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RESUMO - SILVA, T.M. Modulação da microbiota intestinal de perus de corte
desafiados com Salmonella Heidelberg e submetidos a diferentes programas
de controle. Botucatu, 2017. Dissertação 89p (Mestrado) Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia, Campus de Botucatu, Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho”.
O presente estudo avaliou uso de ácidos orgânicos (AOs), probiótico e produto de
exclusão competitiva (EC) administrados continuadamente, via ração, no controle
de Salmonella Heidelberg (SH) e a ação sobre a microbiota e morfometria
intestinal. Cento e setenta perus de corte fêmeas foram distribuídas, aleatoriamente,
em cinco tratamentos com quatro repetições de oito aves cada. No terceiro e no
décimo dia de vida, os animais foram submetidos ao desafio oral de SH. No sétimo,
19º e 35º de vida as aves foram eutanasiadas (n=10 por tratamento) e colhido
amostras de segmentos do inglúvio, duodeno, jejuno, íleo e ceco para quantificação
de SH, quantificação relativa do microrganismo Faecalibacterium prausnitzii e
análise morfométrica. No decorrer do período experimental foram realizadas
colheitas de suabes cloacais para pesquisa de SH. A administração do probiótico e
produto de EC foi capaz de reduzir a incidência e a colonização de SH no inglúvio.
Nos cecos os tratamentos reduziram a colonização de SH somente aos 19 dias de
idade. Somente a dieta suplementada com AOs influenciou positivamente na
quantidade de F. prausnitizii no ceco (19 e 35 dias) e não houve correlação entre a
quantidade relativa desse microrganismo e o número de UFCs de SH. A excreção
fecal de SH, foi influenciada pelos tratamentos a partir dos 26 dias de vida das aves,
aos 34 dias todos os tratamentos reduziram a excreção fecal. A morfometria
intestinal foi influenciada pelos tratamentos somente aos sete dias de vida, onde os
animais que receberam AOs apresentaram maiores alturas de vilosidades de jejuno
quando comparado com o grupo controle positivo. A administração dos aditivos via
ração demonstrou eficácia no controle e na persistência da infecção por SH. No
entanto, o uso de AOs foi mais eficaz para modular a microbiota cecal, provando
que a composição da dieta pode modular populações de bactérias benéficas, mas
tais microrganismos podem não estar correlacionadas com a redução da
colonização cecal por SH.
Palavras chave: ácido orgânico, microbiota intestinal, peru, probiótico, produto de
exclusão competitiva, Salmonella.
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ABSTRACT - SILVA, T.M. Modulation of intestinal microbiota of commercial
turkeys challenged with Salmonella Heidelberg and submitted to different
control programs. Botucatu, 2017. Dissertation 89p (Master) Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia, Campus de Botucatu, Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.
The present study evaluated the use of organic acids (AOs), probiotic and
competitive exclusion (CE) product administered continuously in the feed on the
control Salmonella Heidelberg (SH) and action microbiota and morphometry
intestinal. One hundred and seventy poults females were randomly distributed in
five treatments with four replicates of eight birds each. In the 3rd and 10th day of
life, the animals were submitted to the challenge with SH. In the 7th, 19th and 35th
of life the birds were euthanized (n = 10) and samples of the crop, duodenum,
jejunum, ileum and caeca were removed to quantification of SH, quantification
relative of the Faecalibacterium prausnitzii and morphometric analysis. During the
experimental period were perfomerd clocal swabs for SH research. The
administration of probiotic and CE product was able to reduce the incidence and
colonization of SH in the crop. In the caecum the treatments reduced SH only 19
days of age. Only the diet supplemented with AOs influenced positively on amount
of F. prausnitizii in the cecum (19 and 35 days) and there was no correlation
between the amount on the microorganism and the number of UFCs of SH. Fecal
excretion of SH, was influenced by the treatments from 26 days of life, at 34 days
all treatments reduced faecal excretion. The intestinal morphometry was influenced
by the treatments only to seven days of age, where the animals that received AOs
had higher jejunal villus heights of villi when compared with the positive control.
The feed additives administration demonstrated effectiveness in controlling and in
the persistence of the infection by SH. However, the use of AOs was most effective
to modulate the cecal microbiota, proving that the composition of the diet can
modulate populations of beneficial bacteria, but such microorganisms may not be
correlated with the reduction of the SH.
Key words: competitive exclusion product, intestinal microbiota, organic acid,
probiotic, turkey, Salmonella.
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INTRODUÇÃO
Em constante evolução e expansão, a avicultura industrial é um importante
segmento do agronegócio brasileiro. Decorrente a expressiva produtividade desse
setor, o Brasil ocupa lugar de destaque no cenário mundial em termos de produção
de proteína animal. Nesse contexto, a criação comercial de perus vem crescendo
em ritmo considerável. Em 2016, foram produzidas 367.994 mil toneladas de carne
da espécie, apontando um crescimento de 12,54% em relação a 2015. Do total
produzido, 38% foram destinados à exportação, sendo a União Europeia (UE) o
principal importador de cortes e industrializados, oriundos da criação (ABPA,
2017). O crescimento dessa atividade é fruto de grandes avanços e melhorias
tecnológicas em toda cadeia produtiva (DECKER e GOMES, 2016), mas assumese que a saúde animal constitua o fator de maior importância na criação comercial
de perus (DANZEISEN et al., 2013).
O trato gastrointestinal (TGI) das aves abriga uma comunidade microbiana
complexa e suas interações possuem uma relação simbiótica crítica com a saúde da
espécie (DANZEISEN et al., 2013; WEI et al., 2013), podendo modular o estado
nutricional, fisiológico, imunológico, o desenvolvimento do animal e a proteção
contra patógenos (BRISBIN et al., 2008; ZHAO et al., 2012; PAN e YU, 2014).
Cada vez mais, a importância do TGI e da microbiota intestinal para a melhoria da
eficiência produtiva desses animais tem sido reconhecida, sendo alvo de interesse
para a saúde e nutrição animal, segurança do alimento e saúde pública (OAKLEY
et al., 2014).
Entre os fatores determinantes para a produção avícola moderna, estão as
condições de criação, dietas rigorosamente controladas, vacinas, drogas
anticoccidianas, fungicidas e antimicrobianos promotores de crescimento (APC) e
terapêuticos (SCUPHAM et al., 2008). Esses mesmos fatores que tornam esse
segmento economicamente viável, trazem consigo novos desafios. Um dos desafios
amplamente questionável, implica no uso de antimicrobianos em concentrações
subterapêuticas, objetivando melhorias na saúde e bem-estar animal, bem como a
promoção de resultados significativos no desempenho e na melhoria dos índices
zootécnicos, maximizando a produção por meio da modulação da microbiota
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intestinal ou supressão da resposta imune inata do hospedeiro (MOORE et al., 1946;
NIEWOLD, 2007).
Evidências apontam que a microbiota intestinal aviária pode servir como
reservatório de genes de resistência aos antimicrobianos, bem como disseminar essa
resistência à agentes patogênicos zoonóticos, como Salmonella spp. (DIBNER e
RICHARDS, 2005; SILVA et al., 2016; CARD et al., 2017). Devido à emergência
de bactérias resistentes aos antibióticos, as quais podem representar riscos para a
saúde pública, preocupações sobre o uso de APC, na alimentação animal, têm
aumentado (AARESTRUP et al., 2008). Essa polêmica questão da resistência
bacteriana em humanos, fenômeno, em partes (LAXMINARAYAN et al., 2015),
atribuído ao uso de APC, levou a UE, em 2006, e alguns países asiáticos a
restringirem o uso desses na alimentação animal (EUROPEAN COMMISSION,
2003; LILLEHOJ e LEE, 2012). Em razão disso, países exportadores de produtos
de origem animal, para a UE, baniram o uso de APC na alimentação (EUROPEAN
COMMISSION, 2003a).
Baseando-se nos novos conceitos de segurança do alimento, cresce a
urgência por alternativas ao uso dos APC, as quais sejam capazes de estimular o
desenvolvimento de microrganismos benéficos, controlar e eliminar agentes
patogênicos, garantindo benefícios para a saúde animal. Outras aplicações incluem
o máximo desempenho animal e redução da exposição humana aos agentes
patogênicos transmitidos pelos alimentos sem comprometer a qualidade do produto
final. Desta forma, diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas.
Uma das estratégias consiste na utilização de aditivos alternativos aos APC
na alimentação animal. Dentre outros aditivos utilizados na nutrição de perus, citase o uso de probióticos, produtos de exclusão competitiva (EC) e ácidos orgânicos
AOs), os quais consistem em abordagens previamente reportadas com potencial
para controlar Salmonella spp. (MENCONI et al., 2011; MILBRADT et al., 2014a;
FORKUS et al., 2017). No entanto, a compreensão prática da microbiota intestinal
e suas respectivas interações microbianas para a implementação de estratégias
alimentares efetivas, objetivando melhorar a saúde intestinal de perus comerciais
frente às condições de dieta, idade, ambiente, antimicrobianos e desafios de doenças
ainda se faz necessária.
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REVISÃO DE LITERATURA
Microbiota intestinal de aves
As diferentes secções que compõem o TGI de aves exercem funções na
digestão alimentar, absorção de nutrientes, saúde intestinal e na saúde e bem-estar
animal (GONG et al., 2007). Por sua vez, tais segmentos são colonizados por uma
vasta e complexa microbiota (DANZEISEN et al., 2013; WEI et al., 2013;
OAKLEY et al., 2014; PAN e YU, 2014; WEI et al., 2016), predominantemente
composta por bactérias (GABRIEL et al., 2006), podendo, inclusive, abrigar
microrganismos patogênicos (AMIT-ROMACH et al., 2004).
Em condições normais, a microbiota intestinal fornece benefícios ao
hospedeiro, além de conferir proteção contra patógenos. Ela é responsável por
modular o desenvolvimento epitelial intestinal e também pela funcionalidade
metabólica direta ou indireta de outros sistemas orgânicos (GAGGÌA et al., 2010;
PAN e YU, 2014).
Diversos fatores determinam a homeostase e a composição microbiana
presente no TGI, dentre outros, citam-se: agentes infecciosos (bactérias, vírus,
parasitas), toxinas, idade, ambiente, características anatômicas e morfológicas do
TGI, pH, tempo de trânsito intestinal e as características químicas e físicas da dieta.
Esses fatores explicam as variações encontradas na composição microbiana
intestinal e no desempenho de aves submetidas a diferentes condições de criação
(REHMAN et al., 2007; YEGANI e KORVER, 2008).
Assim como em outros vertebrados, a colonização microbiana no TGI de
aves varia entre 108 e 1011 células/g de digesta presente no intestino delgado e nos
cecos, respectivamente. Essa densidade permanece relativamente estável durante
os primeiros 30 dias de vida (BARNES, 1972b; APAJALAHTI et al., 2004),
tornando-se mais diversificada e uniforme com o aumento da idade do animal (LU
et al., 2003; PEDROSO et al., 2016). Segundo Stanley et al. (2013), essa
colonização parece ter início imediatamente após a eclosão, porém outros autores
lançam a hipótese de que a colonização inicia-se com a formação do embrião, por
transmissão vertical, pela ingestão do líquido amniótico e internalização do saco da
gema (PEDROSO e LEE, 2015).
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Em aves, o inglúvio e os cecos constituem os principais locais de atividade
bacteriana, e, em menor grau, o intestino delgado (GABRIEL et al., 2006). De modo
geral, ocorre um aumento na diversidade e na complexidade bacteriana do TGI
superior para secções mais distais (GONG et al., 2007; REHMAN et al., 2007). No
intestino delgado, tem-se a presença de bactérias Gram-positivas anaeróbicas
facultativas, enquanto que, nos cecos, há o predomínio de bactérias estritamente
anaeróbicas (BARNES et al., 1972a). Tradicionalmente, essa composição foi
estudada baseando-se em técnicas de cultivo clássicas (BARNES, 1979). Diante
das limitações dessas metodologias, bem como das condições estritas de
crescimento, parte considerável dos microrganismos permaneceu desconhecida e
inexplorada. Com os avanços no campo da metagenômica, análises baseadas no
16S rRNA gene, utilizando tecnologias de sequenciamento de alto rendimento e
última geração tem-se fornecido novos estudos, mais detalhados, da microbiota
intestinal e das respectivas interações microbianas ocorridas no TGI (MOHD
SHAUFI et al., 2015; DEUSCH et al., 2015).
Wei et al. (2013) elaboraram um consenso sobre a comunidade microbiana
intestinal de frangos e perus saudáveis. Em perus, a análise do 16S rRNA gene
(duodeno, jejuno e íleo) revela a existência de 69 gêneros bacterianos, os quais
pertencem principalmente aos filos Bacterioidetes (28,8%) e Firmicutes (60,4%).
Entre os gêneros mais predominantes, encontram-se: Lactobacillus, Bacteroides,
Clostridium e Ruminococcus. Na microbiota cecal também é predominante a
presença dos filos Bacterioidetes (55%) e Firmicutes (37%), sendo identificados 50
gêneros pertencentes a ambos os filos. No filo Bacteroidetes, mais de 80% das
sequências gênicas avaliadas corresponderam a bactérias do gênero Bacteroides
seguidas

pelos

gêneros

Prevotella,

Paraprevotella,

Capnocytophaga,

Elizabethkingia, Flavobacterium e Ornithobacterium. No filo Firmicutes, os
gêneros

