrobianos em geral8 e, além da importância na disseminação entre os animais, também 

pode estar envolvida com a contaminação ambiental. Seus derivados, como carne e ovos, são 

potenciais veiculadores de microrganismos e, por vezes, esses podem ser resistentes ou 

multirresistentes aos antimicrobianos8.   

Diante da variabilidade filogenética de E.coli isolada de aves, assim como a respeito 

do problema global sobre resistência aos antimicrobianos, este trabalho foi desenvolvido com 

o objetivo de realizar tipagem molecular e determinar a suscetibilidade aos antimicrobianos em 

isolados de Escherichia coli originários de galinhas, patos, perus e pombos.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local  

O estudo foi desenvolvido no Núcleo Experimental de Doenças de Aves e 

Laboratórios de Bacteriologia do Departamento de Medicina Veterinária da Escola de 

Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e Embrapa Suínos e 

Aves, Distrito de Tamanduá, Concórdia – SC.  

 

2.2 Amostragem 

Trinta e três isolados de E.coli pertencentes à da bacterioteca do Laboratório de 

Bacteriologia da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, sendo dez de galinhas, seis de 

patos, oito de perus e nove de pombos (Quadro 1) clinicamente saudáveis, foram submetidos a 

tipagem molecular pela técnica de Eletroforese em Campo Pulsado (PFGE) e aos testes de 

susceptibilidade aos antimicrobianos. Os isolados utilizados tiveram origem de aves de vida 

livre, criações de subsistência e industriais localizadas no Estado de Goiás. 
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QUADRO 1 – Distribuição dos isolados de Escherichia coli, segundo a fonte, ano de 

isolamento e procedência 

 

2.3 Eletroforese Em Campo Pulsado (PFGE) 

A técnica de PFGE (pulsed-field gel eletrophoresis) foi realizada segundo protocolo 

descrito no PulseNet10.  

Para extração do DNA genômico, as amostras bacterianas foram semeadas em ágar soja 

triptico e incubadas a 37ºC/18h. Após este, as colônias foram ressuspendidas em tampão TE 

(1M Tris-HCl: 0,5M EDTA, pH 8) e padronizadas para o tubo 5 da escala de MacFarland. 

Foram feitos plugues de agarose com uma mistura de 400µL de agarose de baixo ponto de fusão 

a 2,7% (agarose Low Melting / BioRad), 400µL de suspensão das células e 20μL (20mg/mL) 

Amostra 
Fonte de 

origem 

Ano de 

isolamento 
Procedência  

Ano de 

isolamento 

1 Galinha 2016 Criação industrial – GO 2016 

5 Galinha 2016 Criação industrial – GO 2016 

11 Galinha 2016 Criação para subsistência GO 2016 

12 Galinha 2016 Criação para subsistência GO 2016 

13 Galinha 2016 Criação para subsistência GO 2016 

14 Galinha 2016 Criação para subsistência GO 2016 

15 Galinha 2016 Criação para subsistência GO 2016 

16 Galinha 2016 Criação para subsistência GO 2016 

17 Galinha 2016 Criação para subsistência GO 2016 

18 Galinha 2016 Criação para subsistência GO 2016 

23 Peru 2014 Criação industrial – GO 2014 

24 Peru 2014 Criação industrial – GO 2014 

25 Peru 2014 Criação industrial – GO 2014 

26 Peru 2014 Criação industrial – GO 2014 

27 Peru 2014 Criação industrial – GO 2014 

28 Peru 2014 Criação industrial – GO 2014 

29 Peru 2014 Criação industrial – GO 2014 

30 Peru 2014 Criação industrial – GO 2014 

31 Pato 2014 Criação para subsistência GO ou DF 2014 

36 Pato 2014 Criação para subsistência GO ou DF 2014 

37 Pato 2014 Criação para subsistência GO ou DF 2014 

38 Pato 2014 Criação para subsistência GO ou DF 2014 

39 Pato 2014 Criação para subsistência GO ou DF 2014 

40 Pato 2014 Criação para subsistência GO ou DF 2014 

41 Pombo 2018 Supermercado/Hospitais Goiânia  2018 

42 Pombo 2018 Supermercado/Hospitais Goiânia  2018 

43 Pombo 2018 Supermercado/Hospitais Goiânia  2018 

44 Pombo 2018 Supermercado/Hospitais Goiânia  2018 

45 Pombo 2018 Supermercado/Hospitais Goiânia  2018 

46 Pombo 2018 Supermercado/Hospitais Goiânia  2018 

47 Pombo 2018 Supermercado/Hospitais Goiânia  2018 

48 Pombo 2018 Supermercado/Hospitais Goiânia  2018 

49 Pombo 2018 Supermercado/Hospitais Goiânia  2018 
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de proteinase K (Promega). Os plugues foram incubados em 5mL de tampão de lise (1M Tris-

