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RESUMO 
 

Foram desenvolvidos três experimentos com os objetivos de elucidar aspectos 
que envolvem a patogênese, clínica, alterações anatomopatológicas e 
imunológicas, bem como o controle com uso da lactulose e nas variáveis de 
desempenho de perus inoculados experimentalmente com Salmonella Enteritidis. 
Experimento 1 foi constituido de três tratamentos, sendo um grupo controle, um 
grupo inoculado com 6,0x102 UFC/mL e o terceiro inoculado com 7,0x105 UFC/mL 
de Salmonella Enteritidis. Com 1, 3, 6, 12, 18 e 24h e com três, quatro, 38 e 49 
dias pós-inoculação, duas aves por tratamento foram sacrificadas e coletados 
sacos vitelínicos, baços, bursas de Fabricius e cecos, para pesquisa da 
Salmonella, contagem de linfócitos e imunoistoquímica. O patógeno foi 
identificado nos órgãos estudados em ambos os testes utilizados e o número de 
linfócitos foi reduzido. Em perus observou-se que a dose influencia a penetração, 
disseminação, eliminação e persistência do patógeno nos perus. No experimento 
2 foram utilizados 160 perus, distribuidos em quatro tratamentos que receberam 
6,0x102UFC/mL, 7,0x105 UFC/mL, 8,0x109 UFC/mL de Salmonella Enteritidis e um 
grupo controle. Com 1, 3, 6, 12, 18 e 24h e aos três, quatro, 38 e 49 dias foram 
coletados sangue, fígado, baço e bursa de Fabricius de duas aves por tratamento 
para análises eletroforéticas, bacteriológicas e histopatológicas e contagem de 
linfócitos, respectivamente. Houve diferença nos dados de proteínas séricas 
totais, assim como no isolamento bacteriano e nas alterações teciduais a partir de 
6h até quatro dias. As depleções de linfócitos foram registradas a partir de 3h pós-
inoculação. A mortalidade observada foi alta em todos os grupos na primeira 
semana, sendo que as principais alterações clínicas, histopatológicas e 
mortalidade foram mais evidentes no grupo que recebeu a maior dose. Verificou-
se que os valores de proteínas séricas, lesões histopatológicas no fígado, bem 
como depleção de linfócitos ocorre principalmente nos primeiros dias pós-
infecção. O Experimento 3 constituiu-se de 280 perus distribuídos em quatro 
tratamentos: placebo; controle da lactulose; inoculados com 7,0x105 UFC/mL e 
inoculados com 7,0x105 UFC/mL de Salmonella Enteritidis e tratados com a 
lactulose. Aos sete, 21, 42 e 60 dias foram realizadas análises de desempenho e 
uma ave de cada parcela foi sacrificada para coleta de duodenos e jejunos para 
análises histomorfométricas, inglúvios e cecos para enumerações de 
Enterobacteriaceae, Lactobacillus e Salmonella, aferições de pH e biometria de 
intestinos delgados e grossos. Ainda, foram coletados o fígado, baço, bursa de 
Fabricius e trato gastrintestinal, para análises bacteriológicas, histopatológicas, 
contagem de linfócitos, e exames biométricos. Observou-se, menor ganho de 
peso no grupo que recebeu somente o patógeno e maior no que recebeu somente 
a lactulose. Verificaram-se maiores relações vilos: criptas nos duodenos e jejunos 
dos grupos placebo e da lactulose aos sete e aos 21 dias. Maiores quantidades 
de unidades formadoras de colônias de Enterobacteriaceae e Lactobacillus foram 
observadas nos grupos que receberam a lactulose. Salmonella Enteritidis 
determina alterações histopatológicas e depleções linfocitárias e mortalidade. A 
lactulose aumenta bactérias benéficas, reduz a colonização de Salmonella, 
promove maior desenvolvimento intestinal e melhor desempenho, minimiza 
alterações teciduais e linfocitárias, reduzindo a mortalidade e o estado de 
portador. 

Palavras-chave: aves, controle, patogenia, prebiótico, salmoneloses. 
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ABSTRACT  
 

Three experiments were performed aiming to elucidate aspects concerning the 
pathogenesis, clinical, pathological and immunological changes in turkeys 
inoculated with Salmonella Enteritidis, as well as the control and performace 
variables, with the use of lactulose. Experiment 1 consisted of three treatments 
and a control group. A second group inoculated with 6.0x102 CFU/mL and a third 
one inoculated with 7.0x105 CFU/mL of Salmonella Enteritidis. Within 1, 3, 6, 12, 
18 and 24, and three, four, 38 and 49 days post-inoculation, two birds per 
treatment were sacrificed and vitelline sacs, spleen, bursa of Fabricius and ceca 
were coleted for Salmonella research, lymphocytes levels, and 
immunohistochemistry. The pathogen was isolated in organs studied in both tests 
and the lymphocytes levels decreased. Was observed that the dose influences the 
penetration, dissemination, and persistence of the pathogen elimination in turkeys. 
In Experiment 2, 160 turkeys were distributed into four treatments within 
6.0x102CFU/mL, 7.0x105 CFU/mL, 8.0x109 CFU/mL of Salmonella Enteritidis and a 
control group. With 1, 3, 6, 12, 18 and 24 and three, four, 38 and 49 days were 
sampled blood, liver, spleen and bursa of Fabricius of two birds per treatment for 
electrophoretic, bacteriological and histopathological analysis, and also 
lymphocyte levels. There were differences in total serum protein data, as well as in 
bacterial isolation and tissue changes from 6 hours to 4 days before. The 
decrease of lymphocytes levels were registered from 3 hours post-inoculation. 
High mortality levels were observed in all groups in the first week, of which the 
main clinical and histopathological changes, as well the mortality levels were more 
evident in the group that received the highest dose. Was observed that serum 
proteins values, liver histopathological lesions, and decrease of lymphocytes 
levels occurs primarily in the first days post-infection. Experiment 3 consisted of 
280 turkeys distributed in four treatments: placebo, control of lactulose; inoculated 
with 7.0x105 UFC/mL of Salmonella Enteritidis and inoculated with 7.0x105 

UFC/mL of Salmonella Enteritidis and treated with lactulose. At seven, 21, 42 and 
60 days were performed analisis of accomplishment. One bird of each quota was 
sacrificed and collected duodenum and jejunum from each for histomorphometric 
analysis, and ceca and inglúvios for enumerations of Enterobacteriaceae, 
Lactobacillus, Salmonella, pH measurements and biometric examination of 
intestines. Still, were collected liver, spleen, bursa of Fabricius and the 
gastrointestinal tract for bacteriological, histopathological, lymphocyte levels, and 
biometric examination. Were observed a lower weight gain in the group that 
received only the pathogen and increased only in patients that receiving lactulose. 
Were observed a higher correlation villous: crypt in the duodenum and jejunum of 
lactulose and placebo groups at seven and 21 days. Higher levels of UFC of 
Lactobacillus and Enterobacteriaceae were observed in the groups that receivied 
lactulose. Salmonella Enteritidis infections determine histopatological changes, 
decrease of lymphocyte levels  and mortality. Lactulose increases beneficial 
bacteria, reduces the colonization of Salmonella, Promotes intestinal development 
and improved the animal performance, minimizes  lymphocyte and tissue 
changes, reducing mortality and carrier state. 
 
Keywords: birds, control, pathogenesis, prebiotic, salmonellosis.



 

 

CAPÍTULO 1- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1 INTRODUÇÃO 

A importância econômica e social da avicultura brasileira coloca o setor 

no âmbito nacional e internacional. Neste contexto, inclui a produção de perus 

que vem crescendo nos últimos anos de maneira acentuada, com exportações de 

carnes de 157.820 toneladas no ano de 2010, com crescimento de 3,5% na 

receita cambial, quando comparada ao ano anterior, resultando em receita 

cambial de US$ 424.498.487 nas exportações, sendo que o principal mercado 

comprador foi a Europa, com 87.240 toneladas (AVISITE, 2011; UBABEF, 2011).  

Esse crescimento se deve em parte, ao manejo sanitário aplicado aos 

plantéis avícolas que podem ser considerados como um dos melhores do mundo 

(BACK, 2007). No entanto, estas espécies podem ser acometidas por algumas 

enfermidades, merecendo destaque a salmonelose aviária que pode constituir-se 

em barreira sanitária, restringindo o comércio de aves e seus produtos, gerando 

prejuízos econômicos (GAMBIRAGI et al., 2003). 

Ressalta-se que a maioria dos estudos sobre a patogênese da 

Salmonella sp. em perus enfoca o sorovar Typhimurium, enquanto o sorovar 

Enteritidis é menos investigado, o qual vem sendo nos últimos anos, o mais 

registrado nos Estados Unidos e na União Européia, com destaque para os 

fagotipos 4, 6, 8, 13a e 14b, considerados os mais importantes, principalmente 

por serem responsáveis pela maioria das toxinfecções humanas de origem 

alimentar (FLORES et al., 2008; DAWOUD et al., 2011). Este fato também pode 

ser comprovado no Brasil, pelo Laboratório de Enterobactérias da Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), que caracterizou Salmonella Enteritidis como um dos 

sorovares mais frequentes em produtos avícolas no país nos últimos anos 

(KOTTWITZ et al., 2010). 

De acordo com ANDRADE (2008), os fatores envolvidos na 

patogênese da Salmonella Enteritidis em perus são pouco explorados pelos 

pesquisadores.  Além disso, o estudo deste agente nesta espécie pode contribuir 

com informações, para ampliar os métodos de diagnósticos e as medidas de 

controle como a utilização de produtos alternativos aos antibióticos promotores de 

crescimento. 
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A utilização de vários métodos de diagnósticos no estudo de patologias 

podem esclarecer com mais segurança os aspectos envolvidos no 

desenvolvimento de infecções nos hospedeiros susceptíveis (HARBAUGH et al., 

2006). 

Dentre os produtos alternativos aos antibióticos promotores de 

crescimento, a lactulose tem potencial para ser utilizado, pois, consiste em um 

dissacarídeo com ação prebiótica que atua bloqueando os sítios de adesão de 

bactérias. Isso resulta em melhoria na imunidade e permite que os patógenos 

sejam apresentados às células imunes como antígenos atenuados, podendo 

assim, substituir o uso de antibióticos não recomendados pelos principais países 

importadores (AARESTRUP et al., 2010; YAN et al., 2011). 

Em estudos realizados com a lactulose em animais domésticos, o 

efeito laxativo e a eliminação de Salmonella foram demonstrados como os 

resultados observados em suínos por KAMPHUES et al. (2003). Quando a 

lactose, isômero da lactulose, foi adicionada à dieta de perus juntamente com 

probiótico, estimulou o ganho de peso (TORRES-RODRIGUEZ et al., 2005; 

TORRES-RODRIGUEZ et al., 2007) e, em perus desafiados com Salmonella 

Enteritidis, conseguiu reduzir os níveis de infecção (VICENTE et al., 2007). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Patogênese da Salmonella 

Os eventos envolvidos na patogênese da salmonelose aviária são 

determinados pela habilidade da bactéria em colonizar o trato gastrointestinal, que 

parece estar relacionada com a imunidade inata da espécie hospedeira e com a 

diversidade de genes de virulência codificados pelo patógeno (BARROW et al., 

1994), pelas condições ambientais, grau de exposição, presença de infecções 

concomitantes (FLORES et al., 2008) e, ainda pela via de inoculação, o tipo de 

sorovar e a dose do inóculo (MARCQ et al., 2011). 

As infecções por Salmonella envolvem diversos passos, sendo que 

primeiro compreende a ingestão oral do microrganismo por um hospedeiro 

susceptível (MAIANALI et al., 2011). Após a infecção oral, as células bacterianas 

podem interagir com a superfície da mucosa, alcançar a lâmina própria, camada 

na qual as células epiteliais estão ancoradas (VAN IMMERSEEL et al., 2005). 

Após isso, os organismos invadem rapidamente os tecidos dos hospedeiros, via 

tecido linfóide, inclusive as placas de Peyer (RAUPACH & KAUFMANN, 2001). 

As células bacterianas podem, também, provocar dano citotóxico à 

superfície da mucosa. Já os sorovares responsáveis por gastroenterite, como 

Salmonella Typhimurium e Salmonella Enteritidis, normalmente não penetram 

além da membrana basal da camada epitelial intestinal e a doença é auto-

limitante. Todavia, em vários casos, como em indivíduos imunossuprimidos, estas 

bactérias podem atingir o sistema retículo-endotelial, provocando quadro clínico 

sistêmico (BARROW et al., 1987; SHINOHARA et al., 2008).  

De acordo com GOMES (2011), a colonização da porção distal do 

intestino delgado é o passo inicial e essencial para determinação da salmonelose 

entérica. É o contato entre a mucosa e o agente. Portanto, a presença de fímbrias 

facilita a colonização. Foi demonstrado em camundongos que cepas de 

Salmonella Enteritidis, com fímbria aderem melhor à mucosa intestinal do que as 

cepas isogênicas sem fímbrias, e, por isso, a presença da bactéria com fímbrias a 

torna mais infectante (BOUVEE-OUDENHOVEN & MEER, 1997; BOUVEE-

OUDENHOVEN et al., 2003). Segundo o mesmo autor, o peristaltismo também 

influencia a colonização por salmonela, pois permite um super crescimento 

temporário, especialmente no intestino delgado.  
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De modo geral, o peristaltismo é estimulado pela microbiota ativa 

nativa ou indígena e a supressão desta, aumenta a susceptibilidade à colonização 

por esse microrganismo. Outro elemento importante é o pH gástrico, pois quanto 

mais elevado, maior é a possibilidade da infecção, ou seja, os indivíduos se 

tornam mais suscetíveis à infecção (DARWIN & MILLER, 1999).  

Além desses fatores, a Salmonella possui também, outros elementos 

que interferem no processo da instalação da infecção, conhecidos como fatores 

de virulência. Estes fatores são produtos bacterianos requeridos pelo 

microrganismo para produzir doença. A alteração de qualquer um deles pode 

resultar em redução na virulência ou na sua perda. Alguns têm sido identificados 

nas espécies de Salmonella sp., atuando em diferentes estágios da infecção 

(VAN ASTEN & VAN DIJK, 2005). São necessários, tanto para a bactéria invadir, 

como para colonizar, sobreviver e multiplicar nas células do hospedeiro (SUZUKI, 

1994; SCHMIDT & HENSEL, 2004). 

Antes de invadir as células, as bactérias devem encontrar e aderir a um 

ou mais tipos de células do intestino. Em Salmonella Typhimurium, este tropismo 

pode envolver vários tipos de fímbrias, quatro das quais foram geneticamente 

definidas: fímbrias tipo 1 (Fim), fímbrias codificadas por plasmídeos (PE), long 

polar fimbriae (LP) e fímbrias finas agregativas (curli). Foi sugerido que cada 

fímbria apresenta tropismo específico para certos tipos celulares e que atuam no 

recrutamento de leucócitos para o sítio de infecção (DARWIN & MILLER, 1999). 

Depois da invasão da Salmonella no epitélio intestinal, esta passa a se 

multiplicar intracelularmente e, devido à inflamação da parede intestinal, 

macrófagos migram dos vasos sanguíneos para a lâmina própria. Leucócitos 

realizam a fagocitose, mas diferente de outros patógenos, este processo não 

elimina a Salmonella pela presença de substâncias antimicrobianas. 

Posteriormente, os macrófagos retornam aos vasos sanguíneos e disseminam a 

bactéria pelos órgãos internos, estabelecendo um quadro de infecção sistêmica, 

decorrente da hiperatividade do sistema retículo endotelial (VAN IMMERSEEL et 

al., 2005). 

Os genes necessários para o fenótipo de invasão estão agrupados em 

uma região definida do cromossoma denominada ilha de patogenicidade de 

Salmonella 1 (SPI-1), que está presente em Salmonella bongorie em todas as 

subespécies e sorovares de Salmonella enterica já analisados. SPI-1 codifica um 
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sistema de secreção tipo III que media a translocação de um conjunto complexo 

de proteínas efetoras para o interior das células eucarióticas. Um subgrupo das 

proteínas efetoras media a invasão de células não-fagocíticas, processo que 

resulta na reorganização temporal do citoesqueleto de actina da célula hospedeira 

(HENSEL, 2004; SCHMIDT & HENSEL, 2004). 

É possível que enterotoxinas sejam responsáveis ou contribuam para a 

diarréia associada com Salmonella (FASANO, 1997; DARWIN & MILLER, 1999). 

Outra possibilidade é que a interação de Salmonella com o epitélio resulte não 

somente na invasão das células epiteliais, mas também na produção de uma 

variedade de moléculas sinalizadoras nas células epiteliais. A produção de 

interleucina-8 (IL-8) e do quimioatrator epitelial induzido por patógeno (PEEC) 

pelas células epiteliais estimula a inflamação e a transmigração de leucócitos 

através do epitélio. A produção de prostaglandinas pelos leucócitos induz ao 

aumento na atividade da adenilatociclase nas células intestinais, inibindo a 

absorção do sódio, aumentando a secreção do cloro, o que provoca a secreção 

de fluido que se manifesta como diarréia no hospedeiro (DARWIN & MILLER, 

1999). 

Estudos in vitro mostraram que a Salmonella induz o seu 

englobamento pela célula epitelial, processo ativo que requer gasto de energia 

pela célula hospedeira (CAMPOS, 1989). 

O processo da infecção por salmonelas inicia-se quando estas atingem 

o tecido linfóide associado ao trato digestivo (“gut associated lymphoid tissue” - 

GALT) e invadem as células M da placa de Peyer (RAUPACH & KAUFMANN, 

2001). Como estas bactérias não possuem mecanismo de escape permanecem 

restritas ao fagolisossomo, no interior da célula hospedeira (SHATA, 2000; 

GORVEL & MÉRESSE, 2001). 

Outra característica importante da Salmonella é a capacidade de 

sobreviver no interior de fagócitos. A sobrevivência dentro de fagócitos aumenta, 

pois a bactéria torna-se resistente à degradação pelas enzimas lisossomais, 

podendo sobreviver e multiplicar-se no ambiente ácido dos fagolisossomos 

(GOMES, 2011). 

Estudos realizados com Salmonella Typhimurium mostraram que esse 

é um processo complexo, requerendo o envolvimento de cerca de 200 genes que 

incluem aqueles que auxiliam a bactéria a sobreviver à exposição, às formas 
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reativas de oxigênio, baixo pH e defensinas. Fenótipo de virulência está ligado à 

habilidade de Salmonella enterica em sobreviver no interior de células fagocíticas 

e de se replicar dentro de vesículas que contêm a bactéria em uma variedade de 

células eucarióticas (SCHMIDT & HENSEL, 2004). 

Uma vez estabelecido o processo de infecção, a eliminação do agente 

depende da resposta humoral e da resposta imune local no intestino, que irão 

atuar em conjunto, promovendo limpeza do organismo (GAST, 2007). 

Para se obter resultados confiáveis em relação aos efeitos do patógeno 

inoculado, a utilização de diferentes métodos de diagnóstico é recomendável. 

Segundo KANEKO et al. (2009), exames como o perfil eletroforético das proteínas 

séricas estão sendo cada vez mais utilizados, pois, apesar de não fornecerem 

informações específicas, são úteis no diagnóstico, quando seus valores são 

analisados e associados a achados clínicos e a exames convencionais, sendo 

importantes para o diagnóstico, o prognóstico e o curso da doença.  

Além disso, a avaliação de órgãos linfóides, como baço e bursa de 

Fabricius, que produzem células da defesa do organismo, as quais agem como 

mediadores inflamatórios em processos infecciosos, passando da corrente 

circulatória e tecidos linfóides ao local da inflamação, interferem na gravidade da 

resposta inflamatória. Por esta razão, pode ser utilizada para a interpretação 

segura da natureza de uma infecção bacteriana ou viral, sendo de extrema 

importância para o diagnóstico de doenças aviárias (FREITAS NETO et al., 2007). 

Aliado ao estudo eletroforético e à depleção de linfócitos, o 

conhecimento da cinética de invasão da Salmonella nos órgãos e as análises das 

alterações teciduais também são de extrema importância (SILVA et al., 2008).  

Os exames imunoistoquímicos também estão sendo cada vez mais 

utilizados na rotina diagnóstica de enfermidades em várias espécies de animais 

domésticos, incluindo as aves (ALVES et al., 1999; SUSTER et al., 2000). 

Constitui-se em recurso diagnóstico seguro e eficiente para identificação de 

constituintes teciduais ou celulares, pela interação antígeno-anticorpo. Tais 

anticorpos marcados pela sua conjugação com enzimas ou substâncias 

fluorescentes e permitem localizar determinantes antigênicos em tecidos fixados e 

processados por métodos convencionais (AVRAMEAS & GONATAS, 1970). 
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Entretanto, para evitar a presença de Salmonella sp. nos plantéis de 

criação, é necessário estabelecer medidas de biossegurança e de controle nas 

aves, assim estudos têm sido desenvolvidos (BACK, 2007). 

2.2 Substâncias alternativas aos antimicrobianos 

Os antibióticos promotores de crescimento foram utilizados na 

produção animal desde décadas e conseguiam melhorar os índices produtivos ao 

controlar a microbiota enterica. Porém, seu uso foi proibido a partir de janeiro de 

2006 na Europa, devido à possibilidade de geração de resistências a patógenos e 

consequências negativas à saúde, ao bem-estar animal e à segurança alimentar 

(GAGGIA et al., 2010; YAN et al., 2011).  

Porém, a simples retirada dos antibióticos promotores de crescimento 

da dieta das aves leva à diminuição média no desempenho de 3% a 7%, além do 

impacto negativo na saúde animal e no aumento da mortalidade. Desse modo, há 

necessidade de se introduzirem estratégias novas a fim de contornar tais efeitos. 

A abordagem nutricional amplamente utilizada é o uso de novos aditivos 

alimentares que são eficazes na melhoria do desempenho das aves, 

provavelmente pela modulação da microbiota no trato intestinal (LANGHOUT, 

2005).  

Atualmente, compostos vêm sendo utilizados como alternativa aos 

promotores de crescimento para manter o equilíbrio da microbiota intestinal, 

especialmente em animais jovens ou em iminente condição de estresse. Entre 

eles, está a descoberta da década de 50 de que o leite humano possui compostos 

que atuam como inibidores de adesão de bactérias patogênicas na superfície 

epitelial (posteriormente identificado como lactulose) e potencializam o 

crescimento das populações de Bifidobacterias e Lactobacillus, aliviando os 

sintomas de encefalopatia hepática em bebês (NICOLI & VIEIRA, 2000; 

WAITZBERG, 2009). 

A lactulose, dissacarídeo não digestível, tem sido utilizada na medicina 

humana há mais de 40 anos, principalmente no tratamento de encefalopatia 

portosistêmica e constipação. A farmacodinâmica da lactulose faz dela uma droga 

segura e eficaz nestas indicações (SCHUMANN, 2002). Promove ações 

antitumores (principalmente no cólon intestinal), antimicrobianas, hipolipidêmica e 
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hipoglicêmica, podendo melhorar também a absorção e o balanço de minerais, 

além de possuir atividade antiosteoporótica. Outras experiências sugerem que a 

lactulose pode ser útil em doenças idiopáticas, bem como em doenças 

inflamatórias infecciosas do intestino. A lactulose é usada no Japão e nos Estados 

Unidos em alimentos funcionais e como suplemento nutricional (HOLZ & 

MIDDLETON, 2005). 

A lactulose consiste de uma molécula de galactose e uma molécula de 

frutose (4-O-β-D-galactose-D-frutose). É um isômero da lactose e sobrevive à 

passagem gástrica, não sendo hidrolisada por dissacaridases da mucosa do 

intestino delgado. No cólon, é decomposta em pequenas cadeias de ácidos 

graxos, principalmente ácidos lático e acético, bem como metano e hidrogênio. O 

peristaltismo intestinal é diretamente estimulado pelo efeito destes ácidos. O fluxo 

osmótico da água causa uma estimulação indireta. Ambos os processos têm 

efeito catártico. Adicionalmente o abaixamento do valor do pH beneficia os 

microrganismos acidófilos, o que causa mudança da microflora intestinal e lidera o 

deslocamento da salmonela. Este princípio é usado na medicina humana por 

anos, para pacientes infectados com Salmonella (WIEMER, 1999). Além disso, a 

lactulose tem mostrado sua ação prebiótica em suínos (KONSTANTINOV et al., 

2004; MARTÍN-PELÁEZ et al., 2009). 

Após ser ingerida, a lactulose chega ao cólon com mínima digestão ou 

absorção no intestino delgado. Os produtos da fermentação da lactulose por 

Bifidobacterias, Lactobacillus e algumas outras bactérias no cólon, são 

principalmente pequenos grupos de ácidos graxos, como ácido acético, 

propiônico e butírico, que, por exercerem efeito osmótico local no cólon, resultam 

em aumento do volume fecal e estímulo do peristaltismo. O acetato, o propionato 

e o butirato que não metabolizaram nas células do cólon são absorvidos e 

transportados pela circulação portal ao fígado. Estes ácidos graxos são 

extensivamente metabolizados nos hepatócitos. Os que não sofreram 

metabolismo nos hepatócitos são transportados pela circulação aos vários 

tecidos, onde se submetem a um metabolismo adicional. O butirato é um 

combustível respiratório importante para as células do cólon. A lactulose é 

metabolizada completamente no cólon e no fígado, não sendo excretada nas 

fezes (HOLZ & MIDDLETON, 2005; DENIPOTE et al., 2010). 
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A eficácia da lactulose foi demonstrada no tratamento de bacilos 

patogênicos Gram negativos, como os diferentes sorovares de salmonelas, em 

pessoas infectadas cronicamente, nas quais se utilizaram doses crescentes da 

lactulose (LIEM et al., 1969). Dentre estes, registra-se como exemplo, pacientes 

infectados com salmonelose foram divididos em dois grupos, um recebendo 

lactulose e outro grupo utilizando antibióticos convencionais. Após quatro 

semanas, os pacientes medicados com lactulose eliminaram a bactéria em 68,6% 

e, no outro grupo, ainda havia excreção da bactéria em 67,8% (KNOTHE et al., 

1980). 

Em camundongos oralmente infectados por Salmonella sp., com 

diferentes níveis de lactulose pura ou em combinação com frutooligosacarídeos 

ou fosfato de cálcio, demonstrando o efeito efetivo deste dissacarídeo em 

salmoneloses (BOUVEE-OUDENHOVEN & MEER, 1997; BOUVEE-

OUDENHOVEN t al., 2003). 

Também ITO et al. (2004) e GEBBINK (2007), ao adicionarem 

dissacarídeos em dietas para leitões recém desmamados, demonstraram a ação 

efetiva destes compostos no aumento da população de bactérias lácticas, 

redução do pH e diminuição da contagem de Escherichia coli. Da mesma forma, 

STANLEY (1996) observaram significativa redução na contagem de coliformes 

totais (2 log10) em cecos de frangos de corte que receberam 0,2% de lactulose 

na dieta. 

Com base no exposto e considerando que as informações na literatura 

sobre a patogênese da Salmonella Enteritidis em perus é escassa e que a 

fisiologia e a carga genética de cada indivíduo podem interferir nos mecanismos 

de defesa frente às agressões por microrganismos, este estudo teve como 

objetivo verificar o desenvolvimento da infecção em perus inoculados 

experimentalmente com diferentes concentrações de Salmonella Enteritidis em 

distintos momentos e ainda, os efeitos no trato gastrintestinal e sistêmicos da 

lactulose nos perus inoculados.  
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CAPÍTULO 2 – PATOGÊNESE DA Salmonella Enteritidis EM PERUS 

INOCULADOS EXPERIMENTALMENTE 

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo elucidar aspectos que 
envolvem a patogênese da Salmonella Enteritidis em perus de um dia 
experimentalmente inoculados. Foram conduzidos três tratamentos, constituídos 
de 120 perus, sendo um grupo controle, um grupo inoculado via inglúvio com 
6,0x102 UFC/mL e o terceiro inoculado com 7,0x105 UFC/mL de Salmonella 
Enteritidis. Com 1, 3, 6, 12, 18 e 24h e aos três, quatro, 38 e 49 dias pós-
inoculação, duas aves de cada tratamento foram submetidas à eutanásia e ao 
exame necroscópico. Foram coletados conteúdo do saco vitelínico e do ceco, 
assim como fragmentos de baço e bursa de Fabricius, para pesquisa bacteriana, 
contagem de linfócitos e imunoistoquímica. Nas 6h pós-inoculação, o patógeno foi 
identificado em praticamente todos os órgãos estudados, tanto no teste 
bacteriológico quanto no imunoistoquímico e a bactéria permaneceu até no 
máximo quatro dias de idade em quase todos os órgãos analisados, e até 38 dias 
no ceco, quando se utilizou a maior concentração do inóculo. Em ambas as 
concentrações de inóculos, os valores da contagem de linfócitos foram 
semelhantes, iniciando com maior número de linfócitos na primeira hora pós-
inoculação, com redução lenta atingindo menor número às 24h pós-inoculação, e, 
a partir daí, o número de linfócitos aumentou discretamente, se mantendo até os 
49 dias pós-inoculação. Conclui-se que a dose infectante influencia a penetração, 
a disseminação, a eliminação e a persistência do patógeno nos perus e que 
gravidade da infecção é dose dependente, pois a menor concentração do inóculo 
promove menor invasão do patógeno, assim como menor marcação de células e 
menor depleção de linfócitos. 