Ruminococcus,

Clostridium,

Megamonas

e

Faecalibacterium

representaram maior parte das sequências gênicas. Em menor escala, observam-se
bactérias dos gêneros Blautia, Butyrivibrio, Butyricoccus, Alkaliphillus,
Eubacterium e Pectinatus. Enfatiza-se para as distinções presentes no microbioma
intestinal e cecal de perus e frangos de corte, ambos compartilham baixa
similaridade em nível filogenético (16 – 19% de similaridade em nível de espécie)
(WEI et al., 2013; Wei et al., 2016).
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Embora o mapeamento genético forneça informações cruciais sobre a
estrutura da microbiota intestinal e cecal de perus, abordagens sobre a
funcionalidade dessa comunidade, ou mesmo de membros individuais na espécie
em questão, ainda estão limitadas. Sabe-se que em perus comerciais a idade é um
fator de influência na diversidade bacteriana intestinal, além disso ocorrem
diferenças no perfil microbiano de lotes pesados e leves, onde mudanças na
composição da microbiota intestinal de perus visto como saudáveis podem acarretar
em menor desempenho (DANZEISEN et al., 2013), também, é discutível o papel
da dieta como um fator de impacto sobre a microbiota (PAN e YU, 2014).
A presença gênica reportada na microbiota intestinal e cecal, por sua vez,
associa-se a bactérias específicas, as quais estão associadas com a capacidade de
ativação do sistema imune intestinal, nutrição e com o aumento da resistência do
hospedeiro à colonização por enteropatógenos, incluindo patógenos veiculados por
alimentos, como Salmonella (OAKLEY et al., 2014).
Em geral, o gênero Lactobacillus é descrito como bactérias probióticas
relacionadas com a produção de vitaminas essenciais e por contribuírem com o
metabolismo e a recirculação de ácidos biliares (LUO et al., 2013), atuando também
na imunomodulação e no controle de Salmonella (BAPTISTA et al., 2014;
DONATO et al., 2015; PENHA FILHO et al., 2015). Bacteroides exercem efeitos
benéficos sobre o hospedeiro, sendo um gênero com alta atividade hidrolítica na
degradação de carboidratos indigeríveis, amido e celulose (LAN et al., 2005).
Bactérias do gênero Ruminococcus encontram-se envolvidas na degradação de
polissacarídeos (SERGEANT et al., 2014), espécies de Clostridium incluindo o
gênero Faecalibacterium podem induzir a expansão de células T reguladoras, ou
estimular a produção de citocinas anti-inflamatórias (ATARASHI et al., 2011),
sugere-se que Faecalibacterium tenha significativa atuação na produção de ácido
butírico no lúmen cecal de frangos (EECKHAUT et al., 2011).

Salmoneloses aviárias e saúde pública
Salmonella consiste em um patógeno bacteriano de origem alimentar
responsável por quadros gastroentéricos e infecções sistêmicas em humanos e
animais (MAJOWICZ et al., 2010; GUNN, 2011).
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No gênero Salmonella são descritos mais de 2.650 sorovares pertencentes a
duas espécies Salmonella enterica e S. bongori (ISSENHUTH-JEANJEAN et al.,
2014). Os sorovares Gallinarum (SG), Pullorum (SP), Enteritidis (SE) e
Typhimurium (ST) pertencentes à espécie Salmonella enterica e destacam-se por
serem objetos de monitoramento pelo Programa Nacional de Saúde Animal
(BERCHIERI JUNIOR e FREITAS NETO, 2009; BRASIL, 2009). Alimentos de
origem avícola (ovos, carne e outros derivados) estão relacionados a maioria dos
surtos de salmoneloses, em seres humanos (JACKSON et al., 2013; PIRES et al.,
2014).
Na UE e nos EUA, os principais sorovares isolados, em criações comerciais
de perus, são: Heidelberg, Saintpaul, Kottbus, Typhimurium, Newport, Reading,
Bredeney, Enteritidis, Derby, Senftenberg e Agona (EFSA, 2008; HAFEZ, 2013).
Entre os 20 sorovares relacionados a casos de salmonelose em humanos, cinco são
frequentemente isolados de perus, sendo eles: Enteritidis, Heidelberg, Montevideo,
Munchen e Agona (CDC, 2016).
Sabe-se que o consumo de carne de aves e ovos encontra-se em franca
expansão, por serem considerados fontes proteicas de qualidade e de baixo custo.
Nessa perspectiva, o aumento no consumo desses produtos e seus derivados
aumenta o risco de exposição à Salmonella (FOLEY et al., 2011). Em países como
EUA, onde existe rígido controle na área de saúde pública, estima-se que a
Salmonella enterica seja responsável por 1.028 milhões de casos, 19 mil
internações em hospitais e cerca de 400 mortes por ano (SCALLAN et al., 2011).
Nos últimos anos, têm ocorrido significativas alterações na ecologia e
dinâmica das populações de Salmonella enterica relacionadas a aves comerciais e
nos casos de infecções humanas ocasionadas por sorovares de origem avícola. No
início do século XX, os sorovares Pullorum e Gallinarum estavam disseminados
nos rebanhos avícolas dos EUA (SHIVAPRASAD e BARROW, 2013), chegando
ao plantel brasileiro por meio de importação de material genético contaminado.
Esses sorovares eram responsáveis por infecções denominadas de pulorose (SP) e
tifo aviário (SG), as quais causavam alta mortalidade e, dessa forma, grandes
prejuízos ao setor avícola. Por esse motivo foram alvos de programas de erradicação
instituídos por órgãos governamentais (Programa Nacional de Sanidade Avícola,
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Regulamento 2160/2003 e 584/2008/UE) e empresas privadas (medidas rigorosas
de biosseguridade; vacinação; boas práticas de produção/fabricação) (BRASIL,
1994; EUROPEAN COMMISSION, 2003b; EUROPEAN COMMISSION, 2008;
BERCHIERI JÚNIOR e FREITAS NETO, 2009). Acredita-se que quando um
sorovar é erradicado, outros sorovares possam emergir, ocupando seu nicho
ecológico. Sendo assim, uma das consequências da erradicação da SG foi a
emergência da Salmonella enterica sorovar Enteritidis (SE), o que acarretou em
problemas para o setor e de saúde pública, devido ao aumento dos surtos, em
humanos, associados ao consumo de produtos avícolas contaminados por SE
(BÄUMLER et al., 2000; FOLEY et al., 2011).
Gradualmente, ao longo dos últimos anos o controle de SE e ST tem
mostrado progresso, mas os desafios ainda persistem e alterações na prevalência e
na dinâmica dos sorovares envolvidos em surtos de infecções associado a carne e
derivados de perus continuam ocorrendo (KINROSS et al., 2014).
Nos EUA, no ano de 2014 a Salmonella Heidelberg (SH) figurou como o
segundo sorovar mais comumente isolado em surtos de infecções ocorridas em
perus (USAHA, 2015). Em 2013, o sorovar Heidelberg foi o sexto mais isolado em
casos de infecções humanas, nos EUA (CDC, 2016). A ingestão de carne
contaminada e derivados de frangos, perus e ovos são as principais fontes de
contaminação por SH nos surtos envolvendo a bactéria (CHITTICK et al., 2006;
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2010).
No Brasil, tem sido relatado o isolamento de SH em aves e derivados
avícolas desde o ano de 1962 (HOFER et al., 1997). Pulido-Landínez et al. (2013)
conduziram uma pesquisa, na região sul do Brasil, a qual objetivou avaliar a
diversidade de sorovares isolados em frangos de corte e no ambiente de produção,
o Heidelberg foi o principal sorovar associado a contaminação na produção. Outros
resultados comprovam prevalência do sorovar Heidelberg na avicultura de corte em
alguns estados brasileiros. Pandini et al. (2014) realizando uma pesquisa de
Salmonella em granjas localizadas no estado do Paraná, constataram a prevalência
do sorovar Heidelberg, representando 12,3% entre os isolados. Segundo Voss-Rech
et al. (2015), nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, o sorovar
Heidelberg foi o terceiro mais frequentemente isolado, 7,31% do total de 82
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isolados oriundos de três diferentes empresas. O perfil de susceptibilidade aos
agentes antimicrobianos apresentado pelos isolados, em ambos os estudos,
corroboram com o conhecimento sobre a condição de resistência antimicrobiana do
sorovar.
O resultado da infecção por microrganismos do gênero Salmonella varia de
acordo com o sorovar envolvido, idade, exposição e, em menor grau, com genótipo
da ave (SMITH e BEAL, 2008). Em geral, o inglúvio e os cecos constituem os
principais locais de colonização por Salmonella em aves (IMPEY et al., 1984;
DURANT et al., 1999). Infecções por sorovares paratíficos resultam em
colonização intestinal, bacteremia e disseminação sistêmica, sem sinais clínicos
evidentes (GAST, 2013).
Comparando com outros sorovares do gênero que causam quadros de
infecções gastroentéricas, em seres humanos, inclusive com SE, a SH tende a ser
mais invasiva e mais patogênica, pois pode causar alterações sistêmicas, como
sepse e miocardite (WILMSHURST e SUTCLIFFE, 1995; GAST, 2013).
Nos casos de infecções que ocorrem em frangos e perus jovens, bactérias do
gênero Salmonella podem colonizar o TGI, sendo isoladas com alta frequência e
excretadas por várias semanas. Embora ocorra um declínio na eliminação, quando
a ave atinge a maturidade, esses microrganismos podem persistir na mucosa
intestinal por meses (SMITH e BEAL, 2008; GAST, 2013). A persistência da
infecção por Salmonella pode levar ao desequilíbrio da microbiota intestinal, além
de causar danos à saúde e ao desempenho da ave (SADEYEN et al., 2006).

