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RESUMO 

A osteomielite vertebral é uma doença emergente na avicultura mundial, caracterizada por 

imobilidade e mortalidade de frangos e matrizes de corte devido ao processo infeccioso na 

quarta vértebra torácica (T4). Assim, objetivou-se desenvolver um modelo experimental 

induzido pelo estresse entérico para o melhor entendimento da patogênese de osteomielite 

vertebral, além de investigar o papel do estresse entérico na permeabilidade intestinal e 

translocação bacteriana para fígado, baço e coluna vertebral de frangos de corte. As cepas de 

Enterococcus cecorum (11 TXs e 11 TXb) que apresentavam os fatores de virulência: 

polissacarídeo capsular I e II, antígeno de polissacarídeo enterocócico M e P, proteína lipoato 

sintase e proteína de superfície LPTXG3 foram inoculadas após estresse entérico induzido pela 

utilização de dexametasona por sete dias na ração (DEX), grãos secos de destilaria com 

solúveis- DDGS (30%) na dieta e a restrição alimentar (RA) de 24 horas. Os achados 

macroscópicos de lesões responsáveis pela claudicação afetaram 19,37% (186/960) das aves 

submetidas ao estresse entérico e 9,06% (87/960) apresentaram osteomielite vertebral. O grupo 

que apresentou inflamação entérica induzida por DDGS na dieta apresentou aumento (p<0,05) 

na ocorrência de osteomielite vertebral e claudicação. A permeabilidade intestinal, avaliada 

pelos níveis séricos de FITC-d, aumentou (p<0,05) significativamente nos tratamentos DEX 

aos 16, 23 e 30 dias de idade e RA aos 30 dias de idade. Após inoculação de E. cecorum, houve 

aumento (p<0,05) da contagem de bactérias microaerófilas no fígado e baço no grupo DEX aos 

20 dias. Da mesma forma, foi verificado um aumento dessas bactérias na T4 no grupo RA aos 

27 dias de idade e no grupo DEX aos 34 dias. Por meio de isolamento bacteriano, identificou-

se uma diversidade de bactérias como espécies de Enterococcus, Streptococcus, 

Staphylococcus, Lactobacillus, bem como Escherichia coli na T4, sugerindo que outros agentes 

microbianos, além de E. cecorum, podem estar envolvidos nas lesões de osteomielite vertebral. 

Portanto, o modelo de reprodução experimental de osteomielite vertebral induzido pelo estresse 

entérico em frangos de corte possibilita o estudo de lesões da osteomielite vertebral, o que 

favorece sua utilização na pesquisa aplicada de estratégias preventivas e terapêuticas para essa 

doença. Além disso, conclui-se que o estresse entérico aumenta a permeabilidade intestinal e 

propicia a translocação de bactérias oportunistas para o fígado, baço e coluna vertebral de 

frangos de corte podendo levar o desenvolvimento de osteomielite vertebral em frangos de 

corte. 

Palavras-chave: claudicação, Enterococcus cecorum, espondilite, inflamação entérica, 

modelo. 
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ABSTRACT 

Vertebral osteomyelitis is an emerging disease in the world poultry industry, characterized by 

immobility and mortality of broilers and breeders chicken due to the infectious process in the 

fourth thoracic vertebra (T4). The aim of this study was to develop an experimental model 

induced by enteric stress to better understand the pathogenesis of vertebral osteomyelitis, as 

well as to investigate the role of enteric stress in intestinal permeability and bacterial 

translocation to liver, spleen and vertebral column of broiler chickens. Enterococcus cecorum 

strains (11 TXs and 11 TXb) that presented the virulence genes virulence factors: capsular 

polysaccharide I and II, enterococcal polysaccharide antigen M and P, protein lipoate synthase 

and surface protein LPTXG3 were inoculated after enteric stress induced by the use of 

dexamethasone for seven days in the diet (DEX), dried distilled grain with solubles - DDGS 

(30%) in the diet and the 24-hour food restriction (RA). The macroscopic findings of lesions 

responsible for claudication affected 19.37% (186/960) of the birds submitted to enteric stress 

and 9.06% (87/960) had vertebral osteomyelitis. The group that presented enteric inflammation 

induced by DDGS in the diet had an increase (p<0.05) in the incidence of vertebral 

osteomyelitis and lameness. The intestinal permeability, as assessed by serum FITC-d levels, 

increased (p<0.05) in DEX at 16, 23 e 30 days of age and RA at 30 days of age. After inoculation 

of E. cecorum, there was an increase (p<0.05) in microaerophilic bacteria in the liver and spleen 

in the DEX group at 20 days. Likewise, an increase of these bacteria was observed in T4 in the 

RA group at 27 days of age and in the DEX group at 34 days. Bacterial isolation identified a 

diversity of bacteria as species of Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Lactobacillus, 

as well as Escherichia coli in T4, suggesting that other microbial agents besides E. cecorum 

may be involved in vertebral osteomyelitis lesions. Therefore, the experimental reproduction 

model of vertebral osteomyelitis induced by enteric stress in broilers makes it possible to study 

vertebral osteomyelitis lesions, which favors its use in the applied research of preventive and 

therapeutic strategies for this disease. In addition, it is concluded that enteric stress increases 

intestinal permeability and promotes the translocation of opportunistic bacteria to the liver, 

spleen and spine of broiler chickens, which may lead to the development of vertebral 

osteomyelitis in broilers.  

Key words: enteric inflammation, Enterococcus cecorum, lameness, model, spondylitis. 
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A disbiose é o desequilíbrio entre bactérias benéficas e nocivas do intestino. Quando 

ocorre disbiose, algumas populações bacterianas encontram-se reduzidas ou mesmo ausentes, 

enquanto outras podem tornar-se superabundantes e promover inflamação da mucosa 

intestinal1-3. A disbiose em frangos de corte está associada à inflamação e danos no epitélio 

intestinal1,4.  

Além de inúmeras funções que incluem a absorção de nutrientes alimentares, o trato 

gastrointestinal desempenha um papel fundamental como barreira contra patógenos entéricos. 

Portanto, a integridade do epitélio é vital para proteção de animais contra doenças. A função de 

barreira no intestino é influenciada por uma variedade de fatores, tais como enzimas, agentes 

infecciosos, toxinas, hormônios e estresse5,6. Publicações anteriores demonstraram que a 

integridade do epitélio intestinal de frangos pode ser negativamente afetada por dietas pouco 

digeríveis6,7, restrição alimentar3,8 e administração de dexametasona3. 

Uma vez efetivada a inflamação entérica, há alterações na permeabilidade 

paracelular e pode ocorrer translocação bacteriana do intestino para circulação sanguínea, o que 

pode resultar no desenvolvimento de doenças sistêmicas9. A translocação bacteriana é uma rota 

significante para infecções hematógena nos ossos10 e, por isso, tem sido associada às doenças 

ósseas como complexo de osteomielite dos perus9 e condronecrose bacteriana com 

osteomielite10.  

A osteomielite vertebral é considerada uma doença emergente, em consequência 

das significantes perdas econômicas causadas na avicultura mundial. O patógeno mais 

frequente isolado das lesões osteomielite vertebral, espondilite, artrite e necrose da cabeça 

femoral é Enterococcus cecorum11-21. Porém, em estudos recentes, foi relatado que a 

osteomielite vertebral em frangos de corte não é necessariamente causada por um único agente 

infeccioso. As bactérias envolvidas em casos naturais da doença foram Enterococcus faecalis, 

Enterococcus hirae, Enterococcus spp., Escherichia. coli e Staphylococcus aureus, que podem 

atuar isoladas ou em conjunto22,23.  

Ainda que haja registro da distribuição de cepas patogênicas de E. cecorum em 

vários continentes, os seus meios de propagação ainda não estão claros. Kense & Landman12 

não puderam confirmar a possibilidade da transmissão vertical e sugeriram que os surtos de 

osteomielite vertebral podem ser atribuídos à múltiplas fontes de infecção.  
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Diversos ensaios fenotípicos e genotípicos têm sido realizados com a finalidade de 

apontar as diferenças entre amostras de E. cecorum patogênicas e comensais20,24,25. Embora 

haja avanços na caracterização molecular do E. cecorum, é necessária maior compressão da 

epidemiologia da osteomielite vertebral. No entanto, há limitação de modelos de 

experimentação para estudo da patogênese e estratégias de controle e tratamento da doença.  

Dessa forma, resta a evidente importância de desenvolver um modelo experimental 

para estudo da osteomielite vertebral induzido pelo estresse entérico, bem como pesquisar o 

papel do estresse entérico na permeabilidade intestinal e translocação bacteriana para coluna 

vertebral de frangos de corte  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Funções da barreira intestinal  

O intestino é o principal órgão envolvido na absorção de água e nutrientes. Ao 

mesmo tempo, constitui barreira com capacidade de impedir que microrganismos e substâncias 

potencialmente antigênicas, tóxicas ou carcinogênicas penetrem nas mucosas e alcancem o 

meio interno26.  

A barreira intestinal é constituída por componentes químicos, imunes, 

microbiológicos e físicos26. As substâncias químicas consistem de secreções digestivas, 

moléculas do sistema imune, células produtoras de citocinas, mediadores inflamatórios e 

peptídeos antimicrobianos27. A função imunológica é exercida por meio do tecido linfoide 

associado ao intestino (GALT) e as células de defesa regulam as repostas inflamatórias locais. 

A microbiota intestinal é considerada um componente defensivo da barreira. O papel 

desempenhado pelas comunidades bacterianas é limitar o crescimento excessivo de 

microrganismos e proteger seus hospedeiros contra a invasão de potenciais agentes 

patogênicos28. 

Uma fina monocamada de células epiteliais justapostas, unidas às junções 

intercelulares, formam o principal mecanismo físico de defesa entre o lúmen e os tecidos das 

mucosas. Essas junções que interconectam as células são especializações da membrana 

plasmática que possibilitam a ancoragem aos elementos do citoesqueleto oferecendo 

integridade estrutural celular29. Devido a esta característica, as células se organizam como 

folhetos que revestem a superfície externa e as cavidades do organismo ou em unidades 

secretoras. Os vários tipos de junções servem não só como locais de adesão, mas também 

eventualmente bloqueiam o fluxo de materiais pelo espaço intercelular e, ainda, podem oferecer 

canais para a comunicação entre células adjacentes30. 

As junções intercelulares são formadas por quatro tipos de estrutura: (1) as junções 

de oclusão, que tem a função principal de promover uma vedação que dificulta o movimento 

de materiais entre células epiteliais (chamado de via paracelular), tanto do ápice para a base 

como da base para o ápice30; (2) as junções de aderência, que são importantes na sinalização 

célula-célula, restituição epitelial e ancoram as células através de filamentos de actina de seu 

citoplasma; (3) os desmossomos, que apoiam a estabilidade epitelial através de ligações às 

caderinas das células adjacentes27; e (4) as junções comunicantes, que são caracterizadas por 

uma região de contato intercelular, a qual  permite uma difusão direta de íons e moléculas, de 

baixo peso molecular, de uma célula para outra31 (Figura 1). 



4 
 

 

 

FIGURA 1 –  Representação esquemática da distribuição das junções intercelulares nos 

enterócitos. (a e b) As junções representadas são as de oclusão (JO), 

aderentes (JA), as comunicantes (JC) e os desmossomos.(c) Quatro 

proteínas transmembranares (ocludina, claudinas, moléculas de adesão 

celular (JAM) e tricelulina) contribuem para a formação das JO. Os 

domínios intracelulares destas proteínas transmembranares interagem 

com as da zonula ocludente (ZO), que por sua vez ancoram aos 

filamentos intermediários actina e miosina do citoesqueleto, que é 

essencial para a manutenção da estrutura e função JO. 

Fonte: Adapatado de Barreau e Hugot29. 

 

É por meio da barreira intestinal intacta que há proteção contra a invasão de 

microrganismos e toxinas; por outro lado, esta barreira deve ser aberta para absorver líquidos e 

solutos essenciais. Tais metas opostas são alcançadas através da permeabilidade intestinal27, 

característica funcional da barreira intestinal, mensurável por meio da taxa de fluxo da parede 

do intestino ou por características de seus constituintes. Assim, pode ser permitida ou não a 

passagem de moléculas por mecanismos de difusão não mediada, apenas por diferenças de 

gradiente de concentração ou pressão, sem a assistência de um sistema carreador bioquímico 

passivo ou ativo. Essa função pode ser considerada dinâmica, com alterações transitórias 

reversíveis27. 