 

Palavras-chave: imunoistoquímica, isolamento bacteriano, linfócitos, 
salmoneloses aviárias. 
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CHAPTER 2 – PATHOGENESIS OF Salmonella Enteritidis IN TURKEYS 

INOCULATED EXPERIMENTALLY 

 

ABSTRACT: This study aimed to clarify issues surrounding the pathogenesis of 
Salmonella Enteritidis in one day old turkeys experimentally inoculated. Three 
treatments were conducted, consisting of 120 turkeys, been one control group, a 
group inoculated with 6.0x102UFC/mL for crop and a third group inoculated with 
7.0x105UFC/mL of Salmonella Enteritidis. With 1, 3, 6, 12, 18 and 24 hours and at 
three, four, 38 and 49 days post-inoculation, two turkeys from each treatment were 
euthanized and subjected to necropsy examination. Were collected the contents of 
the yolk sac and cecum, as well as fragments of spleen and bursa of Fabricius, for 
bacterial isolation, lymphocytes levels, and immunohistochemistry. Six hours post-
inoculation, the pathogen was identified in almost every organ studied, both in 
immunohistochemical as in bacteriological test and the agent remained up to a 
maximum of four days of age in almost every organs analyzed, and up to 38 days 
in the cecum, when used a highest concentration of inoculum. In both inoculum 
concentrations, the values of lymphocyte levels were similar, starting with the 
largest number of lymphocytes in the first hours after inoculation, with fewer slow 
reduction reaching to 24h after inoculation, and thereafter, the 
number lymphocytes increased slightly, remaining until 49 days after 
inoculation. Were conclude that the infecting dose affects the penetration, 
dissemination and persistence of the pathogen elimination in turkeys and severity 
of infection is dose dependent, since the lower inoculum concentration promotes 
reduced pathogen invasion, as well as lower mark cell and lower lymphocytes 
depletion.  

 

Keywords: avian salmonellosis, bacterial isolation, immunohistochemical, 
lymphocytes. 
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1 INTRODUÇÃO 

A qualidade e inocuidade dos alimentos que são consumidos são uma 

preocupação crescente dos organismos internacionais e nacionais. No Brasil, a 

exploração de perus tem despertado interesse e aumentado a necessidade de 

controlar agentes como Salmonella sp., que determinam perdas econômicas e 

que podem estar envolvidos na saúde pública.  

Bactérias do gênero Salmonella são constantemente estudadas em 

termos de fisiologia, genética, estrutura celular e fatores de virulência devido à 

sua complexidade epidemiológica e patogenicidade (DARWIN & MILLER, 1999; 

DICKEL, 2004). Compõem o grupo mais complexo das Enterobacteriaceae, com 

2.610 sorovares descritos (GUIBOURDENCHE et al., 2010), sendo o sorovar 

Enteritidis considerado agente predominante das salmoneloses humanas em 

diversos países (SILVA & DUARTE, 2002; SURESH et al., 2006). 

Em pesquisa realizada pela Foodborne Pathogens and Diseases 

(PIRES & HALD, 2010) em 311 isolamentos de Salmonellade amostras de 

incubatórios de frangos, granjas e abatedouros, o sorovar Enteritidis apresentou 

frequência de 57,2% (178/311). Além disso, Salmonella Enteritidis constitui 

problema de saúde pública por ser uma das principais causas de doenças 

gastrointestinais em seres humanos em todo o mundo, como resultado 

principalmente do consumo de carne de aves e ovos contaminados (DESIN et al., 

2011) e pode constituir-se ainda em barreira sanitária para o comércio de aves e 

dos seus produtos (GAMBIRAGI et al., 2003). 

Considerando que as informações sobre a patogênese da Salmonella 

Enteritidis em perus são escassas e que a fisiologia e a carga genética de cada 

indivíduo podem interferir nos mecanismos de defesa frente às agressões por 

microrganismos, este estudo teve como objetivo verificar os efeitos da inoculação 

experimental de diferentes concentrações de Salmonella Enteritidis em perus, 

elucidando aspectos histopatológicos e imunológicos e assim aprimorar medidas 

de controle e métodos de diagnóstico nos plantéis de criação. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Núcleo Experimental de Doenças de 

Aves e no Laboratório de Bacteriologia do Departamento de Medicina Veterinária 

da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), Goiânia, Goiás, Brasil, e nos Departamentos de Anatomia Patológica e de 

Cria, Saúde e Produção Animal da Universidade de Murcia (UM), Murcia, 

província de Murcia, Espanha. 

O protocolo experimental utilizado neste estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, sob o n° 103/09, e está de acordo com os 

Princípios Éticos na Experimentação Animal, adotado pela Sociedade Brasileira 

de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL). 

Delineamento experimental 

Foram utilizados 120 perus de um dia de idade, da linhagem British 

United Turkeys of America (BUTA), obtidos de incubatórios comerciais, 

distribuídos em experimento em blocos cazualisados, divididos em três 

tratamentos: 

-Tratamento 1 (controle): 40 perus de um dia de idade, inoculados, por 

via oral, com 0,1 mL de solução salina tamponada e esterilizada a 0,85%. 

-Tratamento 2: 40 perus de um dia de idade, inoculados, por via oral, 

com 0,1 mL de solução salina a 0,85%, contendo aproximadamente 6x102 

UFC/mL de Salmonella Enteritidis. 

-Tratamento 3: 40 perus de um dia de idade, inoculados, por via oral, 

com 0,1 mL de solução salina a 0,85%, contendo aproximadamente 7x105 

UFC/mL de Salmonella Enteritidis. 

As aves não desafiadas e desafiadas foram alojadas em salas isoladas 

sanitariamente, preliminarmente desinfetadas, que mantiveram a mesma 

ambiência.  Os perus foram mantidos em baterias de aço galvanizado com quatro 

andares, equipadas com comedouros e bebedouros lineares e bandejas para 

retirada das excretas. As baterias foram aquecidas com lâmpada incandescente 

de 60 W até os 21 dias de idade. 

O inóculo foi preparado com Salmonella Enteritidis, isolada de 

amostras de frangos de corte, cedidas por ANDRADE et al. (2009). A cepa foi 
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replicada em ágar XLT4 e incubada a 37ºC, por 18-24h. Em seguida, as células 

foram suspensas em solução salina tamponada a 0,85%, mantidas a 4ºC e as 

concentrações de 7,0x105 UFC/mL e 6,0x102 UFC/mL foram ajustadas com o 

auxílio da escala de MacFarland (FÉRNANDEZ et al., 2001). Cada concentração 

foi confirmada por plaqueamento das diluições decimais seriadas em ágar XLT4, 

com posterior incubação a 37ºC e contagem das UFC de Salmonella. 

Com 1, 3, 6, 12, 18 e 24 horas e três, quatro, 38 e 49 dias de idade, 

após inoculação por via oral, duas aves de cada tratamento foram submetidas à 

eutanásia e exame necroscópico, para colheita de material e realização de 

exames bacteriológicos, imunoistoquímicos e contagem de linfócitos. 

Cultivo e isolamento bacteriano 

Após a colheita, as amostras foram maceradas e processadas de 

acordo com o descrito por GEORGIA POULTRY LABORATORY (1997) e BRASIL 

(2003). Amostras de saco vitelínico, baço, bursa de Fabricius e de conteúdo de 

ceco de cada animal foram incubadas em caldo selenito cistina a 37ºC, por 24h. 

Alíquotas do caldo foram plaqueadas por esgotamento em estrias para meios 

seletivos (ágar MacConkey, Hektoen e ágar XLT4) e incubados a 37ºC, por 24h. 

A leitura foi realizada pela seleção de unidades formadoras de colônias 

(UFC) com características morfológicas de Salmonella. De três a cinco UFCs por 

placa foram transferidas para tubos contendo tríplice açúcar ferro (TSI) e 

incubados a 37ºC, por 24h. 

Os tubos de TSI com crescimento sugestivo de Salmonella foram 

submetidos ao teste de urease, produção de indol, vermelho metila, produção de 

ácido sulfídrico, motilidade, lisina descarboxilase, teste do malonato e citrato de 

Simmons. Quando as reações bioquímicas foram compatíveis com Salmonella, as 

amostras foram submetidas ao teste sorológico com soro polivalente anti-O e 

remetidas à Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), em meio ágar nutriente, para 

confirmação do sorovar isolado. 

Contagem de linfócitos em órgãos linfóides 

Para a contagem de linfócitos foram colhidos fragmentos de baço e 

bursa de Fabricius, os quais foram fixados em formalina tamponada e neutra a 
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10%, durante 24h, processados e incluídos em parafina. Em seguida, foram 

confeccionados cortes de 5µm, que foram distendidos sobre lâminas histológicas 

e corados por hematoxilina e eosina (HE). 

Para a contagem dos linfócitos foi utilizada a técnica de planimetria por 

contagem de pontos, sendo o número de campos fotografados de cada amostra 

determinado por meio de média acumulada, de acordo com o proposto por 

WILLIAMS (1977). Para isso, foram capturadas as imagens de 15 campos de 

cada um dos fragmentos de baço e de bursa de Fabricius de cada animal, para a 

posterior contagem dos linfócitos, realizada com o auxílio do software Image J.  

Um retículo quadrangular composto por 25 pontos foi sobreposto à 

imagem histológica digital e apenas foram contados os linfócitos nas intersecções 

presentes no campo visual. Os linfócitos contados no baço e na bursa de 

Fabricius foram classificados quanto ao grau de depleção e classificados em 

discreto, moderado e acentuado. 

 Preliminarmente, foi realizada a contagem dos linfócitos no baço e na 

bursa de Fabricius do grupo controle, obtendo-se a média e o desvio padrão para 

efeito de comparação e referência na determinação do grau de depleção linfóide 

nos órgãos dos animais inoculados (Quadro 1). 

 

QUADRO 1- Graus de depleção linfóide de acordo com os percentuais obtidos 

pelas médias das contagens dos grupos experimentais 

Graus de depleção linfóide Percentual de depleção linfóide 

Discreta Menos de 20,00% de depleção linfóide 

Moderada Entre 20,01 e 40,00% de depleção linfóide 

Acentuada Entre 40,01 e 60,00% de depleçãolinfóide 

 

Imunoistoquímica 

Para análises imunoistoquímicas utilizaram-se amostras de ceco, baço 

e bursa de Fabricius dos perus desafiados nos diferentes momentos avaliados, os 

quais foram processados de acordo com TORRES (2009). As amostras teciduais 

foram colhidas, fixadas em formalina tamponada e neutra a 10%, por 24h, 

processadas e incluídas em parafina. Em seguida, foram confeccionados cortes 
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de 5,0µm, os quais foram distendidos sobre lâminas histológicas silanizadas. Os 

cortes foram diafanizados e hidratados em banhos sequenciais de xilol e etanol, 

respectivamente. 

Em seguida, foi realizado o bloqueio da peroxidase endógena em 

solução de H2O2 em metanol a 1,5% (197 mL de metanol + 3,0 mL de H2O2), por 

20 minutos. Os cortes foram lavados em solução salina tamponada com TRIS 

(TBS). Para o bloqueio da coloração de fundo, os cortes foram incubados com 

soro normal de suíno, diluído à concentração de 1:100, em BSA a 2%, em câmara 

úmida a 37ºC, durante 20 minutos. 

Posteriormente, os cortes foram incubados com anticorpo anti-

Salmonella ab13634 (Laboratórios Abcam, UK), o qual marca os antígenos "O" e 

"H" de Salmonella, em câmara úmida a 37ºC, por 60 minutos. Para amplificar a 

reação, os cortes foram incubados em anticorpo secundário anti-coelho biotinilado 

diluído em BSA a 1%, na concentração de 1:250, em câmara úmida a 37ºC, por 

20 minutos. Após, os cortes foram lavados com TBS e incubados com o complexo 

avidina-biotina-peroxidase (30μLde Avidina + 30μL de Biotina + 1000μL de TBS), 

por 20 minutos, sendo lavados novamente em TBS. 

Para a revelação da reação, os cortes foram incubados em 

diaminobenzidina (DAB), diluída na proporção de uma gota de DAB para 1,0 mL 

de diluente por cinco minutos. As lâminas foram lavadas em água corrente, 

contra-coradas com hematoxilina, desidratadas e montadas com lamínula e resina 

sintética. A leitura das lâminas foi realizada em escores, os quais foram 

determinados pelo número de células marcadas em 10 campos avaliados 

(Quadro 2). 

 

QUADRO 2 - Graus de escore de marcação positiva para Salmonella Enteritidis 

de acordo com as proporções de células marcadas nos diferentes 

grupos experimentais 

Escore Percentual de células marcadas 

0 ou - Até 1% de células  

1 ou + Entre 1 a 10% de células  

2 ou ++ Entre 10 a 50% de células  

3 ou +++ Entre 50 a 90% de células  

Fonte: AYALA (2007). 
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Análises Estatísticas 

Para o estudo da colonização da Salmonella Enteritidis pelo cultivo e 

isolamento bacteriano e pelo ensaio imunoistoquímico foram consideradas 

apenas a presença ou a ausência da bactéria, sendo aplicado o teste não 

paramétrico de qui-quadrado (2). Os dados da contagem de linfócitos foram 

avaliados pelo teste de Kruskal-Wallis, pós teste de Dunn, sendo considerado 

resultado significativo quando p<0,05 (SAMPAIO, 2002). 
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3 RESULTADOS 

Cultivo e isolamento bacteriano 

Os resultados das análises bacteriológicas das amostras de saco 

vitelínico, baço, bursa de Fabricius e conteúdo de ceco dos perus dos grupos 2 e 

3, estão apresentados na Tabela 1, respectivamente, ressaltando que Salmonella 

Enteritidis não foi isolada em nenhum dos animais do grupo controle (grupo 1). 

 
TABELA 1- Recuperação de Salmonella Enteritidis em diferentes períodos e 

órgãos de perus experimentalmente inoculados com 6x102 e 7x105 

UFC/mL de Salmonella Enteritidis 

 

 

Tempo de vida 
6x102 UFC/mL de Salmonella 

Saco 
 Vitelínico 

Conteúdo do 
Ceco 

Baço 
Bursa de 
Fabricius  

1 hora 0% (0/2) 0% (0/2) 0% (0/2) 0% (0/2) 

3 horas 0% (0/2) 0% (0/2) 0% (0/2) 0% (0/2) 

6 horas 50% (1/2) 0% (0/2) 50% (1/2) 50% (1/2) 

12 horas 50% (1/2)                     100% (2/2) 50% (1/2) 50% (1/2) 

18 horas 100% (2/2)     100% (2/2)              100% (2/2)               100% (2/2) 

24 horas 100% (2/2) 100% (2/2) 100% (2/2) 100% (2/2) 

3 dias 100% (2/2)     50% (1/2)              100% (2/2)               100% (2/2) 

4 dias 50% (1/2)                     0% (0/2) 50% (1/2) 50% (1/2) 

38 dias - 0% (0/2) 0% (0/2) 0% (0/2) 

49 dias - 0% (0/2) 0% (0/2) 0% (0/2) 

Total 56% (9/16) 35% (7/20) 45% (9/20) 45% (9/20) 

Tempo de vida 
7x105 UFC/mL de Salmonella 

Saco 
 Vitelínico 

Conteúdo do 
Ceco 

Baço 
Bursa de 
Fabricius  

1 hora 0% (0/2) 0% (0/2) 0% (0/2) 0% (0/2) 

3 horas 0% (0/2) 0% (0/2) 0% (0/2) 0% (0/2) 

6 horas 50% (1/2) 50% (1/2) 50% (1/2) 50% (1/2) 

12 horas 100% (2/2)                     100% (2/2) 100% (2/2) 100% (2/2) 

18 horas 100% (2/2)     100% (2/2)              100% (2/2)               100% (2/2) 

24 horas 100% (2/2) 100% (2/2) 100% (2/2) 100% (2/2) 

3 dias 100% (2/2)     50% (2/2)              100% (2/2)               100% (2/2) 

4 dias 100% (2/2)                     100% (2/2) 100% (2/2) 100% (2/2) 

38 dias - 50% (1/2) 0% (0/2) 0% (0/2) 

49 dias - 0% (0/2) 0% (0/2) 0% (0/2) 

Total 69% (11/16) 60% (12/20) 55% (11/20) 55%(11/20) 
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Salmonella Enteritidis na concentração de 6x102 UFC/mL foi isolada 

seis horas pós-inoculação em 50% dos órgãos examinados e permaneceu até 

quatro dias de idade. Porém, no conteúdo cecal, a bactéria foi isolada somente 

com 12h pós-inoculação e até três dias de idade (Tabela 1). 

Quando as aves foram inoculadas com 7x105 UFC/mL, Salmonella 

Enteritidis foi recuperada em todos os órgãos analisados a partir das 6h pós-

inoculação, inclusive no ceco, se mantendo presente até os quatro dias de idade 

em todos os órgãos e até 38 dias no ceco e depois deste período não foi mais 

isolada nos órgãos. 

No saco vitelínico dos perus foi constatada positividade para 

Salmonella Enteritidis em 56% (9/16) e 69% (11/16) para os inóculos nas 

concentrações 6x102 UFC/mL e 7x105 UFC/mL, respectivamente. Dos 20 

conteúdos cecais analisados, 35% (7/20) e 60% (12/20) apresentaram 

positividade para Salmonella Enteritidis, para a menor e maior concentração, 

respectivamente. O patógeno também foi detectado em 45% (9/20) e 55% (11/20) 

dos baços analisados, assim como 45% (9/20) e 55% (11/20) das bursas de 

Fabricius, na menor e maior concentração de Salmonella Enteritidis, 

respectivamente (Tabela 1). 

 

Contagem de linfócitos em órgãos linfóides 

Houve diferença significativa na contagem de linfócitos em fragmentos 

de baço e bursa de Fabricius entre os grupos inoculados e o controle, nas 

diferentes idades avaliadas (Tabela 2). Ainda, em ambas concentrações de 

inóculos utilizadas, a quantidade de linfócitos na primeira hora pós-inoculação foi 

maior, com  posterior diminuição, atingindo o menor valor no período de 24h pós-

inoculação, e, a partir daí, o número de linfócitos aumentou discretamente, se 

mantendo até os 49 dias pós-inoculação. 

Observou-se diferença na contagem de linfócitos na bursa de Fabricius 

somente para os grupos inoculados. Da mesma forma que ocorreu no baço dos 

perus, os linfócitos na bursa de Fabricius foram diminuindo com as horas pós-

inoculação. Esta diminuição progrediu em ambos os grupos inoculados, podendo 

ser observadas até 24h pós-inoculação e, após este período, um pequeno 
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aumento foi observado. Avaliando os resultados dos três tratamentos, nota-se 

diferença, a partir da terceira hora pós-inoculação entre os grupos controle e 

inoculados e esta situação permaneceu até 49 dias pós-inoculação. 

 

TABELA 2 – Contagem de linfócitos, percentuais médios e graus de depleção 

linfoide no baço e na bursa de Fabriciusde perus inoculados com 

diferentes concentrações de Salmonella Enteritidis nos momentos 

pós-inoculação 

TPI– B Controle 
6x102 

UFC/mL 
% DL G 

7x105 

UFC/mL 
% DL G 

1 hora 14,4± 3,01 14,2±3,21 1,39 D 13,8± 3,60 4,17 D 

3 horas 15,1±3,22 13,1 ±2,90 13,25 D 12,1± 3,99 19,87 D 

6 horas 15,9± 3,32a 13,2±2,31ab 16,98 D 11,2± 5,00b 29,56 M 

12 horas 16,2± 3,75a 14,9±1,75a 8,02 D 10,6± 3,85b 34,57 D 

18 horas 16,9±3,84a 13,2± 4,90ab 21,89 M 9,8± 4,31b 42,01 A 

24 horas 16,8± 5,25a 9,4± 4,40b 44,05 A 7,1± 2,87c 57,74 A 

3 dias 15,2± 3,61a 13,1±3,12a 13,82 D 9,0±2,46b 40,79 A 

4 dias 14,4± 3,15a 11,4±3,29ab 20,83 M 9,2± 4,88b 36,11 M 

38 dias 14,2± 3,59a 11,6 ± 2,82b 18,31 D 9,7± 5,54b 31,69 M 

49 dias 13,7± 3,80 11,0± 4,10 19,71 D 10,6 ± 8,24 22,63 M 

TPI– BF Controle 
6x102 

UFC/mL 
% DL G 

7x105 

UFC/mL 
% DL G 

1 hora 17,4± 3,71 15,1± 3,09 13,22 D 15,1± 3,7 13,22 D 

3 horas 16,7± 4,41a 14,3± 5,22ab 14,37 D 12,6± 5,13b 24,55 M 

6 horas 17,2± 4,53a 13,8± 2,45ab 19,77 D 11,7± 8,11b 31,98 M 

12 horas 17,6± 2,99a 12,0± 4,49b 31,82 M 10,2± 3,57b 42,05 A 

18 horas 17,5± 3,48a 11,6± 4,62b 33,71 M 9,0± 4,72b 48,57 A 

24 horas 19,0± 4,62a 9,0± 3,59b 52,63 A 8,0± 4,39b 57,89 A 

3 dias 17,7± 3,65a 10,4± 4,45b 41,24 A 9,8± 5,28b 44,63 A 

4 dias 17,5± 4,80a 14,2± 4,89ab 18,86 D 10,6± 3,26b 39,43 M 

38 dias 16,1± 2,69a 12,0± 5,09b 25,47 M 10,4± 4,48b 35,40 M 

49 dias 14,9± 5,37a 10,4 ± 4,40b 30,20 M 9,9± 3,65b 33,56 M 

A, B- médias seguidas de letras diferentes na mesma  linha, diferem entre si pelo teste de Kruskal-
Wallis a 5%. TPI - Tempo pós-inoculação. DL - depleção linfóide. B – Baço. BF - bursa de 
Fabricius. G – graus de depleção linfóide; D – Discreta; M – Moderada; A – Acentuada. 

 
A depleção linfóide observada nos baços variou de 1,39 a 44,05% e de 

4,17 a 57,74%, respectivamente, para os inóculos de menor e maior 

concentração, com predominância de depleção linfóide discreta e moderada. Já 

na bursa de Fabricius, a depleção linfóide variou entre 13,22 e 52,63% e entre 

13,22 e 57,89% para os inóculos de menor e maior concentração, 

respectivamente, com verificação de todos os graus de depleções linfóides. 
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Avaliando-se os resultados dos três tratamentos, observou-se tanto nos 

baços quanto nas bursas de Fabricius, que o grupo desafiado com maior 

concentração de Salmonella Enteritidis desenvolveu maiores graus de depleção 

linfóide em praticamente todas as idades estudadas. 

Imunoistoquímica 

Os escores de marcação imunoistoquímica para o anticorpo anti-

Salmonella ab13634 nos fragmentos de ceco, baço e bursa de Fabricius de perus 

desafiados com diferentes concentrações de Salmonella Enteritidis são 

apresentados na Tabela 3. Semelhante aos resultados do teste bacteriológico, 

não foi observada marcação imunoistoquímica nos órgãos dos animais do grupo 

controle. 

 

TABELA 3 – Escores de marcação imunoistoquímica nos órgãos de perus 

inoculados com diferentes concentrações de Salmonella 

Enteritidis 

Órgãos/Tempo pós-
inoculação 

Inóculo com 6x102 UFC/mL 

1h 3h 6h 12h 18h 24h 3d 4d 38d 49d 

Ceco - - - + ++ ++ ++ + - - 

Baço - - + + ++ + + + - - 

Bursa de Fabricius - - + + ++ ++ + + - - 

Órgãos/Tempo pós-
inoculação 

Inóculo com 7x105 UFC/mL 

1h 3h 6h 12h 18h 24h 3d 4d 38d 49d 

Ceco - - + + ++ ++ ++ ++ - - 

Baço - - + ++ ++ +++ ++ + - - 

Bursa de Fabricius - - - + ++ ++ + + - - 

(-) ausência de marcação; (+) número discreto de células; (++) número moderado de células; (+++) 
número acentuado de células. 

 

Em ambas as concentrações do inóculo, ocorreram marcações 

positivas pela técnica de imunoistoquímica no baço e na bursa de Fabricius, a 

partir de 6h pós-inoculação. No entanto, não foi verificada marcação no ceco 
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quando se utilizou a concentração 6x102 UFC/mL e na Bursa de Fabricius, com a 

maior concentração (7x105 UFC/mL). 

Quando se utilizou o inóculo menos concentrado (6x102 UFC/mL), 

houve aumento no número de células marcadas somente com 18h pós-

inoculação dos perus. Este número se manteve até três dias pós-inoculação no 

ceco. No grupo de perus inoculados com a menor concentração, a marcação de 

células se manteve entre discreto a moderado, diferente do grupo inoculado com 

inóculo com maior concentração. 

Houve ainda aumento do número de células marcadas a partir de 12h 

pós-inoculação, quando se utilizou o inóculo mais concentrado (7x105 UFC/mL) e 

este parâmetro se manteve ou aumentou com 18 e 24h, demonstrando valores 

moderado a acentuado de células, no ceco, baço e bursa de Fabricius, sendo 

esta alteração observada até três dias no baço e até quatro dias no ceco. 

As Figuras 1 e 2 ilustram a marcação imunoistoquímica de Salmonella 

Enteritidis em diferentes tecidos e momentos pós-inoculação de ambas as 

concentrações do inóculo. 

 

 
FIGURA 1–Fotomicrografiasde bursa de Fabricius e ceco de perus desafiados 

com 6x102UFC/mL de Salmonella Enteritidis. A) Bursa, 12h pós-

inoculação, apresentando escore 1 para o anticorpo anti-Salmonella 

ab13634. IHQ, 630x. B) Ceco, 4 dias pós-inoculação, apresentando 

escore 2 para o anticorpo anti-Salmonella ab13634.IHQ, 400x. 
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FIGURA 2- Fotomicrografias de baço e bursa de Fabricius de perus desafiados 
com 7x105 UFC/mL de Salmonella Enteritidis. A) Baço, 18h pós-
inoculação, apresentando escore 2 para o anticorpo anti-Salmonella 
ab13634. IHQ, 630x. B) Bursa de Fabricius, 12h pós-inoculação, 
apresentando escore 1 para o anticorpo anti-Salmonella ab13634. 
IHQ, 400x. 

 

4 DISCUSSÃO 

Os eventos envolvidos na patogênese da salmonelose são 

determinados por diversos fatores (CHARLES & NAGARAJA, 1994), sendo que 

após a ingestão oral, o primeiro passo para estabelecer a infecção é a associação 

física entre Salmonella e o epitélio (FULLER, 1973; VAN IMMERSEEL et al., 

2005). 

A não deteção da Salmonella nas primeiras horas pós-inoculação no 

saco vitelínico, no baço, na bursa de Fabricius e no conteúdo cecal de perus 

inoculados com duas doses de Salmonella Enteritidis, sugere atuação dos 

mecanismos naturais de defesa do trato gastrintestinal ou mesmo das 

imunoglobulinas recebidas via ovo. Independente da dose desafiante, os 

resultados se respaldam em FLORES et al. (2008) e GOMES (2008), os quais 

relataram a influência dos mecanismos de defesa inespecíficos no trato 

gastrintestinal, como o pH ácido, as baixas tensões de oxigênio, a motilidade 
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intestinal e também dos mecanismos de defesa específicos, as imunoglobulinas, 

recebidas via materna em animais que receberam a bactéria via oral. 