Dieta e a microbiota intestinal de aves
Na dieta estão presentes uma gama de nutrientes essenciais para a
manutenção do TGI saudável, o que é fundamental para a adequada digestão,
absorção, metabolismo de nutrientes e para a regulação da resposta imune do
hospedeiro (YEGANI e KORVER, 2008). A composição e a digestibilidade da
dieta constituem fatores que podem influenciar a microbiota intestinal das aves,
uma vez que os compostos presentes servem como substratos para o crescimento
de microrganismos intestinais (APAJALAHTI e VIENOLA, 2016).
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Níveis de nutrientes (gorduras, proteínas e carboidratos), aditivos, tamanho
e tipo de alimento e a técnica de processamento, são alguns dos fatores capazes de
determinar o equilíbrio microbiano intestinal e reduzir a colonização por patógenos
entéricos (APAJALAHTI et al., 2004; YEGANI e KORVER, 2008). Desse modo,
alterações na dieta têm efeitos sobre a microbiota intestinal, influenciando a
habilidade do animal em digerir e absorver nutrientes essenciais para o crescimento
e desempenho animal (COWIESON et al., 2006).
Durante muitos anos os APC têm sido rotineiramente utilizados como
aditivos na alimentação animal, seja para prevenir doenças ou como melhoradores
de crescimento, garantindo a máxima eficiência alimentar e apresentando impactos
significativos no desempenho animal e na modulação da microbiota intestinal
(HUYGHEBAERT et al., 2011; DANZEISEN et al., 2015; APAJALAHTI e
VIENOLA, 2016).
Diversos estudos têm avaliado o impacto do uso de APC sobre a microbiota
intestinal. É sugerido que o efeito promotor de crescimento ocorra devido à
alterações benéficas na microbiota do hospedeiro, por meio da redução no número
de bactérias e redução na competição por nutrientes no intestino delgado. Pode
ocorrer também pela inibição da produção e excreção de mediadores inflamatórios
para o controle de patógenos ou pela seleção de bactérias capazes de extrair maior
energia da dieta (DIBNER e RICHARDS, 2005; NIEWOLD, 2007).
Ainda que a interação entre o uso de antimicrobianos e a microbiota
intestinal esteja relacionada a benefícios para a saúde, desempenho animal, meio
ambiente e com a rentabilidade da avicultura intensiva, o uso subterapêutico
frequente de APC tem sido muito questionado por preocupações relacionadas a
saúde humana, face ao aumento da prevalência e disseminação de resistência entre
bactérias patogênicas, o que vem comprometendo potencialmente a eficácia
terapêutica em seres humanos (AARESTRUP et al., 2008; HUYGHEBAERT et al.,
2011; LILLEHOJ e LEE, 2012; HAO et al., 2014).
Devido a influência da dieta na composição microbiana intestinal, o manejo
da microbiota, por meio de alterações na dieta, desempenha um papel importante
na saúde e no desempenho do hospedeiro (CHOCT, 2009; APAJALAHTI e
VIENOLA, 2016). Em princípio, a ampliação de estratégias nutricionais
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sustentáveis aplicadas na dieta, incluindo uma seleção adequada de matérias-primas
para a produção da ração e o uso de aditivos, podem servir como moduladores de
microbiota eficientes, capazes de inibir o crescimento de bactérias patogênicas e
assim melhorar a saúde intestinal (RINTILÄ e APAJALAHTI, 2013).

Faecalibacterium prausnitzii e microbiota intestinal
Faecalibacterium prausnitzii pertence ao gênero Faecalibacterium, o qual
inicialmente foi denominado como Fusobacterium prausnitzii, esse microrganismo
é um bacilo Gram negativo, imóvel, extremamente sensível ao oxigênio, o que
dificulta seu cultivo, mesmo em anaerobiose. Os produtos finais da fermentação do
microrganismo F. prausnitzii, a partir da glicose, consistem em ácido butírico,
acético, fórmico e D-lactato (DUNCAN et al., 2002).
Semelhante a outras bactérias, presentes na microbiota intestinal, sensíveis
ao oxigênio, até o presente momento, ainda pouco se sabe acerca da biologia,
microbiologia e do efeito benéfico de F. prausnitzii para aves. Ressalta-se, seu
importante papel na manutenção das funções vitais da microbiota intestinal humana
e na prevenção de doenças intestinais (MIQUEL et al., 2014). Trabalhos
relacionados a função desse microrganismo com foco na produção e sanidade
avícola ainda são escassos, sendo sugerida significativa atuação na produção de
ácido butírico, no lúmen cecal de frangos (LUND et al., 2010; EECKHAUT et al.,
2011).
Em frangos de corte, foi demonstrado que a suplementação com
microrganismos do gênero Lactobacillus pode modular o equilíbrio intestinal,
proporcionando alterações nas concentrações de ácidos graxos voláteis (AGVs) e
redução do pH ao longo do TGI (MEIMANDIPOUR et al., 2011). Sugere-se que a
administração Lactobacillus exerça uma cooperação simbiótica para o aumento da
população bacteriana de F. prausnitzii na microbiota cecal (GÉRARD et al., 2008).
Resultados obtidos por Meimandipour et al. (2010a), por meio da simulação do
ambiente cecal, in vitro, demonstraram que a suplementação com um probiótico à
base de Lactobacillus aumentou a concentração de bactérias do mesmo gênero e
também a população de Bifidobacterium spp. e F. prausnitzii, consequentemente,
houve aumento na concentração de ácido butírico e inibição do crescimento de
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Salmonella. Nesse sentido, o uso de probiótico à base de bactérias láticas,
principalmente do gênero Lactobacillus, seria de grande valia, uma vez que essas
apresentam efeitos butirogênicos, sugerindo a proliferação bactérias butirogênicas
via cross feeding (MEIMANDIPOUR et al., 2010b).
Acredita-se que a proliferação de bactérias butirogênicas, como F.
prausnitzii, seja uma das formas de controle da Salmonella spp., mas avaliações
mais aprofundadas sobre interferência dos aditivos alternativos aos APC na
microbiota cecal, mais especificamente sobre as populações do microrganismo F.
prausnitzii devem ser realizadas.

Exclusão Competitiva
Exclusão competitiva refere-se ao fenômeno pelo qual a microbiota
intestinal normal se estabelece e confere proteção ao hospedeiro para resistir a
colonização por patógenos (FULLER, 1989). O conceito de EC, inicialmente foi
proposto por Nurmi e Rantala, em 1973. Esses pesquisadores observaram que, a
administração oral de microbiota intestinal, derivada de aves adultas, para aves
recém eclodidas poderia acelerar a colonização intestinal por microrganismos
benéficos, impedindo a colonização por Salmonella (NURMI e RANTALA, 1973).
Desde então, o princípio de EC vem sendo adaptado e aplicado em produtos de EC,
como medida profilática com potencial para prevenir e controlar infecções por
Salmonella spp. e outros patógenos, na avicultura comercial (KERR et al., 2013).
Produtos de EC são produzidos diretamente a partir do ceco de aves adultas,
isentas de patógenos, ou por meio do cultivo microbiológico de conteúdos cecais
(PEDROSO e LEE, 2015). Suas composições, comumente, variam conforme a
abordagem de preparo. Dentre outros aspectos, o efeito protetor desses produtos
depende da administração de culturas viáveis, cultivadas tanto sob condições
aerobiose ou anaerobiose, podendo as mesmas serem de composição definida
(poucas espécies bacterianas) ou indefinida (várias espécies), ambas eficazes na
redução significativa de Salmonella (PASCUAL et al., 1999; ANDREATTI FILHO
et al., 2003; REVOLLEDO et al., 2006).
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As interações microbianas e o mecanismo exato de proteção promovido pela
microbiota competitiva, em partes, ainda são desconhecidos. Acredita-se que,
inicialmente, a proteção seja resultado da redução na competição pelos sítios de
ligação

entéricos,

competição

por

nutrientes,

produção

de

compostos

antimicrobianos como AGVs e de efeitos indiretos como a estimulação da
imunidade do hospedeiro (GABRIEL et al., 2006; LA RAGIONE e MEAD, 2013).
Segundo Revolledo et al. (2006), é sugerido que os AGVs produzidos pela
microbiota saudável, após a administração de EC, sejam responsáveis por estimular
a imunidade da mucosa intestinal, porém, poucos estudos foram conduzidos para
esclarecer esse mecanismo de ação.
Além dos benefícios, produtos de EC são amplamente reconhecidos por
serem produtos naturais, alternativos aos APC. Em termos de biosseguridade,
particularmente o tratamento com EC em criações de frangos e perus é preconizado
antes da eclosão (in ovo), ou nas primeiras horas de vida, podendo também serem
veiculados aos animais por meio de aplicação por spray, através da ração ou pelo
tratamento via água de bebida (SCHNEITZ, 2005).
Muitos estudos demonstram a eficácia da ação de produtos de EC sobre a
microbiota de perus comerciais, em condições de laboratório, ensaios de campo e
em condições comerciais, ocorrendo variações na eficácia da EC contra Salmonella
(LLOYD et al.,1977; HOFACRE et al., 2000; BIELKE et al., 2003; MILBRADT
et al., 2014).
Segundo Lloyd et al. (1977) a inoculação de microbiota intestinal, em perus,
aumenta a resistência à colonização por ST. Hofacre et al. (2000) investigando a
ação do conteúdo cecal fresco proveniente de perus adultos, reportam que este
demonstra efeito protetor significativo na proteção de perus de um dia de idade,
contra desafio de Salmonella.
Bielke et al. (2003) selecionaram microbiota cecal de frangos adultos, e
avaliaram a importância do estabelecimento intestinal precoce por microbiota
benéfica na prevenção da colonização por SE em perus jovens. A maior proteção
ocorreu com a administração em baixas concentrações de microbiota competitiva.
Segundo Milbradt et al. (2014a), a dieta suplementada com produto de EC,
composto por microbiota específica de perus, pode influenciar positivamente a
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quantidade de bactérias ácido-láticas presentes no inglúvio e nos cecos de perus
comerciais de corte, além de elevar a concentração de ácido butírico e reduzir a
quantidade de membros da família Enterobacteriaceae e a colonização por SE nos
cecos.
Em alguns países a utilização da EC como parte integrante de um programa
biosseguridade demonstrou ser um método eficaz para o controle de Salmonella
(MEAD et al., 2010).

Probióticos
Por definição, probióticos são culturas de microrganismos vivos benéficos
que, quando suplementados na alimentação, são capazes de conferir efeitos
benéficos para o hospedeiro e melhorar o equilíbrio microbiano intestinal
(FULLER, 1989). Probióticos implicam em efeitos sobre a saúde e a produtividade.
Dentre outras implicações, os mesmos são sugeridos para aumentar a resistência à
colonização por agentes patogênicos, reduzir a incidência de doenças, promover a
maturação e manutenção da integridade intestinal, modular o sistema imunológico,
melhorar o metabolismo e a atividade de enzimas digestivas, o crescimento animal,
a conversão e a eficiência alimentar (KABIR, 2009; HUYGHEBAERT et al.,
2011).
Na avicultura, probióticos são rotineiramente utilizados como aditivos
alimentares, objetivando modular a microbiota intestinal em benefício do
hospedeiro (CHAMBERS e GONG, 2011). Uma variedade de bactérias
probióticas, tais como Lactobacillus, Bacillus, Bifidobacterium, Enterococcus,
Escherichia, Lactococcus, Streptococcus, Enterococcus, Saccharomyces spp. são
empregadas em preparações para aves, demonstrando capacidade para exercer
efeitos sobre a saúde e a performance, auxiliando na proteção e controle de
patógenos (KABIR, 2009; ARI et al., 2016).
Alguns dos mecanismos pelos quais os probióticos conferem a proteção e o
controle de patógenos referem-se à estimulação de resposta imune intestinal,
sistema de exclusão competitiva e produção de metabólitos antimicrobianos, tais
como: AGVs, peróxido de hidrogênio e de carbono, substâncias antimicrobianas de
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baixo peso molecular, bacteriocinas e inibidores de adesão/produção de mucinas
(SERVIN, 2004; LEE et al, 2010). A estabilização da barreira epitelial, adesão ao
epitélio e habilidades de agregação também são fatores determinantes à atividade
probiótica (CISEK e BINEK, 2014).
Geralmente, probióticos são aplicados na nutrição de aves com base no
conceito do fenômeno de EC (GAGGÌA et al., 2010). O efeito da EC com diferentes
bactérias probióticas sobre a microbiota intestinal tem sido extensivamente
estudado em frangos, desempenhando um importante papel na prevenção da
colonização e na redução de Salmonella spp. e outros patógenos intestinais na
espécie. Até o momento, pouco se sabe sobre a influência de bactérias probióticas
sobre a microbiota de perus. Grande parte dos estudos existentes nessa espécie
foram conduzidos com formulações provenientes da microbiota intestinal de
frangos (VICENTE et al., 2007; MENCONI et al., 2011; WOLFENDEN et al.,
2011). Além disso, devido a diferenças existentes entre ambas as espécies,
variações na eficácia de alguns produtos e a existência de dados inconsistentes, os
resultados de estudos conduzidos em frangos não devem ser aplicados em perus
(CALLAWAY et al., 2008; OTUTUMI et al., 2012).