As células epiteliais permitem permeabilidade seletiva por dois caminhos: 

transporte transcelular ou via paracelular. A rota transcelular está envolvida na absorção e 

transporte de nutrientes, incluindo açúcares, aminoácidos, lipídios, minerais e vitaminas. A rota 

paracelular, por sua vez, está relacionada ao transporte realizado entre as junções intercelulares 

de células epiteliais adjacentes32. 

Na rota transcelular, moléculas menores que 0,4 nm, como o manitol, atravessam 

as membranas celulares através de pequenos poros aquosos (0,4 nm a 0,7 nm de raio) presentes 

na membrana dos enterócitos. Já na rota paracelular, as moléculas maiores que 0,5 nm, como 
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lactulose e celobiose, atravessam canais aquosos maiores (6,5 nm de raio) existentes nas 

junções intercelulares33. 

O transporte paracelular é induzido por um gradiente osmótico entre os conteúdos 

intestinais e o fluído no espaço intercelular, isto é, todo transporte de solutos via paracelular 

tem natureza passiva. As duas forças motrizes para essa ação são o gradiente de concentração 

para o soluto e, se este tiver carga, a voltagem epetelial34. 

A preservação da superfície intestinal depende da manutenção das células epiteliais 

na membrana plasmática apical, bem como as junções intercelulares35. A ruptura das junções 

intercelulares ou alteração conformacional das suas proteínas estruturais podem afetar a 

integridade intestinal; como consequência, há aumento da permeabilidade a macromoléculas, 

causando reação inflamatória na mucosa intestinal e translocação de patógenos36. 

 

2.2. Disfunção da Barreira Intestinal causada pelo estresse 

O uso de antibióticos e quimioterápicos como promotores de crescimento tem sido 

cada vez menos aceito na avicultura mundial. Uma das alternativas do método de ação dos 

agentes de controle microbiano é a redução da inflamação intestinal que, consequentemente, 

eleva a taxa de crescimento e promove eficiência alimentar graças à modulação da microbiota 

intestinal37. 

Alterações indesejáveis da microbiota intestinal podem ocorrer em virtude da 

exposição a fatores ambientais tais como dieta, estresse, toxinas e patógenos5. Dependendo da 

intensidade e cronicidade dos fatores, há desenvolvimento de disbiose. A distinção entre 

bactérias comensais e prejudiciais, no entanto, ainda não está clara, já que os mesmos 

microrganismos simbióticos podem se tornar patogênicos para o hospedeiro38. 

A disbiose em frangos de corte está associada à inflamação e danos no epitélio 

intestinal4. Uma vez danificada a barreira intestinal, a permeabilidade torna-se não-seletiva, 

com prejuízos na absorção de nutrientes e aumento na translocação de bactérias entéricas para 

circulação sanguínea39. 

A função de barreira intestinal de frangos de corte pode ser adversamente afetada 

por fatores como componentes dietéticos6,7, administração de dexametasona3 e restrição 

alimentar aguda6,8,40. O estresse, agudo ou crônico, induz a disbiose, associada a alterações da 

permeabilidade intestinal transcelular e paracelular caracterizadas por redistribuição temporária 

das proteínas das junções de oclusão41,42.  

Recentemente, verificou-se que o estresse calórico em frangos de corte alterou a 

expressão das proteínas das junções oclusivas do epitélio intestinal. O estudo revelou que 
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frangos expostos a altas temperaturas apresentaram níveis reduzidos de ocludina e proteínas da 

da zonula ocludente 1, com consequente redução da resistência elétrica transepitelial42. 

As respostas ao estresse são iniciadas com a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal com a liberação de hormônios glicocorticoides, entre eles a corticosterona. A 

dexametasona é um corticoide sintético utilizado para simular condições de estresse em que 

ocorre elevada concentração de hormônio liberador de corticotrofina, resultando em 

imunossupressão e redução da atividade bactericida dos macrófagos43. Ademais, o hormônio 

liberador de corticotrofina aumenta a permeabilidade à macromoléculas no intestino mediada 

por mastócitos44. 

Vicuna et al.3 reportaram os efeitos da administração de dexametasona, utilizada 

como indutora de estresse e imunossupressão, na permeabilidade intestinal e translocação 

bacteriana em frangos de corte. Frangos tratados com dexametasona apresentaram maior 

contagem de bactérias no fígado e maiores níveis séricos do fluorocromo isotiocianato de 

fluoresceína dextrano (FITC-d), o que revelou o impacto negativo do estresse crônico sobre a 

barreira epitelial e permeabilidade intestinal.  

Os polissacarídeos não amiláceos (PNA) são componentes conhecidos por 

causarem disbiose quando presentes em níveis elevados na dieta 5. Alimentos alternativos, como 

o centeio, têm sido utilizados em modelos experimentais como estressores entéricos por 

afetarem a integridade do epitélio e desencadearem inflamação intestinal40. Ultimamente, o uso 

de grãos secos de destilaria com solúveis (DDGS) em dietas de aves tem se tornado 

comercialmente relevante; porém, pesquisas sobre o impacto deste subproduto na integridade 

intestinal dos frangos são escassas. 

Como é típico de subprodutos, a composição de nutrientes e valor alimentício dos 

diferentes DDGS variam amplamente entre diferentes lotes. Conforme Pedersen et al.45, o 

DDGS do milho possui consideráveis níveis de PNA, cerca de 25-30%, sendo o arabinoxilano 

e a celulose os dois principais componentes. Outra desvantagem que deve ser considerada 

quando há incorporação de altos níveis de DDGS na dieta é a facilidade de proliferação de 

agentes patogênicos no intestino, com aumento da susceptibilidade de enterite necrótica em 

frangos de corte46. 

A restrição alimentar foi usada com êxito em modelo experimental para indução de 

inflamação entérica em frangos de corte8,40. Essa técnica de manejo, que visa reduzir a 

deposição de gordura, desordens ósseas e metabólicas em produção de frangos e matrizes de 

corte, apresenta, todavia, efeitos negativos sobre o bem-estar e comportamento da ave47. Um 

dos efeitos indesejáveis do jejum alimentar é a diminuição da capacidade natural do papo em 
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inibir a colonização de Salmonella sp. e outras enterobactérias48. O esvaziamento do trato 

gastrintestinal durante o jejum, ocorre aumento do pH devido à diminuição da população de 

bactérias ácido-láticas49. A redução significativa na população de bactérias láticas no papo 

ocorre dentro de seis horas após o início da retirada de alimentação50, fato que favorece a 

instalação e multiplicação de determinados microrganismos patogênicos. 

Comparou-se a administração de sulfato de sódio dextrano e restrição alimentar 

para indução de inflamação entérica em modelos experimentais8. Ambos os tratamentos 

alteraram o padrão de distribuição normal do espaço paracelular, consistente com disfunção da 

barreira intestinal por dano das junções intercelulares do epitélio. 

A molécula de FITC-d é considerada um indicador de permeabilidade paracelular 

em frangos de corte7,8,40,51,52. Essa macromolécula (3–5 kDa) normalmente não é absorvida pela 

mucosa intestinal intacta. No entanto, durante a inflamação entérica, como há ruptura das 

junções oclusivas nas células epiteliais, ocorre aumento da permeabilidade paracelular e a 

passagem de FITC-d na circulação sanguínea52. 

Alterações na permeabilidade intestinal estão associadas à translocação bacteriana 

para circulação sistêmica e portal. Desta forma, tanto a contagem de bactérias no fígado quanto 

as concentrações de FITC-d sérico podem ser usados como métodos para mensuração de 

integridade intestinal em frangos de corte40. 

Nas condições em que exista perda na integridade entérica, as bactérias se 

translocam proporcionalmente ao grau de dano tecidual53. Assim, enquanto por um lado a 

inflamação é útil para o hospedeiro ao recrutar células de defesa, por outro é deletéria, pelo 

menos em algumas ocasiões e nas fases iniciais da infecção, pois favorece o aumento da 

permeabilidade e a colonização do intestino pelo agente patogênico29. 

Nessas circunstâncias, a translocação bacteriana pode ser definida como a passagem 

de bactérias endógenas viáveis e produtos não viáveis, tais como endotoxinas do trato 

gastrointestinal, para locais extra intestinais através de mucosa epitelial. Uma vez efetivada a 

inflamação entérica, pode haver desenvolvimento de doenças sistêmicas9. A translocação 

bacteriana é uma rota significante para infecções hematógenas nos ossos10 e, por isso, tem sido 

relacionada às doenças ósseas como o complexo de osteomielite dos perus9 e a condronecrose 

bacteriana com osteomielite10. 

 

2.3. Osteomielite vertebral  

A osteomielite vertebral é uma doença que afeta frangos e matrizes de corte. E. 

cecorum é um dos patógenos isolados das lesões de osteomielite vertebral, espondilite, artrite e 
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necrose da cabeça femoral na América do Norte, Europa, África e Ásia11-21. Contudo, a doença 

foi recentemente associada a outras espécies de Enterococcus, bem como E. coli e S. aureus23.  

No Brasil, a osteomielite vertebral foi relatada em menor frequência quando 

comparada aos últimos surtos ocorridos em outros países. Na pesquisa de Braga et al.23, 

realizada na região de Minas Gerais, os autores destacaram que os agentes patogênicos 

envolvidos nos casos naturais de osteomielite vertebral foram E. faecalis, E. hirae, E. coli e S. 

aureus, os quais agiram isolados ou combinados. Cepas de E. cecorum não foram identificadas. 

O complexo osteomielite dos perus também é uma síndrome associada ao 

envolvimento de diferentes microrganismos oportunistas9. É provável que o estresse ambiental 

e imunossupressão contribuam para a proliferação dos microrganismos oportunistas e, por 

conseguinte, ocorra translocação e distribuição hematógena das bactérias entéricas para o 

sistema locomotor das aves afetadas9.   

A osteomielite na quarta vértebra torácica (T4) ou vertebras adjacentes, é também 

nomeada, erroneamente, espondilolistese ou Kinky Back. A espondilolistese é uma deformidade 

genética que gera compressão da medula espinhal devido a uma má formação da coluna 

vertebral54. 

Em surtos de osteomielite vertebral, frangos de corte com cinco a oito semanas e 

matrizes de corte com quinze a dezoito semanas de idade manifestam paralisia dos membros 

pélvicos e 5 a 15% do lote apresentam mortalidade, devido, principalmente, à dificuldade de 

acesso aos comedouros e bebedouros16,55. O sinal clínico frequentemente observado da doença 

é o aparecimento de aves em decúbito apoiado sobre a articulação tibiotarsometatársica, com 

deslocamento cranial dos membros e pés suspensos ao ar56 (Figura 2). No entanto, é comum 

observar imobilidade ou mobilidade reduzida na maioria das aves acometidas. A paralisia é 

promovida pela compressão da medula espinhal, resultante de um processo inflamatório 

crônico e/ou infeccioso na T4 ou vértebras adjacentes. A espondilite pode evoluir para a 

formação de abcesso, com variáveis quantidades de material necrótico com aspecto caseoso. 

Algumas aves também apresentam processo infeccioso na cabeça femoral e articulações 

pélvicas17,18.  

 



9 
 

 

 
FIGURA 2 - Ave em decúbito apoiado sobre a articulação 

tibiotarsometatársica, com deslocamento 

cranial dos membros e pés suspensos ao ar.  

Fonte: De Herdt et al.13. 

 

A T4 apresenta características anatômicas únicas, que a predispõe à colonização 

por microrganismos. Essa vértebra é a única da região toracolombar considerada como suporte 

do peso e é responsável por transferir a maior parte do peso corporal para o osso coxal e 

membros traseiros. Além disso, o alto estresse biomecânico desta região pode desencadear um 

processo degenerativo da cartilagem, com posterior colonização bacteriana sem envolvimento 

de agentes etiológicos específicos10,16. A T4 também pode ser chamada de vértebra torácica 

livre e fica localizada caudalmente ao notário, que é a fusão das duas últimas vértebras cervicais 

com as três primeiras vértebras torácicas e cranialmente ao sinsacro, que é a união das vértebras 

lombares com as sacrais16 (Figura 3). 

Doenças que afetam o sistema locomotor das aves são comumente observadas em 

aves de crescimento rápido10. Machos são frequentemente mais afetados pela osteomielite 

vertebral. Porém pouco se sabe dos fatores predisponentes, origem ou patogênese da 

osteomielite vertebral57. 