No entanto, após seis horas de inoculação, o patógeno foi identificado 

em praticamente todos os órgãos estudados, tanto pela bacteriologia 

convencional quanto pela imunoistoquímica e, em maior percentagem, naqueles 

grupos que receberam a dose maior. O isolamento da bactéria após 6h da 

inoculação pode ser explicado pelo tempo de geração da Salmonella Enteritidis, 

que de acordo com MALHEIROS et al. (2007), multiplica-se entre os extremos de 

temperatura (entre 4,4ºC e 45ºC), sendo 37ºC, a temperatura ótima para sua 

multiplicação. Provavelmente, a temperatura corporal da espécie em estudo, 

contribuiu para o desenvolvimento do patógeno nos diferentes órgãos, pois 

segundo WELKER et al. (2008), a temperatura dos perus está em torno de 41ºC e 

a cada 20-35 minutos surge uma nova geração de bactérias, pelo crescimento 

exponencial, mas dependente de outros fatores envolvidos no processo. Nos 

perus que receberam uma concentração maior do inóculo, a recuperação do 

patógeno  nos órgãos estudados também foi maior. 

Assim, após a bactéria vencer essas barreiras inerentes ao indivíduo, 

ocorre modulação da expressão de seus genes, para penetrar e invadir os tecidos 

(FIGUEROSA, 2003). 

No desenvolvimento, ou durante o evento de defesa pelo organismo, 

provavelmente ocorre a destruição de células bacterianas e redução das UFCs 

inoculadas (FLORES et al., 2008) e isto pode ter influenciado na recuperação da 

bactéria nas primeiras horas após a inoculação. 

Acrescenta-se ainda que, na fase inicial da infecção, a Salmonella 

atinge o tecido linfóide associado ao trato digestivo (“gut-associated lymphoid 

tissue” - GALT), ou seja, as células M, localizadas na placa de Peyer e nas 

tonsilas cecais das aves (RAUPACH & KAUFMANN, 2001). Posteriormente, as 

bactérias são fagocitadas pelos monócitos e macrófagos, resultando em resposta 

inflamatória, decorrente da atividade do sistema mononuclear fagocitário 

(SHINOHARA et al., 2008). Como não possuem mecanismo de escape, 

permanecem restritas ao fagolisossomo, no interior da célula hospedeira (SHATA, 

2000; GORVEL & MÉRESSE, 2001). 

No interior dos fagócitos, Salmonella tem capacidade de sobreviver, 

tornando-se resistente à degradação pelas enzimas lisossomiais, o que facilita 
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sua perpetuação e a multiplicação no ambiente ácido dos fagolisossomos 

(GOMES, 2008). Depois da invasão da Salmonella no epitélio intestinal, ela passa 

a se multiplicar intracelularmente, determinando inflamação da parede intestinal. 

Então, os macrófagos migram dos vasos linfáticos para a lâmina própria e pela 

corrente sanguínea atingem o fígado, baço e outros órgãos internos, 

estabelecendo um quadro de infecção sistêmica, decorrente da atividade do 

sistema retículo endotelial (HORMAECHE et al., 1993; VAN IMMERSEEL et al., 

2005). 

FLORES et al. (2008) identificaram Salmonella Enteritidis no ceco de 

pintos de corte com quatro dias de idade, após 42h da inoculação com 

1x108UFC/0,25 mL. Já aos nove dias de idade, não conseguiram isolar o 

patógeno em nenhum dos órgãos analisados. Também BARNES et al. (2003) 

relataram que quanto mais jovens são os animais, mais susceptíveis são à 

infecção por Salmonella. NURMI & RANTALA (1973) e BAILEY (1988) 

acrescentaram que a susceptibilidade das aves à colonização intestinal por este 

agente é maior nos primeiros dias de vida, sendo posteriormente reduzida à 

medida que ocorre o crescimento da microbiota intestinal normal, sendo que este 

se completa entre a terceira e a sexta semanas de idade. 

 Por outro lado, aos 38 dias de idade a bactéria foi isolada no ceco das 

aves inoculadas com 7x105 UFC/mL. Também COX et al. (2001), ao inocularem 

104 UFC/mL de Salmonella Enteritidis em perus com três dias de idade, 

encontraram 46,67% nas amostras de conteúdo cecal positivas quando as aves 

estavam com 42 dias de idade. 

Independente da dose de inóculo utilizada, aos 60 dias não mais se 

isolou o patógeno. O desenvolvimento da idade com a evolução concomitante das 

funções e estruturas do trato digestório e dos componentes linfóides associados à 

mucosa, os quais representam a principal linha de defesa contra agentes 

infecciosos, propiciaram a eliminação do agente. 

Paralelamente ao estudo das análises bacteriológicas, foram realizados 

testes imunoistoquímicos dos mesmos órgãos, os quais apresentaram resultados 

semelhantes aos primeiros e aos descritos por DENG et al. (2008) em patos, 

quando observaram altos níveis de Salmonella Enteritidis em diferentes órgãos 

analisados. 
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Nos perus inoculados com maior concentração foi constatada 

marcação imunoistoquímica no ceco no período de 6h até 38 dias pós-inoculação, 

enquanto no ceco dos perus inoculados com baixa concentração ocorreu 

marcação no período de 12h até quatro dias pós-inoculação. Isto sugere que, 

quanto maior a concentração do inóculo infectante para as aves, mais elevado o 

período que estas se mantém como portadoras. Os achados imunoistoquímicos 

no ceco dos animais são, em parte, semelhantes às observações de ASHEAG et 

al. (2003) que, ao inocularem duas doses de Salmonella Enteritidis em poedeiras, 

dose alta (2x108 UFC/mL) e dose baixa (2x102 UFC/mL), descreveram que os 

animais que receberam a dose baixa apresentaram discreta marcação na 

superfície epitelial no ceco no período de 10h até sete dias pós-inoculação. Já os 

animais que receberam a dose alta apresentaram adesão de Salmonella na 

superfície epitelial do ceco no período de 6h até 14 dias pós-inoculação, 

persistindo na lâmina própria até três semanas. Este achado, segundo os 

pesquisadores, apontam que a capacidade da Salmonella Enteritidis de aderir e 

colonizar o trato intestinal é dose-dependente. 

Ao  comparar estes resultados com os de DESMIDT et al. (1998) que 

observaram marcação na superfície epitelial do ceco de frangos de corte após 6h 

de inoculação, pode-se inferir que o estabelecimento da infecção relaciona-se 

com tempo de inoculação do patógeno. 

 Outra abordagem deste trabalho refere-se à contagem de linfócitos. 

Segundo ANDERSON & STEPHENS (1970) e NORIEGA (2000), a contagem total 

de leucócitos, inclusive dos linfócitos, pode ser utilizada para interpretação segura 

da natureza da infecção bacteriana ou viral, sendo de extrema importância para o 

diagnóstico de doenças aviárias.  

Para FREITAS NETO et al. (2007), os linfócitos se constituem em 

células que, em processos inflamatórios agudos, respondem a mediadores 

químicos e passam da corrente circulatória e tecidos linfóides ao local da 

inflamação, sendo que a intensidade da linfopenia reflete, muitas vezes, a 

gravidade da resposta inflamatória. 

Os linfócitos, juntamente com os macrófagos, são as células que 

reconhecem e respondem especificamente a antígenos estranhos, constituindo a 

primeira linha de defesa contra infecções causadas por Salmonella Enteritidis 

(SHEELA et al., 2003). Os animais inoculados com as diferentes concentrações 
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de inóculos apresentaram respostas similares quanto à depleção linfocitária no 

baço e na bursa de Fabricius. Ou seja, a quantidade de linfócitos presentes tanto 

no baço quanto nas bursas de Fabricius, foi diminuindo com as horas pós-

inoculação. Esta diminuição progrediu em ambos os grupos inoculados, podendo 

ser observada até 24h pós-inoculação, e, após este período, um pequeno 

aumento foi observado. Avaliando os resultados dos três tratamentos, constata-se 

a partir da terceira hora pós-inoculação, entre os grupos controle e inoculados, e 

esta situação permanece até 49 dias pós-inoculação. 

Observa-se que, com 24h pós-inoculação, a constatação de frequência 

mais elevada de isolamento bacteriano e maior marcação pelo anticorpo anti-

Samonella ab13634 no ensaio imunoistoquímico, coincidiu com depleção mais 

intensa de linfócitos em ambos os órgãos analisados. 

A depleção de linfócitos constatada nos animais dos grupos inoculados 

pode ser explicada pela migração destas células para o local da lesão, por meio 

do recrutamento para os sítios de invasão bacteriana, ou pelo comprometimento 

dos órgãos linfóides, responsáveis pela produção e armazenamento dessas 

linhagens celulares, que já estariam comprometidos, como constatado nos 

exames bacteriológicos e imunoistoquímicos do baço e da bursa de Fabricius. 

Dessa forma, o organismo infectado não consegue repor, de maneira suficiente, 

novos linfócitos para o combate à infecção. 

A redução do número de linfócitos observada no baço e na bursa de 

Fabricius é condizente à encontrada por FREITAS NETO et al. (2007) e GARCIA 

et al. (2007) que, pesquisando infecção de frangos de corte por Salmonella, 

verificaram diminuição no número de linfócitos.  

Como observado no baço e na bursa de Fabricius, a infecção precoce 

por salmonelas pode provocar uma depleção transitória de linfócitos em órgãos 

linfóides, o que, segundo HASSAN & CURTIS (1994), pode favorecer o 

desenvolvimento do estado portador nas aves. 

Em estudos que avaliaram a imunidade de salmonelas em 

camundongos e aves foi demonstrado que, com a depleção de linfócitos B, 

obteve-se menor resistência a infecções, sendo observada maior excreção fecal e 

número elevado na contagem de Salmonella Enteritidis no ceco dos animais 

desafiados (DESMIDT et al., 1998; MITTRUCKER & KAUFMANN, 2000). Assim, 

a resposta imune é fundamental para restringir a invasão intestinal de 
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Salmonellae sua disseminação para os órgãos linfáticos e o fígado (FREITAS 

NETO et al., 2007). 

Os maiores escores de depleções linfóides nos baços e nas bursas de 

Fabricius dos perus foram observados no período de 24h pós-inoculação no 

grupo que recebeu maior concentração de inóculo bacteriano. Porém, lentamente 

o organismo dos perus foi capaz de restabelecer o número de linfócitos. Neste 

estudo, os resultados bacteriológicos associados aos imunoistoquímicos e à 

contagem de linfócitos demonstraram que os perus, independente da 

concentração de inóculo utilizado foram capazes de debelar a infecção e eliminar 

a bactéria até 49 dias de idade, conforme o período do presente experimento. 

 

5 CONCLUSÃO 

A gravidade da infecção é dose dependente, o que influencia a 

penetração, a disseminação, a eliminação e a persistência do patógeno nos 

perus. 
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CAPÍTULO 3- ASPECTOS CLÍNICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS 

ASSOCIADOS AO PERFIL ELETROFORÉTICO DE PERUS 

INOCULADOS COM Salmonella Enteritidis 

RESUMO: O presente estudo foi realizado com o intuito de avaliar os aspectos 
clínicos, anatomopatológicos, imunológicos, e ainda determinar o perfil 
eletroforético em perus inoculados experimentalmente com três doses de 
Salmonella Enteritidis. Utilizaram-se 160 perus de um dia de idade, distribuídos 
em quatro tratamentos com 40 perus cada. Tratamento 1 - grupo controle, 
inoculados com solução salina; Tratamento 2 - inoculados com 6,0x102 UFC/mL 
de Salmonella Enteritidis; Tratamento 3 - inoculados com 7,0x105 UFC/mL de 
Salmonella Enteritidis e Tratamento 4 - inoculados com 8,0x109 UFC/mL de 
Salmonella Enteritidis. Com 1, 3, 6, 12, 18 e 24h e aos três, quatro, 38 e 49 dias 
pós-inoculação, foram coletados sangue de duas aves de cada tratamento para 
análise eletroforética de proteínas. Posteriormente, as aves foram submetidas à 
eutanásia e ao exame necroscópico para colheita de fragmentos de fígado para 
exames bacteriológico e histopatológico e fragmentos de baço e bursa de 
Fabricius para análises histopatológicas. Diariamente foram registrados os sinais 
clínicos e a mortalidade, sendo que os fígados das aves que vieram óbito foram 
submetidos às análises bacteriológicas. Observaram-se diferenças estatísticas 
nos dados de proteínas séricas totais, a partir de 6h até quatro dias pós-
inoculação dos perus, sendo que os maiores valores ocorreram no grupo 
inoculado com a maior concentração de Salmonella Enteritidis. O isolamento da 
bactéria no fígado ocorreu também após 6h pós-inoculação e permaneceu até 
quatro dias, para todas as concentrações de inóculos utilizadas e nas inoculadas 
que morreram. As alterações hepáticas iniciaram em igual período e foram 
verificadas até aos 49 dias, consistindo basicamente em degeneração vacuolar, 
infiltrados inflamatórios heterofílicos e hepatite intersticial. Já nos baços e nas 
bursas de Fabricius as principais alterações histopatológicas consistiram 
principalmente em depleções de linfócitos e infiltrados inflamatórios heterofílicos, 
os quais foram observados a partir de 6h pós-inoculação em todas as 
conscentrações de inóculos utilizadas. Os sinais clínicos consistiram-se em 
sonolência, cloaca suja, desenvolvimento corporal desigual, asas caídas e apatia, 
porém muitas aves morreram sem manifestarem sinais e outras se recuperaram 
clinicamente, entre a terceira e a quarta semanas pós-inoculação. A mortalidade 
registrada foi alta em todos os grupos na primeira semana pós-inoculação, 
todavia houve diminuição com o avançar da idade e não houve registro nas 
últimas semanas de experimento. Verifica-se portanto, que as principais 
alterações clínicas e histopatológicas, assim como a mortalidade são mais 
evidentes no grupo que recebeu maior dose infectante de Salmonella Enteritidis. 
Salmonella Enteritidis altera os valores de proteínas de fase aguda e determina 
lesões histopatológicas no fígado, no baço e bursa, principalmente nos primeiros 
dias pós inoculação. 

 

Palavras-chave: eletroforese, histopatologia, linfócitos, salmonelose aviária. 
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CHAPTER 3 – ASPECTS CLINICAL AND PATHOLOGICAL ASSOCIATED 

WITH THE ELETROPHORETIC PROFILE OF TURKEYS 

INOCULATED WITH Salmonella Enteritidis 

 

ABSTRACT: This study was conducted with the aim to evaluate the clinical, 
pathological, immunological, and also to determine the electrophoretic profile in 
turkeys inoculated with three doses of Salmonella Enteritidis. 160 one day old 
turkeys were used, distributed in four treatments with 40 turkeys each. Treatment 
1 - control group, inoculated with saline; Treatment 2 - inoculated with 6.0x102 
CFU/mL of Salmonella Enteritidis; Treatment 3 - inoculated with 7.0x105 CFU/mL 
of Salmonella Enteritidis and Treatment 4 - inoculated with 8.0x109 CFU/mL of 
Salmonella Enteritidis. Within 1, 3, 6, 12, 18 and 24 and three, four, 38 and 49 
days post-inoculation, blood samples were collected from two birds from each 
treatment for electrophoretic analysis of proteins. After that, birds were euthanized 
and submitted through necropsy examination for the collection of fragments of liver 
for histopathological and bacteriological tests and fragments of spleen and bursa 
of Fabricius for histopathological analysis. Every day were registered clinical signs 
and mortality, where the livers from birds that passed away were submitted to 
bacteriological analysis. Statistical differences of total serum protein data were 
observed, from 6 hours until four days after inoculation of turkeys, of which the 
highest values occurred in the group inoculated with the highest concentration of 
Salmonella Enteritidis. The isolation of bacteria in the liver also occurred after 6 
hours post-inoculation and remained until four days for all concentrations of 
inocula used and also in that inoculated ones that died. The hepatics alterations 
initiated in the same period and have been verified up to 49 days, consisting 
primarily of vacuolar degeneration, inflammatory heterophilic infiltrates and 
interstitial hepatitis. In the spleen and bursa of Fabricius, the main pathological 
changes consisted mainly of lymphocytes decrease and inflammatory heterophilic 
infiltrates, which were observed 6 h post-inoculation in every concentration of 
inoculum used. Clinical signs consisted in drowsiness, vent dirty, uneven 
development body, wings drooping and apathy, but many birds die without any 
signs and others have recovered clinically, between the third and fourth weeks 
post-inoculation. The mortality observed was high in all groups in the first week 
after inoculation, but decreased with advancing age and there was no record in the 
last weeks of the experiment. It appears therefore that the main clinical and 
histopathological as well as mortality are more evident in the group that received 
higher infective dose of Salmonella Enteritidis. Salmonella Enteritidis changes the 
proteins values of acute phase and determine histopathological lesions in the liver, 
spleen and bursa, especially in the first days after inoculation. 

 

Keywords: electrophoresis, avian salmonellosis, histopathology, lymphocytes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O gênero Salmonella compreende microrganismos intracelulares que 

causam infecções entéricas e ou sistêmicas e podem determinar o estado de 

portator. 

O estudo do desenvolvimento e do diagnóstico da infecção por este 

patógeno em perus é relevante, pois a presença de Salmonellae constitui em 

barreira sanitária, por restringir o comércio de sua carne e de seus produtos 

(GAMBIRAGI et al., 2003; MARCUS et al., 2007). No entanto, ocorrem muitas 

dificuldades de se estabelecer um diagnóstico rápido e de baixo custo em 

patologia aviária. E diferentes métodos, como a determinação do perfil 

eletroforético das proteínas séricas, estão sendo cada vez mais utilizados, pois 

apesar de não fornecerem informações específicas, é útil no diagnóstico quando 

seus valores são analisados e associados a achados clínicos e a exames 

convencionais, constituindo-se em importante ferramenta para o prognóstico e o 

curso das enfermidades infecciosas (KANEKO, 1989). 

Um diagnóstico eficaz para Salmonella sp. está baseado no 

isolamento, identificação e tipificação sorológica da Salmonella e pode ser 

complementado pelo histórico, sinais clínicos, lesões, dados epidemiológicos 

(MACHADO, 2000; OLIVEIRA, 2004) e outros testes de diagnósticos. Portanto, 

escolher mais de um procedimento laboratorial é essencial para a identificação de 

microrganismos, pois há diversos fatores que podem afetar os resultados no 

isolamento e identificação de agentes infecciosos (ALBUQUERQUE et al., 2000), 

assim como seu desenvolvimento no organismo afetado.  

Além dos métodos para diagnosticar a doença clínica, são utilizados 

procedimentos para detectar aves portadoras inaparentes. A determinação do 

perfil eletroforético ou das proteínas de fase aguda (albuminas, alfa-globulinas, 

beta 1-globulinas, beta 2-globulinas e gama-globulinas) auxilia tanto no 

diagnóstico quanto no prognóstico de enfermidades.  O grau de alterações 

teciduais e também as análises de depleção linfocitária podem sugerir o 

comprometimento dos órgãos linfóides e do sistema imunológico dos animais 

acometidos pela enfermidade (MORENO, 2009; REVOLLEDO, 2009). 

Aliado ao estudo eletroforético, o conhecimento da cinética de invasão 

da Salmonella no fígado, assim como suas alterações teciduais, são de extrema 
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importância, pelo fato das proteínas serem sintetizadas principalmente neste 

órgão (SILVA et al., 2008). Esses valores analisados conjuntamente podem servir 

de instrumento para esclarecer elementos envolvidos na determinação da 

infecção nos hospedeiros susceptíveis (HARBAUGH et al., 2006).  

A análise dos números de linfócitos em órgãos, como baços e bursas 

de Fabricius, auxilia na avaliação do comprometimento de órgãos linfóides. Essas 

células refletem o envolvimento do sistema imune em processos inflamatórios 

agudos, os quais respondem a mediadores inflamatórios que passam da corrente 

circulatória e tecidos linfóides ao local da inflamação. A intensidade da linfopenia 

reflete, muitas vezes, a gravidade da resposta inflamatória (FREITAS NETO et al., 

2007).  

Diante do exposto, o presente estudo foi realizado com o intuito de 

avaliar os aspectos clínicos, anatomopatológicos e imunológicos e, ainda, 

determinar o perfil eletroforético em perus inoculados experimentalmente com 

diferentes concentrações de Salmonella Enteritidis. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Núcleo Experimental de Doenças de 

Aves e no Laboratório de Bacteriologia do Departamento de Medicina Veterinária 

da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), Goiânia, Goiás, Brasil, e nos Departamentos de Anatomia Patológica e de 

Cria, Saúde e Produção Animal da Universidade de Murcia (UM), Murcia, 

província de Murcia, Espanha. 

O protocolo experimental utilizado neste estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, sob o n° 103/09, e está de acordo com os 

Princípios Éticos na Experimentação Animal, adotado pela Sociedade Brasileira 

de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL). 

Delineamento experimental 

Foram utilizados 160 perus de um dia de idade da linhagem British 

United Turkeys of America (BUTA), obtidos de incubatórios comerciais, os quais 

foram distribuídos em quatro tratamentos: 
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- Tratamento 1: constituiu-se de 40 perus de um dia de idade, 

inoculados por via oral, com 0,1 mL de solução salina tamponada e esterilizada a 

0,85%  (controle). 

- Tratamento 2: constituiu-se de 40 perus de um dia de idade, 

inoculados por via oral, com 0,1 mL de solução salina a 0,85%, contendo 

aproximadamente 6,0x102 UFC/mL de Salmonella Enteritidis (concentração 

baixa). 

- Tratamento 3: constituiu-se de 40 perus de um dia de idade, 

inoculados por via oral, com 0,1 mL de solução salina a 0,85%, contendo 

aproximadamente 7,0x105 UFC/mL de Salmonella Enteritidis (concentração 

média). 

- Tratamento 4: constituiu-se de 40 perus de um dia de idade, 

inoculados por via oral, com 0,1 mL de solução salina a 0,85%, contendo 

aproximadamente 8,0x109 UFC/mL de Salmonella Enteritidis (concentração alta). 

As aves desafiadas e não desafiadas foram alojadas em salas 

separadas, com a mesma ambiência, em baterias com quatro andares de aço 

galvanizado, equipadas com comedouros e bebedouros tipos lineares e bandejas 

para retirada de excretas. As baterias foram aquecidas com lâmpada 

incandescente de 60 W por andar até os 21 dias de idade.  

Preparação do inóculo 

O inóculo foi preparado com S. Enteritidis isolada de amostras oriundas 

de frangos de corte, cedidas por ANDRADE et al. (2009). A cepa foi replicada em 

ágar XLT4 e incubada a 37ºC por 18-24h. Em seguida, as células foram 

suspensas em solução salina tamponada a 0,85%, mantida a 4ºC e as 

concentrações de 6,0x102 UFC/mL, 7,0x105 UFC/mL e 8,0x109 UFC/mL para 

Salmonella Enteritidis foram ajustadas com auxílio da escala de MacFarland 

(FÉRNANDEZ et al., 2001). 

A concentração foi confirmada por plaqueamento das diluições 

decimais seriadas em ágar XLT4 com posterior incubação a 37ºC e contagem das 

UFC de Salmonella. 
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Variáveis estudadas 

Eletroforese 

Foram avaliadas amostras de soro dos perus, colhidas com 1, 3, 6, 12, 

18, 24h de vida, e três, quatro, 38 e 49 dias de idade. 

A separação das frações proteicas séricas foi realizada segundo a 

técnica de eletroforese em gel de agarose, de acordo com o kit comercial 

(Celmgel, Companhia Equipadora de Laboratórios Modernos, Barueri, São Paulo, 

Brasil) empregando-se 80 mL de tampão Tris pH 9,5 à temperatura entre 2º a 

8ºC. As amostras (0,4 µL) foram aplicadas nos poços do gel de agarose sobre o 

porta-filme após conferência da coincidência dos pólos negativos do filme e da 

cuba. Em seguida, a cuba foi coberta com a tampa e a corrida eletroforética foi 

programada para 20 minutos a 100 volts. 

Ao final do período, o porta-filme foi removido da cuba e colocado 

sobre uma folha de papel filtro para eliminar o excesso de tampão das bordas do 

filme. Em seguida, o filme foi mergulhado em solução de fixação e coloração de 

proteínas, constituída por negro de amido a 0,2% em ácido acético a 5%, por 

cinco minutos. Após coloração, o gel foi descolorido em solução de ácido acético 

a 5% e completamente seco em estufa a 60°C para, então, ser submetido à 

densitometria em 520nm empregando densitômetro digital modelo DS35, cujos 

valores absolutos e relativos de cada fração (albumina, alfa, beta e 

gamaglobulinas) foram obtidos e apresentados por meio de médias e desvios-

padrão. 

A proteína sérica total e suas frações protéicas (albumina e globulinas) 

foram determinadas por meio do método colorimétrico pela reação do biureto 

utilizando kit comercial com leitura 540nm em espectrofotômetro (SB-210). 

Pesquisa de Salmonella Enteritidis 

Para pesquisa de Salmonella Enteritidis, amostras de fígados foram 

coletadas com 1, 3, 6, 12, 18, 24h de vida, e com três, quatro, 38 e 49 dias de 

idade, as quais foram homogeneizadas e transferidas para tubos contendo caldo 

de enriquecimento e processadas de acordo com GEORGIA POULTRY 

LABORATORY (1997) e com BRASIL (2003). 
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 As amostras foram colocadas em tubos de ensaio contendo nove mL 

de caldo Selenito Cistina e incubadas em estufa a 37º C por 18-24h. Após este 

período, com alça de níquel-cromo, alíquotas foram estriadas nos ágares verde 

brilhante e Hektoen e incubadas a 37º C por 24h. De cada um dos ágares, 

selecionou-se de três a cinco colônias com características morfológicas de 

Salmonella, que foram repicadas para ágar tríplice açúcar-ferro (ágar TSI), 

seguindo-se incubação a 37º C por 24h.  

Os isolados do TSI que apresentaram reações características 

compatíveis com as do gênero Salmonella foram submetidas aos seguintes testes 

bioquímicos: produção de indol, produção de H2S, motilidade, urease, 

descarboxilação da lisina, vermelho de metila, utilização do malonato e citrato de 

Simmons. As amostras confirmadas bioquimicamente como Salmonella foram 

submetidas ao teste sorológico com soro polivalente anti “O”. Aquelas 

confirmadas na bioquímica e na sorologia foram encaminhadas ao Instituto 

Osvaldo Cruz (FIOCRUZ-RJ) para tipificação sorológica. 

Exames histopatológicos e depleção de linfócitos 

Fragmentos de baço, bursa de Fabricius e fígado foram coletados dos 

perus, com 1, 3, 6, 12, 18, 24h de vida, e com três, quatro, 38 e 49 dias de idade, 

de acordo com a metodologia convencional de LUNA (1968). Uma vez as 

amostras fixadas por 24h em solução de formalina neutra tamponada a 10%, os 

fragmentos foram recortados, acondicionados em cassetes e identificados. Em 

seguida, foram lavados em água corrente para retirada de excessos de pigmentos 

de formol e posteriormente desidratados em álcool etílico em série crescente, 

desde 70% até álcool absoluto.  

Posteriormente, procedeu-se à clarificação com xilol e impregnação em 

parafina histológica, com ponto de fusão a 56º C. Os fragmentos de 5,0 mm foram 

incluídos em blocos de parafinas histológicas, seccionados a 5,0 μm em 

micrótomo rotativo, marca American-Optical, modelo Spencer-820, utilizando 

navalhas descartáveis laminados. 

Os cortes foram colocados para flutuar em água aquecida e em 

seguida colocados sobre lâminas de vidro e corados pelo método de Hematoxilina 

– Eosina (HE). 
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As lesões dos fígados, baços e bursas de Fabricius foram classificadas 

por critério qualitativo, sendo a gravidade classificada em acentuada, moderada e 

discreta e à distribuição em focal, multifocal e difusa.  

Análises Estatísticas 

Para alterações histopatológicas e recuperação de Salmonella 

Enteritidis foi realizada a frequência simples. Os dados de eletroforese foram 

submetidos à análise de variância pelos programas estatísticos SAS (Statistical 

Analisys System 9.2) e também foi utilizado o auxílio do software R (R 

Development Core Team, 2011) e no caso de diferença significativa, as médias 

foram comparadas, pós-teste de Dunn, pelo teste de Kruskal-Wallis (p<0,05), de 

acordo com SAMPAIO (2002). 
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3 RESULTADOS 

Eletroforese 

Os resultados referentes à análise das proteínas de fase aguda dos soros dos perus podem ser observados na Tabela 

1. 