Ácidos Orgânicos
Assim como os produtos de EC e probióticos, AOs têm sido propostos para
atuar na homeostase da microbiota intestinal, com efeitos benéficos, além de
potencial para controlar patógenos intestinais e atividade semelhante à dos APC
(DIBNER e RICHARDS, 2005). Como um grupo químico, AOs compreendem a
quaisquer ácidos que contenham uma carboxila em sua estrutura geral, incluindo
AGVs e aminoácidos (KHAN e IQBAL, 2016).
Em geral, AOs relacionados com atividade antimicrobiana associam-se
principalmente a ácidos graxos de cadeia curta (C1 a C7) (DIBNER e BUTTIN,
2002) e média (C8 a C14) (SKRIVANOVA et al., 2006; KOLLANOOR-JOHNY et
al., 2012). Os mesmos são amplamente encontrados na natureza como constituintes
normais de plantas ou tecidos animais. Alguns ácidos graxos de cadeia curta como
acético, propiônico e butírico são produzidos pela microbiota intestinal, por meio
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da fermentação microbiana dos polissacarídeos não amiláceos (MEIMANDIPOUR
et al., 2011).
AOs são utilizados como aditivos acidificantes de água de bebida ou da
alimentação (DIBNER e BUTTIN, 2002), ambas as formas, objetivam diminuir o
pH do alimento/água e do TGI. Uma vez presente no intestino, na forma não
dissociada (lipossolúvel), esses são transportados através da membrana celular e
dissociam-se no interior mais alcalino, acidificando o citoplasma bacteriano.
Assim, suprimem a atividade de enzimas e inibem o crescimento de
microrganismos patogênicos (VAN IMMERSEEL et al., 2006; DHAMA et al.,
2014).
Além das alterações no pH do citoplasma bacteriano, é também descrito que
determinadas concentrações de AOs tenham potencial para regular a capacidade de
virulência inibindo a expressão de genes invasão de patógenos entéricos, como
Salmonella (SUN e O'RIORDAN, 2013). Em conjunto com efeito antimicrobiano,
o uso de AOs apresentam efeitos positivos sobre a proliferação de vilosidades e
criptas intestinais (KHAN e IQBAL, 2016), particurlarmente, o ácido butírico é
bem conhecido por sua atividade antimicrobiana e pela sua ação sobre o
desenvolvimento do epitélio intestinal (LEESON et al., 2005).
É proposto que a suplementação com AOs de cadeia curta exerça efeito
antimicrobiano no inglúvio e ausência de efeitos nas porções inferiores do TGI
(THOMPSON e HINTON, 1997), já os AOs de cadeia média são inicialmente
ativos apartir do duodeno, onde podem exercer atividade antimicrobiana,
principalmente contra bactérias Gram positivas (VAN DER AAR et al., 2016).
Atualmente, existem várias combinações de AOs disponíveis comercialmente no
mercado, dentre outros fatores que influenciam a ótima ação antimicrobiana dessas
formulações, destaca-se a forma química (esterificada ou não, ácido, sal, revestida
ou não) (PATTEN e WALDROUP, 1988; THOMPSON e HINTON (1997),
principalmente para os AOs de cadeia curta são empregadas diferentes técnicas, tal
como o processo revestimento e/ou a micro-encapsulação, os quais auxiliam no
transporte desses compostos até o TGI inferior, evitando a liberação no TGI
superior, assim permitem, que a microbiota intestinal possa ser modificada (VAN
IMMERSEEL et al., 2005; BEDFORD E GONG, 2017).
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Na avicultura, dentre outros AGVs de cadeia média, o ácido caprílico (AC)
tem apresentando resultados satisfatórios, quando utilizado no controle da
Salmonella spp., em frangos e poedeiras. De acordo com Kollanoor-Johny et al.
(2012), a suplementação com AC, na dieta de frangos, foi eficaz na regulação e na
expressão de genes de virulência e na invasão intestinal por SE. Upadhyaya et al.
(2015) relataram que o uso profilático de AC, na alimentação de poedeiras, reduziu
a colonização por SE, nos órgãos internos, bem como a contaminação da gema e
casca do ovo. Segundo Pickler et al. (2012), a eficácia dos AOs frente a Salmonella
varia de acordo com a via de administração do produto e o sorovar envolvido. A
ação ótima dos AOs é limitada conforme o local de absorção, sendo que o processo
de microencapsulação limita a absorção nas porções superiores do TGI,
assegurando o transporte desses até as porções mais distais, reduzindo a
colonização de patógenos, nesses sítios (VAN IMMERSEEL et al., 2005).
Milbradt et al. (2014a) avaliaram o uso continuado de um blend comercial
de AOs de cadeia curta e média (ácido acético, fórmico e ácidos graxos vegetais 2g/kg de alimento) adicionados a ração de perus de corte desafiados com SE.
Segundo os autores, o tratamento com AOs foi capaz de reduzir o número de
bactérias da família Enterobacteriaceae, no inglúvio e nos cecos, aumentar a
concentração de ácido butírico e reduzir o número de unidades formadoras de
colônias de SE, nos cecos.
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OBJETIVOS
Objetivo Geral
Avaliar os efeitos de AOs, probiótico e produto de EC em uma população
microbiana intestinal e na morfometria intestinal de perus de corte desafiados com
SH.
Objetivos específicos
Avaliar o uso dos aditivos, acima mencionados, no controle da infecção por
SH, bem como sobre a persistência da excreção da mesma nas fezes;
Avaliar o efeito dos aditivos no desenvolvimento do epitélio intestinal;
Avaliar o efeito dos aditivos na quantidade relativa da bactéria F. prausnitzii
no conteúdo cecal e a sua correlação com o controle da infecção por SH.
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PROPOSTA DE ESTUDO
A sanidade avícola, embora tenha sofrido profunda evolução, continua
sendo dinâmica e desafiadora. Problemas anteriormente amenizados, como a alta
incidência de SE nos plantéis de aves de corte, matrizes e abatedouros, deram lugar
a outros, como a emergência de um novo sorovar, o Heidelberg, o qual tem
demonstrado ser altamente patogênico para humanos. Sendo assim, estudos
envolvendo o mesmo fazem-se urgentes, a fim de obter formas de controle e
redução da bactéria. Assim como os demais sorovares, SH, coloniza os cecos,
portanto a homeostase da microbiota intestinal e cecal é determinante no sucesso
ou insucesso da colonização do agente.
Em humanos, F. prausnitzii é considerado um microrganismo comensal
altamente funcional, devido à importância metabólica que o mesmo exerce. Em
animais, não deve ser diferente, mas é necessário o aprofundamento das pesquisas
para melhor compreensão da atividade dessa bactéria, bem como da melhor forma
de interferir para que não ocorram prejuízos nas concentrações da mesma. Nesse
sentido, a biologia molecular tem sido de grande valia, pois atualmente, o uso de
ferramentas capazes de identificar e quantificar o DNA e RNA, como a qPCR
(Polymerase Chain Reaction) em tempo real, possibilita uma visão ampla da
microbiota intestinal, bem como da sua resposta a agentes patogênicos e mudanças
na dieta, como a inclusão de aditivos alternativos aos antimicrobianos promotores
de crescimento.
Nesse contexto, realizou-se um experimento, o qual é apresentado no
capítulo 2, denominado de Modulação da microbiota intestinal de perus de corte
desafiados com Salmonella Heidelberg e submetidos a diferentes programas
de controle. Esse manuscrito seguiu-se as diretrizes editoriais preconizadas pela
revista Journal of Applied Microbiology (ISSN 1364-5072) e teve como objetivo
avaliar a resposta da microbiota intestinal e da morfologia intestinal de perus de
corte alimentados com dieta acrescida de AOs, probiótico e produto de EC e
posteriormente, infectados com SH.

CAPITULO 2

MODULAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL DE PERUS DE CORTE
DESAFIADOS COM Salmonella Heidelberg E SUBMETIDOS A
DIFERENTES PROGRAMAS DE CONTROLE
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RESUMO:
Objetivo: Avaliar o uso de ácidos orgânicos (AOs), Exclusão competitiva (EC) e
probióticos administrados continuadamente na ração no controle de Salmonella
enterica subspecie enterica sorovar Heidelberg (SH) e a ação sobre a microbiota e
morfometria intestinal
Métodos e Resultados: Foi avaliada a influência dos tratamentos sobre a população
do

microrganismo

Faecalibacterium

prausnitzii,

morfometria

intestinal,

colonização de SH no inglúvio e no ceco e persistência da eliminação da bactéria
nas fezes. No 3º e no 10º dia de vida, as aves foram desafiadas oralmente, via
gavagem com 0,5 mL de 107 UFC de SH/mL, e 0,5 mL de 105 UFC de SH/mL
respectivamente. No 7º, 19º e 35º de vida, foram eutanasiadas 10 aves por grupo
experimental, sendo colhido segmentos de inglúvio, duodeno, jenuno, íleo e ceco.
O probiótico e o produto de EC administrados continuadamente na ração reduz a
incidência e a colonização de SH no inglúvio. Nos cecos os tratamentos reduziram
a colonização de SH somente aos 19 dias. A dieta suplementada com AOs
influenciou positivamente na quantidade de F. prausnitizii no ceco e não houve
correlação entre a quantidade relativa desse microrganismo com o controle da
infecção por SH. A excreção fecal de SH, foi influenciada pelos tratamentos a partir
dos 26 dias de vida das aves, aos 34 dias todos os grupos reduziram a excreção
fecal. Aos sete dias, os animais que receberam AOs apresentaram maior altura das
vilosidades no jejuno comparando com o grupo controle positivo.
Conclusão: A suplementação contínua dos aditivos via ração apresentou eficácia
no controle e na redução da persistência da infecção por SH. O uso de AOs foi mais
eficaz para modular a população microbiana da bactéria F. prausnitzii na
microbiota cecal.
Importância e impacto do Estudo: A composição da dieta pode modular
populações de bactérias butirogênicas, mas tais microrganismos podem não estarem
correlacionados com a redução da colonização cecal por SH.
Palavras chave: ácido orgânico, Faecalibacterium prausnitzii, microbiota
intestinal, peru, probiótico, produto de exclusão competitiva, Salmonella.
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INTRODUÇÃO
O trato gastrointestinal (TGI) de perus é predominantemente composto por
uma microbiota dinâmica, metabolicamente ativa e complexa, a qual desempenha
papel vital na manutenção da função intestinal, saúde e desempenho animal
(Danzeisen et al. 2013; Wei et al. 2016; Wilkinson et al. 2017). Nesse ambiente,
está presente uma alta densidade de bactérias comensais (Barnes 1972), que em
diferentes situações interagem diretamente com agentes patogênicos, modulando a
colonização bacteriana intestinal.
Diversos estudos já demonstraram papeis cruciais relacionados a microbiota
intestinal aviária, tais como: digestão, absorção de nutrientes e imuno modulação
(Gong et al. 2007; Yeoman et al. 2012; Xiao et al. 2016), além de relevância para
garantir a segurança do alimento, saúde animal e saúde pública (Oakley et al. 2014).
No entanto, análises detalhadas que possibilitem compreender a funcionalidade da
microbiota intestinal de perus, ou mesmo que forneceçam informações sobre a
predominância e a potencial importância de cada membro dessa comunidade frente
aos desafios por agentes patogênicos ainda estão muito limitadas e pouco estudadas.
Reconhece-se