Martin et al.18 desenvolveram um modelo experimental de osteomielite vertebral 

para investigação da rota de infecção do E. cecorum. A inoculação oral, intravenosa e pelo saco 

aéreo foram testados. As aves que foram desafiadas oralmente apresentaram maior quantidade 

de lesões macroscópicas e microscópicas no sistema locomotor. 
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FIGURA 3 – Vista ventral da coluna vertebral de ave afetada por 

infecção causada por E. cecorum. Notário (1) - fusão 

das duas últimas vértebras cervicais com as três 

primeiras vértebras torácicas Sinsacro (2) - união das 

vértebras lombares com as sacrais. A seta aponta a 

quarta vértebra torácica com espondilite e abcesso 

devido à infecção. 

Fonte: Bost et al.16. 

 

Foram investigadas potenciais fontes ambientais e transmissão vertical em surto de 

osteomielite vertebral em lotes de frangos de corte14. Análises de populações microbianas foram 

feitas a partir dos bebedouros, possíveis reservatórios como roedores, suabes do conteúdo cecal 

e cloaca das matrizes, caixas de transporte de ovos e locais para incubação de ovos. E. cecorum 

não foi isolado de nenhuma dessas amostras, exceto dos suabes do conteúdo cecal e cloaca das 

matrizes14.  

Recentemente, verificou-se que E. cecorum patogênico colonizou o intestino de 

frangos, atingiu a circulação sanguínea e causou lesões na T4 durante as três primeiras semanas 

de vida16. Esse resultado é sugestivo de que E. cecorum presente no intestino transloca-se para 

circulação sanguínea por meio do epitélio intestinal, o que pode resultar em osteomielite 

vertebral10. Todavia, esses resultados ainda não foram confirmados. 

  

2.4. Características fenotípicas e genotípicas do Enterococcus cecorum 

 Enterococcus spp. são habitantes comensais e fazem parte da microbiota 

intestinal de aves e mamíferos. E. faecalis, E. faecium, E. durans, E. avium e E. hirae são as 

espécies mais comuns de Enterococcus isoladas de lesões de aves. Esses microrganismos são 

comumente associados a endocardites e doenças metabólicas em frangos e galinhas de 

postura58,59. Infecções desencadeadas por E. cecorum também foram relatados em patos60 e 
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suínos61. E. cecorum também foi identificado em lesões de peritonite62 e endocardite63 em 

humanos. 

E. cecorum foi primeiramente descrito na microbiota intestinal como Streptococcus 

cecorum e posteriormente reclassificado como Enterococcus. Thiercelin & Jouhaud64 

propuseram o nome Enterococcus para enfatizar a morfologia ovoide e origem intestinal. 

Bactérias do gênero Enterococcus são consideradas comensais oportunistas, gram-positivas e 

anaeróbias facultativas não formadoras de esporos. Possuem características morfológicas 

esféricas e são dispostas em pares ou cadeias65. 

Foi proposto que fatores ambientais, mudanças no hospedeiro e o surgimento de 

clones com alta patogenicidade tenham contribuído para o aumento recente na incidência de 

infecções causadas por E. cecorum em aves66. Vinte e dois surtos epidemiologicamente 

distintos de osteomielite vertebral no Estados Unidos foram investigados e verificou-se que as 

cepas de E. cecorum isoladas de abcessos vertebrais mostraram ser geneticamente iguais15. 

A técnica utilizada por Borst et al.15 para comparação genômica entre as cepas foi 

a eletroforese em gel de campo pulsado, que é adotada como “padrão ouro” ou “gold standard”. 

Dolka et al.20, ao utilizarem a mesma técnica, verificaram heterogeneidade genética entre alguns 

isolados. Contudo, encontraram relação gênica em cepas isoladas de surtos na mesma 

localização, porém em anos diferentes, indicando uma possível transmissão horizontal entre os 

lotes. 

Apesar da distribuição de E. cecorum já haver sido relatada em vários continentes, 

os meios de propagação dos clones patogênicos ainda não estão claros. Kense & Landman12 

registraram que a transmissão vertical não pode ser confirmada e sugeriram que os surtos de 

osteomielite vertebral podem ser atribuídos às múltiplas fontes de infecção. 

Cepas de E. cecorum isoladas de casos clínicos de osteomielite vertebral 

apresentaram genes específicos responsáveis pelo o aumento da patogenicidade. A virulência 

do gênero Enterococcus ocorre por meio de eventos sucessivos que levam à colonização, 

invasão e adesão aos tecidos e resistência a mecanismos de imunidade do hospedeiro. A 

severidade do quadro clínico da doença depende do potencial de virulência do agente20. 

A inoculação de estirpes patogênicas de E. cecorum em modelos embrionários de 

aves reduziu significativamente a sobrevivência dos embriões57. Esse fato indica que as 

bactérias isoladas de casos clínicos foram mais virulentos e causaram maior mortalidade em 

embriões que as cepas comensais. Já outro estudo envolvendo cepas patogênicas de E. cecorum 

apontou que os principais genes codificadores de virulência estão relacionados aos 
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polissacarídeos capsulares, antígeno polissacarídeo de Enterococcus spp. (Epa), lipoproteínas 

e adesinas16.  

Foi sugerido que esses fatores de virulência desempenham papeis importantes na 

patogênese de E. cecorum. A cápsula polissacarídea tem função na inibição da fagocitose 

mediada por neutrófilos e o Epa está relacionado à formação de biofilme e resistência contra os 

mecanismos de defesa do hospedeiro. As proteínas de superfície auxiliam na adesão e ligação 

do patógeno à célula epitelial16,67. 

Fenotipicamente, estirpes patogênicas de E. cecorum apresentam utilização de 

manitol reduzida ou deficiente 11,14,15,20,24,57. A função do metabolismo do manitol na infecção 

é desconhecida. Esse teste é considerado um marcador útil para identificação de cepas 

patogênicas15. Ademais, Dolka et al.20 verificaram que E. cecorum pode crescer em baixas 

temperaturas (4° C) e sobreviver ao calor de 60°C por 1 hora.  

Diante do contexto, este trabalho teve como objetivo desenvolver um modelo 

experimental para estudo da osteomielite vertebral induzido pelo estresse entérico em frangos 

para o melhor entendimento da patogênese e pesquisa de práticas preventivas e intervenções 

terapêuticas desta doença. Além disso, também foi objetivo desse estudo pesquisar o papel do 

estresse entérico na permeabilidade intestinal e translocação bacteriana para fígado, baço e 

coluna vertebral de frangos de corte.  
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CAPÍTULO 2 - DETECÇÃO DE FATORES DE VIRULÊNCIA EM Enterococcus 

cecorum PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE 

INDUÇÃO EXPERIMENTAL DE OSTEOMIELITE VERTEBRAL 

EM FRANGOS 

 

RESUMO 

Objetivou-se nesta pesquisa desenvolver um modelo experimental induzido pelo estresse 

entérico para o melhor entendimento da patogênese da osteomielite vertebral em frangos. 

Quatro cepas de Enterococcus cecorum foram investigadas para a presença dos fatores de 

virulência: polissacarídeo capsular I, polissacarídeo capsular II, antígeno de polissacarídeo 

enterocócico M, antígeno de polissacarídeo enterocócico P, proteína lipoato sintase e proteína 

de superfície LPTXG3. Todos os genes de virulência pesquisados foram identificados nas cepas 

11 TXs e 11 TXb, enquanto o gene LPTXG3 não foram expressados nas cepas 9TXs e 9TXb. 

As cepas com maior potencial de virulência de E. cecorum (11 TXs e 11 TXb) foram inoculadas 

após o estresse entérico induzido pela utilização de dexametasona por sete dias na ração (DEX), 

grãos secos de destilaria com solúveis- DDGS (30%) na dieta e a restrição alimentar (RA) de 

24 horas. Os achados macroscópicos de lesões responsáveis pela claudicação afetaram 19,37% 

(186/960) das aves submetidas ao estresse entérico e 9,06% (87/960) apresentaram osteomielite 

vertebral. O grupo com inflamação entérica induzida por DDGS na dieta apresentou aumento 

(p<0,05) na incidência de osteomielite vertebral e claudicação. Portanto, o modelo de 

reprodução experimental de osteomielite vertebral induzido pelo estresse entérico em frangos 

de corte possibilita o estudo de lesões da osteomielite vertebral, o que favorece sua utilização 

na pesquisa aplicada de estratégias preventivas e terapêuticas para essa doença. 

  

Palavras-chave: claudicação, coluna vertebral, espondilite, estresse, inflamação entérica. 

 

CHAPTER 2  -  VIRULENCE FACTORS DETECTION IN Enterococcus cecorum FOR 

THE DEVELOPMENT OF AN EXPERIMENTAL INDUCTION 

MODEL OF VERTEBRAL OSTEOMYELITIS IN BROILERS 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to develop an experimental model induced by enteric stress 

for a better understanding of the pathogenesis of vertebral osteomyelitis in chickens. Four 

pathogenic strains of Enterococcus cecorum were investigated for the presence of virulence 

factors: capsular polysaccharide I, capsular polysaccharide II, enterococcal polysaccharide M 

antigen, enterococcal polysaccharide P antigen, lipoate synthase protein and LPTXG3 surface 

protein. All virulence genes researched were identified in the 11 TXs and 11 TXb strains while 

the LPTXG3 gene were not expressed in the 9TXs and 9TXb strains. The strains with the 

highest virulence potential of E. cecorum (11 TXs and 11 TXb) were inoculated after the enteric 

stress induced by the use of dexamethasone for seven days in the diet (DEX), dried distilled 

grain with solubles - DDGS (30%). in the diet and the 24-hour feed restriction (RA). The 

macroscopic findings of lesions responsible for lameness affected 19.37% (186/960) of the 

birds submitted to enteric stress and 9.06% (87/960) had vertebral osteomyelitis. The group that 

presented enteric inflammation induced by DDGS in the diet had an increase (P <0.05) in the 

incidence of vertebral osteomyelitis and lameness. Therefore, the experimental reproduction 

model of vertebral osteomyelitis induced by enteric stress in broilers makes it possible to study 
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vertebral osteomyelitis lesions, which favors its use in the applied research of preventive and 

therapeutic strategies for this disease 

Key words: enteric inflammation, lameness, spinal column, spondylitis, stress  

 

1. INTRODUÇÃO 

A osteomielite vertebral tem sido descrita na avicultura mundial como uma doença 

emergente, por estar relacionada a significantes perdas econômicas1-12. O microrganismo 

Enterococcus cecorum foi isolado a partir de lesões de osteomielite, espondilite, artrite e 

necrose da cabeça femoral em frangos e matrizes de corte. No entanto, lesões similares também 

foram associadas a outras espécies de Enterococcus, bem como E. coli e S. aureus13. 

Em surtos de osteomielite vertebral, aves de cinco a oito semanas de idade 

manifestam paralisia dos membros pélvicos e cinco a 15% do lote apresentam mortalidade, 

principalmente devido à dificuldade de acesso aos comedouros e bebedouros11,12. A paralisia é 

promovida pela compressão da medula espinhal resultante de um processo inflamatório crônico 

e/ou infeccioso na quarta vértebra torácica (T4) ou vértebras adjacentes. A espondilite pode 

evoluir para a formação de abcesso com variáveis quantidades de material necrótico caseoso. 

Algumas aves também apresentam processo infeccioso na cabeça femoral e articulações 

pélvicas9,10. Infecções desencadeadas por E. cecorum podem afetar outras espécies como 

patos14 e suínos15. Além disso, o microrganismo foi isolado em lesões de peritonite16 e 

endocardite17 em humanos.  

Diversos ensaios fenotípicos e genotípicos foram descritos com objetivo de 

diferenciar amostras de E. cecorum patogênicas de comensais8,18,19. Foi proposto que os fatores 

de virulência desempenham papeis importantes na patogênese de E. cecorum12. Os principais 

genes codificadores de virulência, conforme Bost et al.12 estão presentes nos polissacarídeos 

capsulares, antígeno polissacarídeo de Enterococcus spp. (Epa), lipoproteínas e adesinas.   

Apesar dos avanços em caracterização fenotípica e genotípica do E. cecorum, os 

fatores predisponentes e fonte de infecção da osteomielite vertebral continuam desconhecidos. 

A etiologia, patogênese e estratégias de tratamento para osteomielite vertebral são, de modo 

geral, pouco investigadas devido à baixa incidência ou inexistência da doença em lotes 

experimentais. Modelos de indução da osteomielite experimental são necessários para estudo 

de práticas profiláticas, além do conhecimento dos mecanismos desencadeadores e fatores que 

a torna susceptível em lotes comerciais9.  