 

TABELA 1- Valores médios e desvio-padrão de proteínas séricas totais, albuminas e alfa-globulinas dos perus de diferentes idades 

inoculados experimentalmente com três concentrações de Salmonella Enteritidis 

 

Idade Trat.      1h 3h 6h 12h 18h 24h 3d 4d 38d 49d 

PST 

1 2,73±0,11 2,87±0,11 2,76±0,20b 3,10±0,01c 3,31±0,01c 3,32±0,11b 3,34±0,05c 3,13±0,28b 3,17±0,32 3,04±0,05 
2 2,73±0,11 2,83±0,25 3,23±0,23ab 3,46±0,05b 3,59±0,00c 4,06±0,23a 3,36±0,05c 3,40±0,00b 3,16±0,32 3,23±0,11 
3 2,63±0,35 2,63±0,41 3,23±0,23ab 3,60±0,17b 3,93±0,23b 4,33±0,05a 3,86±0,05b 3,47±0,06b 3,27±0,14 2,96±0,41 
4 2,70±0,10 2,83±0,23 3,30±0,00a 4,26±0,11a 4,35±0,05a 4,40±0,00a 4,20±0,00a 4,23±0,05a 3,36±0,05 3,03±0,30 

P  0,9159 0,7239 0,0328 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 0,7024 0,6562 

Albumina 

1 1,64±0,28 1,61±0,09 1,64±0,21 1,96±0,04 2,45±0,26a 2,75±0,30a 2,62±0,31a 2,05±0,30 1,93±0,37 1,95±0,04 
2 1,50±0,09 1,64±0,29 1,99±0,04 1,94±0,27 2,11±0,06b 2,02±0,30b 2,19±0,02ab 1,87±0,42 1,85±0,46 1,91±0,05 
3 1,41±0,31 1,30±0,28 1,71±0,16 2,06±0,27 2,20±0,30ab 2,65±0,23ab 2,44±0,05ab 2,00±0,15 2,02±0,32 1,67±0,43 
4 1,58±0,20 1,74±0,10 2,06±0,29 2,49±0,28 1,82±0,01b 1,85±0,12c 1,86±0,27b 2,61±0,30 2,20±0,28 1,88±0,08 

P  0,6801 0,1476 0,0898 0,0719 0,0028 0,0051 0,0112 0,0800 0,6870 0,4726 

Alfa-
globulina 

1 0,23±0,05 0,23±0,03 0,28±0,10 0,33±0,04 0,27±0,09 0,26±0,13 0,32±0,33 0,25±0,06 0,29±0,04 0,20±0,15 
2 0,20±0,01 0,19±0,02 0,51±0,60 0,71±0,45 0,39±0,11 0,46±0,11 0,82±0,49 0,50±0,16 0,41±0,15 0,29±0,11 
3 0,24±0,04 0,65±0,48 0,89±0,52 0,30±0,02 0,40±0,11 0,51±0,16 0,24±0,08 0,56±0,47 0,32±0,00 0,34±0,17 
4 0,26±0,11 0,66±0,46 0,27±0,03 0,40±0,08 0,65±0,51 0,68±0,09 0,62±0,02 0,36±0,02 0,33±0,02 0,30±0,11 

P  0,7459 0,2314 0,2710 0,2054 0,7016 0,5258 0,1220 0,9410 0,4068 0,6429 
 * Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis (p<0,05). PST= Proteínas Séricas Totais. Trat. 1:Placebo /Trat. 2: 6x10

2
 UFC/mL/ Trat. 3: 7x10

5
 UFC/mL/ Trat. 

4: 8,0x10
9
 UFC/mL. 
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TABELA 2- Valores médios e desvio-padrão de beta 1-globulinas, beta 2-globulinas, gama-globulinas e relação 

albumina/globulina (A/G) dos perus de diferentes idades inoculados experimentalmente com três concentrações de 

Salmonella Enteritidis 

 

Idade Trat.      1h 3h 6h 12h 18h 24h 3d 4d 38d 49d 

Beta 1-
globulina 

1 0,21±0,05 0,17±0,03 0,27±0,09 0,39±0,02 0,28±0,19 0,11±0,09b 0,36±0,15 0,38±0,17 0,38±0,17 0,28±0,10 
2 0,17±0,04 0,21±0,06 0,19±0,14 0,54±0,52 0,35±0,27 0,64±0,11a 0,86±0,37 0,45±0,06 0,45±0,06 0,14±0,11 
3 0,23±0,02 0,27±0,15 0,46±0,57 1,01±0,20 0,32±0,20 0,73±0,05a 0,77±0,60 0,46±0,05 0,46±0,05 0,26±0,18 
4 0,25±0,11 0,29±0,14 0,49±0,04 1,05±0,34 0,57±0,19 0,72±0,08a 1,03±0,35 0,32±0,20 0,32±0,20 0,24±0,15 

P  0,5973 0,5317 0,5820 0,0918 0,0614 0,0013 0,2913 0,5854 0,5854 0,6636 

Beta 2-
globulina 

1 0,43±0,33 0,58±0,30 0,22±0,21 0,27±0,11 0,22±0,19 0,12±0,06 0,14±0,27 0,12±0,08 0,38±0,24 0,55±0,32 
2 0,65±0,18 0,54±0,19 0,33±0,15 0,16±0,16 0,27±0,10 0,34±0,20 0,04±0,03 0,09±0,15 0,41±0,22 0,46±0,04 
3 0,42±0,18 0,30±0,29 0,03±0,04 0,08±0,01 0,52±0,20 0,31±0,02 0,43±0,28 0,06±0,03 0,41±0,22 0,40±0,09 
4 0,40±0,37 0,01±0,00 0,35±0,29 0,29±0,30 0,65±0,11 0,50±0,20 0,36±0,01 0,19±0,12 0,34±0,12 0,30±0,25 

P  0,6817 0,0573 0,2721 0,4847 0,0614 0,7864 0,1338 0,5434 0,9718 0,5892 

Gama-
globulina 

1 0,21±0,12 0,25±0,25 0,34±0,21 0,17±0,03 0,09±0,07 0,08±0,11b 0,11±0,21 0,32±0,09a 0,16±0,22 0,08±0,05 
2 0,19±0,13 0,24±0,12 0,19±0,11 0,11±0,06 0,15±0,06 0,13±0,08b 0,10±0,14 0,06±0,04b 0,03±0,02 0,41±0,13 
3 0,32±0,23 0,09±0,04 0,12±0,02 0,39±0,33 0,17±0,17 0,12±0,05b 0,43±0,20 0,07±0,04b 0,08±0,09 0,27±0,21 
4 0,19±0,13 0,12±0,01 0,11±0,13 0,09±0,07 0,64±0,33 0,65±0,33a 0,29±0,01 0,04±0,03b 0,17±0,27 0,29±0,18 

P  0,7158 0,4498 0,2513 0,3330 0,3330 0,0460 0,0656 0,0013 0,7808 0,1612 

A/G 

1 1,58±0,64 1,29±0,05 1,50±0,43 1,71±0,10 1,09±0,02 1,43±0,30 1,31±0,41 1,92±0,31 1,65±0,61 1,81±0,02 
2 1,22±0,05 1,38±0,30 1,61±0,19 1,30±0,34 1,52±0,11 1,08±0,50 1,89±0,17 1,38±0,79 1,43±0,69 1,45±0,23 
3 1,14±0,22 0,96±0,10 1,12±0,06 1,35±0,27 1,37±0,50 1,60±0,34 1,72±0,04 1,40±0,33 1,70±0,60 1,31±0,42 
4 1,47±0,45 1,69±0,52 1,77±0,58 1,46±0,47 1,67±0,41 1,73±0,45 1,72±0,49 1,66±0,44 1,97±0,56 1,68±0,33 

P  0,5583 0,1074 0,2719 0,4617 0,2477 0,3070 0,2577 0,5555 0,8178 0,2418 
* Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis (p<0,05). Trat. 1:  Placebo / Trat. 2: 6x10

2
 UFC/mL/ Trat. 3: 7x10

5
 UFC/mL/ Trat. 4: 8,0x10

9
 UFC/mL. 
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Observa-se (Tabela 1) que as proteínas de fase aguda não 

apresentaram variação (p>0,05) entre os grupos avaliados, com 1 e 3h pós-

inoculação. Porém, com 6 e 12h pós-inoculação, foi verificado aumento das 

proteínas séricas totais, com diferença estatística para o grupo inoculado com a 

maior concentração (8,0x109 UFC/mL) de Salmonella Enteritidis. 

A diferença (p<0,05) para proteínas séricas totais, entre os 

tratamentos, continuou até o período de quatro dias pós-inoculação, sendo que 

com 18h pós-inoculação, foi observado aumento, com diferença significativa, 

também para os valores de albumina. Às 24h pós-inoculação, foi observada 

diferença significativa (p<0,05) para proteínas séricas totais, albuminas, beta 1-

globulinas e gama-globulinas, sendo que, aos três dias essa diferença continuou 

para proteínas séricas totais, albumina e beta 1-globulina. 

Já aos quatro dias pós-inoculação, foram observadas diferenças 

somente para proteínas séricas totais e gama-globulinas e, aos 38 e 49 dias, essa 

diferença não foi mais observada. 

Verifica-se que os maiores valores de proteínas séricas totais e de 

frações protéicas foram para o grupo inoculado com a maior concentração de 

Salmonella Enteritidis (8,0x109 UFC/mL) e os menores valores registrados foram 

para o grupo controle. Para o grupo controle, estes valores praticamente não 

apresentaram variação, durante todo o período analisado (Figura 1). 

 

TABELA 2- Resultados das Correlações de Pearson para valores de proteínas 

séricas totais e suas respectivas frações 

 

PST Albumina 
Alfa- 

globulina 
Beta1- 

globulina 
Beta 2- 

globulina 
Gama- 

globulina 
AG 

PST 1,00 0,56 0,50 0,46 -0,22 -0,21 -0,11 

Albumina 0,56 1,00 0,43 0,19 -0,55 -0,49 0,75 

Alfa-globulina 0,50 0,43 1,00 -0,25 -0,47 -0,11 0,10 

Beta1-globulina 0,46 0,19 -0,25 1,00 -0,26 -0,27 -0,12 

Beta2-globulina -0,22 -0,55 -0,47 -0,26 1,00 -0,05 -0,48 

Gama-globulina -0,21 -0,49 -0,11 -0,27 -0,05 1,00 -0,41 

AG -0,11 0,75 0,10 -0,12 -0,48 -0,41 1,00 
* Valores de correlação acima de 0,40 e abaixo de -0,40 são estatisticamente diferentes de zero, 
pelo teste t, com nível de significância de 5%. 

 

As proteínas séricas totais apresentaram variações com correlações 

positivas (p<0,05) para albumina, alfa-globulina e beta 1-globulina e correlações 
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negativas significativas (p<0,05) entre albumina e beta 2-globulina e gama-

globulina, também entre alfa-globulina e beta 2-globulina (Tabela 2). 

 

 

FIGURA 1 – Modelo de regressão não-linear para valores médios das proteínas 

séricas totais em função do tempo, em perus,em diferentes 

inoculados experimentalmente com Salmonella Enteritidis 

 

O maior valor de proteínas séricas totais (PST) para o grupo controle 

foi de  3,49 g/dL às 69,58h após alojamento; no grupo inoculado com 6,0x102 

UFC/mL de Salmonella Enteritidis foi de 4,23 g/dL às 55,82h pós-inoculação e 

alojamento; no grupo inoculado com 7,0x105 UFC/mL foi de 4,45 g/dL às 51,83h e 

no grupo inoculado 8,0x109 UFC/mL foi de 5,01 g/dL às 46,65h.  

Observa-se que quanto maior foi a concentração de inóculo utilizado, 

maior foi o valor de PST e menor o período de produção de proteínas.  

Aos 38 e 49 dias pós-inoculação, embora não estejam representados 

na Figura 1,  houve declínio dos valores de PST em todos os grupos estudados.  
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Pesquisa de Salmonella Enteritidis 

Paralelamente ao estudo das proteínas de fase aguda, foram 

realizadas análises bacteriológicas de fígados (Tabela 3), ressaltando que a 

Salmonella Enteritidis não foi isolada em nenhum dos animais do grupo controle 

(tratamento 1). 

TABELA 3- Recuperação de Salmonella Enteritidis no fígado de perus 

experimentalmente inoculados  

 

Pelos dados obtidos (Tabela 3), observa-se que houve isolamento da 

bactéria no fígado somente 6h pós-inoculação, 50% (1/2) para os grupos 

inoculados com concentrações de 6,0x102 e 7,0x105 UFC/mL e 100% (2/2) para o 

grupo inoculado com 8,0x109 UFC/mL de Salmonella Enteritidis.  

Com 12 e 24h pós-inoculação, 100% (2/2) dos fígados analisados de 

todos os grupos estudados tiveram isolamento do patógeno inoculado e se 

mantiveram até quatro dias pós-inoculação em 50% (1/2) no grupo inoculado com 

menor concentração de Salmonella Enteritidis (6,0x102 UFC/mL) e em 100% (2/2) 

nos grupos inoculados com concentrações 7,0x105 UFC/mL e 8,0x109 UFC/mL. 

Exames histopatológicos  

Pela análise dos resultados histopatológicos sumarizados no Quadro 2, 

verificou-se que as diferentes concentrações de Salmonella Enteritidis 

Idade 6,0x102 UFC/mL 7,0x105 UFC/mL 8,0x109 UFC/mL 

1 hora 0% (0/2) 0% (0/2) 0% (0/2) 

3 horas 0% (0/2) 0% (0/2) 0% (0/2) 

6 horas 50% (1/2) 50% (1/2) 100% (2/2) 

12 horas 100% (2/2) 1                  100% (2/2) 100% (2/2) 

18 horas 100% (2/2) 100% (2/2) 100% (2/2) 

24 horas 100% (2/2) 100% (2/2) 100% (2/2) 

3 dias 50% (1/2) 100% (2/2) 100% (2/2) 

4 dias 50% (1/2)                   1                  100% (2/2) 100% (2/2) 

38 dias 0% (0/2) 0% (0/2) 0% (0/2) 

49 dias 0% (0/2) 0% (0/2) 0% (0/2) 

Total 39% (7/18) 50% (9/18) 55% (10/18) 
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determinaram níveis de lesões diferentes nos órgãos dos perus inoculados, 

enquanto que no grupo controle não foram observadas lesões histopatológicas.  

 

QUADRO 2 - Principais alterações histopatológicas observadas em órgãos de 

perus de corte inoculados com Salmonella Enteritidis  

Órgãos/ 
Tempo 
de vida 

Inóculo com concentração de 6,0x102 UFC/mL 

1h 3h 6h 12h 18h 24h 3 d 4 d 38 d 49 d 

Baço - - 
DL*,II
H** 

DL*,II
H*** 

DL**,
IIH*** 

DL**,
IIH* 

DL*,II
H* 

DL*, 
IIH* 

DL*, 
IIH* 

DL*, 
IH* 

Bursa de 
Fabricius 

- - DL* DL** DL** DL* 
DL**, 
DC* 

DL* DL* DL* 

Fígado 
 

- - DV* DV** DV** DV* DV** DV* DV** - 

Órgãos/ 
Tempo 
de vida 

Inóculo com concentração 7,0x105 UFC/mL 

1h 3h 6h 12h 18h 24h 3 d 4 d 38 d 49 d 

Baço - - DL** DL*** DL** 
DL*, 
IIH* 

DL** 
DL*,II
H*** 

DL*, 
IIH* 

DL* 

Bursa de 
Fabricius 

- - - 
DL**, 
IIH* 

DL*** DL** DL** DL* DL* - 

Fígado - - DV* DV* 
DV**, 
IIH* 

DV**, 
IIH** 

DV**, 
IIH* 

DV**, 
IIH* 

DV*, 
DC** 

DV** 

Órgãos/ 
Tempo 
de vida 

Inóculo com concentração 8,0x109 UFC/mL 

1h 3h 6h 12h 18h 24h 3 d 4 d 38 d 49 d 

Baço - - 
DL*, 
IIH** 

DL**,
IIH** 

DL**, 
IIH**,  

DL**,
IIH** 

DL**,
IIH*,
PH** 

DL**,
IIH** 

DL*, 
IIH* 

DL*, 
IIH* 

Bursa de 
Fabricius 

- - DL* 
DL**, 
IIH 

DL*** DL** 
DL*, 
IIH* 

DL**, 
IIH* 

DL** DL* 

Fígado - - DV* DV** 
DV**, 
HI* 

DV**, 
HI** 

DV**, 
HI** 

DV**, 
HI* 

DV** DV* 

IIM = infiltrado inflamatório mononuclear; IIH = infiltrado inflamatório heterofílico; - = sem alteração histológica; 
RF = rarefações foliculares; HG = hiperplasia glandular; E = enterite; DL = depleção linfóide; DV = 
degeneração vacuolar; DC = discreta congestão; HI = hepatite intersticial; PH = pontos hemorrágicos. 
*Discreto, **Moderado, ***Acentuado. 

 

Nos animais inoculados via oral com a concentração de 

6,0x102UFC/mL, evidenciou-se no baço, depleção linfóide e intenso infiltrado de 

heterófilos em 80% (16/20), enquanto na bursa de Fabricius foi contemplada 

depleção linfóide de leve a moderada em 80% (16/120) dos animais analisados. 

Já no fígado, a única alteração observada foi a presença de degeneração 
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vacuolar leve a moderada em 70% (14/20) dos fragmentos avaliados 

histologicamente (Figura 1-A). 

 

FIGURA 1 - Fotomicrografias de fígado de perus desafiados com 6x102 e 7x105 

UFC/mL de S. Enteritidis, (A) e (B),respectivamente. A) Fígado com 

leve degeneração vacuolar. HE, 40X.B) Fígado com alta 

degeneração vacuolar (DV), focos necróticos (FN) e infiltrado 

linfocitário focal (ILF) (HE, 20X). 

 

Os exames histológicos dos animais inoculados via oral com a 

concentração do inóculo de 7x105 UFC/mL, revelou nos baços, depleção linfóide 

de gravidade leve à moderada (Figura 2-B) em 80% (16/20) e ainda, infiltrados 

inflamatórios heterofílicos em 30% (6/20) e na bursa de Fabricius observou-se 

depleção linfóide (Figura 2-A) em 60% (12/20) e infiltrados de heterófilos e células 

mononucleares na lâmina própria em somente 10% (2/20) dos órgãos analisados. 

Por outro lado, no fígado, evidenciou-se degeneração vacuolar leve à alta em 

80% (16/20) das amostras avaliadas e, também, hepatite intersticial focal com 

infiltrado de linfócitos (Figura 1-B) em 40% (8/20) dos fragmentos analisados. 

Os perus inoculados com a concentração do inóculo acima de 8,0x109 

UFC/mL de Salmonella Enteritidis apresentaram à análise histológica dos baços, 

quadros de depleção linfóide em 80% (16/20), infiltrados inflamatórios 

heterofílicos de maneira moderada a difusa em 80% (16/20), além da presença de 

pequenos pontos hemorrágicos em 20% (2/20). Na bursa de Fabricius, foi 

identificada depleção linfóide em 80% (16/20) das análises, sendo também 

observadas discretas a moderadas rarefações foliculares em 30% (6/20) e 

infiltrados inflamatórios heterofílicos em 30% (6/20). Já no fígado, foi demonstrada 

ILF 

DV 

FN 
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degeneração vacuolar discreta a moderada e hepatite intersticial focal com 

infiltrado de linfócitos em 40% (8/20) dos fragmentos analisados. 

 

 

FIGURA 2 - Fotomicrografia de bursa de Fabricius e baço de perus desafiados.  

A) Bursa de Fabricius de perus inoculados com 6,0x102UFC/mL de 

S. Enteritidis- Depleção linfocitária acentuada (HE, 20X). B) Baço de 

perus inoculados com 7,0x105 UFC/mL de S. Enteritidis - Depleção 

linfocitária discreta (HE, 40X). 

 

Sinais clínicos e anatomopatológicos 

 

Entre os principais sinais clínicos observados durante os 49 dias de 

experimento, destacaram-se sonolência, cloaca suja, desenvolvimento corporal 

desigual, asas caídas e apatia. Registra-se que, algumas aves morreram sem 

apresentarem sinais clínicos, principalmente as que foram desafiadas com maior 

inóculo. 

As principais alterações macroscópicas observadas foram no saco 

vitelínico como onfalite, persistência do saco da gema. Também se detectaram 

fígados pálidos e aumentados de tamanhos em algumas aves. Em uma das aves 

analisadas, observaram-se alterações no saco aéreo, com substância espumosa, 

sugestiva de quadro de aerossaculite. 

Entre a terceira e a quarta semanas do experimento alguns animais 

que manifestaram sinais clínicos se recuperaram clinicamente, embora tenham 

apresentado discretas alterações histológicas no fígado. 
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Mortalidade 

Maior mortalidade dos perus ocorreu na primeira semana de vida 

(Tabela 4). Sendo que, os principais sinais observados nesta faixa etária 

consistiram em dificuldades de locomoção, as pernas ficavam distendidas, não 

sustentavam o corpo, por isso os perus se tornaram impossibilitados de se 

locomoverem e acabaram morrendo por inanição. Ao exame clínico, eles 

apresentavam menor peso que o registrado ao nascimento e aspecto caquético. 

 

TABELA 4 - Frequência da mortalidade em perus durante o período experimental 

Idade (semanas) Controle 6x102 UFC/mL 7x105 UFC/mL 8,0x109 UFC/mL 

1ª 10,0% (4/40)d 17,5% (7/40)c 22,5% (9/40)b 32,5% (13/40)a 

2ª e 3ª 2,5% (1/40)d 7,5% (3/40)c 12,5% (5/40)b 17,5% (7/40)a 

4ª e 5ª 0,0% (0/40)c 0,0% (0/40)c 2,5% (1/40)b 7,5% (3/40)a 

6ª e 7ª 0,0% (0/40) 0,0% (0/40) 0,0% (0/40) 0,0% (0/40) 

Acumulada 12,5% (5/40)d 25,0% (10/40)c 37,5% (15/40)b 57,5% (23/40)a 

Letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste qui-quadrado. 

 

Embora as observações anteriores tenham atingido todos os 

tratamentos, verificaram-se frequências de mortalidades distintas, nos grupos 

inoculados com as diferentes concentrações de Salmonella Enteritidis. O grupo 

inoculado com a maior concentração de inóculo (8,0x109 UFC/mL) apresentou 

maior taxa (p<0,05) de mortalidade do que o inoculado com a concentração média 

de inóculo bacteriano (7x105 UFC/mL), que por sua vez, apresentou mortalidade 

maior que o grupo inoculado com a menor concentração (6x102 UFC/mL) do 

inóculo.  

Em todoo período experimental, observaram-se taxa de mortalidade 

total de 57,5% (23/40), 37,5% (15/40) e 25,0% (10/40) e 12,5% (5/40) para os 

grupos inoculados com alta, média e baixa concentração do inóculo de 

Salmonella Enteritidis e controle, respectivamente. Não houve registro de 

mortalidade dos perus durante as sextas e sétimas semanas de idade. 
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TABELA 5 - Resultado de odds-ratio frente a três doses de Salmonella Enteritidis 

inoculada experimentalmente em perus, em relação ao placebo 

Tratamentos Odds-ratio Intervalo inferior(0,95)r Intervalo superior(0,95) Pr(>|Z|) 

6,0x102 UFC/mL 2,33 0,71 7,58 
0,15899 

7,0x105 UFC/mL 4,20 1,35 13,06 0,01319 

8,0x109 UFC/mL 9,47 3,06 29,24 0,00009 

 

Pelos resultados (Tabela 5), observa-se no grupo inoculado com 6x102 

UFC/mL de Salmonella Enteritidis, uma taxa de mortalidade 2,33 vezes maior que 

a observada no grupo controle, com intervalos de confiança variando entre 0,71 e 

5,58, essa difença em relação ao grupo controle, não é considerada significativa. 

Quando os perus foram inoculados com 7,0x105 UFC/mL de Salmonella 

Enteritidis, a taxa de mortalidade registrada foi significativa, com um valor de 4,20 

vezes superior ao grupo controle, com intervalos de confiança variando entre 1,35 

e 13,06. Já o grupo inoculado com 8,0x109 UFC/mL de Salmonella Enteritidis, 

obteve uma taxa de mortalidade altamente significativa, apresentando um valor 

9,47 vezes maior que o grupo controle e intervalo de confiança variando entre 

3,06 e 29,24. 

Vale ressaltar que todas as aves mortas dos grupos inoculados com as 

diferentes concentrações de Salmonella Enteritidis apresentaram resultados 

positivos à análise bacteriológica e os perus do grupo controle apresentaram 

resultado bacteriológico negativo. 

 

4 DISCUSSÃO 

O emprego de exames laboratoriais é fundamental para o 

entendimento da patogenia das doenças infecciosas. Entre estes exames, se 

destaca o teste de eletroforese de proteínas séricas, que consiste em um método 

simples, que permite separar as proteínas do soro sanguíneo em frações por um 

potencial elétrico, que nas aves são denominadas de albumina, alfa-globulina, 

beta 1-globulina, beta 2-globulina e gama-globulina. 

No presente estudo, as concentrações de proteínas séricas totais nos 

grupos controle e inoculados variaram entre 2,63±0,35 e 4,40±0,00 em todo o 
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período analisado. Estes valores registrados estão de acordo com os 

estabelecidos por CAMPBELL & DEIN (1984) e THRALL (2004) que afirmaram 

que nas aves estes valores podem variar entre 2,5 e 6,0 g/dL, sendo menores 

quando comparados aos dos mamíferos.  

Verificou-se que a cinética das proteínas de fase aguda avaliadas, 

entre os diferentes grupos, com uma e três horas pós-inoculação, não diferiram 

entre si (p>0,05). Pelos resultados obtidos no perfil eletroforético das proteínas 

séricas, no período de até três horas pós-inoculação dos perus, o patógeno 

inoculado não determinou quadros de infecção. Tal afirmação baseia-se em 

KANEKO et al. (2009), os quais registraram que a avaliação do teor de proteína 

total e de suas frações propicia subsídios para adequada interpretação do estado 

de hidratação, bem como do diagnóstico de doenças inflamatórias e 

imunomediadas e de alteração na síntese protéica. 

As alterações dos valores de proteínas séricas totais, com 6 e 12h pós-

inoculação, não foram observadas quando foram fragmentadas em suas frações. 

De acordo com KANEKO (1997), somente pequenas mudanças no padrão 

eletroforético não podem ser consideradas como diagnóstico de uma doença 

específica, porém os resultados da eletroforese quando devidamente 

interpretados, podem ser úteis como prognóstico e diagnóstico auxiliar na 

avaliação clínica. 

Com 18h pós-inoculação, foi observada diferença também para os 

valores de albumina, quanto maior a concentração do inóculo utilizado, menor foi 

o valor da albumina, proteína mais abundante no plasma sanguíneo, 

correspondendo a cerca de 60% da concentração total de proteínas (SILVA, 

2008). Resultados semelhantes foram encontrados por FREITAS NETO et al. 

(2007), que observaram diminuição de albumina em aves inoculadas com 

Salmonella Gallinarum.  

Segundo HASEGAWA et al. (2002), nas aves sadias, a albumina é a 

maior fração protéica, enquanto nas inflamações agudas ou crônicas, sua 

concentração se encontra diminuída. A redução desta proteína aqui verificada 

ocorre devido ao comprometimento do fígado pela Salmonella Enteritidis, pois a 

albumina é sintetizada exclusivamente no fígado, a qual possui funções 

importantes no organismo, como transporte de diversas substâncias e 

manutenção da pressão oncótica (NETO & CARVALHO, 2009). Já as globulinas, 
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que têm outras fontes de síntese, não apresentaram diminuição em seus níveis 

séricos. 

Às 24 horas e também aos três dias pós-inoculação, os valores de 

proteínas séricas totais, de beta 1-globulinas e gama-globulinas se mostraram 

aumentados, porém, de acordo com CAMPBELL & COLES (1986), quadros de 

hiperproteinemia associados ao aumento de globulinas totais e hiperglobulinemia, 

podem estar associados a septicemias bacterianas ou infecções bacterianas 

crônicas. A diminuição dos teores de albuminas, como explicado anteriormente, 

pode ter sido decorrente de sua menor síntese devido ao comprometimento 

hepático, considerando os resultados dos exames bacteriológicos e 

histopatológicos. 