que

microrganismos

do

gênero

Faecalibacterium

representam cerca de 6% da microbiota cecal de perus adultos saudáveis (Wei et al
2013). Uma das principais espécies membro desse gênero é o microrganismo
Faecalibacterium prausnitzii, este, é consistentemente relatado como um
importante produtor de ácido butírico nos cecos de aves (Bjerum et al. 2006; Lund
et al. 2010) e como um indicador de saúde e alterações intestinais (Lopez-Siles et
al. 2017). Devido a sua importância, se faz necessário ampliar a compreensão das
interações desse microrganismo frente aos desafios intestinais, buscando melhor
eficiência alimentar.
Salmoneloses causadas por sorovares não tifóides de Salmonella enterica
são uma das causas mais importantes de infecções transmitidas por alimentos e um
dos principais problemas de saúde pública, em termos globais, de alta morbidade e
mortalidade (Majowicz et al. 2010). Esses sorovares constituem preocupação
relevante para a produção avícola, pois a colonização por S. enterica no TGI de
aves, principalmente frangos e perus, constituem reservatórios primários e
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potenciais fatores de risco para contaminação do produto final (Behravesh et al.
2014).
Salmonella enterica subsespecie enterica sorovar Heidelberg, figura como
um sorovar não tifóide emergente em diversos países (Foley et al. 2011). No Brasil,
sua prevalência vem aumentando em criações comerciais avícolas, em diversos
estados brasileiros (Hofer et al. 1997; Pulido-andínez et al. 2013; Voss-Rech et al.
2015). Esse sorovar tem sido reportado como responsável por surtos de infecções
ocorridos em perus (USAHA 2015), casos humanos de salmoneloses invasivas
(Burt et al. 1990; Vugia et al. 2004). Em surtos recentes, o agente tem apresentado
perfil de múltipla resistência antimicrobiana, o que desperta preocupação, pois
trata-se de uma zoonose, portanto, um problema de saúde pública (CDC 2011; CDC
2016; Gieraltowski et al. 2016).
Atualmente, um dos desafios enfrentados pela indústria avícola mundial tem
sido a busca por alternativas focadas no controle da SH, em toda a cadeia produtiva
(Muniz et al. 2017; Voss-Rech et al. 2017). A problemática se faz maior devido a
proibição do uso de antibióticos, como promotores de crescimento na alimentação
animal. Alternativas como ácidos orgânicos (AOs), probióticos e produtos de
exclusão competitiva (EC), prebióticos e enzimas, comumente estudadas,
continuam em pauta, porém com diferentes combinações e enfoque são propostos
na área de sanidade e nutrição para atuarem como moduladores de microbiota
intestinal e para controlar Salmonella e outros patógenos intestinais.
O presente estudo objetivou avaliar o uso de probiótico, produto de EC, AOs
administrados continuamente, via ração, sobre a morfometria intestinal, população
de F. prausnitzii nos cecos e o controle da colonização e eliminação da SH.

MATERIAL E MÉTODOS
Declaração de Ética no uso de animais
O protocolo experimental foi submetido à aprovação pela Comissão de Ética
no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
(FMVZ) Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
estando de acordo com os princípios éticos na experimentação animal adotados pelo
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Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) (Protocolo Número:
87/2016).

Amostras bacterianas e condições de cultivo
Probiótico
O probiótico foi composto por 11 amostras de bactérias ácido-láticas
(Lactobacillus reuteri n= 9, Lactobacillus frumenti n= 1, Lactobacillus johnsonii
n= 1), provenientes da microbiota cecal de perus de corte e selecionadas in vitro,
no Laboratório de Ornitopatologia FMVZ-UNESP (Altarugio et al. 2017). Culturas
das cepas selecionadas foram preparadas, separadamente, em 7 mL deMan, Rogosa
and Sharpe caldo (MRS; Acumedia, Lansing, MI, USA) e incubadas a 37°C,
durante 24 horas. Após o crescimento bacteriano, foi formado um pool das espécies
cultivadas. Para determinar o número de unidades formadoras de colônias (UFCs)
do probiótico, foram realizadas diluições decimais seriadas em solução tampão de
salina fosfatada (PBS) (10mM Na2HPO4, 1mM KH2PO4, 140mM NaCl, 3mM KCl)
pH 7,2, as quais foram plaqueadas em duplicata em deMan, Rogosa and Sharpe
ágar (MRSA; Acumedia, Lansing, MI, USA).
Salmonella Heidelberg e desafio experimental
Amostras de SH isoladas de perus de corte e matrizes de perus de corte
foram previamente avaliadas in vitro e in vivo. Selecionou-se a cepa que apresentou
características de virulência ou patogenicidade como: positividade para os genes de
virulência invA, agfA e lpfA, resistência aos antibióticos: Ampicilina (10 μg);
Amicacina (30 μg); Ceftiofur (30 μg); Ciprofloxacina (5 μg); Doxiciclina (30 μg);
Gentamicina, (10 μg); Norfloxacina (10 μg); Tetraciclina (30 μg) (SENSIDISC;
DME, Niterói, Brasil); resistência ao calor (55°C) (0,0848% após uma hora e
0,0009% após duas horas de exposição) e resistência ácida (pH 2,5, 6M HCL)
(5,1087% após uma hora e 1,1957% após duas horas de exposição) conforme Berk
et al. (2005).
A cepa foi marcada com ácido nalidíxico (Nal - WINTOMYLON®; SanofiAventis, São Paulo, Brasil) e rifampicina (Rif - RIFALDIN®; Sanofi-Aventis, São
Paulo, Brasil) por meio de cultivos sucessivos em ágar verde brilhante (AVB;
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Oxoid, Basingstoke, UK) contendo doses crescentes de Nal e Rif conforme
preconizado por Andreatti Filho et al. (1997). Para o desafio experimental, a cepa
foi incubada a 40ºC por 18 horas, em caldo infusão cérebro coração (Brain Heart
Infusion Broth) (BHI; Acumedia, Lansing, MI, USA) contendo Nal/Rif 100 µg/mL.
A quantificação de UFCs do inóculo foi realizada por meio de diluições decimais
seriadas em PBS pH 7,2 e posterior plaqueamento, em duplicata, em AVB contendo
Nal/Rif 100 µg/mL.
No terceiro e no décimo dia de vida, exceto as aves do grupo controle
negativo, todas as demais foram desafiadas oralmente, via gavagem com 0,5 mL de
107 UFC de SH/mL, e 0,5 mL de 105 UFC de SH/mL respectivamente. Para as aves
do grupo controle negativo foi administrado 0,5 mL de PBS, pH 7.2.
Aves, instalações e manejo
As instalações, equipamentos e ração foram monitorados para a presença de
Salmonella spp., conforme protocolos preconizados Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (BRASIL 1995; BRASIL 2003).
Para garantir que aves eram livres de Salmonella spp., no momento do
alojamento, foi realizada a colheita de mecônio e retirada de 10 aves para eutanásia
e posterior pesquisa de Salmonella spp. por meio da metodologia preconizada por
Mallinson e Snoeyenbos (1989).
Cento e setenta perus de corte, fêmeas, de um dia de idade, da linhagem
Nicholas (Aviagen, Brasil) foram adquiridas de um incubatório privado. As aves
eram provenientes de matrizes certificadas como livres de Salmonella Pullorum,
Salmonella Gallinarum, Salmonella Typhimurium, Micoplasma synoviae,
Micoplasma gallisepticum, Micoplasma Meleagridis. No incubatório, as mesmas
foram vacinadas contra as doenças de Newcastle, bouba aviária e rinotraqueíte
infecciosa dos perus.
Medidas rigorosas de higiene e biosseguridade (separação lateral dos
tratamentos, uso de equipamentos de proteção individual como botas, luvas e
vestimentas de uso exclusivo de cada tratamento, bem como materiais para o
manejo diário das aves, como baldes, esponjas e ancinho), foram tomadas para
evitar contaminação cruzada durante a execução do experimento.
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As aves foram distribuídas, aleatoriamente, em boxes de 5m2, previamente
cobertos com uma fina camada de maravalha e equipados com comedouro manual
e bebedouro pendular. Os procedimentos de alojamento, alimentação e manejo
foram similares para todas as aves, de acordo com o Manual da linhagem Nicholas
(AVIAGEN Turkeys 2017a).
Dieta
O fornecimento de água e ração foi ad libitum. As dietas experimentais
foram isonutritivas, formuladas à base de milho e farelo de soja, de acordo com
níveis de exigências nutricionais recomendados pelo manual da linhagem Nicholas
(AVIAGEN Turkeys 2017b). Todas as dietas eram livres de drogas anticoccidianas
e promotores de crescimento. O programa alimentar foi constituído por duas fases,
inicial (0-22 dias) e transição (22-35 dias). Sendo que na dieta inicial, a ração foi
peletizada em pellets de 2,0 mm e na fase de transição, pellets de 6,0 mm.
Aditivos
Probiótico: Para inclusão na ração, o produto foi diluído em água destilada
(1:10) e incorporado por aspersão, após o processo de peletização, na dosagem de
106 UFC/kg de ração em ambas as as fases de criação.
Produto de EC: Foi utilizado um produto comercial, na forma líquida,
composto por microbiota intestinal inespecífica de perus SPF (Specific Pathogen
Free), com nível de garantia de 106UFC/mL. Para inclusão na ração, o produto de
EC foi diluído em água destilada (1:10) e incorporado por aspersão, após o processo
de peletização, 1 mL do produto por kg de ração em ambas fases de criação.
AOs: Formulação composta por um ácido orgânico de cadeia curta, produto
na forma de sal contendo butirato de sódio (BS) 30% microencapsulado e um ácido
orgânico de cadeia média, produto na forma líquida contendo ácido caprílico (AC)
99% P.a. A inclusão foi realizada da seguinte forma: fase inicial - 0,5 g de BS + 1
mL de AC/kg de ração, fase de transição – 1 g de BS + 2 mL AC/kg de ração.
Para garantir a viabilidade e a qualidade das cepas probióticas, o inóculo
contendo as mesmas foi produzido semanalmente. Para aferir a viabilidade das
bactérias ácido-láticas, foram colhidas duas amostras de ração, semanalmente. A
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ração tratada com produto de EC e probiótico foi submetida à pesquisa de bactérias
ácido-láticas por meio de cultivo em caldo MRS e plaqueamento em ágar MRSA.
Delineamento Experimental
As aves foram distribuídas, aleatoriamente, em cinco tratamentos com
quatro repetições de oito aves cada, sendo: Controle Negativo (CN): dieta basal,
AOs: dieta basal + BS e AC (0-22 dias: 0,5 g de BS + 1 mL de AC/kg de ração; 2235 dias: 1 g de BS + 2 mL AC/kg de ração) + desafio por SH, Produto de EC: dieta
basal + 106 UFC/Kg de ração + desafio por SH, Probiótico: dieta basal + 106
UFC/kg de ração + desafio por SH, Controle Positivo (CP): dieta basal + desafio
por SH.
No terceiro e no décimo dia de vida, exceto as aves do grupo controle
negativo, todos os grupos foram desafiados com SH. No 7º 19º e 35º dias foram
eutanasiadas dez aves por grupo experimental e assepticamente foram removidos o
inglúvio, duodeno, jejuno, íleo e ceco para quantificação relativa do microrganismo
Faecalibacterium prausnitzii, análises de morfometria intestinal, quantificação de
de SH no conteúdo de inglúvio e ceco e persistência da eliminação de SH nas fezes.
Quantificação de Salmonella Heidelberg
O inglúvio e um dos cecos foram removidos e colocados separadamente em
bolsas plásticas estéreis, pesados e macerados com auxílio de espátula. De acordo
com o peso do órgão e conteúdo determinou-se a quantidade de PBS pH 7,2 a ser
adicionada a fim de alcançar a proporção de (1:10), obtendo-se a diluição 10-1. Cada
diluição foi plaqueada em AVB contendo Nal (100µg/mL) e Rif (100µg/mL) e as
placas foram incubadas por 24 h a 40ºC. O número de UFC/g de conteúdo e órgão
foi convertido em escala logarítmica (log10) para interpretação dos resultados.
Análise de suabe cloacal para determinação da incidência de Salmonella
Heidelberg
Para a colheita de suabe cloacal e o isolamento de SH, utilizaramseprotocolos
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Abastecimento (BRASIL 1995). Os suabes foram colhidos e acondicionados em
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tubos plástico contendo PBS pH 7,2, homogeneizados e incubados a 37ºC por 24
horas. Após esse período, os mesmos foram homogeneizadas e submetidos ao
enriquecimento seletivo em caldo Tetrationato (TT; Acumedia, Lansing, MI, USA)
e Rappaport-Vassiliadis (RV, Acumedia, Lansing, MI, USA), sendo posteriormente
incubadas a 37ºC por 24 horas. As amostras foram cultivadas em AVB contendo
Nal (100µg/mL) e Rif (100µg/mL) e incubadas por 24 horas a 40ºC. Amostras que
apresentaram colônias com morfologia típica de Salmonella foram consideradas
positivas.
Análise histológica dos vilos e profundidade de cripta
Os segmentos intestinais foram divididos em duodeno - porção entre o
piloro e a parte distal da alça duodenal, jejuno - a partir da parte distal da alça
duodenal até o divertículo vitelino, íleo - a partir do divertículo vitelino até a
inserção dos cecos e os cecos - da inserção até suas extremidades (Dyce et al.1996).
Para a avaliação da altura dos vilos e profundidade de criptas intestinais, fragmentos
de aproximadamente 2 cm da porção média dos segmento, foram retirados e fixados
em formol 10% por 48 h. Após esse período os fragmentos foram dissecados,
desidratados em etanol, tratados com xilol e incorporados em parafina plástica.
Secções de 5 μm foram preparadas utilizando um micrótomo automático, colocadas
em lâminas de vidro e corados pela técnica hematoxilina-eosina – HE. Os cortes
histológicos foram analisados e fotografados utilizando sistema analisador de
imagem Axio Vision Software Rel. Versão 4.6.1 (Zeiss Vision) acoplado ao
microscópio óptico modelo Axio Imager A1, Zeiss. As medidas de altura dos vilos,
profundidade de criptas e relação vilo/cripta foram calculadas. Efetuaram-se 15
mensurações da altura dos vilos e 15 mensurações de profundidade de cripta de
cada segmento colhido.
Quantificação relativa do Faecalibacterium prausnitzii
A colheita das amostras foi realizada de acordo com Wise e Siragusa (2007).
Como controle positivo foi utilizado DNA genômico de F. prausnitzii (Cepa
A2165). O DNA bacteriano das amostras foi extraído com kit de extração (QIAamp
DNA Stool Mini Kit; Qiagen Valencia, CA) seguindo as instruções do fabricante.
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PCR em tempo real (qPCR)
A quantificação relativa de F. prausnitzii foi obtida através da técnica de
PCR quantitativo em tempo real, utilizando-se o StepOne Real-Time PCR System
(Applied Biosystems) que oferece a ferramenta de quantificação por curva padrão
relativa. As reações de amplificação foram realizadas empregando o GoTaq®
qPCR Master Mix (Promega, Madison, WI) ajustando-se o volume final de cada
reação para 10μL dos quais: 5μL de GoTaq® qPCR Master Mix 2x, 0,4 μM de cada
oligonucleotídeo (F: 5’- cccttcagtgccgcagt-3’ e R: 5’- gtcgcaggatgtcaagac-3’,
Rinttilä et al. 2004), 1μL de DNA extraído inteirando-se com água DNAse e
RNase–Free (Water; Sigma, St. Louis,. MO), até atingir o volume final da reação.
As condições utilizadas no modo de amplificação de longa duração para a
quantificação foram as seguintes: desnaturação inicial a 95ºC por 10 minutos,
seguindo-se 40 ciclos compostos por uma etapa de desnaturação a 94ºC por 15
segundos, uma etapa de anelamento e extensão a 60ºC por 1 minuto, seguidos de
curva dissociação de 95°C até 60°C com leitura de fluorescência a cada 0,1ºC. Para
avaliar a inibição das reações de PCR, devido a possíveis substâncias inibidoras
presentes nas amostras de conteúdo do ceco, foram realizadas reações com controle
interno, conforme descrito por Lund et al. (2010). Para quantificação relativa do
grupo alvo, foi utilizada uma alíquota de DNA genômico de F. prausnitzii (Cepa
A2165) e, a partir dessa amostra, foram construídas curvas padrões com quatro
pontos por meio de diluições sucessivas na proporção 1:2. Valores para a
quantificação relativa das bactérias foram gerado usando SDS ver. 1.2.3 (Sistema
de detecção de sequência 1.2.3-7300 Sistema de PCR em tempo real; Applied
Biosystems, EUA).
Análise Estatística
Os resultados da contagem de SH foram submetidos à transformação
logarítmica para alcançar a normalidade. Posteriormente, foram submetidos à
análise de variância complementada com teste de Tukey de comparações múltiplas
(5%), sendo calculada a média e o erro padrão médio (±EPM). Para a avaliação da
incidência de SH nos diferentes órgãos e suabe cloacal foi aplicado o teste de
Goodman para contrastes entre e dentro de populações binomiais. Para a
quantificação de F. prausnitzii, altura de vilosidades e profundidade de criptas, os
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dados foram submetidos à técnica de análise de variância complementada com o
teste de comparações múltiplas de Tukey (5%) (Zar, 2010).