Martin et al.9 ao reproduzirem experimentalmente a osteomielite vertebral em 

frangos por meio da inoculação oral, venosa e respiratória com E. cecorum, obtiveram somente 

duas lesões macroscópicas na coluna vertebral quando o desafio foi feito oralmente. Segundo 
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avaliação dos autores, o modelo ideal de experimentação deve ter alta incidência de sinais 

clínicos e lesões macroscópicas9. 

Portanto, objetivou-se com este estudo desenvolver um modelo experimental 

induzido pelo estresse entérico que possibilite o estudo de lesões de osteomielite vertebral em 

frangos de corte. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no centro de pesquisa Ohio Agricultural Research 

and Development Center da Ohio State University, Wooster, Ohio, USA. O projeto de pesquisa 

foi, previamente, aprovado pelo Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) com 

protocolo 2017A00000013. 

 

2.1. Experimento 1- Determinação dos fatores de virulência de cepas de Enterococcus 

cecorum 

2.1.1 Obtenção de isolados 

As cepas de E. cecorum 9 TXb, 9 TXs, 11 TXb e 11 TXs foram fornecidas de uma 

empresa veterinária que diagnosticou osteomielite vertebral em lotes de frangos de corte no sul 

do Estados Unidos. As amostras foram previamente purificadas e submetidas ao 

sequenciamento do rDNA 16S. 

 

2.1.2 Extração de DNA 

Inicialmente, as amostras das cepas 9 TXb, 9 TXs,11 TXb e 11 TXs foram lavadas 

em PBS e centrifugadas a 14 rpm por 5 min. Em seguida, de acordo com metodologia proposta 

por Amit-Romach et al.20 com modificações, foi feita a ressuspensão celular com 480 µL de 

50mM EDTA e 50 µL de lisozima. Após homogeneização com auxílio do vórtex, incubou-se 

por 1 hora em banho-maria em temperatura de 37 ⁰C. Retirou-se do banho-maria e adicionaram-

se 400 µL de tampão de lise (20% SDS) e 35 µL de Proteinase K. Mais uma vez, foram 

incubados em banho-maria em temperatura de 65⁰ C por 20 min. Posteriormente, 270 µL de 

acetato de amônio foram acrescentados e o sobrenadante colocado em um novo tubo. Em 

seguida, foram agregados 1.250 µL de etanol a 100% e o tubo centrifugado a 14 rpm por 30 

min. Da mesma forma, 50 µL etanol a 70% foram agregados à mistura, que foi centrifugada a 

14 rpm por 5 min. O sobrenadante foi descartado cuidadosamente. Após homogeneizar 40 µL 

de tampão Tris, as amostras foram incubadas por 1 hora em banho-maria em temperatura de 

https://eprotocol.osu.edu/OSU/Rooms/DisplayPages/LayoutInitial?Container=com.webridge.entity.Entity%5bOID%5bB6A8D6A188E1F647A15B0604128C61B2%5d%5d
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65⁰C. A concentração de DNA foi mesurada no software NanoDrop em uma leitora de 

microplacas por multidetecção (Synergy HTX, BioTek Instruments, Inc., Vermont, EUA). 

 

2.1.3 Técnica da PCR 

O DNA extraído de todas as amostras foi submetido à técnica de PCR e PCR 

Multiplex utilizando as sequências de bases dos oligonucleotídios específicos, que estão 

relacionados no Quadro 1. Diferentes pares de oligonucleotídeos foram utilizados para detectar 

a presença dos genes que codificam os seguintes fatores de virulência: polissacarídeo capsular 

I (Cap I), polissacarídeo capsular II (Cap II), antígeno de polissacarídeo enterocócico M (Epa 

M), antígeno de polissacarídeo enterocócico P (Epa P), proteína lipoato sintase (Prot L) e 

proteína de superfície LPTXG3 (LPTXG3). 

 

QUADRO 1 – Sequência dos oligonuceotídeos específicos e tamanho esperado do fragmento 

amplificado de genes codificadores dos fatores de virulência polissacarídeo capsular 

I (Cap I), polissacarídeo capsular II (Cap II), proteína lipoato sintase (Prot L) 

antígeno de polissacarídeo enterocócico M (Epa M), antígeno de polissacarídeo 

enterocócico P (Epa P) e proteína de superfície LPTXG3 em cepas patogênicas de E. 

cecorum. pb – pares de base do DNA. 

Os genes selecionados para confirmação dos fatores de virulência foram baseados nos achados de Bost et al.11. 

A solução para amplificação foi composta por: 2 µL de DNA, 2,5 µL de tampão 

10X, 2 µL MgCl2 25 mM, 0,5 µL 10mM DNTP, 0,2 µL enzima Taq DNA polimerase, 1 µL de 

cada par de primers e água ultrapura até completar o volume final de 25 µL. 

A detecção dos produtos da PCR foi feita por eletroforese em gel de agarose a 1%. 

A cada 6 µL de produto amplificado foi adicionado 2 µL de corante de amostra (Thermo 

Scientific 6X DNA Loading Dye, USA). O padrão molecular de 1000 pb DNA ladder foi 

utilizado e a eletroforese foi realizada a 100 V por 40 min. Para leitura dos resultados foi usado 

um transiluminador com luz ultravioleta. 

 

Genes de 

virulência  

Sequência dos Oligonucleotídeos Identificação do 

Oligonucleotídeo 

Tamanho esperado 

do fragmento 

amplificado (pb) 

Cap I TTATGGAAGCGTGTCGCCAT ECS3_0196 607 

Cap II GGGAACATCTGTCGAGTCCT ECS3_0200 644 

Prot L GCAGAGGCGACTTGTCCTAA ECS3_0662 701 

Epa M TGACGCCAACAAGTGGTGAA ECS3_2296 641 

Epa P CCAGGTGTCCAATGGTGGTT ECS3_2299 1.095 

LPTXG3 CTCATGCGGCAACTTTCGTTA ECS3_2316 723 
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2.2. Experimento 2- Desenvolvimento de um modelo experimental para estudo de lesões 

osteomielite vertebral induzido pelo estresse entérico  

Novecentos e sessenta pintos de corte de 1 dia de idade, machos, da linhagem Ross 

308 foram identificados individualmente, alojados em 24 boxes (n=40) e distribuídos em um 

delineamento inteiramente casualizado. Os tratamentos utilizados para indução de estresse 

entérico foram: administração de dexametasona na concentração de 0,57 ppm (DEX) na ração 

por sete dias antes da inoculação de E. cecorum, uso de grãos secos destilados com solúveis 

(DDGS) (30%) na dieta desde o primeiro dia de alojamento até o abate e restrição alimentar 

(RA) por 24 horas antes da inoculação de E. cecorum. O controle não teve indução da 

inflamação entérica pelo estresse e foi desafiado com E. cecorum nas mesmas condições dos 

outros grupos. Cada tratamento havia seis repetições com 40 aves cada  

As rações fornecidas, inicial (1-14 dias), crescimento (15-35 dias), final 1 (35- 42 

dias) e final 2 (43-70 dias) foram formuladas de acordo com os Requerimentos nutricionais 

para aves de corte (National Research Council, 1994). A composição nutricional do DDGS 

utilizado foi de 26% Proteína Bruta, 3,5% de Extrato Etéreo, 9% de fibras e 12,5% de umidade. 

 

2.2.1. Preparo das cepas e inoculação com Enterococcus. cecorum 

A preparação das cepas e inoculação foi realizada de acordo Martin et al9., com 

modificações. Após refeitas técnicas de purificação, as cepas 11TXb e 11 TXs foram mantidas 

em Caldo Triptona de Soja (TSB) e glicerol na temperatura de -80⁰C até a utilização. Para 

crescimento bacteriano, 100 µL de cada cepa 11TXb e 11 TXs foram cultivadas em 50 mL de 

meio enriquecimento TSB, sob condições de 5% CO2 e 35–37oC por 48 horas. Após o 

procedimento de lavagens, as amostras foram misturadas e diluídas em solução salina 0,9% no 

volume total de 200 mL.  

O número de Unidades Formadoras de Colônia (UFC) do inóculo foi determinado 

por diluições seriadas (1:10) em solução salina 0,9%. Todas as determinações bacterianas foram 

realizadas pelo plaqueamento de 0,1mL das respectivas diluições decimais até 10-7, em 

triplicata Agar Triptona de Soja (TSA). O período de incubação foi de 35°C por 24h em 

condição de microaerofílica, na qual os ágares são colocados dentro da uma jarra juntamente 

com uma vela acesa e então, fechada hermeticamente. Após incubação, realizou-se a leitura das 

placas, onde as colônias foram contadas e os resultados expressos em UFC. 

O desafio com E. cecorum 11TXb e 11 TXs foi realizado em etapas. Aos 16 dias 

de idade, 320 frangos, sendo 80 de cada tratamento, foram inoculados. A segunda etapa 

consistiu em inocular mesma quantidade de aves aos 23 dias de idade. E a terceira etapa, em 
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que as 320 aves restantes foram inoculadas aos 30 dias de idade. Nenhuma ave recebeu mais 

de uma inoculação. Os frangos foram desafiados via oral, diretamente no esôfago/ inglúvio com 

o auxílio de seringa graduada de 3mL, na dose de 0,5 ml/ave. A concentração bacteriana média 

nas três diferentes idades foi de 4.4x106 UFC/ave. 

 

2.2.2. Necropsia 

Todas aves que apresentaram imobilidade ou mobilidade reduzida para acessar 

bebedouros e comedouros foram eutanasiadas, em câmara com CO2, e necropsiadas. As 

mortalidades do lote, após desafio com E. cecorum, também foram examinadas. As lesões 

macroscópicas nos membros locomotores e coluna vertebral foram registradas por tratamentos 

e categorizadas conforme Wideman Jr. e Pevzner21, com modificações. 

As aves que apresentaram espondilite, aumento de volume do corpo vertebral e/ou 

presença de material necrótico na T4 foram diagnosticados como osteomielite vertebral. O 

diagnóstico de lesões macroscópicas na T4, no fêmur ou na tíbia, como espondilite, necrose da 

cabeça do fêmur e artrite foram determinados como claudicação. Por sua vez, as aves 

necropsiadas que não apresentaram lesões nos membros pélvicos ou coluna vertebral foram 

classificados como ausentes. 

A ocorrência de osteomielite vertebral e claudicação foi contabilizada desde a 

inoculação de E. cecorum até aos 70 dias de idade. O número de lesões expressas por tratamento 

foi correspondente ao resultado da soma das lesões de aves afetadas nas três diferentes etapas 

de inoculações com E. cecorum em cada tratamento (n=240).  

 

2.3. Análise estatística  

Para análise comparativa das frequências de achados de necropsia, foi utilizado o 

teste qui-quadrado e as diferenças consideradas significativas quando p<0,05, no programa 

estatístico JMP 5.1.2 (JMP- Statistical Discovery,Carolina do Norte, EUA). 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Experimento 1- Determinação dos fatores de virulência de cepas de Enterococcus 

cecorum 

A identificação de genes que codificam fatores de virulência das cepas 9 TXb, 9 

TXs, 11 TXb e11 TXs foi realizada por meio de PCR e a análise dos produtos amplificados foi 

obtida por eletroforese em gel de agarose. A Figura 1 ilustra o eletroforograma dos perfis 
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genéticos das cepas patogênicas pesquisadas. Da mesma forma, no Quadro 2 são descritos os 

resultados de presença ou ausência das diversas regiões cromossômicas encontradas nas cepas 

patogênicas de E. cecorum empregadas neste experimento. 

 Os resultados revelaram que as quatro cepas testadas (9 TXb, 9 TXs,11 TXb e11 

TXs) expressaram os genes para os fatores de virulência Cap 1, Cap 2, Epa M, Epa P e Prot L. 

As cepas 9 TXb e 9 TXs não expressaram o gene LPTXG3 (2/4), indicando que essas cepas 

não apresentam o fator de patogenicidade relacionado à proteína de superfície LPTXG3. 