Já aos quatro dias pós-inoculação, foram observadas diferenças 

somente para proteínas séricas totais e gama-globulinas, sugerindo persistência 

da infecção. Em animais enfermos, a alteração da concentração de proteínas 

séricas totais dependerá de como a doença se manifesta no organismo, podendo 

aumentar nos casos de resposta imunológica em que há produção de 

imunoglobulinas, ou diminuir nos casos de déficit de produção protéica (GARCIA, 

2010). As alterações encontradas nos teores de globulinas sugerem 

desenvolvimento da imunidade humoral dos perus, pois a gama-globulina é uma 

fração protéica constituída por imunoglobulinas (Igs) que são os anticorpos 

produzidos pelos plasmócitos, quando estimulados por antígenos, sendo que se 

concentram no plasma. Portanto, a fração gamaglobulina apresenta taxas 

aumentadas todas as vezes que se verificar reação inflamatória, imune ou 

infecciosa (SILVA et al., 2008). 

Já aos 38 e 49 dias pós-inoculação, não foi verificada diferença 

estatística entre as proteínas de fase aguda, indicando recuperação clínica da 

infecção. 

Verifica-se que os maiores valores registrados para as proteínas 

séricas totais e para as frações protéicas para o grupo inoculado com a maior 

concentração de Salmonella Enteritidis (8,0x109 UFC/mL), e os menores valores 

registrados para o grupo controle. Resultados semelhantes foram descritos por 

GARCIA et al. (2009) que, ao inocularem frangos de corte com Salmonella 

Gallinarum, descreveram que as principais alterações constatadas para as 
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proteínas de fase aguda, foram para as aves que receberam maior quantidade de 

inóculo bacteriano. 

Estudos (HASEGAWA et al., 2002; MACIEL, 2006; CONRADO et al., 

2007) têm sido realizados com relação à determinação das proteínas séricas e 

seu valor no diagnóstico e prognóstico das doenças na avicultura. Porém, os 

parâmetros obtidos neste estudo indicam divergência de valores, quando 

comparados com os de outras espécies aviárias, evidenciando a necessidade de 

se determinar tais valores para os perus. 

Independente da concentração de inóculo utilizado Salmonella 

Enteritidis foi isolada do fígado (Figura 2) a partir de 6h até quatro dias pós-

inoculação, sugerindo que o fígado foi um dos órgãos de multiplicação de 

patógeno. Provavelmente, ocorreu dentro de macrófagos hepáticos, ou células de 

Kupffer, os quais constituem as células de eleição para multiplicação de 

Salmonellade acordo com CHADFIELD et al. (2003). 

Com relação às alterações histopatológicas observadas no fígado, 

constataram-se degeneração vacuolar, hepatite intersticial, infiltrados 

inflamatórios heterofílicos, semelhantes aos descritos por ANDRADE (2008). 

Uma observação importante é que independente da concentração de 

Salmonella Enteritidis inoculada nos perus, as alterações hepáticas ocorreram 

com seis horas pós-inoculação em todos os grupos analisados. BEYAZ et al. 

(2010) também registraram tais alterações, principalmente a presença de 

granulomas heterofílicos, a partir de 5h pós-inoculação em perus inoculados com 

Salmonella com um dia de idade.  

As alterações hepáticas observadas a partir de 6h pós-inoculação dos 

perus, refletiram-se na quantidade das proteínas de fase aguda produzidas neste 

órgão, função esta que já estava comprometida, por não conseguir corresponder 

à demanda. Este decréscimo relacionado à disfunção hepática, pode ser 

observado nos exames bacteriológicos e histopatológicos do referido órgão a 

partir de 6h pós-inoculação, fazendo com que comprometesse a produção de 

proteínas séricas totais a partir deste momento. 

Nos baços e nas bursas de Fabricius, as alterações histopatológicas 

foram observadas a partir de 6h pós-inoculação, onde verificaram-se infiltrados 

inflamatórios heterofílicos e depleções linfocitárias de graus discreto a acentuado, 

dependendo da concentração do inóculo utilizado. Resultados semelhantes foram 
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encontrados por DENG et al. (2008), pesquisando infecção de aves por 

Salmonella Enteritidis, verificaram depleção de linfócitos na bursa de Fabricius. 

Sabe-se que os linfócitos são células de defesa originadas da bursa de 

Fabricius e do timo que migram para os outros órgãos como baço, tonsilas cecais 

e fígado. Trata-se de células que, em processos inflamatórios agudos, respondem 

a mediadores inflamatórios e passam da corrente circulatória e tecidos linfóides 

ao local da inflamação, sendo que a intensidade da linfopenia reflete, muitas 

vezes, a gravidade da resposta inflamatória (FREITAS NETO et al., 2007).  

A hipótese mais plausível para explicar as alterações dos números de 

linfócitos constatadas neste estudo, seria que a diminuição ocorreu devido ao 

recrutamento excessivo de linfócitos para os sítios de invasão bacteriana e que o 

baço e a bursa de Fabricius, órgãos responsáveis pela produção e 

armazenamento dessas linhagens celulares, já estariam comprometidos. Dessa 

forma o organismo infectado não consegue repor, de maneira suficiente, novas 

células para o combate à infecção. 

Já os infiltrados inflamatórios heterofílicos indicam presença de quadro 

inflamatório evidenciando resposta aguda do organismo no combate à infecção 

pelo aumento na produção dos heterófilos, pois de acordo com MORGULIS 

(2002), a heterofilia tem como causa mais comum as infecções generalizadas 

ocasionadas por microrganismos infecciosos, como as salmonelas. Os heterófilos 

não possuem especificidade para os antígenos, mas têm importante papel na fase 

aguda da infecção (NORIEGA, 2000), migrando para o local de infecção em 

resposta a um estímulo quimiotático; sua principal função é a fagocitose 

(MORGULIS, 2002). Portanto, os infiltados inflamatórios heterofílicos encontrados 

nos baços e bursas podem ser decorrente do recrutamento de novas células, 

devido a migração dos heterófilos circulantes para o local da lesão.   

Estes resultados sugerem ainda, a possibilidade de órgãos intestinais e 

linfóides serem os principais locais de replicação da Salmonella Enteritidis, pois 

de acordo com DENG et al. (2008), as células epiteliais e linfocíticas, são os 

principais locais de multiplicação da bactéria. 

As análises bacteriológicas dos fígados e as alterações descritas nos 

tecidos analisados sugerem que os perus morreram em decorrência de um 

processo infeccioso, refletindo o processo septicêmico determinado pela 

Salmonella Enteritidis, que pode ser fagocitada por macrófagos ou escapar do 
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sistema de defesa, multiplicando-se e disseminando-se no organismo, como 

observada por ANDRADE et al. (2009), ao avaliarem a infecção por este 

patógeno em frangos de corte. 

Pode-se observar que, quanto mais concentrado o inóculo utilizado 

maior foi a taxa de mortalidade registrada, demonstrando que esta, assim como o 

perfil eletroforético, a presença do agente nos diferentes órgãos de eleição, as 

alterações teciduais e os sinais clínicos apresentados também são dose-

dependente. 

A mortalidade e as manifestações clínicas em aves em geral são 

bastante variáveis e parecem ser afetadas por fatores relacionados ao patógeno, 

tais como dose infectante, virulência da cepa, sorovar, habilidade de multiplicar e 

sobreviver no organismo do hospedeiro; ao hospedeiro como idade, espécie, 

status do sistema imune; e ao ambiente como conteúdo gastrintestinal, pH, 

composição do alimento e microrganismos competitivos (BERMHAH et al., 2003). 

Neste estudo, notou-se que a sonolência e o tamponamento de cloaca 

foram os sinais clínicos mais frequentes, porém, alguns perus morreram sem 

sinais clínicos, ou apresentaram somente apatia e cloaca suja. Esses achados 

clínicos foram observados por BEYAZ et al. (2010) ao inocularem perus com um 

dia de idade com diferentes concentrações de Salmonella. Os sinais clínicos 

gerais foram compatíveis com um quadro septicêmico aliado a distúrbios do trato 

gastrintestinal, foram observados na primeira e segunda semanas de vida com 

posterior recuperação clínica. De acordo com SALEM et al. (1992), a 

patogenicidade do agente e os sinais clínicos observados diminuem com a idade, 

devido ao desenvolvimento do sistema imune nas aves.  

 

5 CONCLUSÃO 

Salmonella Enteritidis altera os valores de proteínas de fase aguda e 

determina lesões histopatológicas no fígado e depleção de células linfocíticas no 

baço e bursa, principalmente na maior dose infectante.   
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CAPÍTULO 4- DESEMPENHO E SAÚDE INTESTINAL DE PERUS 

EXPERIMENTALMENTE INOCULADOS COM Salmonella 

ENTERITIDIS RECEBENDO LACTULOSE NA DIETA 

 

RESUMO: Este estudo foi desenvolvido para avaliar a influência da lactulose na 
saúde intestinal e no ganho de peso de perus experimentalmente inoculados com 
Salmonella Enteritidis via inglúvio. Foram utilizados 280 perus da linhagem BUTA, 
de um dia de idade, distribuídos em quatro tratamentos com sete repetições, com 
10 aves por repetição, totalizando 70 perus em cada tratamento. Tratamento 1- 
não recebeu o inóculo microbiano nem a lactulose (placebo); Tratamento 2- 
recebeu somente a lactulose (controle da lactulose); Tratamento 3- inoculados 
com aproximadamente 7,0x105 UFC/mL de Salmonella Enteritidis (controle 
positivo) e Tratamento 4- inoculados com aproximadamente 7,0x105 UFC/mL de 
Salmonella Enteritidis e tratados com a lactulose (Salmonella Enteritidis + 
lactulose). Aos sete, 21, 42 e 60 dias de vida, foi realizado o desempenho e uma 
ave de cada parcela foi sacrificada para coleta de duodenos e jejunos para 
análises histomorfométricas, inglúvios e cecos para enumerações de unidades 
formadoras de colônia (UFCs) Enterobacteriaceae, Lactobacillus e Salmonella. 
Também das mesmas aves foram realizadas aferições de pH de inglúvios, 
intestinos delgados, cólons e cecos e análises biométricas de intestinos delgados 
e grossos. Os dados de desempenho aos 21, 42 e 60 dias de idade 
demonstraram que um menor ganho de peso nos perus foi registrado no grupo 
controle positivo, enquanto melhor desempenho foi observado no grupo da 
lactulose. Pela análise histomorfométrica verificou-se uma maior relação vilos: 
criptas nos duodenos e jejunos nos grupos placebos e controle da lactulose aos 
sete e aos 21 dias de idade. Maiores enumerações de UFCs de 
Enterobacteriaceae e Lactobacillus foram observadas nos grupos que receberam 
a lactulose, enquanto nos grupos inoculados obteve-se a maior contagem de 
Salmonella Enteritidis aos sete dias, já aos 21 dias, a Salmonella Enteritidis 
esteve presente somente no grupo controle positivo. A redução (p<0,05) de pH foi 
observada somente nos cólons aos 60 dias. Pelos exames biométricos, não 
houve diferença nos pesos relativos e comprimentos de intestinos delgados e 
grossos em nenhuma das idades estudadas. Conclui-se que a lactulose altera a 
microbiota, aumenta as UFCs das Enterobacteriaceae e dos Lactobacillus e reduz 
a colonização de bactérias patogênicas, como a Salmonella Enteritidis. Esta 
alteração na microbiota reflete em maior desenvolvimento intestinal, observado na 
relação vilos por criptas no período de vida inicial dos perus, o que propiciou 
melhor desempenho aos 42 e 60 dias de vida dos perus. 
 

Palavras-chave: ganho de peso, microbiota, pH, prebiótico, salmoneloses 

aviárias.  
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CHAPTER 4 – INTESTINAL HEALTH AND PERFORMANCE OF TURKEYS 
EXPERIMENTALLY INOCULATED WITH Salmonella 
Enteritidis RECEIVING LACTULOSE IN THE DIETARY 

 

ABSTRACT: This study was developed to evaluate the influence of lactulose on 
intestinal health and weight gain of turkeys experimentally inoculated via crop with 
Salmonella Enteritidis 280 one day old turkeys of  BUTA line were used, 
distributed in four treatments with seven repetitions, been 10 birds per repetition, 
totaling 70 turkeys in each treatment.Treatment 1- did not receive the inoculum or 
lactulose (placebo) treatment 2- only received lactulose (lactulose control), 
Treatment 3- inoculated with approximately 7.0x105 CFU/mL of Salmonella 
Enteritidis (positive control) and Treatment 4- approximately 7.0x105 CFU/mL 
inoculated with Salmonella Enteritidis and treated with lactulose (lactulose + 
Salmonella Enteritidis). At seven, 21, 42 and 60 days, was conducted the study of 
the performance and one bird of each subdivision was sacrificed and then was 
collected duodenum and jejunum for histomorphometric analysis, and cecae and 
crops for enumerations of colony forming units (CFUs) of Enterobacteriaceae, 
Lactobacillus and Salmonella. Also from the same birds were taken pH 
measurements of inglúvios, small intestines, colon and cecum and biometric 
analysis of small and large intestines. Data at 21, 42 and 60 days old, showed that 
a lower weight gain in turkeys was recorded in the positive control group, while 
better performance was observed in the lactulose group. The histomorphometric 
analysis showed that there was a greater correlation villous: crypt in the 
duodenum and jejunum in control and placebo groups of lactulose to seven and 21 
days old.  More enumerations of CFUs of Lactobacillus and Enterobacteriaceae 
were observed in the groups that received lactulose, while groups inoculated 
obtained the highest score of Salmonella Enteritidis to seven days, and already on 
day 21, Salmonella Enteritidis was present only in the positive control group. pH 
reduction (p<0.05) in was observed only in the colon at 60 days. In the biometric 
tests, there was no difference in the relative weights and lengths of small and large 
intestines at any age of the animals studied. Were conclude that lactulose alters 
the microbiota, increases the CFU of Enterobacteriaceae and Lactobacillus, and 
reduces the colonization of pathogenic bacteria, such as Salmonella 
Enteritidis. This alteration on the microbiota reflects on a greater intestinal 
development, observed with the correlation of villi crypts during initial life of the 
turkeys, which provided better performance at 42 and 60 days of life of these 
animals. 

 

Keywords: avian salmonellosis, microflora, pH, prebiotic, weight gain. 
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1 INTRODUÇÃO 

A integridade intestinal tem impacto direto na eficiência da produção 

animal e o trato gastrintestinal consiste no órgão que mais se expõe a uma 

variabilidade de substâncias perigosas, além de atuar como barreira seletiva entre 

os tecidos epiteliais e o lúmen intestinal. 

 Os microrganismos iniciam a colonização intestinal imediatamente 

após o nascimento e os microrganismos vão instalando no intestino e se 

estabelecem com o avançar da idade. De acordo com microrganismos que 

colonizam o trato gastrintestinal a microbiota pode ser considerada benéfica ou 

potencialmente patogênica (JEURISSEN et  al., 2002). 

 Segundo FRANCO (2010) a ave gasta cerca de 20% da energia bruta 

consumida para manutenção do epitélio intestinal. Assim, quando ocorrem lesões 

nesse tecido, além da redução do volume de substrato digerido e absorvido, há 

ainda uma maior demanda energética para a renovação celular resultando em um 

menor ganho de peso e em uma alta conversão alimentar.  

Além disso, deve-se considerar que o epitélio intestinal associado ao tecido 

linfóide (GALT - gut associated lymphoid tissues), funciona como barreira contra 

bactérias patogênicas. E distúrbios neste tecido podem alterar a permeabilidade 

intestinal modificando a capacidade de digestão, absorção e ainda determinar 

infecções (YEGANI & KORVER, 2008). 

Dentre os microrganismos potencialmente patogênicos, se destacam 

os sorovares S. Enteritidis e Typhimurium, importantes em saúde pública, de 

difícil controle, devido à sua complexa epidemiologia que envolve a excreção 

fecal, a contaminação ambiental e a existência de muitos reservatórios da 

infecção (BARROW et al.,1994). 

Desde a imposição da União Européia, no início de 2006, de restringir 

o uso de antibióticos promotores do crescimento (AGPs) na produção animal 

(DVFA, 2011), investigações têm sido realizadas com aditivos alimentares que 

possuem a capacidade de promover a modulação da microbiota intestinal como 

uma estratégia de controle de enteropatógenos, como Salmonella, e 

consequentemente melhorar o desempenho das aves (LANGHOUT, 2005).  

A lactulose, dissacarídeo composto de frutose e lactose, produto com 

ação prebiótica, possui potencial de influenciar a colonização da Salmonella, 
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potencializando o crescimento de bactérias benéficas no hospedeiro e por 

competição impedindo o patógeno de se aderir as mucosas, como demonstrado 

por SOUZA (2008) em frangos de corte inoculados com Salmonella Typhimurium. 

Experimentos in vitro, também têm demonstrado o potencial inibitório 

dos efeitos da lactulose sobre a Salmonella Typhimurium (MARTÍN-PELÁEZ et 

al., 2009), sua ação prebiótica foi demostrada em suínos (KONSTANTINOV et al., 

2004) e tem sido proposto o seu uso como aditivo alimentar (1%) para prevenir 

salmoneloses  em humanos (WIEMER, 1999).   

Essa modulação da microbiota intestinal ocorre devido ao prebiótico 

funcionar como alimento às bactérias intestinais benéficas, estimulando seu 

crescimento, cujos metabólitos atuam reduzindo o pH, pelo aumento da 

quantidade de ácidos orgânicos presentes nos cecos, imobilizando e reduzindo a 

capacidade de fixação de bactérias patogênicas na mucosa intestinal. Especula-

se também que os prebióticos possam atuar estimulando o sistema imune, 

através da redução indireta da translocação intestinal por patógenos, que 

determinariam infecções, após atingir a corrente sanguínea (KIM et al., 2011). 

Outro efeito da suplementação alimentar com produtos com ações 

prebióticas é o desenvolvimento do intestino, aumentando a altura dos vilos nos 

diferentes segmentos intestinais nas primeiras semanas de vida das aves e 

determinando aumento do ganho de peso e melhor conversão alimentar no 

período de abate (MACARI & MAIORKA, 2000; SANTIN et al., 2001). 

 Diante do exposto, realizou-se o presente estudo com o intuito de 

avaliar a influência da lactulose na saúde intestinal e nas variáveis de 

desempenho de perus experimentalmente inoculados com Salmonella Enteritidis 

via inglúvio. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Núcleo Experimental de Doenças de 

Aves e no Laboratório de Bacteriologia do Departamento de Medicina Veterinária 

da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), Goiânia, Goiás, Brasil. 

O protocolo experimental utilizado neste estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, sob o n° 103/09, e está de acordo com os 
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Princípios Éticos na Experimentação Animal, adotados pela Sociedade Brasileira 

de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL). 

Delineamento experimental 

Foram utilizados 280 perus da linhagem British United Turkeys of 

America (BUTA), oriundos de incubatórios comerciais, os quais foram distribuídos 

em blocos cazualizados, divididos em quatro tratamentos, com 70 perus cada um. 

Cada tratamento possuiu sete repetições cada, alojados em grupos de 10 

peruzinhos por unidade experimental, no total de 28 unidades experimentais, 

conforme delineamento descrito a seguir: 

- Tratamento 1: aves que não receberam o inóculo microbiano nem a 

lactulose (placebo). 

- Tratamento 2: aves que receberam ração adicionada com lactulose, 

na dosagem de 0,03 mL/kg de peso vivo (VIANA, 2000), do primeiro aos 21 dias 

de vida de alojamento (controle da lactulose). 

- Tratamento 3: aves inoculadas diretamente no inglúvio no primeiro dia 

de vida, com 1,0 mL de solução salina tamponada a 0,85%, contendo 

aproximadamente 7,0x105 UFC/mL de Salmonella Enteritidis (controle positivo- 

SE). 

- Tratamento 4: aves que receberam o inóculo diretamente no inglúvio 

no primeiro dia de vida, com 1,0 mL de solução salina tamponada a 0,85%, 

contendo aproximadamente 7,0x105 UFC/mL de Salmonella Enteritidis e a 

lactulose fornecida na ração do primeiro aos 21 dias de vida da ave, na dosagem 

de 0,03 mL/kg de peso vivo (VIANA, 2000) (Salmonella Enteritidis + lactulose - SE 

+ L). 

As aves não desafiadas e desafiadas foram alojadas em salas 

separadas, preliminarmente desinfetadas, que mantiveram a mesma ambiência.  

Os perus foram mantidos em baterias de aço galvanizado com quatro andares, 

equipadas com comedouros e bebedouros lineares e bandejas para retirada das 

excretas. As baterias foram aquecidas com lâmpada incandescente de 60 W até 

os 21 dias de idade.  
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Preparação do inóculo 

O inóculo foi preparado com Salmonella Enteritidis, isolada de 

amostras oriundas de frangos de corte, cedida por ANDRADE et al. (2009). A 

cepa foi replicada em ágar XLT4 e incubada a 37ºC por 18-24h. Em seguida, as 

células foram suspensas em solução salina tamponada a 0,85%, mantida a 4ºC e 

a concentração de 7x105 UFC/mL para Salmonella Enteritidis, ajustada com 

auxílio da escala de MacFarland (FÉRNANDEZ et al., 2001). 

A concentração foi confirmada por plaqueamento das diluições 

decimais seriadas em ágar XLT4 com posterior incubação a 37ºC e contagem das 

UFC de Salmonella. 

Variáveis estudadas 

Exames histomorfométricos 

Aos sete, 21, 42 e 60 dias de idade, foram coletados fragmentos de 

duodeno e jejuno, os quais foram corados pela Hematoxilina-Eosina (HE).  De 

cada lâmina foi realizada a leitura a as imagens digitalizadas em microscópio 

óptico de campo claro (CARL ZEISS modelo JENAVAL) para o computador, por 

meio da câmera de vídeo digital e a placa de captura. Posteriormente, as imagens 

obtidas foram submetidas aos índices morfométricos com o auxílio do software 

Axion Vision 3.0. 

Em seguida, foi realizada a histomorfometria quantificada em micra, 

adotando os critérios propostos por UNI et al. (1998). A altura do vilo foi medida 

usando o ápice do vilo até a base da junção do vilo com a cripta. Já a 

profundidade da cripta foi definida com a profundidade da invaginação da cripta 

com os vilos adjacentes. Foi também realizada a razão entre altura do vilo e 

profundidade de cripta. 

Para cada lâmina, foram lidos cinco campos para altura do vilo e cinco 

leituras de profundidade da cripta, totalizando 25 leituras de altura de vilosidades 

e 25 de profundidade de cripta por lâmina, sempre da direita para a esquerda do 

corte.  
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Preparação das amostras para enumerações bacterianas 

Suabes de inglúvio foram coletados e colocados em tubos de ensaio 

contendo 5,0 mL de solução salina tamponada a 0,1%, constituindo a diluição 100. 

Dos mesmos animais, também foram pesados 0,5 gramas do conteúdo cecal de 

cada parcela, os quais foram transferidos para tubo de ensaio contendo 4,5 mL de 

solução salina peptonada tamponada a 0,1%. Diluições decimais seriadas 

sucessivas das amostras de inglúvios e de cecos foram realizadas até 10-9, 

utilizando solução salina esterilizada peptonada a 0,1%. Para os suabes de 

inglúvio, utilizaram-se as diluições10-3 e 10-5 e para os conteúdos cecais, as 

diluições utilizadas foram 10-7 e 10-9, para enumeração de diferentes 

microrganismos. 

Enumeração de Enterobacteriaceae 

Realizou-se plaqueamentos, em duplicata, de 1 mL das diluições em 

ágar cristal violeta vermelho neutro bile glicose (VRBG), cuja composição 

evidencia a habilidade dos microrganismos fermentarem a glicose com produção 

de ácido, empregando a reação indicado pela viragem do indicador a vermelho e 

a precipitação de sais biliares ao redor das colônias. A quantificação de 

Enterobacteriaceae foi realizada de acordo com a técnica de BRASIL (2003).  

As placas foram incubadas a 37ºC por 48h, sendo utilizada a técnica de 

semeadura em profundidade (pourplate), cobertas com dupla camada de ágar, 

visto que as bactérias lácticas são microrganismos microaerófilos, sendo a 

seletividade exercida pela presença de cristal violeta e bile neste meio de cultura. 

Foram então realizadas a prova da oxidase, prova de KOH a 3% e a de coloração 

de Gram, pois todas as Enterobacteriaceae apresentaram-se como bastonetes 

Gram negativos, ao método de coloração de Gram. 

Enumeração de Lactobacillus 

Alíquotas de 1 mL dos inóculos de suabes de inglúvios e de conteúdos 

cecais foram semeadas em ágar Man, Rogosa & Sharpe (MRS), sendo utilizada a 

técnica de semeadura em profundidade (pourplate). A quantificação de 

Lactobacillus foi realizada de acordo com a técnica de BRASIL (2003). As placas 
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foram colocadas em jarras de anaerobiose e incubadas em estufa bacteriológica a 

37ºC, durante 48 horas. Para confirmação da bactéria, as colônias típicas foram 

submetidas aos testes de glicose, de fermentação em leite desnatado, catalase, 

oxidase, motilidade e coloração de Gram. 

Enumeração de Salmonella  

Realizaram-se plaqueamentos em duplicata, de 0,1 mL das diluições 

em ágar Xylose-Lysine-Tergitol 4 (XLT4), ágar verde brilhante (VB) e ágar 

Hektoen (HK), os quais foram incubados a 37ºC por 24h. A quantificação da 

Salmonella foi conduzida de acordo com a técnica de BRASIL (2003). A leitura foi 

realizada selecionando-se e contando as unidades formadoras de colônias com 

características morfológicas de Salmonella, das quais dentre três a cinco colônias 

foram transferidas para tubos de TSI. As que apresentaram crescimento sugestivo 

de Salmonella foram submetidos ao teste de urease, produção de indol, vermelho 

metila, motilidade, lisina descarboxilase, teste do malonato e citrato de Simmons. 

Quantificação de pH 

Aos sete, 21, 42 e 60 de idade, foi coletado o conteúdo do inglúvio, 

intestino delgado, cólon e ceco,  que foi colocado em frascos contendo 15 mL de 

água destilada, homogeneizados e os valores de pH destas porções foram 

mensurados em pHmetro digital, segundo SILVA et al. (2000). 

Exames biométricos dos intestinos 

Aos sete, 21, 42 e 60 dias de idade, realizou-se pesagem das aves, e à 

necropsia coletaram-se intestinos delgado e grosso, os quais tiveram os pesos 

anotados para cálculo da relação peso de órgão/peso da ave. Ainda, foram 

computados os comprimentos destes segmentos intestinais para o cálculo da 

relação peso/comprimento.  

Desempenho 

Para análise do desempenho das aves foi observado o seguinte: 
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 Peso Médio (PM): obtido dividindo-se o peso total das aves de cada 

parcela, pelo número médio de aves da parcela, PM=PF/NMA; 

 Ganho de Peso (GP): calculado pela diferença entre o peso final e o 

peso inicial das aves somado ao peso da ave morta e dividindo pelo número 

médio de aves, GP= [(PF-PI) + Peso da ave morta]/NMA; 

 Consumo de ração (CR): calculado pela razão entre o consumo de 

ração total (fornecido – sobra) e o número médio de aves; 

 Conversão alimentar (CA): calculada pela razão: CR/GP;  

 Mortalidade: para análise estatística o valor em percentagem de 

mortalidade foi transformado em Arc seno (%Mort. /100)+0,05)0,5. 

As pesagens das aves, assim como das rações, foram realizadas aos 

sete, 21, 42 e 60 dias de idade, para cálculo de consumo de ração, ganho de 

peso e conversão alimentar. As aves mortas foram identificadas e pesadas para o 

ajuste do consumo de ração e conversão alimentar, necropsiadas e as alterações 

macroscópicas identificadas. 

 

Programa alimentar 

 

A dieta fornecida aos perus foi vegetal à base de milho moído e farelo 

de soja, formulada de acordo com a composição dos alimentos e exigências 

nutricionais preconizadas pela linhagem (BUTA, 2006) e não continham produtos 

de origem animal, anticoccidianos e antibióticos promotores de crescimento. As 

aves de todos os tratamentos receberam a mesma dieta, fornecida “ad libitum”, 

durante todo o período experimental de criação das aves. Foram realizadas 

análises microbiológicas das matérias-primas utilizadas na fabricação da ração, 

as quais apresentaram resultados negativos (Tabela 1).  