HCl, 0,5M EDTA, lauril sarcosine a 10% e 25μL de proteinase K [20 mg/mL], pH8) a 54ºC/2 

h, sob agitação. As células foram lavadas duas vezes com água milliQ e quatro vezes com TE 

(1M Tris-HCl, 0,5M EDTA) a 50ºC/10 min, sob agitação, e armazenados em tampão TE a 4°C. 

A digestão com endonuclease de restrição foi feita com 50U/plug da enzima XbaI (Thermo 

Scientific™), de acordo com instruções do fabricante.  

Os plugues contendo DNA extraído foram colocados em gel de agarose a 1,2% e 

submetidos a eletroforese em campo pulsado, utilizando o sistema CHEF-DR III (Bio-Rad 

Laboratories, Hercules, CA), com corrida de 25 horas/14ºC, a 6V/cm; 120º de ângulo incluso 

com 6,76 segundo de tempo de pulso e 35,38 segundos de tempo de pulso final. A eletroforese 

foi realizada em tampão TBE 0,5 X (Tris Base, Ácido bórico e EDTA 0,5M, pH 8). Os géis 

foram corados com brometo de etídio (0,5μg/mL), descorados em água destilada e fotografados 

sob luz ultravioleta em câmara escura.  

O DNA de Salmonella enterica sorotipo Braenderup H9812 digerido com a enzima 

XbaI (Thermo Scientific™) foi utilizado como peso molecular (PM). A digestão desta cepa de 

Salmonella com a enzima XbaI gera 16 fragmentos, porém, somente 15 apresentaram PM 

definido e foram utilizados como padrão: 1135, 668,9; 452,7; 398,4; 336,5; 310,1; 244,4; 216,9; 

138,9; 104,5; 78,2; 54,7; 33,3; 28,8 e 20,5 pares de base (pb). No presente trabalho, foram 

utilizadas 12 bandas, sendo as três últimas desconsideradas e consideradas apenas aquelas com 

tamanho maior ou igual a 54,7pb. 

Similaridades entre os perfis obtidos pelo PFGE foram baseados na comparação visual 

das bandas obtidas em um mesmo gel estabelecidas com o uso do software BioNumerics 

(versão 3.0; Applied Maths). Semelhanças entre os padrões de fingerprints dos isolados foram 

determinados com base no coeficiente de correlação de Dice. O valor de tolerância da posição 

da banda foi de 1,7%11. O dendrograma foi gerado pelo UPGMA (Unweighted Pair Group 

Method with Arithmetic Mean) e os isolados foram considerados como tendo o mesmo 

pulsotipo quando o número e a localização das bandas eram idênticos. Aqueles com diferença 

de uma banda foram considerados de pulsotipos distintos. 
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2.4 Teste de suscetibilidade aos antimicrobianos 

Os isolados de E.coli foram submetidos a teste de susceptibilidade aos 

antimicrobianos12. Inicialmente, foram purificados e repicados em ágar MacConkey, 

incubados a 37ºC/18-24h. De três a cinco colônias com morfologia compatível com a 

bactéria foram transferidas e incubadas em 5mL de caldo Casoy até atingir a turvação de 0,5 

na escala MacFarland. Por meio de suabe umedecido no caldo, realizou-se esfregaço na 

superfície do ágar Mueller-Hinton, até obter uma camada uniforme e homogênea. Após 

15min, os discos antimicrobianos foram colocados sobre a superfície inoculada, mantendo-

se uma distância de 3cm entre eles. As placas foram incubadas a 37° C/18 horas.  

A leitura dos halos de inibição realizou-se com auxílio de régua e interpretada 

conforme os parâmetros de CLSI12 foi feito e os isolados foram classificados em sensíveis, 

sensibilidade intermediária e resistentes.  

O critério de escolha dos antimicrobianos utilizados no teste de sensibilidade foi o 

uso comum em medicina veterinária e humana e consistiram na ampicilina (10µg), amicacina 

(30µg), doxiciclina (30mcg), enrofloxacina (5µg), norfloxacina (30µg), sulfametazole (30µg), 

sulfonamida (300µg), tetraciclina (30µg), nitrofurantoína (10mcg), gentamicina (30µg) e 

cloranfericol (30µg). 