 

 

FIGURA 1 – Imagem representativa de eletroforese em gel de agarose 

1% dos produtos amplificados pela PCR para a detecção 

de fatores de virulência em cepas de E. cecorum. Na 

canaleta 1 foi acrescentado um marcador de peso 

molecular (MPW), identificando-se as bandas 

correspondentes a 1000 (1kb) ou 500 pares de bases (pb) 

de DNA. Nas canaletas 2 a 5 foram carregadas amostras 

das cepas 9 TXb, 9 TXs,11 TXb e11 TXs, 

respectivamente. À direita, são indicados os genes de 

virulência pesquisados e tamanhos dos fragmentos 

amplificados correspondentes. 
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QUADRO 2– Registro da presença (+) ou ausência (-) dos fatores de virulência associados 

ao polissacarídeo capsular I (Cap I), polissacarídeo capsular II (Cap II), 

antígeno de polissacarídeo enterocócico M (Epa M), antígeno de 

polissacarídeo enterocócico P (Epa P), proteína lipoato sintase (Prot L) e 

proteína de superfície LPTXG3 (LPTXG3) em cepas de E. cecorum. 

Cepas patogênicas Cap I Cap II Epa M Epa P Prot L LPTXG3 

9 TXb + + + + + - 

9 TXs + + + + + - 

11 TXb + + + + + + 

11 TXs + + + + + + 

Total 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 2/4 

  

3.2. Experimento 2- Desenvolvimento de um modelo experimental para estudo de lesões 

osteomielite vertebral induzido pelo estresse entérico 

A tabela 1 apresenta a incidência de osteomielite vertebral em frangos de corte após 

inoculação de E. cecorum e a indução de estresse entérico por meio da administração de DEX 

na ração por sete dias, uso de DDGS na dieta e RA por 24 horas em frangos de corte, durante 

os 70 dias de alojamento.  

Os achados macroscópicos de lesões responsáveis pela claudicação afetaram 

19,37% (186/960) das aves submetidas ao estresse entérico e desafiadas com E. cecorum. Entre 

as lesões encontradas destacaram a inflamação e necrose da cabeça femoral (Figura 2), artrite 

e osteomielite vertebral. Neste estudo, nenhuma das aves que apresentou lesões macroscópicas 

na T4 demonstrou sintomatologia específica, tendo manifestado sinais comuns aos outros 

distúrbios locomotores como a paralisia e claudicação. 

 

TABELA 1 - Frequências de achados de necropsia (osteomielite vertebral, claudicação, e lesões nos 

membros ou coluna vertebral ausentes) em frangos inoculados com cepas patogênicas 

11 TXb e 11 TXs de E. cecorum. Valores expressos em número e percentual (%) de 

animais afetados por grupo nas três diferentes idades de inoculação (n=240).  

TRATAMENTOS OSTEOMIELITE 

VERTEBRAL 
CLAUDICAÇÃO AUSÊNCIA  

Controle 21/240 (8,8%)b 82/240 (34,2%)a 5/240 (2,0%)a 

    

DEX 31/240 (12,9%)b 58/240 (24,2%)b 4/240 (1,6%)a 

    

DDGS 36/240 (15,0%)a 79/240 (32,9%)a 4/240 (1,6%)a 

    

RA 22/240 (9,2%)b 49/240 (20,4%)b 3/240 (1,25%)a 

    

Total2 87/960 (9,06%) 186/960 (19,37%) 13/960 (0,83%) 
1A inoculação com E. cecorum foi feita em frangos com 16, 23 e 30 dias de idade. 
2Total de lesões não incluem o grupo controle (sem indução de estresse entérico) 
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DEX (administração de dexametasona na ração por sete dias+inóculo), DDGS (uso de grãos secos 

destilados com solúveis na dieta+inóculo), RA (restrição alimentar por 24 horas+inóculo) e Controle 

(sem indução de estresse entérico+inóculo) 
a,b Letras diferentes na mesma coluna indicam diferenças significativas ao nível de 5% pelo Teste qui-

quadrado.  

Constatou-se incidência de osteomielite vertebral em 87 (9,06%) aves dos três 

tratamentos de indução de inflamação entérica. Como mostra a figura 2, detectou-se inflamação 

circunscrita na T4, aumento de volume do corpo vertebral, presença de cavidade neoformada e 

membrana externa de tecido conjuntivo fibroso. A minoria das lesões, ao corte transversal, 

revelou material necrótico caseoso.  

 

FIGURA 2 – Achados macroscópicos encontrados na necropsia da coluna 

vertebral e membros pélvicos. (1) Vista ventral da coluna 

vertebral de ave (seta) Aumento de volume do corpo 

vertebral da quarta vertebra torácica. (2) Necrose da 

cabeça femoral. 

 

O grupo DDGS apresentou um aumento significativo (p<0,05) na ocorrência de 

animais com osteomielite vertebral quando comparado aos outros tratamentos. Da mesma 

forma, foi verificada uma maior (p<0,05) incidência de lesões nos membros pélvicos e coluna 

vertebral no grupo DDGS e controle. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Por muito tempo, o E. cecorum foi considerado apenas como um componente 

comensal da microbiota intestinal de aves adultas. Porém, a partir de 2002, esse microrganismo 

tem sido associado à surtos de osteomielite vertebral em frangos e matrizes de corte na América 

do Norte, Europa, África e Ásia1-12.Vários estudos têm abordado análises fenotípicas e 

genotípicas desse emergente patógeno8,18,19. Apesar dos recentes avanços na compreensão da 

base genética de E. cecorum, pouco se sabe da patogênese da osteomielite vertebral, em grande 
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parte pela ausência de um modelo experimental que permitisse a reprodução da doença em 

condições controladas, como no presente experimento.  

A análise genotípica, determinada por eletroforese em gel de campo pulsado, 

mostrou que as quatro cepas estudadas têm pouca diversidade genética entre si. A maioria dos 

fatores de virulência testados foram encontrados nas cepas patogênicas de E. cecorum, exceto 

para o gene LPTXG3, que não foi expresso nas cepas 9 TXb e 9 TXs. Em surtos 

epidemiologicamente distintos nos Estados Unidos, os isolados de E. cecorum provindos de 

lesões vertebrais mostraram ser geneticamente iguais7. Em contrapartida, Dolka et al.8 

verificaram em sua pesquisa que 32,9% das cepas patogênicas de E. cecorum continham um ou 

mais fatores de virulência.  

Os primers deste ensaio foram selecionados, conforme Bost et al.11, com intuito de 

verificar a presença de genes relacionados à patogenicidade de E. cecorum11,22. Dentre os 

fatores de virulência pesquisados o Cap 1 e Cap 2 tem função na inibição da fagocitose durante 

a resposta imune do hospedeiro. O Epa M e Epa P estão relacionados à formação de biofilme e 

resistência contra os mecanismos de defesa do hospedeiro e as proteínas de superfície, como a 

Prot L, auxiliam na adesão e ligação do patógeno à célula epitelial11,22. A análise de PCR 

revelou que, dentre as quatro estirpes analisadas, as cepas 11 TXb e 11TXs continham os seis 

genes pesquisados. A proteína de superfície LPTXG3 não foi identificada nas cepas 9 TXx e 9 

TXb. Essa proteína tem sua função ainda desconhecida, porém está relacionada à 

patogenicidade de E. cecorum e E. faecalis já que foi relatada como ausente em cepas 

comensais desses microrganismos11,22. 

A osteomielite vertebral foi reproduzida experimentalmente em 9.06% (87/960) das 

induzidas ao estresse entérico. No modelo experimental desenvolvido por Martin et al.9, no qual 

foram investigadas três diferentes rotas de inoculação de E. cecorum (oral, venosa e 

respiratória), em apenas duas de quatro aves com claudicação detectou-se lesão na coluna 

vertebral quando foi inoculada o microrganismo oralmente. O modelo desenvolvido nessa 

pesquisa, em que houve indução de estresse entérico anteriormente à inoculação com E. 

cecorum, propiciou ocorrência indubitavelmente maior de lesões macroscópicas na T4 e 

aparecimento de sintomatologia de claudicação e imobilidade que o modelo experimental 

supracitado. Martin et al.9 sugerem que um modelo ideal de pesquisa é necessária maior 

quantidade de lesões macroscópicas e sinais clínicos. 

Os dados revelados neste estudo indicam a utilização de cepas de E. cecorum com 

maior potencial de virulência pode ter contribuído para causar maior incidência de 
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manifestações clínicas e lesões patológicas condizentes à osteomielite vertebral. No entanto, 

sabe-se que outras bactérias oportunistas podem estar envolvidas nas lesões na T421.  

As lesões no sistema locomotor foram significativamente mais frequentes no 

modelo experimental de inflamação entérica induzido com uso de DDGS na ração. O DDGS é 

considerado um estressor entérico por apresentar componentes dietéticos em sua composição 

que promovem alteração na microbiota intestinal e desequilíbrio das comunidades comensais, 

o que leva a proliferação de bactérias patogênicas que colonizam o intestino da ave23. 

Barekatain et al.24 relataram que o uso de DDGS na alimentação de frangos desafiados com 

Clostridium perfringens reduziu a população de Lactobacillus spp. e aumentou a contagem de 

E. coli, além da probabilidade de as aves apresentarem enterite necrótica. Esses resultados são 

indicativos que o aumento da incidência de osteomielite vertebral e claudicação no grupo 

DDGS pode ser atribuído à translocação de bactérias oportunistas do intestino para membros 

locomotores e coluna vertebral devido à perda da integridade intestinal e disbiose causadas pelo 

uso crônico do DDGS na dieta de frangos de corte. 

Os achados encontrados no presente experimento demonstraram que o processo 

patogênico da osteomielite vertebral pode ser induzido pelo estresse entérico, o que permitirá o 

desenvolvimento de novas pesquisas que busquem elucidar, de forma definitiva, a patogênese 

da doença. 

 

5. CONCLUSÃO 

Concluiu-se, que o modelo de reprodução experimental de osteomielite vertebral 

induzido pelo estresse entérico em frangos de corte possibilita o estudo de lesões da osteomielite 

vertebral, o que favorece sua utilização na pesquisa aplicada de estratégias preventivas e 

terapêuticas para essa doença.  
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CAPÍTULO 3 PERMEABILIDADE INTESTINAL E TRANSLOCAÇÃO 

BACTERIANA PARA COLUNA VERTEBRAL INDUZIDAS 

PELO ESTRESSE ENTÉRICO EM FRANGOS DE CORTE  

 

RESUMO 

Este estudo objetivou investigar o papel do estresse entérico na permeabilidade intestinal e 

translocação bacteriana para fígado, baço e coluna vertebral de frangos de corte. Um mil e 

duzentos pintos de corte, machos, de um dia de idade foram distribuídos em delineamento 

inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e seis repetições. A inclusão de 

dexametasona (DEX) por sete dias na ração, o uso de grãos secos destilados com solúveis 

(DDGS) a 30% na dieta ou restrição alimentar (RA) de 24 horas foram utilizados como 

estressores entéricos para indução da inflamação intestinal. Os níveis séricos de FITC-d, 

marcador de permeabilidade intestinal, foram maiores (p<0,05) nos grupos DEX aos 16, 23 e 

30 dias e RA aos 30 dias de idade. A contagem total de bactérias aeróbicas foi maior (p<0,05) 

nos grupos controle e DEX aos 16 dias de idade. Após inoculação de Enterococcus cecorum, 

aumentou significativamente (p<0,05) a contagem de bactérias microaerófilas no fígado e baço 

no grupo DEX aos 20 dias, bem como na quarta vértebra torácica (T4) aos 27 e 34 dias de idade. 

A partir da T4, isolou-se uma diversidade de bactérias do gênero Enterococcus, Streptococcus, 

Staphylococcus, Lactobacillus, bem como Escherichia coli na T4. Conclui-se que o estresse 

entérico aumenta a permeabilidade intestinal e promove a translocação de bactérias oportunistas 

para o fígado, baço e coluna vertebral de frangos de corte. 

 

Palavras-chave: Enterococcus cecorum, espondilite, FITC-d, imunossupressão, osteomielite 

vertebral. 