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

TABELA 1 – Composição percentual da ração fornecida aos perus durante todo o 

período experimental (1-60 dias de idade) 

Ingredientes % 
Pré-inicial 
(1-21 dias) 

Inicial 
(22-42 dias) 

Crescimento 
(43-60 dias) 

Milho 45,49 47,07 51,23 

Farelo de Soja (46%) 44,20 41,60 40,60 

Protenose (60%) 3,00 3,00 - 

Fosfato Monobicálcico (20%) 2,47 2,34 2,01 

Calcário Calcítico 1,79 1,61 1,53 

Óleo de Soja  1,50 2,90 3,30 

Sal moído  0,30 0,30 0,30 

Bicarbonato de Sódio 0,15 0,15 0,15 

L-Lisina (78,8%) 0,35 0,32 0,16 

DL- Metionina 0,30 0,28 0,28 

L- Threonine (98,5%) 0,13 0,11 0,09 

Cloreto Colina (60%) 0,07 0,07 0,05 

Premix Vitamínico Inicial CBI (0,15%) 0,15 0,15 - 

Premix Vit. Crescimento CBI (0,10%) - - 0,20 

Premix Mineral Perus 0,10 0,10 0,10 

Total 100,00 100,00 100,00 

Nutrientes Atendimento 

Proteína Bruta 26,20 25,10 23,00 

Extrato Etéreo 4,00 5,40 5,90 

Fibra Bruta 3,00 2,90 2,90 

Cálcio 1,30 1,20 1,10 

Fósforo Total 0,80 0,80 0,70 

Fósforo Disponível 0,60 0,60 0,50 

Sódio 0,20 0,20 0,20 

Energia Metabolizável Aves 2907 3018 3051 

Ácido Linoléico 2,00 2,80 3,10 

Arginina Digestível 1,60 1,50 1,40 

Lisina Digestível 1,50 1,40 1,30 

Metionina Digestível 0,60 0,60 0,60 

Metionina + Cistina Digestível 1,00 0,90 0,90 

Cistina Digestível 0,30 0,30 0,30 

Triptofano Digestível 0,30 0,30 0,20 

Threonine Digestível 1,00 0,90 0,80 

Valina Digestível 1,10 1,00 0,90 

Isoleucina Digestível 1,00 0,90 0,90 

Equilíbrio Ácido-Base 258,20 247,70 253,60 
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Análises Estatísticas 

Os resultados de histomorfometria, pH intestinal, biometria e de 

desempenho foram submetidos à análise de variância e as médias foram 

comparadas quando necessário pelo teste de Tukey a 5% e os dados de 

enumeração de bactérias pelo teste de Kruskal-Wallis a 5%, sendo utilizado o 

programa estatístico Statistical Analisys System (SAS 9.2) de acordo com 

SAMPAIO (2002). 

  



76 
 

3 RESULTADOS 

Exames histomorfométricos 

Os resultados dos exames histomorfométricos dos duodenos dos 

perus, estão apresentados na Tabela 2. 

 
TABELA 2 – Alturas dos vilos (AV) e profundidade de cripta (PC) e relação vilo: 

cripta do duodeno de perus inoculados com Salmonella Enteritidis 
(SE) e tratados com lactulose aos sete, 21, 42 e 60 dias de vida 

7 dias de idade 

 Tratamento  AV (µm) PC (µm) Vilo : Cripta 

Placebo 624,57a 125,81b 4,96ab 
Controle lactulose  671,80a 88,45c 7,60a 
Controle positivo  477,90b 175,83a  2,72b 
SE + lactulose 531,76b 141,83ab 3,75b 

C. V. (%) <0,0001 <0,0001 <0,0001 

P 5,8978 7,5243 6,4667 

EPM 13,8810 4,0849 0,1186 

21 dias de idade 
Tratamento AV (µm) PC (µm) Vilo : Cripta 

Placebo 1153,20b 229,17b  5,03b  
Controle lactulose  1250,00a 144,83c  8,63a 
Controle positivo  870,79d 277,67a 3,14c 
SE + lactulose 950,72c 217,96b 4,36bc 
C. V. (%) <0,0001 <0,0001 <0,0001 

P 3,2245 8,4630 11,8878 

EPM 13,9038 7,5114 0,2442 

42 dias de idade 

 Tratamento  AV (µm) PC (µm) Vilo : Cripta 

Placebo 1831,0 287,41ab 6,37 
Controle lactulose  1933,8 229,10c 8,44 
Controle positivo  1742,3 328,55a  5,30 
SE + lactulose 1864,3 249,25bc 7,48 

C. V. (%) 0,6079 <0,0001 0,1789 

P 13,3888 10,7919 26,8715 

EPM 100,7296 12,0532 0,7670 

60 dias de idade 
Tratamento AV (µm) PC (µm) Vilo : Cripta 

Placebo 2189,3 329,15ab 6,65  
Controle lactulose  2235,2 312,67b  7,15 
Controle positivo  2058,2 360,91a 5,70 
SE + lactulose 2126,7 324,65ab 6,55 

C. V. (%) 0,6032 0,0489 0,8513 

P 11,0178 8,6011 14,3174 

EPM 100,2666 11,6524 0,3787 

Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).  
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Aos sete dias de idade, os valores médios da altura dos vilos foram 

influenciados pela Salmonella Enteritidis (Tabela 2), sendo que os duodenos dos 

perus inoculados com a bactéria, tratamentos 3 e 4, foram os que apresentaram 

os menores valores de alturas de vilos e maiores profundidades de criptas. 

Porém, a maior relação vilos por criptas foi observada no grupo placebo e no 

controle da lactulose. 

Aos 21 dias de idade, de forma semelhante ao que ocorreu aos sete 

dias, observaram-se menores valores de alturas de vilos e maiores profundidades 

de criptas no grupo controle positivo. E a maior relação de vilos por criptas 

também foi observada nos duodenos dos perus que receberam somente a 

lactulose. 

As análises histomorfométricas dos duodenos, aos 42 e 60 dias de 

idade, apresentaram diferenças (p<0,05), somente para as profundidades de 

criptas, com registros de maiores e menores valores, para o controle positivo e o 

controle da lactulose, respectivamente. 

Nas análises histomorfométricas dos jejunos (Tabela 3), aos sete dias, 

verificaram-se maiores alturas de vilos nos grupos placebo e controle da 

lactulose, e os menores para os grupos inoculados com a Salmonella Enteritidis, 

com ou sem a lactulose. Já as maiores profundidades de criptas, foram 

observadas no grupo controle positivo. Logo, na relação vilos: criptas, as maiores 

médias foram observadas nos grupos placebo e controle da lactulose. 

Como observado aos sete dias de idade, aos 21 dias também foram 

observadas maiores alturas de vilosidades para os grupos placebo e controle da 

lactulose, enquanto as maiores profundidades de criptas foram verificadas no 

grupo controle positivo, resultando em maiores médias da relação vilos por criptas 

nos grupos placebo e controle da lactulose. 

Já aos 42 dias de idade, houve diferença (p<0,05) apenas para altura 

de vilos, com as maiores médias registradas no grupo controle da lactulose, 

porém, esta diferença não foi suficiente para alterar as profundidades de criptas e 

as relações vilos: criptas em nenhum dos tratamentos estudados. 
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TABELA 3 – Alturas dos vilos (AV) e profundidade de cripta (PC) e relação vilo: 

cripta do jejuno de perus inoculados com S. Enteritidis (SE) e 
tratados com lactulose aos sete, 21, 42 e 60 dias de vida 

7 dias de idade 
Tratamento AV (µm) PC (µm) Vilo : Cripta 

Placebo 413,06b 81,66d 5,06a 

Controle lactulose  452,89a 94,50c 4,79ab 

Controle positivo  356,66d 145,00a  2,46b 

SE + lactulose 383,26c 115,167b 3,33b 

C. V. (%) <0,0001 <0,0001 <0,0001 

P 3,0267 3,9305 4,8197 

EPM 4,9607 1,7503 0,0745 

21 dias de idade 

Tratamento AV (µm) PC (µm) Vilo : Cripta 

Placebo 663,77a 221,00c  3,00a  

Controle lactulose  693,55a 197,83d  3,51a 

Controle positivo  549,65b 289,00a 1,90b 

SE + lactulose 565,09b 259,83b 2,17b 

C. V. (%) <0,0001 <0,0001 0,0268 

P 5,2113 2,4061 7,7794 

EPM 13,1482 2,3763 0,0818 

42 dias de idade 
Tratamento AV (µm) PC (µm) Vilo : Cripta 

Placebo 916,76b 335,48  2,73 

Controle lactulose  1046,93a 303,15  3,45 

Controle positivo  900,62b 354,09 2,54 

SE + lactulose 922,29b 326,34 2,83 

C. V. (%) <0,0001 0,4372 0,6390 

P 4,6025 16,1679 29,2793 

EPM 17,7872 21,7661 0,3575 

60 dias de idade 
Tratamento AV (µm) PC (µm) Vilo : Cripta 

Placebo 1366,15 428,98 3,18  

Controle lactulose  1408,66 427,50 3,30 

Controle positivo  1295,98 441,13  2,94 

SE + lactulose 1373,50 432,24 3,18 

C. V. (%) 0,6349 0,9718 0,8471 

P 11,1520 12,4898 22,2200 

EPM 61,9668 22,0509 0,2910 

Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
 
 

Já aos 60 dias de idade, as análises não demonstraram diferenças 

(p>0,05) para alturas de vilosidades e profundidades de criptas, refletindo na 

relação entre as mesmas. 
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Quantificação de pH 

Com o intuito de avaliar o efeito da lactulose na saúde intestinal dos 

perus inoculados com Salmonella Enteritidis, realizaram-se aferições de pH nas 

diferentes porções do trato gastrintestinal, conforme apresentadas na Tabela 4. 

 

TABELA 4 – Valores médios de  pH do inglúvio, intestino delgado, ceco e cólon 

de perus inoculados com S. Enteritidis e tratados com lactulose, aos 

sete, 21, 42 e 60 dias de vida 

Inglúvio 
Tratamento 7 dias 21 dias 42 dias 60 dias 

Placebo 5,81 6,06  6,06  6,07 

Controle lactulose (L) 5,20  5,33 5,48 4,86  

Controle positivo (SE) 5,46 5,81 6,07 5,75 

SE + lactulose 5,31 5,58 6,03 5,45  

C. V. (%) 11,1421 10,2046 14,805 17,3029 

P 0,6427 0,4932 0,8104 0,5028 

Intestino delgado 
Tratamento 7 dias 21 dias 42 dias 60 dias 

Placebo 6,50 6,53 6,40 6,47 

Controle lactulose (L) 5,53 5,60  5,96  5,85  

Controle positivo (SE) 6,58 6,23 6,33  6,13 

SE + lactulose 5,83 6,00 6,15 5,93 

C. V. (%) 7,6142 8,3671 5,9096 5,8862 

P 0,4328 0,2309 0,5678 0,1176 

Ceco 
Tratamento 7 dias 21 dias 42 dias 60 dias 

Placebo 5,86a 5,80a 5,87 5,80 

Controle lactulose (L) 5,31b 5,26b 5,35  5,46 

Controle positivo (SE) 5,96a 5,80a 5,88  5,88 

SE + lactulose 5,50b 5,66a 5,63 5,75 

C. V. (%) 2,2075 2,6386 6,6711 8,8600 

P 0,0007 0,0039 0,3388 0,7695 

Cólon 
Tratamento 7 dias 21 dias 42 dias 60 dias 

Placebo 7,10 6,85 6,60  6,25b 

Controle lactulose (L) 6,15  6,20  6,35  5,90b  

Controle positivo (SE) 7,20 7,25  7,05 7,15a 

SE + lactulose 6,45 6,40  6,55 6,10b  

C. V. (%) 7,6185 5,0248 7,2056 1,7606 

P 0,2618 0,1098 0,5708 0,0013 

Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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Analisando os resultados expressos na Tabela 4, constata-se que 

houve uma redução de pH dos  inglúvios, intestinos delgados, cecos e cólons, nas 

idades avaliadas, para os grupos que receberam a lactulose, com ou sem o 

desafio bacteriano, porém sem apresentar diferença. Diferença significativa 

(p<0,05) ocorreu somente aos sete e aos 21 dias no ceco e aos 60 dias no cólon, 

quando menores valores de pH foram observados nos cólons dos grupos que 

receberam a lactulose. 

Enumeração de Enterobacteriaceae 

Observaram-se maiores valores de UFCs (p<0,05) de 

Enterobacteriaceae nos inglúvios (Tabela 5), aos sete e aos 21 dias de idades, 

nos grupos que receberam a lactulose, independente da inoculação da 

Salmonella Enteritidis, porém não diferiram do grupo placebo. 

 

TABELA 5 - Valores médios da enumeração de Unidades Formadoras de 

Colônias (UFCs), expressa em log, de Enterobacteriaceae nos 

inglúvios e nos cecos de perus inoculados com S. Enteritidis e 

recebendo lactulose aos sete, 21, 42 e 60 dias de idade 

Contagem em log de x; a, b - médias com letras diferentes diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p<0,05). 

 

Aos 42 dias de idade, os inglúvios dos grupos tratados com a lactulose, 

apresentaram maiores presenças de Enterobacteriaceae. Já aos 60 dias de 

Tratamentos  
Inglúvio 

 7 dias   21 dias         42 dias 60 dias 

Placebo 4,37± 0,25ab 6,23 ± 0,47ab 6,67 ± 0,21b 6,40 ± 0,51 

Controle lactulose  7,10 ± 2,62a 7,73 ± 3,38a 7,66 ± 0,09a 7,01 ± 0,36 

Controle positivo 3,18 ± 0,31b 2,70 ± 0,01b 5,23 ± 0,00c 6,82 ± 0,00 

SE + lactulose 5,82 ± 0,10ab                      7,60 ± 0,32a 7,32 ± 0,53ab 6,88 ± 0,01 

P 0,0312 0,0232 <0,0001 0,1801 

Tratamentos 
Ceco 

 7 dias         21 dias                42 dias  60 dias  

Placebo 10,93 ± 0,04 9,30 ± 1,03   10,50 ± 0,22 11,13±0,15ab 

Controle lactulose 9,60 ± 2,10 11,21 ± 0,00 10,26 ± 1,36                               11,59±0,57a                               

Controle positivo 9,83 ± 0,48 11,86 ± 2,67 11,27 ± 0,42   9,99 ±0,82b 

SE + lactulose 10,44 ± 0,68                     8,30 ± 0,02             11,53 ± 0,20 11,02±0,24ab 

P 0,5057 0,0521         0,1834 0,0309 
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idade, não houve diferença (p>0,05) entre as contagens de UFCs de 

Enterobacteriaceae nos inglúvios dos diversos tratamentos. 

Somente aos 60 dias de idade a quantidade de UFCs de 

Enterobacteriaceae dos cecos foi significativamente diferente (p<0,05) entre os 

tratamentos. Constatou-se que os grupos inoculados experimentalmente com a 

Salmonella Enteritidis apresentaram números reduzidos de UFCs de 

Enterobacteriaceae em relação aos demais tratamentos. 

Enumeração de Lactobacillus 

Foi realizada a contagem de Lactobacillus em inglúvios e cecos de 

perus inoculados com Salmonella Enteritidis e os resultados estão apresentados 

na Tabela 6. 

 

TABELA 6 - Valores médios da enumeração de Unidades Formadoras de 

Colônias (UFCs) expressa em log, de Lactobacillus no inglúvio e 

no ceco de perus inoculados com S. Enteritidis e recebendo 

lactulose aos sete, 21, 42 e 60 dias de idade 

Contagem em log de x; a, b - médias com letras diferentes diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p<0,05). 

 

Aos sete e aos 21 dias de idade (Tabela 6), não foi observada 

diferença na quantificação de Lactobacillus nos inglúvios dos perus.  No entanto 

aos 42 e 60 dias de idade, verificou-se maior quantidade de UFCs de 

Tratamentos 
Inglúvio 

 7 dias   21 dias         42 dias 60 dias 

Placebo 7,31 ± 0,16  7,32 ± 0,37 6,18 ± 0,08b     7,67 ± 0,48ab 

Controle lactulose  7,55 ± 1,17  6,96 ± 0,53 7,94 ± 0,50a     7,86 ± 0,16a 

Controle positivo 7,42 ± 1,03  7,16 ± 0,35 5,81 ± 0,57b     7,14 ± 0,04b 

SE + lactulose 7,11 ± 0,53                      6,99 ± 0,20 6,71 ± 1,05ab   8,11 ± 0,16a 

P 0,9268 0,6494 0,0185 0,0115 

Tratamentos 
Ceco 

 7 dias         21 dias                42 dias  60 dias  

Placebo 11,55± 0,08 12,08 ± 0,50ab   10,71 ± 0,16    11,82 ± 0,42b 

Controle lactulose 12,65 ± 2,60 12,82 ± 0,17a 11,28 ± 0,01                                 16,65 ± 0,00a                               

Controle positivo 10,63 ± 1,44 11,30 ± 0,30b 12,49 ± 2,02    11,40± 0,39b 

SE + lactulose 12,98 ± 1,19                     12,36 ± 0,15a            10,18 ± 0,95    13,26± 2,07ab 

P 0,3291 0,0025         0,1493 0,0054 
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Lactobacillus nos inglúvios dos grupos que receberam a lactulose.  

Resultados similares aos observados nos inglúvios foram verificados 

nos cecos, aos 21 e aos 60 dias de idade, nos quais se constataram maiores 

valores médios de UFCs deLactobacillus nos grupos que receberam a lactulose.  

Enumeração de Salmonella 

Avaliando os resultados da enumeração de Salmonella nos cecos dos 

perus inoculados, tratados ou não com lactulose (Tabela 7), ressalta-se que não 

houve crescimento de Salmonella nos inglúvios dos perus em nenhuma das 

idades estudadas.  

 

TABELA 7 - Valores médios da enumeração de Unidades Formadoras de 

Colônias (UFCs) expressas em log, de Salmonella no ceco de 

perus inoculados com S. Enteritidis e recebendo lactulose aos 

sete, 21, 42 e 60 dias de idade 

(-) Ausência; Contagem em log de x; a, b - médias com letras diferentes diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p<0,05). 

 

Aos sete dias de idade (Tabela 7), houve isolamento de Salmonella nos 

cecos dos grupos inoculados, tratados ou não com a lactulose. Porém, aos 21 

dias de idade, a presença de UFCs de Salmonella foi constatada somente no 

grupo controle positivo. Já aos 42 e 60 dias de idade, não houve isolamento de 

Salmonella nos cecos em nenhum dos tratamentos estudados. 

Exames biométricos dos intestinos 

Foram realizados exames biométricos das amostras de intestino 

delgado e grosso dos perus aos sete, 21, 42 e 60 dias de idades e não se 

observou influencia da Salmonella Enteritidis e da lactulose no peso relativo (peso 

Tratamentos 
Ceco 

7 dias 21 dias 42 dias 60 dias  

Placebo - - - - 

Controle lactulose - - - - 

Controle positivo 2,88 ± 2,95 2,78 ± 3,93 - - 

SE + lactulose 2,42 ± 3,456                     -             - - 

P 0,6133 0,4789 - - 
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órgão/peso ave) e nos comprimentos do intestino delgado e do intestino grosso 

dos perus, aos sete e aos 21 dias de idade (Tabela 8). 

 

TABELA 8 - Biometria de intestinos delgado e grosso de perus inoculados 

experimentalmente com Salmonella Enteritidis e recebendo 

lactulose aos sete, 21, 42 e 60 dias de idade 

a, b - médias com letras diferentes diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

Tratamentos 
7 dias de idade 

Int. delgado 
(g) 

Int. delgado 
(cm)  

Int. grosso 
(g) 

Int. grosso 
(cm) 

Placebo 5,5933  0,1266 1,6067 0,1700 

Controle lactulose  5,5067  0,1033 3,2467 0,2733 

Controle positivo 6,9033  0,1266 2,5667 0,1900 

SE + lactulose 5,5333                      0,1233 4,1567 0,4233 

P 0,4029 0,3300 0,0890 0,1141 

CV (%) 19,0758 14,0270 36,6031 45,7271   

Tratamentos 
21 dias de idade 

Int. delgado 
(g) 

Int. delgado 
(cm)  

Int. grosso  
(g) 

Int. grosso 
(cm)  

Placebo 3,6733 0,2300 1,8100 0,3600 

Controle lactulose 3,0833  0,1166 1,4600 0,2900 

Controle positivo 3,6567  0,1566 1,4567 0,3733 

SE + lactulose 3,2033                      0,1466 1,5933 0,3500 

P 0,5464 0,2065 0,4430 0,3834 

CV (%) 17,7919 13,1687       8,5835 17,2518  

Tratamentos 
42 dias de idade 

Int. delgado 
(g) 

Int. delgado 
(cm)  

Int. grosso 
(g) 

Int. grosso 
(cm) 

Placebo       2,4767b        0,2400bc       0,9767 0,7633 

Controle lactulose       2,2067b  0,2233c   0,0900 1,0000 

Controle positivo       3,0500a   0,3566a    1,1533 1,0000 

SE + lactulose       2,3333b                      0,2866b                        0,8600 1,0000 

P        0,0040         0,0003       0,7390 0,5242 

CV (%)        7,9619 7,8775      33,5942 24,2395 

Tratamentos 
60 dias de idade 

Int. delgado 
(g) 

Int. delgado 
(cm)  

Int. grosso 
(g) 

Int. grosso 
(cm) 

Placebo 2,3800b 0,3500        0,9133 0,6243 

Controle lactulose 2,9833a 0,5700 1,1567 0,7873 

Controle positivo 3,0133a 0,6033       1,1900 0,6087 

SE + lactulose 2,9067a                     0,4633 0,9133 0,8107 

P 0,0030 0,0717       0,1267 0,1240 

CV (%) 5,4315 21,5131        17,1599 - 
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Aos 42 dias de vida, nota-se diferença no peso e comprimento do 

intestino delgado (p<0,05) e os maiores valores foram registrados nos perus do 

grupo controle positivo. Já aos 60 dias de idade, verificou-se diferença somente 

no peso do intestino delgado, observando-se menor peso para o grupo placebo 

em relação aos demais tratamentos. 

Desempenho 

Os resultados de desempenho dos perus aos sete, 21, 42 e 60 dias de 

idade, estão expressos pelos valores das médias dos tratamentos e apresentados 

nas Tabelas 9, 10, 11 e 12. 

TABELA 9 – Peso inicial (PI), peso médio (PM), ganho de peso (GP), consumo de 

ração (CR), conversão alimentar (CA) de perus inoculados com 

Salmonella Enteritidis e recebendo lactulose no período de 1-7 dias 

de vida 

Tratamentos PI PM GP CR CA 

Placebo 64,77 129,96 65,19 79,98 1,17b 

Controle lactulose  64,27 138,74 74,46 92,65 1,26ab 

Controle positivo 64,00 133,00 68,99 88,86 1,31a 

SE + lactulose 63,62 134,78 71,15 89,05 1,29ab 

P 0,1334 0,4829 0,4796 0,1906 0,0325 

C. V. (%) 0,8249 4,9918 10,1142 7,5105 3,9056 
   Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 
 

Como observado, os pesos iniciais foram bastante homogêneos, 

variando entre 63,62 a 64,77 g/ave. Aos sete dias de idade, somente para 

conversão alimentar se observou diferença (p<0,05), sendo as melhores e piores 

conversões alimentares observadas para o grupo placebo e controle positivo, 

respectivamente (Tabela 9).  
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TABELA 10 – Peso médio (PM), ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), 

conversão alimentar (CA) de perus de corte recebendo lactulose 

e/ou Salmonella Enteritidis (SE) no período de 1-21 dias de vida 

Tratamentos PM GP CR CA 

Placebo 604,95ab 540,18ab 340,91 1,37 

Controle lactulose  635,54a 581,04ª 356,41 1,37 

Controle positivo 525,15b 461,14b 328,50 1,45 

SE + lactulose 519,42b 455,80b 323,74 1,39 

P <0,0001 <0,0001 0,2597 0,5696 

C. V. (%) 2,6022 2,9522 5,8866 5,2677 
Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

Pelos dados aos 21 dias de idade (Tabela 10), observa-se que a 

Salmonella Enteritidis reduziu o peso médio dos perus inoculados 

experimentalmente, tanto no grupo controle positivo, como no grupo que recebeu 

simultaneamente a lactulose. 

 

TABELA 11 – Peso médio (PM), ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), 

conversão alimentar (CA) de perus recebendo lactulose e/ou 

Salmonella Enteritidis (SE) no período de 1-42 dias de vida 

Tratamentos PM GP CR CA 

Placebo 1860,87ab 1796,13ab 2454,13 1,78 

Controle lactulose  1923,27a 1859,40a 2416,30 1,77 

Controle positivo 1778,73b 1714,13b 2440,67 1,82 

SE + lactulose 1920,33a 1856,80a 2383,40 1,74 

P 0,0034 0,0033 0,2386 0,1673 

C. V. (%) 1,9064 1,9764 1,6890 2,3768 
Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 
Notam-se maiores pesos médios e maiores ganhos de pesos aos 42 

dias de idade, para os grupos que receberam a lactulose, com ou sem a 

Salmonella Enteritidis, enquanto os menores valores foram observados para o 

grupo controle positivo (Tabela 11). 
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TABELA 12 – Peso médio (PM), ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), 

conversão alimentar (CA) de perus de corte recebendo lactulose 

e/ou Salmonella Enteritidis (SE) no período de 1-60 dias de vida 

Tratamentos PM GP CR CA 

Placebo 2670,23ab 2605,47ab 4121,27 2,04 

Controle lactulose  2824,83a 2761,27a 3924,47 1,97 

Controle positivo 2585,10b 2520,50b 3976,97 1,98 

SE + lactulose 2717,77ab 2653,13ab 4078,43 2,04 

P 0,0129 0,0129 0,1774 0,1183 

C. V. (%) 2,4344 2,5066 2,6795 1,9338 
Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 
Com relação aos dados de desempenho aos 60 dias de idade, 

demonstraram-se maiores peso médio e ganho de peso para o grupo controle da 

lactulose, porém não diferiram significativamente do grupo placebo, entretanto, os 

menores valores foram registrados foi no grupo controle positivo (Tabela 12).  

4 DISCUSSÃO 

Neste estudo, observou-se que a lactulose fornecida aos perus 

propiciou maior desenvolvimento intestinal, conforme observado nas relações 

vilos-criptas, o que pode ter sido provocado pelo aumento de unidades 

formadoras de Enterobacteriaceae e de Lactobacillus na microbiota intestinal das 

aves. De acordo com MORAN (1982), a morfologia intestinal pode ser afetada 

pela microbiota benéfica do intestino, que permitem o desenvolvimento de 

vilosidades maiores, com proliferação celular até duas vezes mais ativa e com 

aumento na taxa de migração das criptas para os vilos em 1,7 vezes. Além disso, 

segundo MAIORKA (2011), produtos com ação prebiótica podem estimular o 

desenvolvimento intestinal pela aceleração do processo mitótico na região cripta-

vilo e como conseqüência ocorrer aumento no número de células e tamanho do 

vilo.  

O aumento da relação criptas por vilos aos sete e aos 21 dias de idade 

determinou aumento no ganho de peso aos 42 e 60 dias de idade dos perus. 

Estes resultados se respaldam nos estudos de MACARI & MAIORKA (2000), 

SANTIN et al. (2001) e MACARI & FURLAN (2005) os quais demonstraram que o 

aumento da altura dos vilos em aves que receberam prebióticos, afetou de forma 

mais acentuada na primeira semana de vida da ave e, como consequência, houve 
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pronunciado aumento no ganho de peso de frangos de corte aos 42 dias de 

idade.  

Já no grupo controle positivo, observaram-se hiperplasias de criptas 

nos duodenos e jejunos, o que pode ser explicado pelo resultado do aumento da 

atividade metabólica para compensar a destruição celular (ROSE et al., 1992). 

Durante a infecção, este processo pode ter ocorrido para evitar a exposição da 

lâmina própria intestinal e para recuperar as células lesionadas pela Salmonella 

Enteritidis. Ainda de acordo com MORRIS et al. (2004), esses aumentos de 

criptas estão diretamente relacionados com a renovação das células epiteliais 

(turnover) durante a infecção, indicando resposta compensatória das células aos 

efeitos da Salmonella Enteritidis.  