Resultados
As amostras de ração colhidas semanalmente apresentaram as seguintes
concentrações de bactérias ácido-láticas: Probiótico: 3,4x105 UFC/kg, 4,2x106
UFC/kg, 2,3x105 UFC/kg e 7x106 UFC/kg. Produto de EC: 7,1x104 UFC/kg,
3,3x103 UFC/kg, 5,2x104 UFC/kge 1,1x103 UFC/kg.
Colonização e Incidência de Salmonella Heidelberg em conteúdo e órgão de
inglúvio e ceco.
Os resultados da quantificação e incidência de SH, no inglúvio e ceco, estão
apresentados na tabela 1. Nota-se que aos 19 dias de vida das aves, nove dias após
o segundo desafio de SH, somente o tratamento com o probiótico foi capaz de
reduzir a incidência a 20% e a colonização por SH no inglúvio. Ao contrário dos
cecos, onde todos os tratamentos demonstraram capacidade de reduzir o número de
UFC de SH em mais de uma unidade logarítmica, quando comparado com o grupo
controle positivo.
Aos 35 dias de vida, as aves que receberam o produto de EC apresentaram
menor incidência (10%) e menores contagens de SH no inglúvio quando comparado
com os demais tratamentos. Da mesma forma que nos sete dias de vida, aos 35
nenhum tratamento foi capaz de reduzir a colonização e a incidência de SH no ceco.
Excreção fecal de Salmonella Heidelberg
Até o 23º dia de vida das aves, 13 dias após o segundo desafio, nenhum dos
tratamentos avaliados reduziu a incidência da excreção fecal de SH. Somente aos
26 dias de vida das aves a excreção fecal foi influenciada pelos tratamentos, sendo
que o grupo que recebeu AOs apresentou redução no número de aves eliminando a
bactéria (p≤0,05). Aos 30 dias de vida, todos os tratamentos reduziram a eliminação
da bactéria, quando comparado ao grupo não tratado. Aos 34 dias, observa-se
redução e persistência da excreção fecal em todos os grupos experimentais (Tabela
3).
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Morfologia Intestinal
Aos sete dias de vida, os animais que receberam dieta com AOs
apresentaram maior altura das vilosidades no jejuno, quando comparado as aves
pertencentes ao grupo controle positivo. Nos demais momentos avaliados, os
tratamentos não influenciaram na altura das vilosidades e profundidade de criptas
dos segmentos intestinais (Tabela 4).
Quantidade relativa de F. prausnitzii no conteúdo cecal
A quantificação do microrganismo F. prausnitzii no conteúdo cecal está
apresentada na tabela 5. Observa-se que a quantidade relativa da bactéria se eleva
com a idade das aves, não havendo diferenças entre os grupos experimentais aos
sete dias de vida (p>0,05). As aves que receberam AOs apresentaram quantidades
superiores da bactéria (19 e 35 dias) em relção aos demais grupos, evidenciando
que o ácido caprílico e o ácido butírico podem influenciar positivamente a
proliferação do microrganismo. Não houve correlação entre a quantidade relativa
de F. prausnitzii no conteúdo cecal e o número de UFCs de SH.
Discussão
O efeito benéfico do uso de diferentes aditivos na alimentação de perus,
tanto como alternativas ao uso de APC ou como ferramentas moduladoras de
microbiota intestinal para prevenir e controlar a colonização intestinal por
Salmonella spp. e outros patógenos, em perus de corte ainda é pouco documentado
(Menconi et al. 2011; Milbradt et al. 2014a; Milbradt et al. 2014b; Evans et al.
2017; Forkus et al. 2017). Neste estudo, os aditivos utilizados continuamente, via
ração, apresentaram efeitos positivos no controle e na redução da persistência da
infecção por SH no inglúvio e no ceco, bem como sobre a população de F.
prausnitzii, na microbiota cecal.
Nas aves, o inglúvio e os cecos constituem um dos principais sítios de
atividade bacteriana (Gabriel et al. 2006) e também os principais locais de
colonização por Salmonella (Impey et al. 1984, Durant et al. 1999). Acredita-se que
o estabelecimento precoce de Lactobacillus, no inglúvio, seja essencial para a saúde
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intestinal, pois fornece substrato para a fermentação microbiana, impedindo o
crescimento de membros da família Enterobacteriaceae (Fuller 1977). Observamos
que o incremento com Lactobacillus administrados, via ração, foi capaz de
promover efeito positivo na redução da colonização e incidência de SH, no
inglúvio, somente aos 19 dias de vida das aves.
Atualmente, as formulações probióticas existentes são produzidas com
microbiota de frangos podendo ser utilizadas para perus. Como exemplo, cita-se o
uso de bactérias probióticas extraídas de frangos e de fontes ambientais sendo
estudadas e comercializadas para controlar Salmonella em perus (Hofacre et al.
2000; Vicente et al. 2007; Wolfenden et al. 2011; Menconi et al. 2011). Nossos
resultados demonstram que o uso de probiótico produzido com cepas selecionadas
de perus apresentou efeitos positivos na redução da colonização cecal por SH, aos
19 dias, no entanto, aos 35 dias o mesmo apresentou resultados semelhantes ao
grupo controle positivo.
F. prausnitzii é abundante na microbiota intestinal de aves (Duncan et al.
2002; Lund et al. 2010) e considerado importante pela sua capacidade de produzir
ácido butírico (Bjerum et al. 2006). Além de outros efeitos benéficos reconhecidos
(Onrust et al. 2015), a presença do ácido butírico, no intestino de frangos,
demonstrou exercer proteção contra Salmonella e outros patógenos entéricos
(Fernandez-Rubio et al. 2009; Guilloteau et al. 2010; Song et al. 2017). Dessa
forma, é de interesse o incremento na quantidade de F. prausniitizii, dado que a
quantidade desse microorganismo pode modular os efeitos de outras bactérias e
fornecer benefícios para o animal. Segundo Meimandipour et al. (2010), o uso de
probiótico à base de bactérias ácido láticas, principalmente do gênero
Lactobacillus, apresentam efeitos butirogênicos, estimulando a proliferação de F.
prausnitzii e, consequentemente, aumentando a concentração de ácido butírico.
Para perus de corte, com as cepas de Lactobacillus utilizadas nesse estudo, não foi
possível demonstrar esse efeito positivo.
Inicialmente, o uso de microbiota competitiva foi proposto com o objetivo
de evitar a contaminação por Salmonella e acelerar a colonização por microbiota
benéfica (Nurmi e Rantala 1973), o mecanismo exato dessa proteção ainda não está
totalmente elucidado, sabe-se que, EC envolve a competição por substratos e sítios
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de ligação e a produção de metabólitos antimicrobianos que inibem patógenos
(Gabriel et al. 2006; La Ragione e Mead 2013).
Os resultados desse experimento indicaram que a administração do produto
de EC demonstrou maior efeito protetor para controlar a colonização e diminuir a
incidência de SH no inglúvio aos 35 dias de vida. Apesar de aqui não
aprofundarmos sobre os mecanismos responsáveis por esta proteção, é sugestivo
que os efeitos de proteção tenha ocorrido devido a maior viabilidade da microbiota
competitiva no inglúvio em comparação com os outros tratamentos avaliados.
Segundo Milbradt et al. (2014a) a suplementação de perus de corte via ração com
produto de EC produzido com microbiota espécie específica, promove um
incremento na quantidade de Lactobacillus no inglúvio e redução na quantidade de
membros da família Enterobacteriaceae.
Rotineiramente, AOs de cadeia curta (BS) e média (AC) têm sido utilizados
como aditivos na dieta de frangos e perus, demonstrando resultados satisfatórios na
redução da colonização por Salmonella, quando utilizados de forma isolada (Van
Immerseel et al. 2005; Kollanoor-Johny et al. 2012; Evans et al. 2017), sendo
proposto que essa atividade antimicrobiana ocorra pela redução do pH intracelular,
inibição da expressão gênica ou pela modulação da microbiota intestinal (Van
Immerseel et al. 2006; Solis de los Santos et al. 2008).
Uma das variáveis que influencia na atividade antimicrobiana dos AOs
consite na forma química (esterificada ou não, ácido, sal, revestida ou não), a
mesma determina o local de absorção e a ação ótima das formulações, sendo
proposto que a suplementação com AOs não revestidos proporcionam efeitos
antimicrobianos no inglúvio e que as formas revestidas levam esses compostos até
o trato digestório inferior para que as células epiteliais do intestino também possam
ser expostas ao ácido e, principalmente, para que a microbiota intestinal possa ser
modificada (Thompson e Hinton 1997; Van Immerseel et al. 2005). Observamos
que a formulação apresentada (BS revestido + AC não revestido) não apresentou
efeito antimicrobiano contra SH no inglúvio, mas reduziu a colonização por SH no
ceco aos 19 dias, não sendo capaz de reduzir o agente nesse órgão aos 35 dias.
O efeito combinado dessa mistura de AOs ainda não foi reportado para o
controle de Salmonella na alimentação de perus de corte, no entanto, esses
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resultados assemelham-se ao obtidos por outros estudos quando ambos os
compostos foram utilizados de forma isolada e em dosagens similares na dieta de
frangos de corte e poedeiras. Segundo Van Immerseel et al. (2005) o BS é capaz de
reduzir a colonização cecal por Salmonella, no entanto, a eliminação intermitente
persiste. Kollanoor-Johny et al. (2012) reportam que o AC promove redução de S.
Enteritidis não apenas nos cecos, mas também no inglúvio, intestino delgado,
cloaca, fígado e no baço em cinco a dez dias após a infecção. No presente estudo,
observamos uma redução eficaz apenas nos cecos aos 19 dias.
Em perus de corte, Evans et al. (2017) investigaram várias dosagens de AC
(0,75, 1,5, 2,25 e 3 g/kg) na forma de pó para controlar S. Typhimurium em
peruzinhos. Três dias após a infecção, apenas a dosagem de 3g/kg de ração
apresentou contagens reduzidas do agente no ceco (redução de 1-log10 UFC/g).
Enfatizamos a necessidade de mais estudos para verificar o uso novas dosagens, a
interação ou os efeitos sinérgicos da associação de ambos os ácidos no controle
patógenos intestinais em perus.
A maior quantidade do microrganismo F. prausnitzii foi observada nos
animais que receberam a dieta acrescida com AOs (19 e 35 dias), tal fato evidencia
que a interação entre o AC e o BS pode estar implicada em alterações benéficas na
modulação da microbiota cecal, podendo influenciar positivamente na proliferação
de bactérias com efeitos butirogênicos, mas não influenciar especificamente no
controle de Salmonella, haja vista as quantificações de UFCs de SH obtidas pelos
animais de que receberam AOs aos 35 dias de vida e a ausência de correlação entre
a quantidade relativa de F. prausnitzii no conteúdo cecal e o número de UFCs de
SH em todos os grupos avaliados.
Particularmente, a abundância relativa observada na quantidade de F.
prausnitizii pelo uso de AOs quando comparado aos demais tratamentos, indicam
um proeminente papel na eficiência da formulação apresentada para modular a
microbiota cecal, devendo o uso da mesma ser projetado como um caminho
funcional para a promoção melhorias relacionadas à saúde intestinal de perus,
devido às habilidades benéficas já reconhecidas desse microrganismo para a saúde
intestinal humana e animal (Miquel et al. 2014).
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Ressaltamos que a ausência de correlação negativa entre a população de F.
prausnitzii e o número de UFCs de SH não indica que o microrganismo estudado
não exerça efeitos protetores contra a colonização e, até mesmo, na eliminação da
SH do trato intestinal. Deve ser levado em consideração os vários atributos de
virulência observados na seleção da cepa estudada e a magnitude do desafio
experimental, no presente estudo trabalhamos com um desafio de SH considerado
alto, quando comparado com as condições habituais de criações comerciais. Isto é,
em condições de campo, com desafios mais brandos, talvez fosse possível encontrar
uma correlação entre a quantidade de F. prausnitzii e o número de UFCs de SH,
haja visto que este microrganismo é considerado um dos maiores produtores de
ácido butírico, o qual é capaz reduzir o crescimento e a invasão de SH, no TGI.
É reconhecido que alguns fatores (ambiente, tipo de desafio, stress,
imunidade) possam influenciar na persistência da excreção de Salmonella ao longo
do ciclo de vida da ave, o que pode contribuir para o sucesso ou a falha no uso dos
aditivos na alimentação, neste trabalho no 30º dia de vida, 20 dias após o segundo
desafio, observa-se redução e na persistência da excreção fecal de SH nos grupos
experimentais e comparando com o grupo controle positivo. Aos 34 dias, exceto
nos animais que receberam EC, observa-se redução da excreção fecal em todos os
grupos experimentais, fato que, provavelmente, se deva a resposta imunológica e
avanço na idade das aves. Segundo Gast (2013) a infecção por sorovares paratíficos
pode persistir na mucosa intestinal aviária por meses, essa persistência, quando por
SH pode levar ao desequilíbrio da microbiota intestinal, causando danos à saúde e
ao desempenho da ave, além de contaminar alimentos (Sadeyen et al. 2006; Borsoi
et al. 2009).
AOs, probióticos e produtos de EC também são reconhecidos por
apresentarem efeitos positivos sobre a morfologia do epitélio intestinal de aves. Aos
sete dias de vida a administração de AOs influenciou de forma positiva a altura das
vilosidades do jejuno, o que desperta pouca atenção, pois em particular o ácido
butírico já é bem reconhecido por atuar no desenvolvimento trófico do TGI (Leeson
et al. 2005; Panda et al. 2009; Sinkadar et al. 2017). Nos outros momentos avaliados
não foram observadas alterações morfológicas significativas decorrentes da
infecção ou do uso dos aditivos. Em frangos, Borsoi et al. (2010) descrevem que o
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desafio por SH pode impactar na estrutura da mucosa e reduzir a altura de
vilosidades intestinais.