 

CHAPTER 3 INTESTINAL PERMEABILITY AND BACTERIAL 

TRANSLOCATION TO THE SPINE INDUCED BY ENTERIC 

STRESS IN BROILER CHICKENS 

 

ABSTRACT 

It was aim of this study to investigate the role of enteric stress in intestinal permeability and 

bacterial translocation to the liver, spleen and spine of broiler chickens. One thousand two 

hundred day-old male chicks were distributed in a completely randomized design with four 

treatments and six replicates. The inclusion of dexamethasone (DEX) for seven days in the diet, 

dried distilled grain with solubles (DDGS) in the diet and 24-hour feed restriction (RA) were 

used as enteric stressors to induce intestinal inflammation. Serum levels of FITC-d, marker of 

intestinal permeability, were higher (P<0.05) in the DEX on 16, 23 and 30 days and RA and 30 

days. The total aerobic bacteria count was higher (P<0.05) in the control and DEX groups at 16 

days of age. After inoculation of Enterococcus cecorum, the microaerophilic bacteria count in 

the liver and spleen in the DEX group at 20 days, as well as at the fourth thoracic vertebra (T4) 

at 27 and 34 days of age, were increased (P<0.05). From T4, a variety of bacteria were isolated 

as Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Lactobacillus, as well as Escherichia coli at 

T4.. It is concluded that enteric stress increases intestinal permeability and promotes the 

translocation of opportunistic bacteria to the liver, spleen and spine of broiler chickens. 

Key words: Enterococcus cecorum, FITC-d, immunosuppression, spondylitis, vertebral 

osteomyelitis. 
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1. INTRODUÇÃO 

O trato gastrointestinal é a principal superfície de contato dos organismos com o 

meio externo. É considerado uma barreira de multicamadas com ações dinâmicas, pois além de 

suas conhecidas funções na digestão e absorção de nutrientes, também exerce importante papel 

ao impedir que patógenos e substâncias potencialmente antigênicas, tóxicas ou carcinogênicas 

penetrem o epitélio e alcancem o meio interno1. Deste modo, a manutenção da integridade 

intestinal é um componente essencial para saúde e desempenho na produção de frangos de corte. 

A função de barreira no intestino é influenciada por uma variedade de fatores tais 

como enzimas, agentes infecciosos, toxinas, hormônios e estresse2,3. Já foi demonstrado que a 

função de barreira intestinal de frangos de corte pode ser negativamente afetada por estressores 

entéricos como dietas pouco digeríveis2-4, restrição alimentar (RA)4,5 e administração de 

dexametasona (DEX)6.  

Nos modelos de inflamação entérica, os animais são expostos às condições de 

estresse que favorecem a disbiose intestinal e ruptura das junções intercelulares da barreira 

epitelial. Nessas circunstâncias, pode haver translocação bacteriana como consequência do 

aumento da permeabilidade da mucosa às macromoléculas, que pode ser avaliada 

experimentalmente por meio da quantificação das concentrações séricas do fluorocromo 

isotiocianato de fluoresceína dextrano (FITC-d)7. Como a macromolécula de FITC-d (3–5 kDa) 

não é absorvida pela mucosa intestinal intacta, a mensuração desse elemento no soro de aves 

expostas às situações estressantes tem sido utilizada como método efetivo para avaliação de 

integridade epitelial em frangos de corte4,5. 

A translocação de bactérias entéricas pode desempenhar um papel crucial na 

patogênese de doenças oportunistas associadas à claudicação em aves, tais como complexo de 

osteomielite dos perus8 e condronecrose bacteriana com osteomielite9.  

A osteomielite vertebral é uma síndrome que acomete frangos e matrizes de corte e 

causa lesões de osteomielite da quarta vertebra torácica (T4) e adjacentes, espondilite, artrite e 

necrose da cabeça femoral10-19. O principal microrganismo isolado das lesões é E. cecorum10-

19, embora, em pesquisa recente, outras espécies de Enterococcus, Staphilococcus e E. coli 

estejam relacionadas a casos naturais de osteomielite vertebral20. 

Borst et al.18 confirmaram que o E. cecorum patogênico é capaz de colonizar o 

intestino, atingir a circulação sanguínea e causar lesões na T4 em frangos com três semanas de 

vida. A translocação bacteriana demonstra ser um uma rota preponderante para infecções 
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hematógenas nos ossos21,22. No entanto, os estudos acerca da compreensão da patogênese de 

doenças oportunistas que acometem o sistema locomotor das aves ainda são escassos. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar o papel do estresse entérico induzido 

na permeabilidade intestinal e translocação bacteriana para coluna vertebral em frangos de 

corte. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Animais, dietas e delineamento experimental 

O experimento foi conduzido no centro de pesquisa Ohio Agricultural Research 

and Development Center da Ohio State University, Wooster, Ohio, USA. O projeto de pesquisa 

foi previamente aprovado pelo Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC), com 

protocolo 2017A00000013. Um mil e duzentos pintos de corte de um dia de idade, machos, da 

linhagem Ross 308, foram identificados individualmente, alojados em 24 boxes (n=50).  

As rações utilizadas, inicial (1-14 dias), crescimento (15-35 dias), final 1 (35- 42 

dias) e final 2 (43-70 dias), foram formuladas de acordo com os requerimentos nutricionais para 

aves de corte (National Research Council, 1994). As dietas foram baseadas em farelo de soja e 

milho, exceto para o grupo DDGS. A composição nutricional do DDGS utilizado foi de 26% 

Proteína Bruta, 3,5% de Extrato Etéreo, 9% de fibras e 12,5% de umidade. 

 

2.2. Obtenção e Preparação do Inóculo com Enterococcus cecorum 

As cepas de E. cecorum foram fornecidas por uma empresa veterinária que 

diagnosticou osteomielite vertebral em lotes de frangos de corte no sul dos Estados Unidos. A 

preparação das cepas e inoculação foi realizada de acordo Martin et al.16, com modificações.  

Após refeitas técnicas de purificação, as cepas 11 TXb e 11 TXs foram mantidas em Caldo 

Triptona de Soja (TSB) e glicerol na temperatura de -80oC até a utilização.  

Para crescimento bacteriano, 100 µL de cada cepa 11TXb e 11 TXs foram, 

individualmente, cultivadas em 50 mL de meio enriquecimento TSB, sob condições de 5% CO2 

e 35–37o C por 48 horas. Após o procedimento de lavagens, as amostras foram misturadas e 

diluídas em solução salina 0,9% no volume total de 200 mL.  

O número de Unidades Formadoras de Colônia (UFC) do inóculo foi determinado 

por diluições seriadas (1:10) em solução salina 0,9%. Todas as determinações bacterianas foram 

realizadas pelo plaqueamento de 0,1mL das respectivas diluições decimais até 10-7, em 

triplicata Agar Triptona de Soja (TSA). O período de incubação foi de 35°C por 24h em 

https://eprotocol.osu.edu/OSU/Rooms/DisplayPages/LayoutInitial?Container=com.webridge.entity.Entity%5bOID%5bB6A8D6A188E1F647A15B0604128C61B2%5d%5d
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condição de microaerofílica, na qual os ágares são colocados dentro da uma jarra juntamente 

com uma vela acesa e então, fechada hermeticamente. Após incubação, realizou-se a leitura das 

placas, onde as colônias foram contadas e os resultados expressos em UFC. 

 

2.2.1. Experimento 1- Inoculação Enterococcus cecorum aos 16 dias de idade 

Quatrocentos pintos de 1 dia foram distribuídos em 8 boxes, com 50 frangos cada. 

Os tratamentos (n=100) utilizados para indução de estresse entérico foram: a administração de 

0,57 ppm de dexametasona (DEX) na ração entre aos 9 e 16 dias de idade; uso de grãos secos 

destilados com solúveis (DDGS) (30%) na dieta desde o primeiro dia de alojamento até o abate 

e a restrição alimentar (RA) por 24 horas antes da inoculação de E. cecorum. O controle não 

teve indução da inflamação entérica pelo estresse e foi desafiado com E. cecorum nas mesmas 

condições dos outros tratamentos.  

Aos 16 dias de idade, inoculou-se FITC-d (4,16 mg/kg), por via oral, diretamente 

no esôfago/ inglúvio em 10 aves por grupo, sendo 5 de cada box, para mensuração da 

permeabilidade intestinal após os eventos estressantes. Após duas horas, as mesmas aves foram 

eutanasiadas para coleta de sangue e foram colhidos o fígado e baço, no mesmo saco estéril, 

para contagem total de bactérias aeróbicas, totalizando 40 amostras.  

O desafio oral com E. cecorum, foi realizado diretamente no esôfago/ inglúvio com 

o auxílio de seringa graduada de 3mL, na dose de 0,5 ml/ave e concentração de 1,2x107 

UFC/ave, em noventa aves de cada tratamento aos 16 dias de idade. Para investigação da 

translocação bacteriana de bactérias microaerófilas, realizada aos 20 dias de idade (quatro dias 

após inoculação E. cecorum), 10 aves por grupo foram eutanasiadas e colhidos fígado e baço e 

T4. 

 

2.2.2. Experimento 2- Inoculação Enterococcus cecorum aos 23 dias de idade 

Os procedimentos do experimento 2 e 3 foram similares ao experimento 1, exceto a 

idade dos frangos e concentração no inóculo. Dessa forma, no experimento 2 os tratamentos 

foram: 1) inclusão de DEX (0,57 ppm) entre os 16 e 23 dias de idade; 2) uso do subproduto 

DDGS (30%) na dieta; 3) RA aos 22 dias de idade por 24 horas e 4) controle sem indução de 

estresse entérico. Para mensuração da permeabilidade intestinal, realizada pela análise de FITC-

d e translocação de bactérias aeróbias totais, no 23o dia de idade, 10 aves por grupo foram 

eutanasiadas após inoculação de FITC-d. O sangue, bem como fígado e baço foram coletados. 

A inoculação de E. cecorum, na concentração de 1,8 x107 UFC/ave, também foi realizada aos 
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23 dias de idade em todos tratamentos (n=90), inclusive o controle, totalizando 360 aves. Quatro 

dias após desafio bacteriano (27o dia) foram colhidos fígado e baço e T4 de 10 aves por grupo.  

 

2.2.3. Experimento 3- Inoculação Enterococcus cecorum aos 30 dias de idade 

No experimento 3 também foram testados a inclusão de DEX e DDGS na dieta e a 

RA como fatores de estresse e indutores de dano epitelial intestinal.  O uso de DEX (0,57 ppm) 

na ração foi realizado entre 23 e 30 dias de idade e o jejum alimentar iniciou ao 29⁰ dia de idade. 

Após os eventos estressantes, aos 30 dias de idade foram colhidas 10 amostras de sangue por 

grupo para mensuração de FITC-d sérico, além do fígado e baço para mensuração da 

translocação bacteriana. Em seguida, E. cecorum foi inoculado, em todos tratamentos (n=240), 

na concentração de 8,3 x106 UFC/ave. No 34o dia, foram sacrificadas 10 aves por grupo para 

coleta de fígado e baço e T4 para verificação da translocação de bactérias microaerófilas. 

 

2.3. Mensuração do FITC-d sérico 

Para detecção de FITC-d (3-5 KDa; Sigma Aldrich Co., St. Louis, MO), o soro foi 

extraído após três horas da coleta de sangue e mantido congelado ( -18⁰ C) até a análise. Tanto 

o sangue coletado quanto o material analisado foram protegidos da luz. Os níveis séricos de 

FITC-d foram medidos com comprimento de onda de excitação 485 nm e de emissão 528 nm, 

em uma leitora de microplacas por multidetecção (Synergy HTX, BioTek Instruments, Inc., 

Vermont, EUA).  

A fluorescência medida foi então comparada com uma curva padrão com 

concentrações FITC-d conhecidas23. 

 

2.4. Mensuração da translocação bacteriana 

2.4.1. Preparação das amostras 

Para mensurar a translocação bacteriana do trato intestinal para a circulação 

sanguínea, uma parte do fígado e o baço foram removidos, assepticamente, de cada frango e 

transferidas agregados para uma mesma embalagem estéril identificada. As amostras de 10 aves 

por tratamento de cada experimento, foram maceradas, homogeneizadas, pesadas e diluídas a 

1: 4 com solução salina estéril a 0,9%.  

Para mensurar a translocação bacteriana para coluna vertebral, após inoculação de 

E. cecorum as vértebras T4 das 10 aves por tratamento de cada experimento foram coletadas de 

forma asséptica e transferidas individualmente para embalagens estéreis identificadas. As 
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etapas seguintes foram homogeneização, obtenção do peso e diluição a 1: 4 com solução salina 

estéril a 0,9%. 