A pior conversão alimentar foi observada no grupo controle positivo aos 

sete dias de vida. Neste período constataram-se as menores relações vilos: 

criptas nos grupos inoculados com a Salmonella Enteritidis. Isto aconteceu 

provavelmente devido à lesão provocada pela bactéria nas células intestinais, 

pois lesões discretas podem causar redução temporária da absorção de 

nutrientes, consequentemente, piorando a conversão alimentar, conforme 

verificado por KIM et al. (2011). 

Os dados histomorfométricos de duodenos e jejunos sugerem ainda 

que a lactulose ratificou sua ação prebiótica, pois, quando foi adicionada à dieta, 

reduziu a presença do patógeno no intestino e ainda aumentou a proliferação 

celular no epitélio intestinal, aumentando a altura dos vilos e também a área de 

absorção (MATHEW, 2001; OLIVEIRA et al., 2008).   

As variações de pH registradas nos segmentos intestinais mantiveram-

se dentro do padrão normal para perus, que de acordo com DENBOW (1998), é 

de 6,0 no inglúvio, de 4,7 no proventrículo, de 2,2 na moela, de 5,8 a 6,5 no 

duodeno, de 6,7 a 6,9 no jejuno, de 6,8 no íleo,de 5,9 no ceco e de 6,5 no reto. 

Porém, apesar de não haver diferença estatística, observa-se que menores 

valores médios de pH foram registrados nos grupos que receberam a lactulose, 

resultados respaldados na afirmação de WIEMER (1999), de que a lactulose, 

devido ao seu efeito prebiótico, estimula o desenvolvimento de bactérias 

benéficas, como os Lactobacillus, e promoveu a produção de ácidos láctico e 

acético, ocasionando a diminuição do pH no sistema digestório. Diferença 

estatística, porém, só foi verificada no cólon aos 60 dias, mesmo assim ocorreu a 
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inibição do desenvolvimento de populações de bactérias nocivas, como 

Salmonella Enteritidis, as quais apresentam alta sensibilidade a ambientes ácidos. 

Portanto, a lactulose agiu sobre a manutenção do equilíbrio da 

microbiota intestinal, impedindo a proliferação de Salmonella Enteritidis em 

inglúvios e cecos dos perus (GABRIEL et al., 2008). Pesquisadores como 

KAMPHES et al. (2003) e MARTÍN-PELÁEZ et al. (2009) comprovaram essa ação 

da lactulose, demonstrando a capacidade de eliminação de Salmonella sp. em 

suínos.  

A presença da Salmonella Enteritidis nos perus desafiados observada 

aos sete dias de idade refletiu em pior conversão alimentar na mesma idade 

avaliada. Aos 21 dias de idade, a lactulose foi eficiente na eliminação da 

Salmonella Enteritidis, o que refletiu nos ganhos de pesos dos perus. Entretanto, 

a partir desta data, pode-se observar que a idade foi um fator importante na 

redução da contagem de Salmonella, o que provavelmente ocorreu devido ao 

desenvolvimento natural das células do sistema imune associado ao trato 

gastrintestinal.  

As reduções de Salmonella Enteritidis nos cecos dos perus que 

receberam lactulose são similares aos resultados de experimentos realizados por 

HOOGE (2006), que observou que a adição de altos níveis de 

mananoligossacarídeo fosforilado (0,40%) na dieta das aves inoculadas, reduziu 

as contagens de Salmonella no ceco. Segundo ROPPA (2006), esta redução está 

baseada no princípio do prebiótico ser absorvido nas células M, localizadas no 

interior das placas de Peyer, que estimulam assim, a imunidade sistêmica e 

associada ao intestino e atuam como antígeno não patogênico. Também 

ORYOFO et al. (1989), ao fornecerem lactose, isômero da lactulose, em dietas de 

frangos de corte, observaram redução na colonização por Salmonella nos 

animais. 

A modificação da microbiota intestinal foi comprovada pela contagem 

de Enterobacteriaceae e Lactobacillus nos inglúvios e cecos dos perus, em que 

se verificou aumento destes microrganismos nas aves que receberam a lactulose. 

Este aumento pode estar baseado no mecanismo de fermentação da lactulose, 

que estimula o crescimento e/ou a atividade de Lactobacillus, agindo 

beneficamente no trato digestivo (BUDIÑO et al., 2006). Com isso, é capaz de 

alterar a microbiota benéfica intestinal, como foi observado nas quantidades de 
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UFCs de Enterobacteriaceae. Os resultados encontrados estão de acordo com 

FLICKINGER et al. (2003) que observaram que os benefícios da ingestão de 

produtos com ação prebiótica incluem o aumento da população de Lactobacillus 

nativos e suprimem a atividade de bactérias patogênicas, além de reduzir a 

formação de produtos tóxicos da fermentação. 

 Para o aumento da relação criptas: vilos e os maiores ganhos de pesos 

foram constatados nos grupos que receberam a lactulose nas diferentes idades.  

Estes dados permitem especular que a presença de Lactobacillus na microbiota 

intestinal é capaz de influenciar de acordo com as afirmações EWING & COLE 

(1994), a atividade das enzimas dos microvilos, as quais estão envolvidas no 

processo de absorção dos nutrientes que beneficiam o hospedeiro. 

A ação protetora da lactulose contra bactérias patogênicas no intestino 

das aves pode ser atribuída à competição bacteriana pelos sítios de aderência, 

um processo chamado de exclusão competitiva (TELLEZ et al., 1993; SPRING, 

2000). Também pelo aumento das bactérias benéficas produtoras de ácidos 

orgânicos como lático, acético e butírico, que ocasionam a redução dos pHs 

(p>0,05), nos diferentes segmentos intestinais, conforme verificado nos dados 

obtidos neste estudo experimental. Tais condições promovem uma condição de 

eubiose permanente, impossibilitando o estabelecimento da Salmonella Enteritidis 

(ITO, 2004). 

A lactulose fornecida aos perus até os 21 dias de idade, não 

determinou diferença de peso e comprimento dos intestinos nas idades avaliadas. 

Entretanto Salmonella Enteritidis determinou um aumento de comprimento e peso 

dos intestinos delgados dos perus aos 42 dias de idade, o que refletiu em menor 

desempenho deste grupo. O aumento de peso e comprimento do intestino pode 

ser atribuído ao processo inflamatório desencadeado pelo agente inoculado, o 

que pode ser respaldado em APAJALAHTI (2005), o qual relatou que os desafios 

microbiológicos podem gerar inflamação intestinal. 

Aos 60 dias, o grupo placebo apresentou o menor peso de intestino 

delgado (p<0,05) em relação aos demais tratamentos, o que sugere menor 

exposição do trato gastrintestinal às substâncias exógenas. 

 Os dados obtidos nas análises de desempenho demonstraram que o 

peso inicial dos perus foi bastante uniforme, 63,62 a 64,77 g/ave, valor 

considerado importante, pois os pesos das aves experimentais, principalmente 
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com o intuito de avaliar desempenho, devem ser o peso mais homogêneo 

possível, pois de acordo com LEANDRO et al. (2006), maior peso inicial da ave 

favorece o desempenho posterior e resulta em maior peso final de carcaça. Os 

valores de pesos iniciais foram semelhantes aos de SELL et al. (1991), que 

encontraram variação de 64,8 ± 6,9 g no peso corporal de perus ao nascimento, 

enquanto APPLEGATE et al. (2005) encontraram variação de 62,19 a 65,63 g e 

ANDRADE (2008), de 60,07 a 63,95 g. 

Aos sete dias de idade, verificou-se pior conversão alimentar no grupo 

controle positivo, devido à presença da Salmonella Enteritidis, conforme 

evidenciada nos dados de contagem deste microrganismo e também pelo baixo 

desenvolvimento intestinal na primeira semana de vida, como demonstrado pelas 

alturas de vilos e relação dos mesmos com as criptas, que também se mostrou 

reduzida em relação aos outros grupos estudados, o que refletiu negativamente 

no aproveitamento dos nutrientes da dieta. Tal fato foi confirmado por ROCHA 

(2008), justificando que a colonização do sistema digestório da ave provoca 

modificações já nos primeiros dias de vida, interferindo negativamente na 

conversão alimentar.   

O maior ganho de peso dos perus verificado aos 21 dias de idade, 

corrobora com os dados observados por VICENTE et al. (2007) que, ao 

desafiarem perus com Salmonella Enteritidis e tratarem com uma combinação de 

lactose (ação prebiótica) e probiótico, observaram significativa melhora (p<0,05) 

no peso corporal e na conversão alimentar. 

O desempenho dos perus, nos períodos finais de experimento, aos 42 

e 60 dias de idade, foi melhor nos grupos que receberam a lactulose, e refletem 

todos os resultados descritos anteriormente, pois a lactulose foi capaz de 

propiciar maior proteção à mucosa, atuando sobre a modulação da ecologia 

intestinal, estimulando o crescimento e a atividade de Enterobacteriaceae e 

Lactobacillus no trato gastrintestinal, que atuaram positivamente no sistema 

imune. Atuou também na produção de ácidos que reduziram o pH e promoveram 

o desenvolvimento intestinal, com maiores desenvolvimentos das relações vilos 

por criptas. Assim, reduziram a quantidade de Salmonella Enteritidis no 

organismo, bloqueando os sítios de aderência das mesmas e impedindo sua 

fixação no intestino. Isso refletiu de forma desejável no desempenho animal 

(SILVA & NÖRNBERG, 2003; ANDREATTI FILHO, 2008), pois o potencial de 
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crescimento e eficiência alimentar nos perus está diretamente correlaciona ao 

desenvolvimento do intestino (BOHÓRQUEZ et al., 2011).  

Os resultados obtidos neste estudo podem ser respaldados aos 

encontrados por TORRES-RODRIGUEZ et al. (2005) que, ao pesquisarem 

produtos alternativos a antimicrobianos, administraram uma dieta com 0,1% de 

lactose e probiótico a perus e conseguiram estimular o ganho de peso. Ainda, em 

outro experimento, TORRES-RODRIGUEZ et al. (2007) forneceram a lactose, um 

dos componentes da lactulose, a perus durante a fase inicial e relataram 

aumentodo peso corporal, que foi mantido ou aumentado durante a fase de 

crescimento.   

5 CONCLUSÃO 

A lactulose em rações para perus permite melhor desenvolvimento 

intestinal e desempenho e auxilia o controle da Salmonella Enteritidis. 
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CAPÍTULO 5- ALTERAÇÕES BACTERIOLÓGICAS, HISTOPATOLÓGICAS, 

BIOMÉTRICAS E DE DEPLEÇÃO LINFOCITÁRIA EM PERUS 

EXPERIMENTALMENTE INOCULADOS COM Salmonella 

Enteritidis E RECEBENDO LACTULOSE NA DIETA 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da lactulose sobre a saúde 
sistêmica de perus experimentalmente inoculados com Salmonella Enteritidis via 
inglúvio.Foram utilizados 280 perus de um dia de idade, distribuídos em quatro 
tratamentos com sete repetições, com 10 aves por repetição, totalizando 70 perus 
em cada tratamento. Tratamento 1 – não recebeu o inóculo microbiano nem a 
lactulose (placebo); Tratamento 2 – recebeu somente a lactulose (controle da 
lactulose); Tratamento 3 – inoculados com aproximadamente 7,0x105 UFC/mL de 
Salmonella Enteritidis (controle positivo) e Tratamento 4 - inoculados com 
aproximadamente 7,0x105UFC/mL de Salmonella Enteritidis e tratados com a 
lactulose (Salmonella Enteritidis + lactulose). Aos sete, 21, 42 e 60 dias de vida, 
uma ave de cada parcela foi sacrificada e foram coletados o fígado, baço, bursa 
de Fabricius e trato gastrintestinal, para análises bacteriológicas, histopatológicas, 
contagem de linfócitos em órgãos linfóides e exames biométricos. O grupo 
inoculado e tratado com a lactulose apresentou redução da presença de 
Salmonella Enteritidis nos órgãos em relação ao grupo inoculado aos sete, 21 e 
42 dias. Já aos 60 dias de idade, a bactéria não foi isolada em nenhum dos 
animais independente do tratamento. Salmonella Enteritidis determinou alterações 
histopatológicas, porém discretas, nos diferentes tecidos estudados, além de 
depleções linfocitárias nos baços e bursas de Fabricius. O grupo desafiado e 
tratado com a lactulose apresentou discreta depleção de linfócitos, quadro clínico 
semelhante ao grupo controle positivo, porém a mortalidade registrada foi menor 
que a do grupo que não recebeu tratamento. Conclui-se que a lactulose é capaz 
de reduzir a invasão de Salmonella Enteritidis nos órgãos até os 42 dias de idade, 
minimizar alterações teciduais e linfocitárias nos animais tratados, além de se 
mostrar eficiente na redução das taxas de mortalidade e do estado portador 
inaparente. 
 
 

Palavras-chave: biometria, infecção, linfócitos, prebióticos, salmoneloses. 
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CHAPTER 5 - CHANGES BACTERIOLOGICAL, HISTOPATHOLOGICAL, 

BIOMETRIC AND LYMPHOCYTE DEPLETION IN TURKEYS 

EXPERIMENTALLY INOCULATED WITH Salmonella 

Enteritidis AND RECEIVING LACTULOSE IN THE DIETARY 

ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the effect of lactulose on the 
systemic health of turkeys experimentally inoculated, via crop, with Salmonella 
Enteritidis.  280 one day old turkeys were distributed in four treatments with seven 
repetitions, been 10 birds per repetition, totaling 70 turkeys in each 
treatment. Treatment 1 - did not receive the inoculum or lactulose (placebo), 
treatment 2 - only received lactulose (lactulose control), Treatment 3 - inoculated 
with approximately 7.0x105UFC/mL of Salmonella Enteritidis (positive control) and 
Treatment 4 - inoculated with approximately 7.0x105 UFC/mL Salmonella 
Enteritidis and treated with lactulose (lactulose + Salmonella Enteritidis). At seven, 
21, 42 and 60 days of life, one bird of each parcel were sacrificed and liver, 
spleen, bursa and gastrointestinal tract were callected for bacteriological and 
histopathological analysis, lymphocytes levels and biometric exams. The 
inoculated group and the one treated with lactulose showed decrease of 
Salmonella Enteritidis in organs comparing to the group inoculated at seven, 21 
and 42 days. At 60 days of age, the bacterium was not isolated in any animal 
regardless of kind of treatment.  Salmonella Enteritidis determined 
histopathological changes, however slight, in the different tissues studied, and 
lymphocyte depletions in the spleens and bursas of Fabricius. The challenged 
group and the group treated with lactulose showed mild depletion of lymphocytes 
levels, clinical symptoms similar to that was observed in the positive control group, 
however, mortality was lower than that recorded in the group that did not received 
treatment. Were concluded that lactulose can reduce the invasion of Salmonella 
Enteritidis in organs until 42 days of age, as well minimizing tissue changes and 
lymphocyte levels decrease in treated animals, and showed to be effective in 
reducing mortality and inapparent carrier state.  
 
 
Keywords: biometrics, infection, lymphocytes, prebiotics, salmonellosis. 
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1  INTRODUÇÃO 

As salmoneloses são infecções bacterianas determinadas por 

diferentes sorovares de Salmonella enterica subesp. enterica. Segundo 

PERDONCINI et al. (2011), Salmonella Enteritidis se destaca por ser 

frequentemente isolada de plantéis avícolas em todo o mundo e por estar 

envolvida em surtos de toxinfecção alimentar em humanos, por isso o seu 

controle torna-se imprescindível.  

Para auxiliar na prevenção e minimizar as infecções por Salmonella 

Enteritidis, as dietas têm sido suplementadas com produtos que possam substituir 

os antimicrobianos, proibidos pela União Européia desde 2006. Produtos com 

ação prebiótica, como a lactulose, têm-se mostrado úteis no controle de 

patógenos e na melhora de desempenho das aves (VICENTE et al., 2007). 

Porém, a literatura pesquisada foi escassa sobre os reais efeitos deste produto no 

organismo, principalmente quando se refere ao seu uso em perus. 

A lactulose é um dissacarídeo não digestível, útil em doenças 

inflamatórias infecciosas do intestino do homem, como salmoneloses e vem 

sendo utilizada na medicina humana há mais de 40 anos, principalmente no 

tratamento de encefalopatia portosistêmica e constipação. A farmacodinâmica da 

lactulose faz dela uma droga segura e eficaz nestas indicações (SCHUMANN, 

2002). Promove ações antitumores (principalmente no cólon intestinal), 

antimicrobianas, hipolipidêmica e hipoglicêmica, podendo melhorar também a 

absorção e o balanço de minerais, além de possuir atividade antiosteoporótica. 

Tem sido usada no Japão e nos Estados Unidos em alimentos funcionais e como 

suplemento nutricional (HOLZ & MIDDLETON, 2005). 

Estudos in vitro e in vivo têm demonstrado o potencial inibitório da 

lactulose sobre a Salmonella Typhimurium em suínos (MARTÍN-PELÁEZ et al., 

2008; MARTÍN-PELÁEZ et al., 2009) e in vivo em frangos de corte (SOUZA, 

2008). Segundo GUIMARÃES & GUEDES (2007), a lactulose atua beneficamente 

no hospedeiro, pela ativação do metabolismo de uma ou mais bactérias 

benéficas, induzindo a efeitos desejáveis sistêmicos ou na luz intestinal. 

 Diante do exposto, a presente pesquisa foi realizada com o objetivo de 

avaliar os efeitos da lactulose em perus inoculados experimentalmente, via 

inglúvio, com Salmonella Enteritidis. 
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2  MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Núcleo Experimental de Doenças de 

Aves e no Laboratório de Bacteriologia do Departamento de Medicina Veterinária 

da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), Goiânia, Goiás, Brasil. 

O protocolo experimental utilizado neste estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, sob o n° 103/09, e está de acordo com os 

Princípios Éticos na Experimentação Animal, adotados pela Sociedade Brasileira 

de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL). 

Delineamento experimental 

Foram utilizados 280 perus da linhagem British United Turkeys of 

America (BUTA), oriundos de incubatórios comerciais, os quais foram distribuídos 

em blocos cazualizados, divididos em quatro tratamentos, com 70 perus cada um. 

Cada tratamento possuiu sete repetições cada, alojados em grupos de dez aves 

por unidade experimental, no total de 28 unidades experimentais, conforme 

delineamento descrito a seguir: 

- Tratamento 1: aves receberam ração sem inóculo microbiano e sem a 

lactulose (placebo). 

- Tratamento 2: aves receberam ração adicionada com lactulose, na 

dosagem de 0,03 mL/kg de peso vivo (VIANA, 2000), do primeiro aos 21 dias de 

vida de alojamento (controle da lactulose). 

- Tratamento 3: aves inoculadas diretamente no inglúvio no primeiro dia 

de vida, com 1,0 mL de solução salina tamponada a 0,85%, contendo 

aproximadamente 7,0x105 UFC/mL de Salmonella Enteritidis (controle positivo- 

SE). 

- Tratamento 4: aves receberam o inóculo diretamente no inglúvio no 

primeiro dia de vida, com 1,0 mL de solução salina tamponada a 0,85%, contendo 

aproximadamente 7,0x105 UFC/mL de Salmonella Enteritidis e a lactulose 

fornecida na ração desde o primeiro até 21 dias de vida da ave, na dosagem de 

0,03 mL/kg de peso vivo (VIANA, 2000) (Salmonella Enteritidis + lactulose - SE + 

L). 
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As aves foram alojadas em baterias aquecidas de aço galvanizado, 

equipadas com comedouros e bebedouros tipo lineares e bandejas para a retirada 

de excretas. Os grupos controles foram alojados em sala separada dos grupos 

inoculados, evitando a contaminação entre os tratamentos.  

Foi utilizada uma lâmpada incandescente de 60W por andar para 

manter a temperatura de conforto térmico compatível com a idade. Água e ração 

foram disponibilizadas ad libitum. Foi fornecida ração vegetal a base de milho e 

farelo de soja, sem antibióticos, anticoccidiano, promotores de crescimento ou 

produtos de origem animal a qual foi elaborada segundo exigências nutricionais 

preconizadas pela linhagem (BUTA, 2006). 

Preparação do inóculo 

O inóculo foi preparado com S. Enteritidis isolada de amostras oriundas 

de frangos de corte cedida por ANDRADE et al. (2009). A cepa foi replicada em 

ágar XLT4 e incubada a 37ºC por 18-24h. Em seguida, as células foram 

suspensas em solução salina tamponada a 0,85%, mantida a 4ºC e a 

concentração de 7x105 UFC/mL para Salmonella Enteritidis, ajustada com auxílio 

da escala de MacFarland (FÉRNANDEZ et al., 2001). 

A concentração foi confirmada por plaqueamento das diluições 

decimais seriadas em ágar XLT4, com posterior incubação a 37ºC e contagem 

das UFC de Salmonella. 

Variáveis estudadas 

Pesquisa e identificação de Salmonella 

Aos sete, 21, 42 e 60 dias de idade, uma ave por parcela foi sacrificada 

e foram coletadas amostras de aproximadamente 1g de fígado, baço, bursa de 

Fabricius e conteúdo cecal,que foram processadas de acordo com GEORGIA 

POULTRY LABORATORY (1997) e com BRASIL (2003). 

Os fragmentos foram incubados em caldo Selenito Cistina a 37ºC por 

24h com auxílio de alça de níquel-cromo. Alíquotas do caldo foram plaqueadas 

por esgotamento em estrias para meios seletivos (ágar MacConkey, Hektoen e 

ágar XLT4) e incubados a 37ºC por 24h. 
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A leitura foi realizada pela seleção de unidades formadoras de colônias 

(UFC) com características morfológicas de Salmonella. De três a cinco UFC por 

placa foram transferidas para tubos contendo Tríplice açúcar ferro (TSI) e 

incubados a 37ºC por 24 h. 

Os tubos de TSI com crescimento sugestivo de Salmonella foram 

submetidos ao teste de urease, produção de indol, vermelho metila, motilidade, 

lisina descarboxilase, teste do malonato e citrato. Quando as reações bioquímicas 

foram compatíveis com Salmonella, as amostras foram submetidas ao teste 

sorológico com soro polivalente anti-O e remetidas à Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ) em meio ágar nutriente para confirmação do sorovar isolado. 

Exames histopatológicos e depleção linfocitária 

Fragmentos de fígado, baço, bursa de Fabricius e ceco foram 

coletados dos perus, com sete, 21, 42 e 60 dias de idade e processados, de 

acordo com a metodologia convencional de LUNA (1968). Uma vez as amostras 

fixadas por 24h-36h em formalina neutra tamponada a 10%, os órgãos foram 

recortados, acondicionados em cassetes e identificados. Em seguida, foram 

lavados em água corrente para retirada de excessos de pigmentos de formol e 

posteriormente desidratados em álcool etílico em série crescente, desde 70% até 

álcool absoluto.  

Posteriormente, procedeu-se à clarificação com xilol e impregnação em 

parafina histológica, com ponto de fusão a 56º C. Os fragmentos de 5,0 mm foram 

incluídos em blocos de parafina histológica, seccionados a 5,0 μm em micrótomo 

rotativo, marca American-Optical, modelo Spencer-820. 

Os cortes foram colocados para flutuar em água aquecida, com o 

intuito de derreter a parafina resultante do corte e permitir a fixação nas lâminas 

histológicas e posteriormente, foram corados pelo método de Hematoxilina – 

Eosina (HE). 

As lesões histopatológicas qualitativas dos diferentes órgãos foram 

classificadas de acordo com a gravidade da alteração em acentuada, moderada e 

discreta, e quanto à distribuição em focal, multifocal e difusa.  

A contagem dos linfócitos foi realizada pela técnica de planimetria por 

contagem de pontos, sendo o número de campos fotografados de cada amostra 
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determinado por meio de média acumulada, de acordo com o proposto por 

WILLIAMS (1977). Para isso, foram capturadas as imagens de 15 campos de 

cada um dos fragmentos de baço e de bursa de Fabricius de cada animal, para a 

posterior contagem dos linfócitos, realizada com o auxílio do software Image J.  

Um retículo quadrangular composto por 25 pontos foi sobreposto à 

imagem histológica digital e apenas foram contados os linfócitos nas intersecções 

presentes no campo visual. Os linfócitos contados no baço e na bursa de 

Fabricius dos animais foram classificadas quanto ao grau de depleção, esta 

considerada discreta, moderada ou acentuada. 

Foram calculadas amédia e o desvio padrão do número de linfócitos 

para o grupo controle, os quais foram utilizados como referência na determinação 

do grau de depleção linfóide no baço e na bursa de Fabricius dos animais 

inoculados (Quadro 1). 

 

QUADRO 1- Intervalos de depleção linfóide para cada escore de depleção 

linfocitária 

Escores Percentual de depleção linfóide 

Escore 1 

Escore 2 

Escore 3 

Escore 4 

Escore 5 

Até 10% de depleção linfocitária 

Entre 10 e 20% de depleção linfocitária 

Entre 20 e 30% de depleção linfocitária 

Entre 30 e 40% de depleção linfocitária 

Entre 40 e 50% de depleção linfocitária 

Fonte: adaptado de MORAES (2008). 

Exames biométricos  

Para determinação dos índices biométricos, uma ave por parcela foi 

sacrificada aos sete, 21, 42 e 60 dias de idade. O peso da ave,do fígado, do trato 

gastrintestinal, do baço e da bursa de Fabricius foram considerados para cálculo 

da relação peso de órgão/peso da ave.  

Análises Estatísticas 

Para os estudos da colonização de Salmonella Enteritidis pela 

bacteriologia convencional foi aplicado o teste não paramétrico de qui-quadrado, 
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considerando a presença ou ausência da bactéria e para as alterações 

histopatológicas, foi realizada a frequência simples.  

Os resultados de contagem de linfócitos foram realizados através de 

escores de lesão e do teste de Kruskal-Wallis, enquanto os dados de biometria 

foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas, quando 

necessário, pelo teste de Tukey a 5%, sendo utilizado o programa estatístico 

Statistical Analisys System (SAS 9.2), de acordo com SAMPAIO (2002).  
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3  RESULTADOS 

Os resultados dos exames bacteriológicos de fígados, conteúdos 

cecais, bursas de Fabricius estão apresentados na Tabela 2.  

TABELA 2 - Frequência de isolamento de Salmonella Enteritidis dos conteúdos 
cecais, bursas de Fabricius, fígados e baços de perus recebendo 
lactulose aos sete, 21 e 42 dias de idade 

Tratamentos Bursa Ceco Fígado Baço Total 

7 dias de idade 

Placebo                0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/28) 

Contr. Lactulose             0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/28) 

Contr. positivo  85,7% (6/7) 71,4% (5/7) 57,1% (4/7) 71,4% (5/7) 71,4% (20/28) 

SE + Lactulose 71,4% (5/7) 57,1% (4/7) 71,4% (3/7) 57,1% (4/7) 57,1% (16/28) 

Total 39,3%(11/28) 32,1% (9/28) 25,0% (7/28) 32,1%(9/28) 27,6% (36/112) 

21 dias de idade 

Placebo                0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/28) 

Contr. Lactulose         0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/28) 

Contr. positivo  57,1% (4/7) 42,9% (3/7) 42,9% (3/7) 57,1% (4/7) 50,0% (14/28) 

SE + Lactulose 28,5% (2/7) 0,0% (0/7) 42,9% (3/7) 28,5% (2/7) 25,0% (7/28) 

Total 21,4% (6/28) 10,7% (3/28) 21,4% (6/28) 21,4%(6/28) 18,7% (21/112) 

42 dias de idade 

Placebo                0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/28) 

Contr. Lactulose            0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/7) 0,0% (0/28) 

Contr. positivo  28,6% (2/7) 28,6% (2/7) 28,6% (2/7) 14,3% (1/7) 25,0% (7/28) 

SE + Lactulose 14,3% (1/7) 0,0% (0/7) 14,3%(1/7) 14,3% (1/7) 10,7% (3/28) 

Total 10,7% (3/28) 7,1% (2/28) 10,7% (3/28) 7,1% (2/28) 8,9% (10/112) 

 

De acordo com os resultados expressos na referida Tabela 2, 

observou-se que no grupo placebo e no grupo controle da lactulose não houve 

isolamento de Salmonella Enteritidis em nenhuma das idades avaliadas. No grupo 

controle positivo registrou-se uma taxa de recuperação bacteriana de 71,4% 

(20/28) aos sete dias; 50,0% (14/28) aos 21 dias e 25,0% (7/28) aos 42 dias de 

idade das amostras analisadas.  