Conclusão
A administração contínua de AOs, probiótico e produto de EC, via ração,
foi eficaz no controle da infecção e na redução da eliminação fecal de SH. No
entanto, o uso de AOs foi mais eficaz para modular a população do microrganismo
F. prausnitzii na microbiota cecal, sugerindo um proeminente papel no uso desses
compostos para aumentar a abundância desta bactéria na microbiota cecal de perus.
Comprovamos que sob as condições experimentais a composição da dieta
pode modular a população de uma bactéria benéfica com efeito butirogênico.
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Tabela 1 – Colonização do inglúvio e ceco por Salmonella Heidelberg em perus
de corte desafiados no terceiro e no décimo dia de vida com 0,5 mL de 10 7 UFC
de SH/mL, e 0,5 mL de 105 UFC de SH/mL respectivamente.
Inglúvio – UFClog10/g±EPM*
Idade (dias)
19
35
1,6±0,01a
1,1±0,02ª

Tratamento**
CP

7
3,6±0,31

EC

3,1±0,12

1,8±0,21a

0,2±0,01b

AOs

3,3±0,41

1,7±0,07a

0,8±0,03ª

Probiótico

3,0±0,12

0,7±0,33b

0,9±0,21ª

Ceco – UFClog10/g±EPM*
Idade (dias)
19
35
4,9±0,65ª
1,7±0,04

CP

7
7,6±0,81

EC

7,5±0,77

3,8±0,55b

1,5±0,01

AOs

7,5±0,98

3,9±0,48b

1,7±0,67

Probiótico

7,6±0,34

3,5±0,22b

1,3±0,05

a,b

letras diferentes na coluna diferem pelo teste de Tukey (P<0.05). * EPM Erro Padrão Médio **CP

– Controle Positivo: Dieta sem aditivo promotor de crescimento; EC – Produto de Exclusão Competitiva:
Dieta acrescida de produto de EC (106UFC/kg de ração); AOs – Ácidos Orgânicos: Dieta acrescida de ácidos
orgânicos (0-22 dias: 0,5g de butirato de sódio + 1g de ácido caprílico/kg de ração; 22-35 dias: 1g de butirato
de sódio + 2g de ácido caprílico/kg de ração; Probiótico –: Dieta acrescida de probiótico (106UFC/kg de ração).
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Tabela 2. Incidência (isolamento) de Salmonella Heidelberg no inglúvio e no ceco
de perus de corte desafiados no terceiro e no décimo dia de vida com 0,5 mL de 107
UFC de SH/mL, e 0,5 mL de 105 UFC de SH/mL respectivamente.
Inglúvio - Salmonella-positivo/total (%)
Idade (dias)
Tratamento** 7
19
35
a
10/10(100%)
6/10(60%)
5/10(50%)a
CP
a
10/10(100%)
5/10(50%)
1/10(10%)b
EC
10/10(100%)
7/10(70%)a
4/10(40%)a
AOs
10/10(100%)
2/10(20%)b
4/10(40%)a
Probiótico
0,798
0,038
0,045
P-value
Ceco – Salmonella-positivo/total (%)

CP
EC
AOs
Probiótico
P-value
a,b

Idade (dias)
19
10/10(100%)
10/10(100%)
10/10(100%)
10/10(100%)
-

7
10/10(100%)
10/10(100%)
10/10(100%)
10/10(100%)
-

letras diferentes na coluna diferem entre si.