 

2.5 Análise estatística 

Os dados obtidos dos testes de suscetibilidade aos antimicrobianos foram tabulados 

em tabelas no programa Excel 2016 e interpretados mediante análise da frequência13. 

 O índice de discriminação (ID) da PFGE foi calculado de acordo com o Índice 

de Diversidade de Simpson14. 
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3 RESULTADOS 

Dos 33 isolados analisados, um não foi tipável - NT (isolado 13), uma vez que não 

foi possível a sua digestão com a enzima, não tendo gerado na PFGE. Para os demais isolados, 

o PFGE resultou em 30 pulsotipos (Figuras 1 e 2).  

Os 30 pulsotipos apresentaram número de bandas variando de 12 a 19 e com o peso 

molecular variando de 100 a 41,1% (Figura 3). A técnica exibiu um índice de discriminação 

(ID) de 0,85.  

 

 
FIGURA 1 – PFGE do DNA genômico digerido pela enzima de restrição Xbal 

de 18 cepas de Escherichia coli 

 

     M   P1   P2  P3   P4  NT  P5   M   P5   P6  P7   P8  P9   P9  M  P10 P11P12 P13 P14 P15 M  M 
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FIGURA 2 - PFGE do DNA genômico digerido pela enzima de restrição Xbal 

de 15 cepas de Escherichia coli 

 

O PFGE separou os isolados em dois clusters com 41,1% de similaridade entre si. O 

cluster 1 foi formado por um único isolado, proveniente de galinha. O cluster 2 (44% de 

similaridade) incluiu 31 isolados e 29 dos pulsotipos gerados. Os pulsotipo 5 e 9 apresentaram 

duas cepas cada. O cluster 2 foi formado por dois principias subclusters, com 44% de 

similaridade entre si, sendo que um subcluster 1 apresentou 50,9% de similaridade e o 

subcluster 2, 45,8% (Figura 3).  

Em um dos subcluster 1 se agruparam apenas cinco cepas de E.coli com quatro 

pulsotipos distintos visto que duas apresentaram 100% de similaridade (P9). Dentre essas cepas, 

uma foi originária de galinha (representada pelo P6), uma de pato (P15) e três de perus (P9 e 

P14). No outro subcluster 2 houve agrupamento da maioria das cepas que se distribuíram de 

forma dispersa, independente da fonte de origem, entre os ganchos que o compunham (Figura 

3).  

E.coli de galinhas foram as únicas que se agruparam ns dois clusters, as de patos, perus 

e pombos se agruparam apenas no cluster 2. E.coli de pombos apresentaram agrupamentos 

menos variados do que as demais espécies de origem, visto que 100% se agruparam em um só 

subcluster 2, sendo que cinco das nove cepas estão agrupadas em um gancho com 55,7% de 

similaridade (Figura 3).   

 

M    P16  P17  P18   P19   P20   M    P21  P22   P23  P24  P25    M    P26  P27   P28  P29  P30    M  
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FIGURA 3 -  Dendrograma representativo da análise por PFGE, com a enzima Xbal, de 32 isolados 

Escherichia coli.  
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A maioria dos 33 isolados de E.coli apresentou sensibilidade aos onze 

antimicrobianos avaliados (Tabela 1) sendo 54,54% (18/33) sensíveis, 30,3% (10/33) 

resistentes e 15,1% (5/33) com sensibilidade intermediária.  

A sensibilidade intermediária foi mais frequente para ampicilina, (21/33), seguida 

por doxiciclina, norfloxaciclina e tetracicina com 39,6% (12/33), 33,3% (11/33) e 21,21% 

(7/33), respectivamente. Os antimicrobianos em que os isolados de E.coli demonstraram baixas 

taxas de sensibilidade intermediária foram amicacina 9% (3/33) e sulfonamida com 6% (2/33). 