 

2.4.2. Contagem total de bactérias aeróbicas  

Para determinação da contagem total de bactérias aeróbicas no fígado e baço foram 

feitas diluições decimais seriadas. A diluição 10-1 foi obtida retirando se 20 µl da solução 

amostra+diluente e adicionando-os em um tubo com 180 µl de solução salina estéril a 0,9%. As 

demais diluições subsequentes foram obtidas de maneira similar, transferindo-se 20 µl da 

diluição precedente para tubos com 180 µl de solução salina estéril a 0,9%. O meio de cultura 

utilizado foi Agar Triptona de Soja (TSA) e o sistema de semeadura foi em superfície. As 

amostras de fígado e baço preparadas foram analisadas pipetando-se, em duplicata, alíquotas 

de 10 µl de cada diluição para as placas esterilizadas. Em seguida foram incubadas por 24 horas 

(36 ±. 1ºC) sob condições aeróbicas.  

Transcorrido o tempo de incubação, fez-se a contagem do número de colônias na 

concentração 10-3 e multiplicou-se a média aritmética das duplicatas pelo respectivo fator de 

diluição. Os resultados foram expressos em UFC/g e posteriormente transformados em Log.   

 

2.4.3. Contagem de bactérias microaerófilas 

Para identificação bactérias microaerófilas foram feitas diluições decimais seriadas. 

A diluição 10-1 foi obtida retirando se 20 µl da solução amostra+diluente e adicionando-os em 

um tubo contendo180 µl de solução salina estéril a 0,9%. As demais diluições subsequentes 

foram obtidas de maneira similar, transferindo-se 20 µl da diluição precedente para tubos com 

180 µl de solução salina estéril a 0,9%. O meio de cultura usado foi o ágar cromogênico 

(Chromagar BD CHROMagar Orientation Medium, Heidelberg, Alemanha) e o sistema de 

semeadura foi em superfície. As amostras de fígado e baço, bem como as de T4 foram 

analisadas pipetando-se uma alíquota de 10 µl de cada diluição para as placas esterilizadas. Em 

seguida foram incubadas por 48h (36 ±. 1ºC) em condições microaerófilicas. 

Transcorrido o tempo de incubação, fez-se enumeração presuntiva das espécies de 

Enterococcus, com base na morfologia e cor das colônias, conforme as instruções do fabricante 

na concentração 10-3 e multiplicou-se o valor obtido pelo respectivo fator de diluição. Os 

resultados foram expressos em UFC/g e posteriormente transformados em Log.  
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2.4.4. Isolamento bacteriano 

Para teste confirmativo foi realizado o isolamento bacteriano das amostras da T4.  

Oitenta e uma (81) colônias de diferentes morfologias e cores, obtidas de diferentes tratamentos 

utilizados, foram selecionadas no ágar cromogênico e semeadas em ágar sangue de carneiro 5% 

com auxílio de uma alça níquel-cromo. Em seguida, as placas foram incubadas por 24h (36 ±. 

1ºC) em condições aeróbicas. Posteriormente, os ágares foram enviados e as colônias 

identificadas no laboratório Animal Disease Diagnostic, Ohio Department of Agriculture, 

Columbus, OH por meio da técnica de espectrometria de massa Matrix Associated Laser 

Desorption- Ionization- Time of Flight conhecido por MALDI-TOF. 

 

2.5. Análise estatística  

Os dados de translocação bacteriana e níveis de FITC-d foram submetidos à análise 

de variância no programa estatístico JMP 5.1.2 (JMP- Statistical Discovery, Carolina do Norte, 

EUA). As médias obtidas foram comparadas pelo teste de Tukey e as diferenças consideradas 

significativas quando p<0,05. 

Os dados do isolamento bacteriano foram analisados mediante procedimentos de 

estatística descritiva (frequência simples e percentual). 

 

3. RESULTADOS 

A mensuração de integridade intestinal foi verificada por meio de níveis FITC-d 

sérico e translocação de bactérias para fígado e baço. No experimento 1, aos 16 dias de idade 

(Tabela 1), o grupo tratado com DEX resultou em maiores (p<0.05) níveis de FITC-d (0,09 ± 

0,005 μg/mL) que os grupos controle, DDGS e RA (0,04 ± 0,005, 0,02 ± 0,0003 e 0,06 ± 0,007 

μg/mL, respectivamente). Também foram constatados níveis de FITC-d superiores (P<0.05) no 

grupo DEX no experimento 2, aos 23 dias de idade.  

Similarmente, no experimento 3 os grupos DEX e RA apresentaram aumento 

consistente (p<0.05) dos níveis de FITC-d sérico aos 30 dias quando comparados ao controle e 

DDGS. 

A contagem total de bactérias aeróbicas no fígado e baço no experimento 1 foi 

semelhates (p<0.05) nos grupos controle (2,66 ± 0,14 Log UFC/g) e DEX (3,23 ± 0,21 Log 

UFC/g)(Tabela 2). No experimento 2 e 3, não houve efeito (p>0.05) dos tratamentos na 

contagem de bactérias aeróbias no fígado e baço. 
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TABELA 1 - Níveis de FITC-d sérico, após indução de estresse entérico nos experimentos 1, 2 e 3. 

Valores reportados como média ± erro padrão (EP) de 10 aves em cada tratamento. 

ESTRESSE 

ENTÉRICO2 

FITC-D SÉRICO (μg/ml) MÉDIA ± EP 

 Experimento 11 Experimento 2 Experimento 3 

Controle 0,04 ± 0,005bc 0,02 ± 0,003b 0,01 ± 0,004aa 

DEX 0,09 ± 0,009a 0,07 ± 0,007a 0,04 ± 0,007b 

DDGS 0,02 ± 0,003c 0,02 ± 0,003b 0,01 ± 0,003a 

RA 0,06 ± 0,007bc 0,02 ±0,004b 0,04 ± 0,006b 

Valor-p <0,0001 <0,0001 0,0006 

CV% 80,16 85,61 65,14 

1Experimento 1: Análise FITC-d aos 16 dias de idade; Experimento 2: Análise FITC-d aos 23 dias de idade; 

Experimento 3: Análise FITC-d aos 30 dias de idade; CV% :Coeficiente de variação 
2DEX (administração de dexametasona na ração por sete dias+inóculo), DDGS (uso de grãos secos destilados com 

solúveis na dieta+inóculo), RA (restrição alimentar por 24 horas+inóculo) e Controle (sem indução de estresse 

entérico+inóculo) 
a,b.cMédias seguidas de letras diferentes na coluna diferem estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade pelo 

teste de Tukey. 

 

 

TABELA 2 -  Contagem de bactérias aeróbicas totais no fígado e baço após indução de estresse 

entérico nos experimentos 1, 2 e 3. Valores reportados como média ± erro padrão (EP) 

de 10 aves em cada tratamento. 

ESTRESSE 

ENTÉRICO2 

CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS AERÓBIAS (Log UFC/g) 

MÉDIA ± EP 

 Experimento 11 Experimento 2 Experimento 3 

Controle 2,66 ± 0,14ab 2,30 ± 0,38a 2,97 ± 0,35a 

DEX 3,23 ± 0,21a 3,12 ± 0,24a 2,84 ± 0,16a 

DDGS 1,27 ± 0,36c 2,63 ± 0,33a 3,21 ± 0,31a 

RA 1,99 ± 0,24b 2,89 ± 0,34a 3,05 ± 0,15a 

Valor-p <0,0001 0,3840 0,8153 

CV% 41,90 40,99 34,87 

1Experimento 1: Coleta de Fígado e baço para Contagem total de bactérias aeróbias aos 16 dias de idade; 

Experimento 2: Aos 23 dias de idade; Experimento 3: Aos 30 dias de idade; CV% :Coeficiente de variação 
2DEX (administração de dexametasona na ração por sete dias+inóculo), DDGS (uso de grãos secos destilados com 

solúveis na dieta+inóculo), RA (restrição alimentar por 24 horas+inóculo) e Controle (sem indução de estresse 

entérico+inóculo) 
a,bMédias seguidas de letras diferentes na coluna diferem estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade pelo 

teste de Tukey. 
 

 

Os resultados da translocação bacteriana para fígado e baço e T4 após indução de 

inflamação entérica e desafio com E. cecorum estão descritos na Tabela 3. A contagem de 

bactérias microaerófilas no fígado e baço foi maior (p<0.05) no grupo DEX (2,82 ± 0,14 Log 
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UFC/g) quando comparado ao controle (0,71 ± 0,36 Log UFC/g) no experimento 1, aos 20 dias 

de idade. Na T4, houve aumento significativo (p<0.05) da contagem de bactérias microaerófilas 

no grupo RA no experimento 2 aos 27 dias. No experimento 3, a contagem de bactérias 

microaerófilas no grupo DEX aumentou (p<0.05) aos 34 dias de idade quando comparada ao 

controle.  

Uma diversidade de bactérias do gênero Enterococcus, Streptococcus, 

Staphylococcus, Lactobacillus, bem como Escherichia coli, Aerococcus viridans, Alcaligenes 

faecalis e Acinobacter radioresistenses, foi isolada de amostras da T4 após indução da estresse 

entérico e inoculação de E. cecorum (Tabela 4). O gênero bacteriano mais isolado foi o 

Staphylococcus, com 35% (28/81) das amostras positivas. No grupo DEX, houve maior 

frequência relativa de bactérias Enterococcus spp. e Streptococcus spp. quando comparada aos 

outros grupos. E. cecorum foi isolado somente em amostras provenientes dos grupos DEX e 

DDGS. 

TABELA 3 – Contagem de bactérias microaerófilas em Chromagar no fígado e baço e na quarta 

vértebra torácica (T4) após inoculação de E. cecorum, precedida por indução de 

estresse entérico. Valores reportados como média ± erro padrão (EP) de 10 aves em 

cada tratamento. 

 ESTRESSE 

ENTÉRICO2 

CONTAGEM BACTÉRIAS MICROAERÓFILAS   

(Log UFC/g) MÉDIA ±EP 

  Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 

Fígado + Controle 0,71 ± 0,36a 1,74 ± 0,47ab 1,21 ± 0,40a 

Baço DEX 2,82 ± 0,14b 1,14  ± 0,45b 1,97 ± 0,43a 

 DDGS 1,25 ± 0,41a 2,59 ± 0,47ª 2,05 ± 0,46a 

 RA 2,05 ± 0,42ab 1,44 ± 0,22ab 2,40 ± 0,14a 

 Valor-p 0,0020 0,1985 0,2251 

 CV% 78,66 93,09 72,18 

     

T4 Controle 1,46 ± 0,40a 1,97 ± 0,47a 2,67 ± 0,38a 

 DEX 2,66 ± 0,37a 2,49 ± 0,18ab 3,69 ± 0,30b 

 DDGS 1,74 ± 0,40a 2,75 ± 0,36ab 3,05 ± 0,16ab 

 RA 1,90 ± 0,42a 2,97 ± 0,23b 3,10 ± 0,36ab 

 Valor-p 0,2320 0,1972 0,2358 

 CV% 62,46 40,00 34,00 
1Experimento 1: Coleta de Fígado e baço e T4 para Contagem bactérias microaerófilas aos 20 dias de idade; 

Experimento 2: Aos 27 dias de idade; Experimento 3: Aos 34 dias de idade; CV% :Coeficiente de variação. 
2DEX (administração de dexametasona na ração por sete dias+inóculo), DDGS (uso de grãos secos destilados com 

solúveis na dieta+inóculo), RA (restrição alimentar por 24 horas+inóculo) e Controle (sem indução de estresse 

entérico+inóculo). 
a,bMédias seguidas de letras diferentes na coluna diferem estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade pelo 

teste de Tukey. 
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TABELA 4 – Bactérias isoladas a partir da quarta vértebra torácica (T4) após inoculação de E. 

cecorum, precedida por indução de inflamação entérica nos experimentos 1, 2 e 

3. Valores expressos como número de amostras positivas/número de amostras de 

T4 com crescimento bacteriano(n/N). 