**CP

35
7/10(70%)
7/10(70%)
6/10(60%)
5/10(50%)
0,999

– Controle Positivo: Dieta sem aditivo promotor de

crescimento; EC – Produto de Exclusão Competitiva: Dieta acrescida de produto de EC (106UFC/kg de ração);
AOs – Ácidos Orgânicos: Dieta acrescida de ácidos orgânicos (0-22 dias: 0,5g de butirato de sódio + 1g de
ácido caprílico/kg de ração; 22-35 dias: 1g de butirato de sódio + 2g de ácido caprílico/kg de ração; Probiótico
– Dieta acrescida de probiótico (106UFC/kg de ração).
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Tabela 3. Incidência de excreção fecal de Salmonella Heidelberg durante o período experimental (0-35 dias) em perus de corte desafiados no
terceiro e no décimo dia de vida.
Idade (dias)/ Suabe cloacal - Salmonella-positivo/total (%)
Tratamento** 3
CP
EC
AOs
Probiótico
**Controle

7

11

15

19

23

26

30

34

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

1/4

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)b

(100%)b

(25%)

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

3/4

3/4

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)b

(75%)a

(75%)

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

2/4

2/4

1/4

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(50%)a

(50%)a

(25%)

4/4

4/4

4/4

4/4

3/4

4/4

4/4

3/4

1/4

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(75%)

(100%)

(100%)b

(75%)a

(25%)

Positivo: Dieta sem aditivo promotor de crescimento; Produto de EC: Dieta acrescida de produto de EC

(106UFC/kg

de ração); Ácidos Orgânicos: Dieta acrescida de ácidos orgânicos

(0-22 dias: 0,5g de butirato de sódio + 1g de ácido caprílico/kg de ração; 22-35 dias: 1g de butirato de sódio + 2g de ácido caprílico/kg de ração); Probiótico: Dieta acrescida de probiótico
(106UFC/kg de ração). Todas as aves receberam duas doses de desafio de Salmonella Heidelberg
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Tabela 4. Efeito de diferentes aditivos na morfologia intestinal de perus de corte desafiados no terceiro e no décimo dia de vida com Salmonella
Heidelberg.

Duodeno
Tratamento** Vilo
Cripta
1301±16,46
80,1±0,58
AOs
1276±7,74
84,9±0,76
EC
1282,5±9,35
86,9±0,73
Probiótico
1295,9±9,68
82,6±0,95
CP
1352±13,71
84,5±0,80
CN
AOs
EC
Probiótico
CP
CN

1684±12,41
1716±9,37
1681±11,06
1619±12,72
1755±9,67

97±0,76
89±0,67
91±0,62
88±0,66
88±0,70

AOs
EC
Probiótico
CP
CN

1973±11,74
1955±10,57
1978±18,61
1919±19,,71
1920±22,36

108±0,84
104±1,08
99,9±1,04
99,9±0,95
102±0,93

ab letras

Altura dos vilos e profundidade de cripta (µm)* - 7 dias de vida
Jejuno
Íleo
Vilo
Cripta
Vilo
Cripta
a
802,5±6,84
58,9±0,66
424,5±3,96 55±0,60
750,1±7,72ab
57,2±0,57
431,9±3,32 50,1±0,52
ab
754,9±7,25
56,4±0,61
413,5±3,81 49±0,65
696,1±6,34b
56,7±0,58
411,6±3,63 49±0,48
735±5,64ab
54±0,68
439±2,34
50±0,56
*
Altura dos vilos e profundidade de cripta (µm) - 19 dias de vida
947±11
70±0,86
547±4,61
56±0,53
923±8,08
66±0,57
545±5,65
58±0,58
874±8,77
71±0,64
550±5,94
58±0,58
816±7,36
61±0,48
514±3,75
56±2,39
889±10,5
67±0,81
558±7,61
55±0,68
*
Altura dos vilos e profundidade de cripta (µm) - 35 dias de vida
1122±17,64
84±0,94
738±8,66
72±0,88
1050±14,69
85±1,00
760±8,66
72±1,19
1045±13,42
83±1,20
729±7,86
71±0,97
1097±12,21
89±1,07
711±8,62
68±0,77
1058±12,9
81±1,04
724±6,77
69±0,88

Ceco
Vilo
Cripta
162,4±1,70 44,5±0,54
161±1,79
44,5±0,54
157,3±1,78 44,1±0,43
153±1,74
40,2±0,53
164±2,41
44±0,71
190±2,66
190±1,58
191±2,2
184±2,34
206±2,44

49±0,67
49±0,55
52±0,56
49±0,56
55±0,61

223±3,15
220±3,25
245±4,62
216±2,03
218±3,07

54±0,65
57±0,62
61,5±1,15
55±0,66
57±0,78

diferentes na coluna diferem pelo teste de Tukey (P<0.05). *Média±EPM: Erro Padrão Médio (Mensuração de 15 vilos por segmento – média de 10 aves por tratamento). **AOs – Ácidos

Orgânicos: dieta acrescida de ácidos orgânicos (0-22 dias: 0,5g de butirato de sódio + 1g de ácido caprílico/kg de ração; 22-35 dias: 1g de butirato de sódio + 2g de ácido caprílico/kg de ração);
EC – Produto de Exclusão Competitiva: dieta acrescida de produto de EC (106UFC/kg de ração); Probiótico: dieta acrescida de probiótico (106UFC/kg de ração); CP – Controle Positivo: dieta
sem aditivo promotor de crescimento; CN - Controle Negativo: dieta sem aditivo promotor de crescimento.
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Tabela 5. Quantidade relativa de Faecalibacterium prausnitzii no conteúdo cecal
de perus de corte desafiados no terceiro e no décimo dia de vida com Salmonella
Heidelberg e submetidos ao tratamento com diferentes aditivos.
Faecalibacterium prausnitzii
Idade (dias)
Tratamento**

7

19

35
cB

0,3056±0,033bC

CP

0,0003±0,00001

0,0014±0,00012

AOs

0,0001±0,00001

0,4985±0,31aB

0,6305±0,023aC

EC

0,0005±0,00002

0,0293±0,0022cB

0,2319±0,021bC

Probiótico

0,0003±0,00001

0,1058±0,011bB

0,0816±0,002cB

ab

letras diferentes na coluna diferem pelo teste de Tukey (P<0.05). * EPM Erro Padrão Médio **CP – Controle

Positivo: Dieta sem aditivo promotor de crescimento; EC – Produto de Exclusão Competitiva: Dieta acrescida
de produto de EC (106UFC/kg de ração); AOs – Ácidos Orgânicos: Dieta acrescida de ácidos orgânicos (0-22
dias: 0,5g de butirato de sódio + 1g de ácido caprílico/kg de ração; 22-35 dias: 1g de butirato de sódio + 2g de
ácido caprílico/kg de ração; Probiótico – Probiótico: Dieta acrescida de probiótico (106UFC/kg de ração).
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Significance and Impact of Study. A list of between five and eight keywords should be added;
INTRODUCTION: A balance must be struck between the pure and applied aspects of the
subject;
MATERIALS AND METHODS: Ensure that the work can be repeated according to the details
provided. By submission of a manuscript, the authors consent that biological material, including
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available to members of the scientific community for non-commercial purposes subject to
national and international regulations governing the supply of biological material. In the case of
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ACKNOWLEDGEMENTS: Contributors who do not qualify as authors should be acknowledged
and their particular contribution described. All sources of funding for the work reported, for all
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CONFLICT OF INTEREST: If no conflict of interest exists, then 'no conflict of interest declared'
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REFERENCES;
SUPPORTING INFORMATION (if applicable): Supporting Information can be a useful way for
an author to include important but ancillary information with the online version of an article.
Examples of Supporting Information include additional tables, data sets, figures, movie files,
audio clips, 3D structures, and other related nonessential multimedia files. Supporting
Information should be cited within the article text. The availability of supporting information
should be indicated in the main manuscript by a section headed 'Supporting Information', under
which should be appropriate legends for the material. It is published as supplied by the author,
and a proof is not made available prior to publication; for these reasons, authors should provide
any Supporting Information in the desired final format. For further information on recommended
file
types
and
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submission,
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visit: http://authorservices.wiley.com/bauthor/suppinfo.asp

Review Article manuscripts must normally not exceed 32 pages (A4) including references, figures
and tables. As references can make a heavy demand on the pages available to you, it is suggested
that you select key references only. The headings in Review Articles are of the author's choice, but
the manuscript should begin with a short SUMMARY of 150-200 words. There is no requirement for
review articles to have a ‘significance and impact’ section; this is at the discretion of the author.
Please check and confirm that your article is optimized for search engines. Keywords should appear
in the title, abstract and throughout your article in order to increase your article's online visibility. For
more information, please see Writing for SEO.
References
The Harvard system should be used. Citation of references having three or more names should be
cited in the text as Jones et al. (1992) at the first and subsequent times of quoting the reference. A
series of references should be given in ascending date order (Green and Smith 1946; Jones et al.
1956). Names with the prefixes de, do van, von, etc. will be placed in alphabetical order of the first
letter of the prefix, e.g. von Braun would appear under 'V'. Different publications having the same
author(s) and year will be distinguished by, for example, 1992a, 1992b. Papers or other publications
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Medicus
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Tables
Tables must be prepared in the same format as the manuscript text, and should ideally appear at the
end of the main manuscript file. Tables must not include ruled vertical or horizontal lines with the
exception of headers and a footer (see example). The use of explanatory footnotes is permissible

74
and they should be marked by the following (shown in order of preference): *, †, ‡, §, ¶, **, †† etc.
For an example of table style, click here.
Figures
Figures should be uploaded to the online submission site as separate files. Authors are advised that
poor quality figures may delay the publication of their paper. Symbols or keys representing data series
in graphs and charts must not be shown on the figure itself but be included in the legend. For an
example of figure style, click here.
Photographs must be of good quality and high contrast. The magnification must be indicated by
adding a bar representing a stated length. Composite photographs can reduce the numbers that
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have a ‘Save as...’ or ‘Export...’ feature to allow you to do this



Save photographic images in TIFF format. These should be at a resolution of at least 300 dpi
at final size



Save figures containing a combination of photographic images and text (eg annotated
photographic images with text labels) as EPS or PDF. Any photographic images embedded
within these should be at least 300 dpi



Perform a visual check of the quality of the generated image. You should be able to zoom in to
about 300% without the image becoming noticeably blurred or pixelated. If the image does
appear pixelated at this zoom, then try going back to the original image and checking that it
complies with the recommended format and settings



Detailed information on the submission of electronic artwork can be found at: http://media.wiley
com/assets/7323/92/electronic_artwork_guidelines.pdf

Colour figures
Online-only colour in figures is free of charge, however it is essential in these cases that the figure
legends apply equally well to both printed greyscale and online colour versions, and do not
specifically refer to the colour. Alternatively you can opt to pay for colour in the print and online
versions. If your paper is accepted and you have opted for printed colour, we will need a completed
Colour Work Agreement Form. This form can be downloaded as a PDF from here and should be sent
to the provided address on acceptance.
English usage, abbreviations and units
Use 'z' spelling where possible, except analyse, dialyse, hydrolyse, etc.; sulfur, sulfate, etc. When
using numbers in the text, one to nine should be written in full and 10 and above should be written
as numerals. The Journal uses SI units: g l-1 not g/l; d, h, min, s (time units) but week and year in full;
mol l-1 (not M or N); probability is P; centrifugation conditions relative to gravity (g). Please refer to
the Biochemical Journal 'Instructions to Authors' www.biochemj.org/bj/bji2a.htm.
Please click here for some examples of common abbreviations used in the Journal.
Microbial nomenclature
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given at first mention in the text; thereafter the generic name will be abbreviated in such a way that
confusion is avoided when dealing with several genera all beginning with the same letter,
viz. Pseudomonas, Proteus, Pediococcus, etc. (see list of abbreviations below). Subspecies are
italized (Corynebacterium diphtheriae subsp. mitis); groups and types are printed in Roman and
designated by capital letters or Arabic figures (e.g. Staphylococcus aureus group A). Common
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pseudomonad, salmonellas. The specific name will be given in full in the captions to tables and
figures. Major ranks are written in Roman with an initial capital (e.g. Enterobacteriaceae).
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Gnotobiotic animals
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nonparametric tests if the assumptions do not seem to hold.
Footnotes
Not permitted other than on the first page of a manuscript where they are used to show the author's
change of address and the address for correspondence.
Experimental hazards
Chemical or microbiological hazards that may be involved in the experiments must be explained.
Authors should provide a description of the relevant safety precautions adopted or cite an accepted
'Code of Practice'.
English-language editing service
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edited before submission to improve the English. A list of independent suppliers of editing services
can be found here. All services are paid for and arranged by the author, and use of one of these
services does not guarantee acceptance or preference for publication.
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