Alguns isolados não apresentaram sensibilidade intermediária para norfloxacina, cloranfenicol, 

sulfazolina, gentaminica e enrofloxacina (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Suscetibilidade aos antimicrobianos em Escherichia coli isoladas de patos, perus, 

galinhas e pombos  

Antimicrobiano 
Resistente 

Sensibilidade 

Intermediária 
Sensível 

Nº (%) Nº (%) Nº (%) 

Doxiciclina 17 51,5 4 36,3 4 4 

Tetraciclina 15 45,4 11 21,2 11 11 

Sulfonamida  15 45,4 16 6 16 16 

Enrofloxacina 13 39,4 20 - 20 20 

Amplicilina 11 33,3 1 63,6 1 1 

Norfloxacina 11 33,3 22 - 22 22 

Sulfazotrim 9 27,3 24 - 24 24 

Gentamicina 8 24,2 25 - 25 25 

Nitrofurantoína 5 15,1 17 33,3 17 17 

Cloranfenicol 4 12,1 29 - 29 29 

Amicacina 1 3 29 9,1 29 29 

 

Também foi possível observar que algumas espécies de aves apresentaram maior 

frequência de resistência, sensibilidade intermediária ou sensibilidade (Figura 4). Os isolados 

de E.coli provenientes de galinhas e perus apresentaram frequência mais elevada em relação as 

demais espécies de origem, uma vez que 100% das amostras foram resistentes ao menos a um 

dos onze antimicrobianos utilizados. A resistência de E.coli isoladas de patos foi menos 

representativa, pois 66,6%(4/6) das amostras foram resistentes a um ou mais antimicrobianos, 

seguidas das obtidas de pombos com 33,3% (3/9) de resistência.  
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FIGURA 4 – Suscetibilidade de Escherichia coli aos onze antimicrobianos de acordo com a 

espécie de isolamento da bactéria 

 

Em alguns isolados foi detectada múltipla resistência aos antimicrobianos testados. 

Os considerados multirresistentes foram aqueles que apresentaram resistências à três ou mais 

classes de antimicrobianos distintos(15,16). Foram identificados quatro perfis de dupla 

resistência, três perfis de tripla resistência e seis perfis de múltipla resistência (Quadro 2). 

Os isolados de E.coli de galinhas 80% (8/10) de multirresistência e E.coli de perus 

também apresentaram multirresistência significativa, em que 55,5% (5/9) foram resistentes a 

três ou mais classes de antimicrobianos. Já E.coli isoladas de patos e pombos demonstraram 

baixos níveis de multirresistência, com 16,6% (1/6) e 11,1% (1/9), respectivamente.   
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QUADRO 2 – Perfis de resistência dupla, tripla e múltipla em Escherichia coli, segundo a origem dos 

isolados  

Amp (ampicilina), Dox (doxiciclina), EN (enrofloxacina), Nitro (nitofurantoína), Sulfaz 

(sulfametazole), Sulfon (sulfonamida), Tet (tetraciclina), Clor (cloranfericol), Gen (gentaminina), Norf 

(Norfloxacina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resistência Perfil 
Origem  

(número de cepas)  

Dupla 

Nitro+Amp galinha (1) 

Dox+Amp peru (1) 

Tet+Sulfon pato (1) 

Amp+Tet+Dox pombo (1) 

Tripla 

Nitro+Norf+Sulfaz+En+Sulfaz galinha (1) 

Clor+Sulfaz+Tet+Dox+Sulfon peru (1) 

Múltipla 

Nitro+Sulfaz+Gen+Tet+Dox+En+Sulfon galinha (1) 

Norf+Clor+Sulfaz+Tet+Dox+Amp+En+Sulfon  galinha (1); peru (2) 

Norf+Gen+Tet+Dox+En+Sulfon  galinha (4) 

Nitro+Norf+Sulfaz+Dox+En+Sulfon  galinha (1) 

Nitro+Norf+Sulfaz+Gen+Tet+Dox+Amp+En+Sulfon  peru (1) 

Norf+Sulfaz+Gen+Amp+En+Sulfon  peru (1) 

Tet+Dox+Amp+En+Sulfon  pato (1) 
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4 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, os isolados de E.coli originários de diferentes espécies de aves foram 

bem caracterizada por PFGE. Relatos para análise da relação filogenética entre isolados de 

E.coli têm demonstrado diversidade genética e evolução de cepas13.  

Os isolados de E.coli submetidos a PFGE se agruparam de forma dispersa mesmo 

os obtidos da mesma espécie de ave (Figura 3). A baixa similaridade encontrada em alguns do 

isolados pode ser respaldada por Kawano et al. 17, que associaram a fraca relação filogenética 

entre E.coli provenientes de aves devido aos padrões genéticos de cepas de APEC não 

coincidirem com sua linhagem clonal e acrescentaram que esta discordância provém da 

transferência genética substancial entre cepas por via horizontal e não exclusivamente da cepa 

ancestral para suas descendentes.  