 ISOLAMENTO BACTERIANO % (n/N)  

 ESTRESSE ENTÉRICO1  

Agente microbiano Controle DEX DDGS RA Total 

Enterococcus spp. 19% (2/11) 29% (9/31) 24% (5/18) 13% (3/21) 24%(19/81) 

E. durans 100% (2/2) - 60% (3/5) 67% (2/3)  

E. faecium - 23% (2/9) - -  

E. hirae - 34% (3/9) - 33% (1/3)  

E. gallinarum - 23% (2/9) - -  

E. cecorum - 23% (2/9) 40% (2/5) -  

Streptococcus spp. 19% (2/11) 33% (10/31) 24% (5/18) 13% (3/21) 25%(20/81) 

S. alactolyticus 50% (1/2) 100% (10/10) 100% (5/5) 100% (3/3)  

S. warneri 50% (1/2) - - -  

Staphylococcus spp. 28% (3/11) 33% (10/31) 34% (6/18) 43% (9/21) 35%(28/81) 

S. haemolyticus - 10% (1/10) - 12% (1/9)  

S. cohnii - 20% (2/10) 17% (1/6) 34% (3/9)  

S. saprophyticus - 30% (1/10 - 12% (1/9)  

S. lentus - 10% (1/10) - -  

S. xylosus 100% (3/3) 20% (2/10) 50% (3/6) 45% (4/9)  

S. simulans  10% (1/10) 17% (1/6) -  

Lactobacillus spp. 28% (3/11) 20% (6/31) 23% (4/18) 13% (3/21) 20%(16/81) 

L. salivarius 67% (2/3) - 50% (2/4) 33% (1/3)  

L. johnsonii 34% (1/3) 100% (6/6) 50% (2/4) 67% (2/3)  

Escherichia coli - 10% (3/31) 12% (2/18) 5% (1/21) 8%(6/81) 

Aerococcus viridans - - 6% (1/18) 13% (3/21) 5%(4/81) 

Alcaligenes faecalis - - - 5% (1/21) 2%(1/81) 

Acinobacter 

radioresistenses 
- - 6% (1/18) - 2%(1/81) 

1DEX (administração de dexametasona na ração por sete dias+inóculo), DDGS (uso de grãos secos destilados com 

solúveis na dieta+inóculo), RA (restrição alimentar por 24 horas+inóculo) e Controle (sem indução de estresse 

entérico+inóculo) 

 

 

4. DISCUSSÃO 

Neste estudo, investigou-se o efeito da permeabilidade intestinal induzida pelo 

estresse entérico na translocação bacteriana para coluna vertebral em frangos de corte. A 

permeabilidade intestinal foi mensurada pela determinação de FITC-d no soro. A propósito, a 

quantificação dos níveis séricos de FITC-d tem sido considerada um marcador inovador para a 

mensuração de integridade intestinal em frangos de corte, posto que esta molécula não é 

normalmente absorvida pela mucosa intestinal intacta7.  
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O estresse crônico simulado pelo uso de DEX na ração por sete dias e o estresse 

agudo da RA por 24 horas aumentaram a permeabilidade intestinal paracelular, o que foi 

evidenciado pelo aumento dos níveis de FITC-d sérico no grupo DEX aos 16, 23 e 30 dias de 

idade e no grupo RA aos 30 dias de idade. Esses fatos são indicativos de que o estresse imposto 

a frangos nas fases inicial e crescimento tem efeito deletério na função da barreira intestinal e 

podem propiciar a passagem de macromoléculas para locais extra intestinais através de mucosa 

epitelial24,25. Em pesquisas semelhantes com modelos experimentais de inflamação entérica, a 

função de barreira intestinal de frangos também foi adversamente afetada pela RA5 e 

administração de DEX6, com aumento da permeabilidade intestinal devido ao dano epitelial.  

No grupo DDGS, os níveis de FITC-d foram iguais aos do grupo controle. O DDGS 

é considerado um estressor entérico por apresentar componentes dietéticos em sua composição 

que promovem modificação na microbiota intestinal, com prejuízo na função de barreira 

entérica26,27. De acordo com a análise de FITC-d sérico, não foi verificada alteração na 

permeabilidade de frangos alimentados com DDGS até aos 30 dias. Como a incorporação de 

DDGS em dietas de frangos tem se tornado comercialmente relevante, sua utilização, 

principalmente quando oferecido de forma contínua, deve ser melhor investigado em futuros 

estudos. 

Alteração na permeabilidade intestinal predispõe à translocação de bactérias 

residentes no lúmen intestinal para circulação sistêmica6. Uma vez efetivada a inflamação 

entérica, pode haver desenvolvimento de doenças sistêmicas. A contagem total de bactérias 

aeróbicas neste trabalho não revelou resultados consistentes ao aumento de permeabilidade 

gerado no grupo DEX e RA quando comparadas ao controle. Porém, após o desafio com E. 

cecorum, a contagem de bactérias microaerófilas no fígado e baço no grupo DEX foi 

significativamente maior (p<0,05) que o controle aos 20 dias, sugerindo episódio de bacteremia 

nesse grupo. De forma similar, Borst et al.18 constataram colonização intestinal e bacteremia 

por E. cecorum patogênico previamente a infecção das vértebras torácicas. 

Aos 27 dias e aos 34 dias de idade, houve aumento significativo de bactérias 

microaerófilas na T4 no grupo DEX  e RA. Esses dados indicam que situações de estresse agudo 

ou persistente danificam o epitélio intestinal e proporcionam a translocação de bactérias para 

circulação sistêmica, causando bacteremia e colonização da T4. É possível que tenha ocorrido 

dano nas junções de oclusão, componentes essenciais da barreira intestinal por unir a superfície 

apical dos enterócitos e o epitélio integro. Avarias nas junções de oclusão do epitélio causadas 

pelo estresse crônico e imunossupressão proporcionam aumento da permeabilidade parecelular, 

na qual permite a passagem de bactérias da luz intestinal para corrente sanguínea. Este processo, 
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conhecido como translocação, pode desencadear claudicação ou imobilidade de aves, quando 

as bactérias oportunistas infectam as vértebras e outros ossos22 e deve ser considerada um 

importante fator na patogênese de osteomielite vertebral em frangos de corte. 

Em um relato que corrobora os resultados desta pesquisa relacionados à 

administração do DEX, Wideman Jr. e Pevzner8 verificaram que o fornecimento da droga em 

frangos de corte aumentou a incidência de claudicação causada por degenerações necróticas na 

tíbia e fêmur. Huff et al.9 obtiveram dados semelhantes quando induziram colibacilose e 

complexo de osteomielite dos perus em animais tratados com DEX. Em ambos os relatos, os 

autores assumem que o estresse ambiental e a imunossupressão contribuem para infecções 

oportunistas nos membros locomotores. 

O isolamento bacteriano das amostras da T4 comprovou a presença nas vértebras 

de uma gama de agentes microbianos comuns à microbiota intestinal. Microrganismos do 

gênero Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Lactobacillus, bem como as espécies 

Escherichia coli, Aerococcus viridans, Alcaligenes faecalis e Acinobacter radioresistenses 

foram identificadas na cultura bacteriana das amostras. A maioria dos agentes microbianos 

encontrados, em condições normais, não estão presentes na T4, sugerindo que outros 

microrganismos, além de E. cecorum, podem estar envolvidos nas lesões de osteomielite 

vertebral em frangos de corte20,28. 

A partir do exame microbiológico das 81 amostras de T4 provenientes do grupo 

controle e dos três modelos de estresse entérico estudados, identificaram-se bactérias do gênero 

Staphylococcus em 28 das amostras, o que corresponde a 35% do total dos agentes isolados 

(Tabela. 4). Streptococcus spp. e Enterococcus spp. também apresentaram percentual 

considerável no total de isolados, 25% e 24 %, respectivamente. Analogamente, Braga et al.20 

e Braga et al.28 reportaram que bactérias do gênero Enterococcus, Staphylococcus e espécie E. 

coli estavam envolvidas isoladas ou em conjunto em casos naturais de osteomielite vertebral. 

A frequência do isolamento do E. cecorum nas amostras dos grupos estudados foi 

relativamente baixa. O E cecorum tem sido associado em casos de osteomielite vertebral em 

vários países10-19. Neste estudo, os resultados demostram que a translocação deste patógeno 

para vértebra torácica foi comprovada estritamente nos grupos DEX e DDGS. 

Os achados deste experimento são evidências que uma variedade de espécies 

bacterianas, além do E. cecorum translocam do intestino, por meio do epitélio danificado, e 

colonizam a T4, podendo levar a osteomielite vertebral. Ressalta-se a importância de se manter 

a integridade do epitélio intestinal, permeabilidade seletiva e o equilíbrio das populações 
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microbianas intestinais como estratégias preventivas da osteomielite vertebral e outras doenças 

que afetam o sistema locomotor de frangos de corte.  

 

5. CONCLUSÃO 

Conclui-se que a indução do estresse entérico aumenta a permeabilidade intestinal 

e propicia a translocação de bactérias oportunistas para o fígado, baço e coluna vertebral de 

frangos de corte.  
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CAPÍTULO 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, constatou-se que o modelo experimental para estudo da osteomielite 

vertebral induzido pelo estresse entérico promoveu incidência de sintomatologia e lesões 

macroscópicas no sistema locomotor de frangos. Não foi objetivo desta pesquisa científica 

estabelecer um dos tratamentos de inflamação entérica usados como ideal para reprodução 

experimental da osteomielite vertebral, mas testar a hipótese que o estresse entérico causa dano 

no epitélio intestinal e torna-o uma rota para que bactérias oportunistas colonizem as vértebras 

torácicas. De fato, este modelo experimental induzido pelo estresse entérico é uma oportunidade 

para aprimorar pesquisas focadas em tratamentos profiláticos e terapêuticos efetivos para 

osteomielite vertebral. 

O microrganismo E. cecorum, inoculado nesse modelo experimental, tem sido 

frequentemente isolado de lesões na coluna vertebral de aves nos Estados Unidos, local em que 

foi realizado essa pesquisa. Porém no Brasil, esse microrganismo ainda não foi relatado em 

comunicações científicas. Entretanto, sabe-se que a maioria das ocorrências de doenças que 

acometem as aves comerciais não são diagnosticadas e esse dado pode estar subnotificado. 

Para validação desse modelo experimental no Brasil, deve-se investigar patógenos 

e fatores de estresse que acometem os lotes avícolas brasileiros. Todavia, é importante ressaltar 

que a pesquisa aplicada em doenças emergentes como a osteomielite vertebral torna-se 

importante como uma estratégia de prevenção aos aviários brasileiros. 

No que concerne ao desenvolvimento dessa pesquisa no exterior, conduzida pela 

autora, trata-se de uma experiência única, com grande impacto positivo em sua formação 

acadêmica. Além disso, o conhecimento e aprimoramento de novos conceitos e metodologias, 

sob o contexto mundial, contribuirá no amadurecimento acadêmico e pessoal desta 

pesquisadora.  

Ressalta-se que os resultados obtidos neste estudo revelam um possível mecanismo 

de patogênese da osteomielite vertebral, ao relacionar condições de estresse entérico agudo ou 

persistente com aumento da permeabilidade intestinal e a translocação de bactérias oportunistas 

para T4. Mesmo com esse avanço, diversas questões, tais como os mecanismos moleculares do 

aumento da permeabilidade intestinal, ainda precisam ser devidamente elucidadas. 

O uso de DDGS (30%) como estressor entérico deve ser melhor estudado em 

futuras investigações, pois no estudo descrito no Capítulo 2 desta tese verificou-se que as aves 

alimentadas com DDGS apresentaram quantidade significativamente maior de lesões na T4. 

Por outro lado, no capítulo 3, explicou-se que o uso de DDGS na dieta não alterou os parâmetros 
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mensurados para permeabilidade intestinal. Esta disparidade entre os resultados indica a 

necessidade de estudos proteômicos que investiguem a intensidade de dano que esse subproduto 

pode causar no epitélio, esclarecendo, em definitivo, se com seu uso crônico ocorre ruptura das 

junções de oclusão e consequente aumento da permeabilidade paracelular intestinal. 

Além disso, evidenciou-se diversas espécies microbianas do gênero Enterococcus, 

Streptococcus, Staphylococcus, Lactobacillus, bem como as espécies Escherichia coli, 

Aerococcus viridans, Alcaligenes faecalis e Acinobacter radioresistenses, comuns à microbiota 

intestinal, que podem estar envolvidas nas lesões que afetam o sistema locomotor de frangos 

de corte. Verificou-se que os patógenos isolados nas lesões dos membros locomotores de 

frangos têm caráter zoonótico, se tornando uma preocupação para saúde pública.  

O E. cecorum, protagonista de surtos de osteomielite vertebral em frangos e 

matrizes de corte em vários países, foi pouco isolado das lesões ósseas, mas pode estar 

diretamente relacionado com o aumento da permeabilidade intestinal. Ademais, o método de 

identificação deste patógeno têm sido objeto de pesquisa e deve ser melhorado. 

Em face aos resultados encontrados, enfatiza-se a importância do gerenciamento 

precoce e de longo prazo das estratégias nutricionais e práticas de manejo que evitem o estresse 

e promovam a saúde intestinal durante o ciclo produtivo de frangos de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