No grupo inoculado com a Salmonella Enteritidis e que recebeu a 

lactulose, observaram-se taxas de recuperação de 57,1% (16/28), 25,0% (7/28) e 

10,7% (3/28) aos sete, 21 e 42 dias de idade, respectivamente. Ressalta-se que 
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aos 60 dias de idade, não houve isolamento de Salmonella Enteritidis em nenhum 

dos órgãos analisados em qualquer dos grupos estudados.  

Dos mesmos órgãos que foram realizadas análises bacteriológicas, 

coletaram-se fragmentos que foram submetidos às avaliações histopatológicas 

(Quadro 1), destacando-se que no grupo controle não se observaram lesões 

teciduais.  

Da análise dos resultados histopatológicos, observou-se que, no ceco, 

a inflamação consistiu de infiltrado inflamatório mononuclear e pontos 

hemorrágicos. No baço e na bursa de Fabricius foram observados infiltrados 

inflamatórios heterofílicos, sendo que nesta última observaram-se ainda, discretas 

congestões e rarefações foliculares, que se apresentaram de forma discreta a 

moderada, dependendo do grupo e da idade analisada. No fígado, os achados 

foram discretos para todos os grupos estudados e consistiram em degeneração 

vacuolar e hepatite intersticial.  

 

QUADRO 1 - Principais alterações histopatológicas observadas em órgãos de 
perus inoculados com Salmonella Enteritidis e sacrificados aos 
sete, 21, 42 e 60 dias de vidas 

Controle Lactulose Ceco Baço Bursa Fígado 

7 dias IIM* IIH* RF*IIH* DV* 

21 dias - IIH* - DV* 

42 dias - - - - 

60 dias - - - - 

Controle Positivo Ceco Baço Bursa Fígado 

7 dias IIM**, PH* IIH** RF**, DC*,IIH* DV**,HI* 

21 dias IIM* IIH** RF**, IIH**  DV*, HI* 

42 dias IIM* IIH* RF* DV* 

60 dias IIM* IIH* - DV* 

SE + Lactulose Ceco Baço Bursa Fígado 

7 dias IIM*,PH* IIH* RF*, IHH* DV*, HI* 

21 dias IIM* IIH* RF* DV 

42 dias IIM* IIH* RF* - 

60 dias IIM+ - - - 

IIM = infiltrado inflamatório mononuclear; IIH = infiltrado inflamatório heterofílico; - = sem alteração histológica; 

DV = degeneração vacuolar; DC = discreta congestão; HI = hepatite intersticial; PH = pontos hemorrágicos. 

*Discreto, **Moderado, ***Acentuado. 
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Das mesmas lâminas histológicas de baço e bursa de Fabricius, foram 

realizadas contagens de linfócitos em cada uma das idades avaliadas (Tabela 3). 

 

TABELA 3- Número de linfócitos nos baços e bursas de Fabricius de perus 

inoculados com Salmonella Enteritidis 

 Baço 

Tratamentos 7 dias 21 dias 42 dias 60 dias 

Placebo 14,30 ± 0,86a 15,20 ± 2,83a 11,66 ± 1,39 11,53 ± 2,20 

Cont. Lactulose 13,20 ± 1,97a 14,40 ± 1,29a 11,46 ± 1,99 10,93 ± 1,98 

Cont. Positivo 9,06 ± 2,15b 8,46 ± 1,80c 10,40 ± 2,09 10,53 ± 2,26 

SE + Lactulose 12,80 ± 1,97ab 10,60 ± 1,54b 11,40 ± 2,02 11,50 ± 2,27 

P <0,0001 < 0,0001     0,2722 0,0669 

 Bursa de Fabricius 

Tratamentos 7 dias 21 dias 42 dias 60 dias 

Placebo 18,36 ± 2,61a 17,13 ± 2,18a 16,33 ± 1,79a 13,50 ± 1,89a 

Cont. Lact. 17,23 ± 2,79ab 15,60 ± 2,51a 15,66 ± 1,35ab 12,30 ± 0,88ab 

Cont. Positivo 9,60 ± 2,26c 10,16 ± 4,07b 10,66 ± 1,87c 11,46 ± 1,54b 

SE + Lact. 15,63 ± 1,35b 14,66 ± 3,01a 13,80 ± 2,99b  11,50 ± 0,62b 

P <0,0001 < 0,0001 < 0,0001       0,0002 
Letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente pelo teste de Kruskal-Wallis (p<0,05).)./ Lact. = 
Lactulose/ SE = Salmonella Enteritidis 

 

Depreende-se, pela análise da Tabela 3, que houve diferença 

estatística (p<0,05) para os tratamentos avaliados, aos sete e aos 21 dias de 

idade. Foram registrados maiores números de linfócitos nos baços para os grupos 

placebo e para o controle da lactulose, enquanto, o grupo que recebeu a 

Salmonella Enteritidis (controle positivo) e o que recebeu a Salmonella Enteritidis 

e a lactulose, apresentou redução de células linfocíticas. Aos 42 e 60 dias de 

idade, não houve diferença (p>0,05), entre os grupos analisados. 

Dos resultados da contagem de linfócitos nas bursas de Fabricius, foi 

verificada diferença estatística (p<0,05) entre todas as idades avaliadas e 

tratamentos estudados. No entanto, a quantidade de linfócitos do grupo controle 

da lactulose, apesar de se apresentar um pouco reduzida, não diferenciou 

estatisticamente do grupo placebo. Constatou-se que, todos os grupos obtiveram 

uma redução de números de linfócitos em relação ao grupo placebo, porém, 

maiores valores de depleção foram observados para o grupo controle positivo, 

seguido do grupo que recebeu a Salmonella Enteritidis e a lactulose.  
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Os dados de contagem de linfócitos nos baços e nas bursas de 

Fabricius, foram analisados por percentagem em relação ao grupo controle, 

recebendo escores de depleção linfocitária, conforme mostrados na Tabela 4. 

 

TABELA 4 - Valores médios dos percentuais de depleção linfóide em relação ao 
grupo placebo e seus respectivos escores ópticos de lesão nos 
baços e bursas de Fabricius em diferentes idades avaliadas dos 
perus inoculados experimentalmente com Salmonella Enteritidis 

Baços 

 

Cont. Lactulose Controle Positivo SE + Lactulose 

% depl. 
linfóide 

Escore 
depleção 

% depl. 
linfóide 

Escore 
depleção 

% depl. 
linfóide 

Escore 
depleção 

7 dias 7,69 1 36,64 4 10,49 2  

21 dias 5,26 1 44,34 5 30,26 4  

42 dias 1,72 1 10,81 2 2,23 1  

60 dias 5,20 1 8,67 1 0,26 1  

Bursas 

 

Cont. Lactulose Controle Positivo SE + Lactulose 

% depl. 
linfóide 

Escore 
depleção 

% depl. 
linfóide 

Escore 
depleção 

% depl. 
linfóide 

Escore 
depleção 

7 dias 6,15 1 47,71 5 14,87 2  

21 dias 8,93 1 40,69 5 14,42 2  

42 dias 4,10 1 34,72 4 15,49 2  

60 dias 8,89 1 15,11 2 14,81 2  

DL: depleção linfocitária. Escores: 1- <10% de DL; 2- 10 a 20% de DL; 3- 20 a 30% de DL; 4- 30 a 40% de 
DL; 5- 40 a 50% de DL; SE=Salmonella Enteritidis 
 

As depleções linfocitárias observados nos baços variaram de 1,72 a 

7,69%, de 8,67 a 44,34% e de 0,26 a 30,26% para o controle da lactulose, o 

controle positivo e para o grupo que recebeu o inóculo bacteriano e a lactulose, 

respectivamente. Os maiores escores de lesão foram verificados para o grupo 

que recebeu somente Salmonella Enteritidis, principalmente aos 21 dias de idade, 

as quais reduziram aos 60 dias de idade. 

Já nas bursas de Fabricius, as percentagens de depleções linfocitárias 

tiveram uma variação entre 4,10 a 8,93% para o controle da lactulose, 15,11 a 

47,71% para o controle positivo e 14,42 a 14,49% para o grupo da Salmonella 

Enteritidis mais a lactulose, como ocorreram nos baços, os maiores escores de 

lesão nas bursas de Fabricius foram o grupo controle positivo. 

Os pesos relativos dos fígados, baços, bursas de Fabricius e trato 

gastrintestinal (TGI) estão dispostos na Tabela 5. 
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TABELA 5 - Biometria de órgãos de perus inoculados experimentalmente com S. 

Enteritidis e recebendo lactulose aos sete, 21, 42 e 60 dias de idade 

a,b- médias com letras diferentes diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

Para os dados de pesos relativos do fígado, trato gastrointestinal, baço 

e bursa, não houve diferença (p>0,05) em nenhuma idade e tratamento. 

Tratamentos 
7 dias de idade  

  Fígado (g) TGI (g) Baço (g) Bursa (g) 

Placebo       3,4200 7,8570 0,0566 0,1400 

Controle lactulose        3,5667 8,9100 0,0766 0,1500 

Controle positivo 3,1233 11,7900 0,0867 0,1100 

SE + lactulose 3,2900      10,5130 0,0600 0,1400 

P       0,9041 0,3772 0,5957 0,3827 

CV (%)      22,7241 28,3512 42,8571 20,6213 

Tratamentos 
21 dias de idade  

  Fígado (g)        TGI (g)               Baço (g) Bursa (g)  

Placebo 2,6767 5,7833        0,1066 0,1833 

Controle lactulose 3,4767 6,7400        0,1633 0,2266 

Controle positivo 3,3933 6,4500        0,1533 0,2233 

SE + lactulose 3,2333 6,3533        0,1100 0,1833 

P      0,3597 0,7905        0,4663      0,7238 

CV (%) 17,5771 18,5351   39,1511     25,4046 

Tratamentos 
42 dias de idade 

Fígado (g)         TGI (g)          Baço (g)    Bursa (g) 

Placebo 1,6467         2,5900         0,0867     0,1133 

Controle lactulose 1,6967         2,5667         0,0833     0,1067 

Controle positivo 1,5567         2,3633         0,1267     0,1733 

SE + lactulose 1,6167         2,4467        0,1200    0,1633 

P 0,6823         0,3294        0,1537    0,4744 

CV (%) 8,6552 6,3836        24,4752   44,1979 

Tratamentos 
60 dias de idade 

Fígado (g)         TGI (g)          Baço (g)    Bursa (g) 

Placebo 1,5133          2,6567          0,0866       0,1200 

Controle lactulose 1,6700          2,5800          0,0966       0,1033 

Controle positivo 1,5900          2,4000          0,1133       0,1800 

SE + lactulose 1,6867          2,4667          0,0867       0,1133 

P 0,4430 0,3602 0,6580 0,1760 

CV (%) 8,5835 7,0813 26,0928 31,8424 



110 
 

Diariamente, durante todo o período experimental, os sinais clínicos 

foram observados e anotados (Tabela 6). Os mesmos consistiram principalmente 

em apatia, sonolência, cloaca suja e tamponada, porém, alguns perus morreram 

sem apresentar sinais clínicos ou apresentaram somente apatia e cloaca suja. 

 

TABELA 6- Principais sinais clínicos observados nos perus inoculados com 

Salmonella Enteritidis e tratados com lactulose 

Sinais clínicos Controle Positivo SE + Lactulose 

Mortas sem sinais 5,71% (4/70) 4,29% (3/70) 

Asas caídas 2,86% (2/70) 1,43% (1/70) 

Apatia 14,29% (10/70) 14,29% (10/70) 

Sonolência 14,29% (10/70) 14,29% (10/70) 

Cloaca suja 21,43% (15/70) 18,57% (13/70) 

Tamponamento de cloaca 15,71% (11/70) 12,86% (9/70) 

 

Acrescenta-se, ainda, que a maioria dos perus que apresentou sinais 

clínicos se recuperou no decorrer do experimento. Os animais que vieram a óbito 

do grupo inoculado foram necropsiados e seus órgãos foram examinados e os 

fígados submetidos às análises bacteriológicas. Os registros de mortalidade estão 

apresentados na Tabela 7. 

 

TABELA 7- Frequência da mortalidade em perus durante o período experimental  

Idade (dias) Placebo Cont. Lactulose Cont. Positivo SE + Lactulose 

1 a 7 4,28% (3/70) 5,71% (4/70) 12,86% (9/70) 8,57% (6/70) 

8 a 21 2,98% (2/67) 4,54% (3/66) 11,5% (7/61) 7,81% (5/64) 

22 a 42 1,53% (1/65) 1,58% (1/63) 5,40% (4/54) 5,08% (3/59) 

43 a 60 0,00% (0/64) 0,00% (0/62) 0,00% (0/50) 0,00% (0/56) 

Acumulada 8,57% (6/70)a 11,43% (8/70)a 28,57% (20/70)c 20,0% (14/70)b 

Letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste qui-quadrado. 

 

As maiores taxas de mortalidade dos perus observadas na primeira 

semana de vida ocorreram por dificuldades de locomoção, pois as pernas 

apresentavam distendidas, não sustentavam o corpo, por isso os perus se 

tornaram impossibilitados de se locomoverem e acabaram morrendo por inanição. 

Ao exame clínico, eles apresentavam menor peso que o registrado ao nascimento 

e com aspecto caquético. 
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 Embora as observações anteriores tenham atingido todos os 

tratamentos, verificaram-se frequências de mortalidades distintas, nos grupos 

inoculados com Salmonella Enteritidis, principalmente, nos que não receberam 

lactulose. 

A mortalidade observada em todo o período experimental (Tabela 7) foi 

de 8,57% (6/70) no grupo placebo, 11,43% (8/70) no controle da lactulose, 28,5% 

(20/70) no controle positivo e de 20,0% (14/70) no grupo inoculado com a 

Salmonella Enteritidis e tratado com a lactulose, mostrando diferenças (p<0,05). 

Porém, semelhante ao que ocorreu no exame bacteriológico, não houve registro 

de mortalidade no período entre 43 e 60 dias de idade, em nenhum dos grupos 

avaliados.  

4  DISCUSSÃO 

No presente estudo, as recuperações de Salmonella Enteritidis nos 

diferentes órgãos dos perus apresentaram redução no grupo em que se utilizou a 

lactulose. A menor frequência de Salmonella no grupo que utilizou a lactulose 

pode ser explicada pelos princípios dos compostos com ações prebióticas, sendo 

que sua principal função consiste em atuar sobre a modulação qualitativa da 

microbiota nativa presente no hospedeiro, tendo como efeitos resultantes 

evidenciados pelo crescimento das populações microbianas benéficas, pela 

melhora nas condições luminais, nas características anatômicas do trato 

gastrintestinal e no sistema imune (SILVA & NÖRNBERG, 2003). 

Essa ação da lactulose sobre o organismo dos perus mostrou-se 

eficaz, pois os resultados bacteriológicos indicaram que o grupo que recebeu a 

lactulose foi mais eficiente em reduzir a Salmonella Enteritidis nos órgãos 

analisados aos sete, 21 e 42 dias de idade. 

   BASSAN et al. (2008), utilizando mananoligossacarídeos para 

controlar Salmonella Enteritidis, observaram efeito direto sobre as células imune 

do trato gastrintestinal. Segundo ROPPA (2006), quando mananoligossacarídeos 

são absorvidos nas células M, localizadas no interior das placas de Peyer, ocorre 

estímulo da imunidade sistêmica e da associada ao intestino. Os 

mananoligossacarídeos atuam como antígeno não patogênico exercendo efeitos 

semelhantes a um adjuvante. Além disso, possuem a capacidade de bloquear os 
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sítios de ligação, restringindo a capacidade de aderência das fímbrias tipos 1 e/ou 

3 da Salmonella Enteritidis, inibindo sua ação na mucosa intestinal (BERCHIERI 

JUNIOR & OLIVEIRA, 2006). 

A menor atuação na mucosa (BERCHIERI JUNIOR & OLIVEIRA, 

2006), permite postular que ocorre menor invasão do organismo inoculado em 

decorrência das propriedades dos prebióticos, pois segundo LODDI et al. (2006) 

estas substâncias possuem ações específicas que permitem reduzir a 

colonização de patógenos no organismo. Outros pesquisadores relataram os 

efeitos benéficos da lactose, um dos açúcares que, juntamente com a frutose, 

compõe o dissacarídeo lactulose, em diferentes concentrações de Salmonella sp., 

devido ao aumento da concentração de ácidos acético, propiônico, lático e 

butírico nos cecos das aves (TELLEZ et al., 1993; GULSEN et al., 2002). 

A reação inflamatória observada nos cecos dos perus consistiu de 

infiltrados inflamatórios com predominância de células mononucleares 

(macrófagos e linfócitos), que se fizeram presentes principalmente nos grupos 

inoculados com Salmonella Enteritidis, tratados ou não com a lactulose, 

persistindo em todas as idades avaliadas. Segundo GARCIA et al. (2009), as 

células mononucleares possuem funções de células efetoras, capazes de realizar 

fagocitose e fazer apresentação de antígenos, desta forma combatem 

microrganismos presentes no organismo e reduzem processos infecciosos. 

BEYAZ et al. (2010) observou a presença destes infiltrados na lâmina própria e 

submucosa dos intestinos, principalmente nos cecos, de aves infectadas com 

Salmonella Gallinarum. 

Já nos baços e nas bursas de Fabricius, as alterações consistiram de 

infiltrados inflamatórios heterofílicos, sendo que na bursa também se observou 

discreta congestão, além de rarefação folicular e nos cecos as principais 

alterações consistiram em infiltrados inflamatórios mononucleares. As alterações 

histopatológicas descritas nos baços, bursas de Fabricius e cecos, sugerem que a 

Salmonella Enteritidis determinou processo septicêmico, refletindo a patogênese 

da bactéria, parasita intracelular, que pode ser fagocitada por macrófagos ou 

escapar do sistema imune, multiplicar-se e disseminar-se em todo o organismo 

(ANDRADE et al., 2009). 

Os achados histopatológicos no fígado consistiram em degeneração 

vacuolar e hepatite intersticial. Esta discreta alteração nos sinusóides hepáticos, é 
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compatível com um quadro de leve congestão (BARCELOS, 2006), sem indicação 

patológica específica. Confirmam-se, assim, as observações realizadas por 

SOUZA (2008) ao inocular frangos de corte com Salmonella e tratados com 

lactulose. Tais resultados foram diferentes dos observados em frangos de corte 

inoculados com Salmonella Enteritidis por autores como CRESPO et al. (2004) e 

ANDRADE et al. (2009), os quais detectaram infecções severas de lesões 

hepáticas com necroses multifocais de hepatócitos e leve à moderada infiltração 

de linfócitos e macrófagos. 

Os infiltrados inflamatórios heterofílicos, observados nos baços e 

bursas de Fabricius, ainda podem ser decorrentes do recrutamento de novas 

células, devido à migração dos heterófilos circulantes para o local da lesão. Esses 

fatos evidenciam a resposta aguda do organismo no combate à infecção através 

do aumento na produção dos heterófilos, que não possuem especificidade para 

os antígenos, mas têm importante papel na fase aguda da infecção (NORIEGA, 

2000), pois migram para o local de infecção em resposta a um estímulo 

quimiotático, sendo a fagocitose, sua principal função (MORGULIS, 2002). 

Salmonella Enteritidis inoculada com um dia de vida nos grupos com 

ou sem lactulose não foi capaz de provocar alterações nos pesos médios relativos 

de fígado, trato gastrintestinal, baço e bursa de Fabricius. Estes achados sugerem 

que o estímulo inflamatório produzido pelo inóculo bacteriano, não foi suficiente 

para alterar os pesos dos órgãos, apesar da dose inoculada de Salmonella 

Enteritidis ser considerada suficiente para gerar infecção e influenciar no 

desenvolvimento da ave. Mesmo os órgãos linfóides não apresentando alterações 

de pesos, foram observados uma depleção de células linfóides em baços e 

bursas de Fabricius. 

A lactulose, prebiótico que possui substrato fermentativo, 

provavelmente não promoveu fermentação, o que poderia resultar em aumento de 

peso do trato gastrintestinal. Portanto, esta ausência de aumentos na 

atividade fermentativa pode estar relacionada com a  fermentação rápida da 

lactulose descrita por KAMPHUES et al. (2007), implicando que a lactulose seria 

quase completamente fermentada antes de chegar ao intestino grosso. 

A depleção linfocitária no baço ocorreu principalmente nos grupos 

inoculados com Salmonella Enteritidis, tratados ou não com a lactulose, aos sete 

e aos 21 dias de idade, período que os processos infecciosos se apresentaram de 
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forma aguda.  A intensidade da resposta inflamatória pode estar relacionada com 

migração dos linfócitos do baço pela corrente circulatória ao local da inflamação. 

Por isso, em processos agudos, a depleção observada no órgão linfóide, 

considerando que os linfócitos são células que atuam, como mediadores 

inflamatórios (FREITAS NETO et al., 2007). 

Já nas bursas de Fabricius, a depleção de linfócitos foi verificada em 

todas as idades avaliadas dos grupos controle positivo, o qual apresentou os 

maiores valores de depleção linfocitária, seguido do grupo que recebeu a 

Salmonella Enteritidis e lactulose.  Estes resultados são respaldados por DENG et 

al. (2008) e FREITAS NETO et al. (2007) que observaram depleção linfóides em 

bursas de Fabricius, de aves infectadas por Salmonella Enteritidis. 

Uma das hipóteses para explicar as alterações dos números de 

linfócitos constatadas neste estudo seria que a diminuição destas células ocorreu 

pelo recrutamento de linfócitos para os sítios de invasão bacteriana. Conforme 

demonstrado pelos exames bacteriológicos e histopatológicos dos baços e bursas 

de Fabricius, pôde-se verificar que esses órgãos já estavam comprometidos, 

portanto, não conseguiram produzir e armazenar os linfócitos de maneira rápida e 

eficiente para combater à infecção pela Salmonella Enteritidis. 

A resposta humoral intermediada por linfócitos, principalmente linfócitos 

B, que sofrem diferenciação na bursa de Fabricius é fundamental para restringir a 

invasão intestinal de Salmonella e sua posterior disseminação para os órgãos 

linfáticos e o fígado. Os linfócitos B dão origem a imunoglobulinas como as IgGs, 

cujas principais funções são a opsonização das bactérias, permitindo melhor 

fagocitose das mesmas (GARCIA, 2009). 

Os sinais apresentados como asas caídas, apatia, sonolência e cloaca 

suja estão de acordo com os estudos de BERCHIERI JUNIOR & OLIVEIRA 

(2006) e BASSAN et al. (2008) que citaram, também, que a presença de sinais 

clínicos é comum em aves jovens e ocasionais em adultas. 

A disfunção intestinal, caracterizada pelo acúmulo de fezes na região 

cloacal foi um dos principais sinais observados, com posterior desaparecimento o 

que condiz como descrito por FREITAS NETO et al. (2007); BEYAZ et al. (2010) e 

HIGGINS et al. (2011); e parcialmente com as observações de BARROW (2000). 

Os animais que vieram a óbito muitas vezes não manifestaram sinais 

clínicos ou apresentaram somente apatia e cloaca. No entanto, o patógeno foi 
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isolado do fígado de todos os perus, o que pode ser caracterizado em quadro 

septicêmico da infecção. 

A mortalidade registrada nos grupos inoculados demonstrou que a 

Salmonella Enteritidis foi patogênica na dose inoculada e que a lactulose foi 

eficiente em reduzir as taxas de mortalidade e o estado de ave portadora.   

Semelhante ao que ocorreu no exame bacteriológico, sem registro de 

isolamento de Salmonella no fim do período experimental, também não houve 

registro de mortalidade de perus no período entre 43 e 60 dias de idade, em 

nenhum dos grupos avaliados, caracterizando processo de eliminação do 

patógeno pelo organismo dos perus. Esta eliminação da bactéria pode estar 

associada à defesa natural que as aves possuem frente a enteropatógenos, pelo 

qual as salmonelas seriam eliminadas, naturalmente, sem ocorrer nova 

recontaminação pelo ambiente, ou então poderiam ocorrer falsos negativos, nos 

quais não seria possível detectá-la (ROSSI et al., 2007). 

Os dados bacteriológicos e de mortalidades podem ainda estar 

associados aos de depleção linfocitária, demonstrando que praticamente não 

houve tal condição nos perus em nenhum dos grupos aos 60 dias de idade. Isso 

demonstra que houve recuperação dos baços e das bursas de Fabricius, que 

retornaram a produzir linfócitos, os quais se mostraram eficientes em eliminar o 

patógeno. 

Taxas altas de mortalidade (28,7%) no grupo controle positivo (Tabela 

7) estão dentro de valores normais em aves inoculadas com Salmonella, pois, de 

acordo com BEYAZ et al. (2010), entre todos os tipos de aves acometidas por 

esta enfermidade, esta taxa pode variar entre 10 a 90%. 

 

5 CONCLUSÃO 

A lactulose é capaz de reduzir a invasão de Salmonella Enteritidis nos 

órgãos até os 42 dias de idade, minimizar alterações teciduais e linfocitárias nos 

animais tratados, além de se mostrar eficiente na redução das taxas de 

mortalidade dos perus. 
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CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar das medidas de biosseguridade empregadas na indústria 

avícola, a Salmonella Enteritidis continua sendo responsável por perdas 

econômicas tanto para a avicultura, por causar severos quadros septicêmicos e 

entéricos, com redução da produção, como também, frequentes problemas de 

saúde pública, por causar toxinfecções alimentares no homem. 

Embora sua ocorrência tenha diminuído nos últimos anos, é ainda um 

dos patógenos bacterianos mais comuns em doenças transmitidas por alimentos 

de origem avícola para os seres humanos. Além desses aspectos, o controle e a 

prevenção sanitária são requisitos fundamentais para garantir à avicultura 

brasileira o mercado internacional, pois, a presença de bactérias, como a 

Salmonella sp. em produtos de origem animal, pode representar barreira sanitária 

ao comércio de seus produtos.  

Como as informações sobre a patogênese da Salmonella Enteritidis em 

perus são escassas e considerando que a fisiologia e a carga genética de cada 

indivíduo podem interferir nos mecanismos de defesa frente às agressões por 

microrganismos. Existiu a necessidade de aprimorar os estudos deste patógeno 

nesta espécie animal e buscar medidas de controle e métodos de diagnóstico nos 

plantéis de criação. 

Assim, neste trabalho, procurou-se estudar diferentes concentrações 

do patógeno em perus experimentalmente inoculados e também testar a eficácia 

da lactulose, como produto alternativo aos antimicrobianos promotores de 

crescimento, na tentativa de controlar a Salmonella Enteritidis, buscando melhoria 

sanitária dos plantéis avícolas. 

A partir dos experimentos realizados, constatou-se que a infecção pela 

Salmonella Enteritidis nas aves é dose-dependente. E a lactulose melhorou tanto 

a saúde intestinal como a sistêmica dos perus desafiados, além de proporcionar 

melhor desempenho e promover a redução e a eliminação do patógeno. Além de 

verificar uma maior resistência desta espécie aviária em relação a outras criações 

comerciais, como frangos de corte e galinhas poedeiras. 

Porém, o produto utilizado em medicina humana como alimento 

funcional e produto com efeito laxativo não está disponível no mercado como 
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aditivo para alimentação de animais. Isto posto, justifica-se a dificuldade de sua 

manipulação, pela sua ausência no mercado para esta espécie animal. 

Entretanto, o desenvolvimento de estudos, empregando sua 

associação com outros produtos alternativos, como ácidos orgânicos, probióticos, 

simbióticos, fitoterápicos, dentre outros, e também a realização de testes in vitro 

testando seus efeitos contra a Salmonella e também a outros patógenos. 

Assim sendo, esses testes realizados in vitro permitiriam, 

posteriormente, um melhor estudo in vivo, que seriam extremamente importantes 

para avaliar outras formas de administração do produto, principalmente em lotes 

comerciais de animais, o que forneceria melhor avaliação quanto ao seu 

mecanismo de ação. 

Deve-se considerar ainda, que ao se utilizar produtos alternativos a 

antimicrobianos em animais, como a lactulose, evita-se seleção de mecanismo de 

resistência bacteriana nos seres humanos, por se tratar de produto natural. Isto 

contribuiria para minimizar uma das grandes preocupações atuais, que é a de 

evitar selecionar patógenos resistentes nos seres vivos e no meio ambiente e 

reduzindo a contaminação ambiental provocada por patógenos e melhorando a 

sanidade animal e humana. 