A produção de um número elevado de pulsotipos nas amostras testadas, sugere 

variabilidade entre os isolados analisados, que é uma característica comum entre E.coli isoladas 

de aves18,19. A variabilidade encontrada entre as amostras testadas e em estudos similares19 

reforça a inexistência de perfil filogenético entre E.coli isoladas de aves e demonstra a baixa 

similaridade entre elas.   

Apenas dois isolados provenientes de galinhas (amostras 14 e 15) e dois de perus 

(amostras 23 e 24) pertenceram aos mesmo pulsotipos, pultotipo 5 e 9, respectivamente, desta 

maneira os caracterizando como clones20.  

Nos dois clusters formados no dendrograma (Figura 3) as cepas apresentaram 

similaridade independente da procedência, indicando circulação de E.coli com mesmo ancestral 

entre algumas criações industriais e de subsistência, supermercados e hospitais. A circulação 

de cepas semelhantes em locais tão distintos como hospitais e criatórios industriais ressalta a 

necessidade de melhora em programas de biosseguridade em algumas aviculturas, evitando a 

circulação de pessoas e veículos potencialmente carreadores de patógenos, assim como o 

impacto de aves de vida livre como pombos que podem carrear bactérias e dissemina-las entre 

os animais e os homens25.   

Os isolados de galinha demonstraram perfis variáveis, posto que até mesmo os dois 

isolados provenientes de criação industrial (Quadro 1) se agruparam em ganchos distantes 

(Figura 1). Os isolados de E.coli de galinhas obtidos de aviários para subsistência também se 

agruparam de maneira dispersa, exemplificado pela composição do cluster 1 por apenas uma 

cepa (amostra 12), demonstrando baixa similaridade com as demais da mesma fonte de 

origem20. 
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A pluralidade de perfis filogenéticos entre as cepas de E.coli de galinhas está de 

acordo com demais estudos realizados também com isolados desta origem de ave22 indicando 

a não existência de estrutura clonal definida entre elas23 ou resultado de uma grande variação 

gênica ocorrida ao longo dos anos. Estas afirmações podem ser fundamentadas por Braga et 

al.(24) que referiram que E.coli originárias de galinhas podem abrigar diferentes padrões 

genéticos, independentemente da origem do lote e do local da lesão.  

Os isolados de E.coli originários de patos apresentaram maior similaridade que os 

provenientes de galinhas e perus. A proximidade filogenética entre E.coli de patos, mesmo que 

provenientes de criatórios de aves em Goiás e Distrito Federal, sugere a existência de cepas 

estreitamente relacionadas ou possivelmente de um mesmo ancestral20.  

Embora todos os isolados de E.coli de pombos tenham sido obtidos em Goiás, os 

ambientes de isolamento foram diversificados (supermercados ou hospitais). No entanto, os 

isolados de pombos foram os que apresentaram agrupamento mais homogêneo entre as demais 

espécies de origem de E.coli, já que todos se agruparam no subcluster 2. Mesmo com o 

agrupamento homogêneo, não foi considerada elevada uma vez que mesmo os cinco isolados 

de pombos que se agruparam em um único gancho apresentaram apenas 55,7% de semelhança, 

o que indica a circulação de cepas não tão similares entre bandos de pombos25. Os resultados 

aqui obtidos para E.coli de pombos condizem com Borges et al.26, que também detectaram 

heterogeneidade em E.coli isoladas dessas aves e referiram a inexistência de clone de E.coli 

associado a pombos no Brasil.  

O não agrupamento de E.coli de acordo com a espécie de origem, sugere que não 

existe perfil filogenético associado a espécie de ave em que E.coli foi isolada e corrobora com 

Unno et al.16, que também observaram esta característica em E.coli isoladas de diferentes 

espécies de aves.   

A inexistência de perfil entre a espécie de ave de origem está de acordo com 

Stordeur et al.27 e Braga et al.24 e Kilani et al.25, que também detectaram baixa relação 

filogenética entre E.coli isoladas de galinhas, perus e patos e discorda de Ewers et al. 22 que 

indicaram a existência de perfil filogenético em E.coli associadas a surtos de colisepticemia em 

frangos e também em surtos de salpingite e peritonite em matrizes pesadas com salpingite e 

peritonite28. Esta discordância pode ser esclarecida devido a relação epidemiológica entre cepas 

coletadas durante surtos de doenças, estas geralmente são indistinguíveis do perfil filogenético 

padrão do surto20 e a maioria dos isolados analisados no presente estudo não eram 

epidemiologicamente relacionados. A baixa similaridade já foi identificada até mesmo em 

cepas de E.coli isoladas da mesma ave, porém em órgãos distintos21, indicando que um mesmo 

animal pode ser infectado com cepas de E.coli de diferentes ancestrais.   
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Mediante a análise de suscetibilidade realizada nas amostras deste estudo, daqueles 

isolados de E.coli resistentes a um ou mais antimicrobianos, a maioria apresentouresistência 

múltipla (a três ou mais classes de antimicrobianos). Entretanto, não só a multirresistência, mas 

também a resistência simples, característica relevante, pois a aquisição ou desenvolvimento de 

resistência ocorre continuamente entre as bactérias mediante diferentes formas de transferência 

horizontal e vertical8,9.  

Os isolados de E.coli apresentaram 75,7% (25/33) de resistência aos 

antimicrobianos, característica comum a cepas de E.coli  isoladas de aves37. A identificação de 

resistência das amostras frente a um ou mais antimicrobianos testados pode ser imputada ao 

fato que a característica de migração, acesso a ambientes diversificados, uso de antimicrobianos 

de forma indiscriminada e para tratamentos em criação consorciada de algumas dessas espécies 

podem exercer pressão direta na seleção de cepas E.coli resistentes em aves .  

No presente trabalho foram observados maiores percentuais de resistência à 

doxiciclina e tetraciclina. Em relação à doxiciclina, os resultados discordam dos de Dube and 

Mbang21, que encontraram valores superiores de resistência em E.coli de patos, gansos e perus. 

Elevado percentual de resistência à tetraciclina também já foi relatado em E.coli isolados de 

patos37.  

Níveis semelhantes de resistência à ampicilina detectados nos isolados analisados 

já foram detectados em E.coli oriundas de patos37. Os percentuais de resistência dos isolados 

de E.coli em relação a gentamicina condiz com o detectado em E.coli isoladas de aves 

silvestres30, mas discorda da resistência identificada em cepas de frangos de corte42 que 

apresentaram valores muito mais elevados. A resistência identificada nos isolados frente à 

gentamicina se sustenta na frequência de uso deste antimicrobiano em medicina veterinária e 

humana43, proporcionando o surgimento de inúmeras cepas com tal característica selecionadas 

de maneira iatrogênica pelo seu uso abusivo.  

A resistência de E.coli à norfloxacina, amicacina e nitrofurantoína geralmente é 

elevada26, como apresentado pelos isolados deste estudo. Os perfis de resistência ao 

cloranfenicol e a amicacina menores dos resultados de Umar et al.44, que detectaram níveis 

elevados de resistência frente à esses antimicrobianos em E.coli isoladas de frangos com 

septicemia. Contudo, o estado de saúde das aves sugere infecção por cepa de elevada 

patogenicidade44, diferente dos isolados de E.coli do presente estudo, que foram obtidas de aves 

aparentemente saudáveis.  

O nível de resistência à enrofloxacina foi semelhante aos avaliados por Braga et 

al.24, que identificaram 54,5% de resistência à este antimicrobiano em E.coli isoladas de 

galinhas. Resistência à classe das sulfonamidas detectada nos isolados do presente estudo já foi 
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relatada anteriormente45, indicando que até mesmo aves como patos e pombos, raramente 

submetidas a tratamentos com antimicrobianos, podem albergar cepas resistentes a diferentes 

classes de fármacos.  

Inúmeros perfis de multirresistência em cepas de E.coli são relatados 

anualmente29,8,9. Apenas neste estudo, os onze isolados multirresistentes apresentaram seis 

perfis distintos de multirresistência. Perfis diversificados de multirresistência refletem a 

intensidade do problema e o risco de insucesso de tratamentos com antimicrobianos não só em 

saúde animal mas também em saúde pública 30,31.  

Nas amostras, 80% (8/10) dos isolados de E.coli oriundos de galinhas apresentaram 

multirresistência, o que corrobora com Subedi et al.29, que obtiveram resultados semelhantes 

ao analisar a suscetibilidade desta bactéria aos principais antimicrobianos utilizados em 

medicina veterinária. A multirresistência encontrada em E.coli de galinhas possivelmente está 

associada ao uso indiscriminado de antimicrobianos nesse tipo de criação, promovendo assim, 

a aquisição e desenvolvimento de resistência a diferentes fármacos.  

E.coli originários de perus também demonstraram padrão de multirresistência em 

55,5% (5/9) concordando com Li et al.32 que também detectaram elevado percentual de 

multirresistência em E.coli originários dessa espécie de ave. Perus são comumente criados em 

aviculturas de subsistência em conjunto com galinhas. Esta proximidade pode ter favorecido a 

permuta bacteriana ou até mesmo de genes plasmidiais relacionados a resistência, tornando 

E.coli comensais e patogênicas cada vez mais resistentes a muitos antimicrobianos9,33. 

O percentual de multirresistência detectado tanto em E.coli isoladas de galinhas 

quanto perus neste estudo enfatiza o prejuízo voltado ao uso inadequado de antimicrobianos em 

aves de produção. Cepas de APEC obtidas de órgãos de aves de produção como frangos e perus 

ou até mesmo de aves silvestres podem apresentar elevada resistência aos antimicrobianos8,33-

36. O risco potencial de transmissão intra e interespecífica de isolados multirresistentes e a 

introdução desses microrganismos no meio ambiente devem ser considerados34 pois podem 

afetar diretamente a saúde das aves, de outros animais e do homem e causam danos até mesmo 

ao ambiente.   

A frequência de isolados de E.coli multirresistentes oriundos de patos foi menor do 

que no estudo de Kissinga et al.37 e Li et al.38, que citaram percentual de resistência elevado em 

cepas originárias destas aves aquáticas. Este menor percentual em relação aos demais estudos 

pode ser esclarecido pelo fato que, no Brasil, a criação de patos é extensiva quando se trata de 

aviculturas de subsistência, diferente do que ocorre na Tanzania e na China por exemplo, que 

possuem grandes comércios e criações com acesso a inúmeras pessoas e animais.  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200553692&amp;eid=2-s2.0-85041567455
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Os isolados de E.coli originários de pombos não apresentaram multirresistência aos 

antimicrobianos, apenas resistência simples ou dupla. Este resultado se sustenta em Borges et 

al.26, que identificaram baixo percentual de multirresistência em E.coli também originárias de 

pombos de vida livre. Todavia, em muitas pesquisas foram obtidos resultados opostos39, 40, em 

que cepas E.coli desta origem de ave demonstraram elevada multirresistência. A resistência e 

multirresistência em E.coli isoladas de pombos foi descrita por Hasan et al.41 e Borges et al.26, 

justificaram sua ocorrência ao fato dos pombos serem aves de vida livre, o que os tornam mais 

expostos a contaminações ambientais e ao contato com aves infectadas. Mesmo que neste 

estudo não tenha se detectado característica significativa de multirresistência em E.coli 

provenientes de pombos, é importante ressaltar que essas aves são comumente citadas como 

fontes de infecção de E.coli patogênicas resistentes a antimicrobianos a outras espécies através 

do contato direto ou indireto (contaminação de ambientes de comum convivência ou alimentos).  

Com os dados do presente estudo também foi possível associar perfis filogenéticos 

ao aspecto de multirresistência que, segundo Sola-Gines et al.46 pode fornecer informações até 

mesmo sobre a transferência de genes de resistência ao longo dos anos. A heterogeneidade de 

agrupamentos dos isolados de E.coli originários de galinhas, patos, perus e pombos 

multirresistentes é respaldada por Borges et al.19, que também detectaram diferentes 

agrupamentos filogenéticos entre os isolados de E.coli que apresentavam multirresistência.  

A heterogeneidade observada neste trabalho diante da análise filogenética assim 

com identificação de resistência aos antimicrobianos são respaldadas por outros estudos33,35. 

Tais informações podem sugerir que a resistência pode estar se tornando uma característica 

comum mesmo em cepas não próxima geneticamente.  
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5 CONCLUSÃO 

Os isolados de E.coli podem se agrupar em grupos filogenéticos independente do 

ano de isolamento, procedência e fonte de origem. Os múltiplos pulsotipos e a baixa 

similaridade observada no PFGE indica que as cepas não são próximas geneticamente.   

Os isolados de E.coli de galinhas apresentaram um perfil filogenético mais variável 

que os provenientes de perus, pombos e patos, e apresentam maior nível de resistência a 

antimicrobianos, inclusive de multirresistência. Os isolados de E.coli são resistentes à muito 

dos antimicrobianos testados, independente da espécie de origem.  
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de criações de aves para subsistência podem surgir perigos à saúde avícola, 

como cepas bacterianas com comportamentos e características distintas. Em aviculturas para 

subsistência é comum a criação de diferentes espécies, que convivem intimamente no mesmo 

ambiente, compartilhando bebedouros, comedouros e ninhos, o que favorece o intercâmbio de 

microrganismo entre espécies de aves.  

Como observado neste estudo, até mesmo aves clinicamente saudáveis podem 

albergar bactérias potencialmente patogênicas como E.coli, que ao longo da vida do hospedeiro 

pode adquirir mais elementos que a torne propriamente patogênica. Fatores ambientais e 

nutricionais também podem ser aspectos facilitadores da infecção, pois a debilidade do 

hospedeiro torna a invasão de multiplicação menos complexa não só para cepas patogênicas, 

mas também para as potencialmente patogênicas.   

E.coli é capaz de causar infecção e doença em diferentes espécies animais e, devido 

a este fato, a permuta desta bactéria interrespécies pode ser facilitada pelo convívio ou contato 

indireto. Depois das galinhas, perus e patos são as aves mais criadas em conjunto nos aviários 

para subsistência e observou-se neste estudo que E.coli isoladas de perus e patos são 

patogênicas para frangos. Dado ao fato do Brasil ser importante produtor e exportador de carne 

de frango, todos os riscos à avicultura industrial devem ser mitigados. 

A sintomatologia, assim como os achados macroscópicos em aves desafiadas com 

E.coli originárias de patos e perus foram semelhantes aos decorrentes de infecções por E.coli 

isoladas de galinhas, provavelmente porque independente da espécie de origem os isolados 

possuem os mesmo tecidos alvo. Porém, não se pode definir um padrão entre E.coli isoladas de 

patos, perus e galinhas,  já que houve variação na severidade dos sinais e das lesões.   

A variação na severidade dos sinais clínicos, assim como o desenvolvimento de 

lesões em órgãos distintos pode estar envolvido com a presença de outros genes de virulência, 

que não os genes papC, iucD, tsh e iss. O arranjo e a expressão de genes de virulência, além da 

resistência individual são fatores que podem interferir no perfil de cada infecção por E.coli, 

influenciado no período de incubação, severidade dos sinais clínicos, local e intensidade das 

lesões e taxa de mortalidade.  

E.coli isoladas de patos, perus e galinhas, independente da espécie de origem não 

foram capazes de causar alterações hematológicas significativas. Infecções bacterianas em aves 

são marcadas por heterófilos que combatem e destroem bactérias, porém elevação das taxas 

sanguíneas dessa célula inflamatória não é frequentemente descrita.  Inexistência de padrões de 

alterações hematológicas significativas em aves doentes, pode estar envolvida com uma 
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resposta individual ou com uma característica das aves de não desenvolverem alterações 

hematológicas com a mesma frequência de mamíferos.  

A presença de E.coli potencialmente patogênica em aves clinicamente saudáveis, 

pode estar associada a possível resistência individual ou cura da doença clínica mas não 

eliminação do agente, o que eleva o risco do ressurgimento da doença e disseminação do agente. 

Aves aparentemente saudáveis que albergam E.coli patógenos de relevância na saúde avícola 

facilmente são introduzidas ou permanecem no plantel sem que sejam identificadas como foco 

de disseminação do agente. Tal fato pode ser ainda mais agravado quando se trata de espécies 

rústicas como patos que dificilmente apresentam doença clínica e assim permanecem na criação 

disseminando o patógeno.  

A resistência e multirresistência de isolados de E.coli originários de patos, perus, 

galinhas e pombos aos antimicrobianos testados é preocupante não apenas no âmbito da saúde 

avícola mas também da saúde pública. São necessários mais estudos a fim de determinar todos 

os fatores vinculados ao desenvolvimento de resistência por isolados de E.coli, aos aspectos 

ambientais, a transferência de genes, as mutações e a pressão seletiva.  

Outra característica que necessita de maior esclarecimento é a tipagem molecular 

de E.coli isoladas de galinhas, patos, perus e pombos. Mediante tipagem filogenética foi 

possível caracterizar perfis semelhantes entre os isolados, independente da espécie de origem, 

demonstrando a existência de ancestrais comuns e indicando possível disseminação de cepas 

entre espécies.  

Todas as informações à respeito de E.coli isoladas de diferentes espécies de aves 

esclarecem aspectos voltados a epidemiologia, patogenia e evolução desta bactéria. Ressaltando 

a importância da elaboração de rigorosos programas de biosseguridade a fim de evitar a 

introdução e disseminação entre aviários industriais, bem como do risco à saúde pública 

decorrente da ingestão de derivados de aves provenientes da indústria ou de criações de 

subsistência.  
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